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ΑΥΙδ ΙΜΡΟΚΤΑΝΤ.
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ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΡ. ηβ βαιίΓβίΙ ρΓένοίρ ηϊ ειηρέΌηβΓ, ΟββΑΙθΙίβΓβ ηε 5ε ΓεπηβΓοηΙ ςυβ ιρκιικί Ι» ΒΜίοίΙιίηικ άιι ('.Ιι'τηί $εη

ΙΙ'.ΠΙΙΙΙΙΙΊ: βη 8Ρ8 2,000 γοΐυπιεδ ίη-4*. 1.ι· ρ;ι«ι'·. ρ;ιϊ:Γιΐ υη ϋίιρ (,ΜΓ.ΙΙΙ (Ιι; Γιινί'ΐιίΓ, ροαΓ οβ ίμΓίΙ ^ 3 α βίφβΓβΓΟυ ϊ

«·3Ϊη<)Γβ. Οβρβηίβηΐ, ραπηΐ )ββ οβίοηιηϊεδ βυχςυβίΐεβ 11» «ε 8οηΙ ΐι-οηνέδ εη ουίΐβ, ίΐ οη εδί άβυχ ςυί οηΐ έΐό εοηΐϊ-

ηυείΐβιηειιΐ Γέρέΐέβδ, [κιιτο ηυ'έΊηηΙ ρΐιιβ Ο3ρίΐ3ΐβ3, ΙΓΙΙΓ ε(ΓεΙ ι>ηΐι·;ιίπ:ι>1 ρΐυδ (1ε εοη»βςυβηί«8. 1>ο ρείίιβ ει ϊμιι;ιπ'3

(•οηουιτειιΐδ 8β «οηΐ (Ιοικ: βοΐιβπιέχ ρηΓ 1ειΐΓ ΐΌΓΓββροικΙίηοβ ου Ιευτβ νογ3§βιΐΓ8, & τέρέιεΓ ριπίουι ςυβ ηοβ Εαϊΐίοηβ

ί'Ί.-πΓΐιΙ ιικιΐ ίοιτίβόβδ εΐ ΙΗ.Ί! ίηιρπηιέββ. Νβ ροονβηΐ βΙΙβςυβΓ 1ε ΙΊιηιΙ (Ιβ8 ΟυνΤ3&ε8, ςυί , ροιιρ 1;ι ρΙυρβΓΐ, ιιε κηιιΐ

ΐ|π<: Ιει (·1ιι·!'νί!'(!·ΐίνί·Γ ι!ιι Οβίηοΐίείδίηε τεεοηΐιιιβ ροιιτ Ιβΐ3 ύιηζ Ιουδ Ιοκ Ιεπιρ$ εΐ ι1:ιιΐϋ Ιου$ ΙΡΪ Ρ;Ι.Ν>·, Π Γαΐΐιϊΐ οίεο

«ε τε]εΐ8Γ 8ϋΓ 13 ίοπηβ (ίβηδ οε ςιι'εΐΐε » άε ρ1ιΐ58ί;Γίρυχ, ι3 οοΓΓεοιίοη ει 1'ίπιρΓβ88ίοη; βη βΟ°ε(, Ιε« οηεΓβ-κ! οΒίιντβ

ηιρηιε ιι'3υΓ3ίεηΙ τυ'ιιηε (5βηιί-ν3ΐ6ΗΓ, δι 1ε Ιβχΐε εη έΐίίΐ ίηε*3<Η οιι ϋΐίίϋΐε.

II β5ΐ ΐινν·ν™ ςηβ, ιΙ;ιη·; 1ε ρΓίηοΐρβ, ΙΙΊ βυεεέδ ίηουϊ <]3ΐΐ8 Ιεβ Γββίεβ (1ι· 1,·ι Τ}·ρο^Γ3ρηίβ ηνηπΐ Ιοτνι'· ΓΕιΙίΙβυΓ <\κ

ΓβεοιιΠΓ 3υι πιέεΒηίηυΡβ, ιΐίη αε ιιιιιηΊιιτ ρΐυδ Γβρίϋεηιοηΐ εΐ (1ε ιΐοηηιτ 1ε5 ουνΤ3£ε8 3 ιηοίηϋρε ρπχ, ςυιίΓε νοίιιιικ·.

ιΐυ <|. ιιιΐιΐϋ €οαη (ΓΚι-ήΐακ· εαίηΐε εΐ ιΐι' Τηέοΐοφβ ίυτεηΐ ιίΓέβ ΐνβε Ι,·ι «-οι π·ι·ι ίηιι ΐηβαΓΟδβηΙβ ύοηηέε Ι!ΛΙΙ» Ιεβ ίηιρΓί-

ιικ'ΐίί'ϋ :ι ρ/εδςιιε Ιουΐ εε ςαί β'έϋΐΐβ; Ί1 εβί Μ·:Π 30881 αη'αη ροπκιη ιιοιηΐιπ· (1'3ΐιΐΓε5 νοίιιπιεδ, βρρ:ΐΓΐίΐι:ιιιΙ 8 οΐινεηεϋ

ΙΊι1ιΙίι·,·!ΐί«ιΐϊτ ιιιΐί'ΐιΓ ίιιΐ|ιΐ·ίιιιι'κ ου ΐ!'(ιρ ηοίτ ου (Γϋρ οΐ3ηε. Μ3Ϊ8 , (1ερυί8 ιτχ Ιεπιρί ι'ΊιιίμιιΛϋ, Ιββ ιηβεβηίςυεβ οιιΐ

<·ι'·Ί·'· Ιέ Ιπιν,-ιϋ :ιιιχ ρΓε58εβ ,Ί ΙΙΓ,ΊΝ, εΐ ΓιηιρΓβίβΙοη ψιι εη $ΟΓΙ, 53η; είπε <Ιιι Ιιιχε, βΐΐεηϋυ ηυε 1β Ιυχε ]ΙΙΓ(·ΓΪΙΙ ιΐκι»

ιΙι·>, (ΐιΐΜ·:ιμ('κ ιΙΊιιιΐ' ((Ίΐΐ' ηβΐυρε, εβί ρβΓΓβίΐεηιεηΙ οοηνεηβοίε βουβ Ιου3 Ιββ ΓβρροΓίβ. Οααηΐ ;» Ιι οοπβεΐΐοα , ίΐ εβί

άε Γ:ιίι ςυ'βΐΐε η'» ]3ηΐ3ί8 έΐέ ροΗέε βί Ιοΐη ιΙ:ιιικ :ιιΐ(·υιι;: έϋίΐίοη ;ιικ·ίι·πικ· ου οοηΐβιηροηΐηβ. Εΐεοηιιηβαΐ ι·η ««Γβιΐ-ΙΙ

;ιηΐ ΑΊΐΐί-ιι! , βρΓέβ Ιοιιίεϊ Ιεβ ρβίιιρβ εΐ Ιουΐεδ Ιθβ (Ιέρβηββί ςιιβ ηουδ 8υοί85θΐΐδ ρουρ ΒΓΓίνετ ;ι ριΐΓ£βΓ ηοβ έρΓεονβϊ ()β

ιουΐ83 ΙΊυΐββτ 1>'ηϊηί1υ(1β, εη 1}·ρο{{Γ3ρ1ιίε, ηιέιηε (ίβηβ 1β8 ΓπρϊΙ1ευΓβ8 ηιαίϊοηδ, 851 <1β ηε ΟΟΓΠΚΡΓ ςυβ (Ιβυχ έρΓβανβ*

«,Ί (1'βη οοηΓι'τεΓ υηβ Ι πι ΜΙ'ΜΙΙΡ. ;ινι.·ι· |;ι κρι-οικίο, 83ηβ ηνοΐΓ ρπ'·ρ:ιπ'· εη Ηπι 1ε ιιι:ιιιιι·>ΐ'πΙ. ιΐο Γ;ιιιΐι·υΓ.
' '

Γ3Π3 ΙΡΙ ,·1/(/ίιτ,ν (',ιιΙΙκιΙίι/Ηι'χ ί;ι ιΙίΙΙ'Γ·ι·ΐ'ΐιι:ι; εβί ρΓβδι}υβ ίηοιιιιιιιιριικιιΐ'ίΐΐιΐρ. Απ ηιονριι (Ιβ ΐΌΓΠ'ΓΐπίΓ', Ιιίαηί'πίβ 8θοι

1« Ιΐ3πΐ3ίδ βί (Ιοηΐ 1ε οουρ ΰ"α·ιΙ Ι.γροβΓβρηίςιιε 831 δβηβ ρΐΐίό ρουΓ Ιεδ ΓβυΐΡβ, οη οοπιηιβηοβ ρ»Γ ρρκρβΓβΓ Ι;ι (·ορ!β <Γυη

Ιιοπΐ ϊι ΓιιπΐΓ(· 83Πδ βη βχοβρΙβΓ υη δβυΐ πιπί. Οη 111 εηβαίΐβ βη ρΓβιηίβΓε έρρκυνε βνεε 1:ι εορίβ ΒΙΙΙΝΙ ρι·ύρ3Γέβ. Οη Ιιΐ

«η χοΐ'ίιικίη ϋρ Ι;ι ΙΙΙΓΠΙΙ' ιη:ιηίί·ι·ρ, ιπ:ιίκ βη εο1ΐ3ΐϊοηη*ηΙ«νβε ι3 ρΓβπιίβΓβ. Οη Γ;ιίΙ Ι;ι ιιιίιικ· εηοδβ εη ΙίεΓεβ, βη οο!ΐ3-

Ιίοηπβηΐ ανι·(· Ι.Ί 3βο>ιιάε. Οιι :ιμί! (1ε ηιΓ· ι:κ· βη ςυβΠβ, βη εοΐΐβΐίοηηβηΐ ηνοι- Ιη ιίβΓβε. Οη ρρηουνβΐΐβ 1;ι ιπΓ·ιιΐ€ ορβ-

ΐ'αΐίοιι βη ςοίιιΐβ, πι ωΐΐβΐίηηιιβηΐ :ΙΜ:Ι: Ιιι ςυιπβ. Γεβ Οθ1Ι»Ιίοηηβη»βηΙί οηΐ ρουΓ Ιιπί <Ιι· νοίρ δι 3ΐι(·υιιρ (|Ρ« Γηιικ-ι

ΝίΚΐϋιΙόη·· 3υ ΙΙΙΙΠΉΙΙ ριιτ ΜΜ. Ιεβ εοΓΡβεΙειίΓδ, «ΙΙΡ 1;ι πιιιΓμι1 (1β9 έρΓβυνεβ, ιι'α έεΐιαρρέ ίι ΜΜ. Ιβ3 εοΓΓί^ευΓβ ΚΙΙΓ Ιβ

ιικιιΊιΓί· εΐΐβ ιηίΐιιΐ. Αρρβ8 ΟΡ8 ρίης ΐΡΠυΐ'ΐ'Ν ριιΐίίτ?κ εοηίΓδΙορβ Γιιηε ΙΙ.ΊΙ ΓβυίΓε, εΐ ΡΙΙ (ΙρηοΓδ άκ \» ρπ'·ρ:<Γ:ιΐϊ' η

οί-()ρ88ΐΐ8 ηιεηΙίοηηέε.νίεΒΐ υηβ ρόνάδίοιι, ει βουνρηίίΐ εη νίειιΐ (Ιευχ ου Ιρρίδ; ρυΪ5 ΙΌη τΐίοΐιβ. ίβ εϋεηβββ ορΓ·η'·, ρίΓ

ΟΗΐβέηυβηΙ Ιπ ριιτβιέ (Ιιι Ιεχίβ 56 Ιρουγ3ΐι1 ίηιπιοΐιίΐίδύο, οη Γ.ΊΪΙ, :ινι·(· Ιιι εορίβ, υηβ ηουνβΐΐε Ιβεΐυηε ιΐ'πη οουΐ (Ιβ ΙΊ'-

ρρευνβ ίι Γ.ιπίΐΓ, οη 8β Ιίνρρ. ίι υηε ηουγείΐε ρύνίδίοη , εΐ Ιέ Ιίρ»£β η'^ρπνε ςιι'ΐρρέι οβδ Ιααοιηοηηΐβ* ρΓέεβυΙίοηβ.

Λπίκί ν ;ι ι ίΐ 3 ΜοπίΓΟίι^β ι]88 <·ιιπ·ρι·ΐΓΐιΐ8 ι!(· Ιοιιΐβδ Ιβδ ηβΐίοηδ εΐ εη ρΐυδ ^πιηιΐ ποπιΐιπ' ςιιβ ϋ;ιιιχ

ίπιρι-ίπιρι-ίοί ο"β Ρ3Γίδ ι·έιιηιε8 ! Αηδϊί βηοητε, 10 εοΓΓεοΙίοη ί οοΰιε-ΐ-εΐΐβ 3ΐιΐ3η! ςυβ 13 οοπιροΜίίοη. ΐίΐηϋίϋ ςυ'ιϋΙβυΓβ

βΐΐβ ηβ οούΐο ςηβ 1ε ι1ϊχίί·ιτιβ Ι Αιΐ3«ί βηΓιη, ϋρη ςυβ Γίδδερίίοη ρυίδ^β ρβΓβΙΐΓβ ΙέηΐΒΓβίΓε, Ι'ρχϊοΐίΐυάε οόιεηιιβ \>·α

ι,ιι.Ί ιΐε Γι-,ιί·; εΐ (Ιβ δοίιιβ, Γ;ιΐι-ι·11<· ςιιε Ι* ρΐιιρηπ (1ρ$ Ειΐίΐίρηδ (1ε8 Αΐίΐίβη Οαΐΐιβίΐαηα Ιβίβδεηΐ οίεη Ιοίη ϋειτίέΓβ ρΐΐβί:

ιιιόιπο ϋρϊ ('.Γ·Ιί·Ι.ιι·(:8 Βύιιέ(1κ:1ίιΐδ ΜκοίΙΙιιη ει ΜοιιΐΓβυεοη βκΐβδ οέΙβοΓβδ ΐέβυίΐεδ Ρείαιι εΐ δίπηοηιΐ. ϋιιβ Ι'οη

, βη εΙΓεΙ, η'ϊπιροΓίε ςυείΐεκ (ευίΐΐεδ (Ιι· 1ευΓ8 κιϋΐϊηιικ 3νεε τείΐβδ ϋοκ ΙΙΟΙΓΟΪ ιμιϊ ΙβυΓ εοΓΓβδροηύβηΙ, βυ

' βη Ιβΐίη, οη $β οοηνβΐηοΓβ ςιιβ Γίιινπιί^ι>πι1>],ι)ι!ο εδί ιιηε ''·
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Ιου]οαΓ8 8υΓ (]εβ ηΊΐηύκήΙβ, εαυβε ρβΓρέΙυβΙΙε (Ιβ 1;ι ΐιιπΊΐίρϋι-ίιΛ άβδ ΟιιιΐΡδ, ρρηιΐΗΐιΐ ςιιί· Ιεδ ΑΐίΙ\ίη εηΐΐϊοΐιφία·,

Ίοηι Ιβ ρπιρΓβ βδΐ ΒΐιιΉιιιΐ (1ε τεϋβυδίΊΙεΓ 1:ι ΤτβάΙΙίοιι, η'ορετεηΐ Ιβ ρΐυβ βοιινεηΐ ςυβ $ΗΓ ιΐΐ'χ ίπιρησιέϊ.

ίβ Β. Ρ. Οβ Βυοίι, ίΓϋΐιίΙι· ΒοΙΙϊηόίϋε (Ιβ ΒΓυχβΠεβ, ηουβ ίεπνβίΐ. ϋ γ 3 ςηρίςπε Ιρπιρ8, η'ινρϊΓ ρυ ΐΓοηνβΓ βη

<1ίχ-ΙιυίΙ πιοΐ8 ο"έΐιΐ£ΐβ, Ηιιβ ίίκ/β [ααΐβ ιΐϋΐιβ ηοίτε Ραΐτοίοςίβ Ιαΐίηε. Μ. Οεηζίη^βΓ, ρΓοίρβββυΓ ϋβ ΤηέοΙθ£ίβ Ά Γϋηΐ-

νβηϊΐέ (1ε ΛΥιΐΓζΙ)ουΓ8, ει Μ. Ββίββηΐϊηη, ΥίείΗΓβ 6έοέΓ3ΐ ϋβ Ιΐ πιβιηβ νίΐΐρ, ηοιιβ ιηβηο'ϊίβηΐ, ,Ί Ι» <)3ΐβ άη 19]υί1Ιε(,

η'βνοϊρ ρυ ('·!ί!ΐΙι·ιι«Μΐΐ ϋΟΓρΓβη^Γε κι»; κβπΐί (ιιιιΐι'., ΜΟΙΙ (1:ιιΐϋ Ιέ 1:ιΐϊη δπίι (1;ιη8 Ιβ §ΓΡΟ ο"β ηοίΓβ ιίοιιΐιΐι; Ραΐηιΐοζκ. ΕιιΓιη,

Ιβ 83ν3Ηΐ Ρ. ΡίΐΓ3, 1!/·1ιι'·!ΐϊ(·1ίιι (Ιβ 8ϋΐ88ΙΓ>Ρ, 01 Μ. ΒΟΠβΙΙ)1, οΊ'ΓβΟίευΓ (1(!8 ΑΜΗΐΙβΙ <Ιΐ ρΜΙΟίΟρΙΐίΐ (ΙΐΥίίίκίΗΙΐ, ΜΪ8 3»

ιΙιίΠ ο!β ηουβ οοην^ίηοΓβ ά'υηβ ββυΐε ειτρυΓ ΙνροβΓβρΙιίςυβ, οηΐ έιό ΓοΓοέβ ιΙΊνουβΓ ςυβ ηουβ η'βνίοηβ ρ»ί ΙΓΟΡ

ρηόδυιηέ (1« ηοίηβ Ρ;ΙΓ(;ΙΙΙΡ. εοΓΓββΙίοη. 03Π3 Ιβ Γ,κτ^ι': 3β (Γουνβηΐ ι]β Ικιιι·, Ι^ιίηίδίβδ βί άκ οοηβ ηβΐΐέηίβίεβ, βί, εβ ςυί

βκΐ ρΐυβ Γ3Γβ, (1β8 Ιιοη,ιπΜ Ιρβί-ρθ3ΐ11& εΐ ΐΓέ3-ρΓ3ΐίςυε3, εη οϊβη ! ηουβ ΙβυΓ ρι-οηιρίΐοηδ υηβ ρππιο όβ 25 εβιιΐίπιβ»

Ρ»Γ οΐι ιΐ|Η8 Γβηΐβ ςυ'ϋβ (ΙέοοιινπΓΟίιΙ (13Π3 η'ϊπιροΓΙο Ιβςιιεί (ίε ι:οκ νοίυιηββ, βητίουΐ ύ«ηδ Ιεβ ^Γεεβ.

Μ .-ιΙί,'ΓΓ (τ· <ριί [ιπ'·ι·ί·(|(', Π·:ι.Ιίΐ(.·ΗΓ (Ιεχ €ΟΗΠ €θ»ψίεΙχ, 8εηΐ3ηΙ ϋε ρΐυβ εη ρΐυβ ΓίιηροΠβπεε ει πιόηιβ ]» ηέεββδϊΐέ

ί!Ίιικ· ΓυιτριΊίιιΐι [κηΐίιιΐί· ροιίΓ ιρι'ηπ ουντα^β 8θίΙ νβΓίΐ3Πΐεηιευι ιιΐίΐβ βί 68ΐίηΐ3θΙε, 3β Ιίντε (Ιβρυίβ ρΐικ α οη 3η, ιΐ

,81 Γβδοΐυ (1ε δβ ΙίνΓβΓ ^ιιδι|ιΓ.!ι 13 Πη ϊι οη« ορέηΐιοη Ιοη^ιιρ, ρι'-ηίοΐβ ρΐ εοΰίβυδε, Ν.-ΙΪΟΠ·, Ι;ι τίνιβΐοη βηΙίέΓβ βί

ίηηοηι1)Γ»Μβ5 (·Ιί( 1ιΓ·5. Αϊιικί (·1ι;κ·ιιιι ιΐι· 8βκ νυίπιιιΐ'ϋ, :ιιι ΓΠΓ βί ,Ί ΙΙΚ-ΪΙΙΓΡ ηα'ίΐ 1β8 ΓΡΠΙΡΙ

Ι'· ηκιΐ ροιίΓ πιοί ιΓιιιι Ιιοια 3 ΓιιπΙ.ΓΟ. (,ίιΐίΐι-ΜΐιΙΐ' Ιιοι.ηπί'ϋ ν κοηΐ ου ν 3βΓθηΙ οεουρέδ ρρικίκη! 10 βη$, βί υηε

Μΐιιιιιιο ιριί ηβ Εβυτβίΐ ι'Ί-κ1 πιοίηιΐΓβ ο"υη ιΐηιιιί πιίΐΐίηη οΌ ΓΓ3ΠΕ8 ε;( εοη^ΡΓέβ 3 αεί ίιηριιιΐιιπί οοηΙΓόΙβ. Ι)β εεΐιβ

ηι;ιιιϋτβ, Ιεδ Ρυο1ίΕ3ΐίηη8 (Ι.·κ ΑΐιΊίΐ'ΐ'χ Οαΐ/ιοΐίφκι , ςυϊ ιΙι'·].:ι 5ε (Ιίιΐίιιμικιί^ιιΐ εηΐτβ [ουίεβ ρβΓ Ια βυρέποΓίΙβ (Ιο ΙκυΓ

ΙΌΓΓβΟΪΟη, Ιΐ'ίΙΙΙΓΟΙίΙ <!(' Γ1Υ3ΙΡ3, 8Π\18 εβ Γ3ρρθΠ, (13(18 31101111 ΙβΠΐρ3 Ιΐί (1:1118 .1ΙΚΊ1Γ1 ρΠΥ8 ; ΡΜΓ ΐρίοΐ 881 ΓίιΙΪΙΐ'ΙΙΓ 1]\ιϊ

ροιίΓΓβΐι εΐ νουΟΓ3ΐΙ δβ ΗΪΓΒΓ ΑΡΚΕ8 ΟϋΙ'Ρ 3 ΰεδ ΐΓβνβιιχ δι 8ίκ3ηΙβ8ςυβ3 εΐ ιΐ'ιιη ρΓίχ 81 βχοΛΗβη^ II ί»υΙ

οβΓίββ ίΐρρ οίεη ρέηέΐτύ ό"υηβ νοΓ3ΐίοη (Ιίνίηβ & οβί βββΐ, ρουΓ ηβ τβεπΙβΓ η! άενβηΐ Ι:ι ρβίηβ ηϊ (Ιβνιηΐ Ιϋ (Ιίρβιιίβ,

ΜΙΓΙΙΙΙΙ! Ιι 'ΓΜμίΒ ΙΈΐιΤορβ 33Υ3Ρ18 ρπις·|;ιηκ; ςυε _ί;ιιιιηϊκ ϊυΐιιπκ'ΐ η'οιιΐ Λ 1 6 Γ·(1ίΐι':ϋ ινεε 1:<ηΐ (Ι'βΧβεΙΗυύβ ςπρ ββιιχ ϋβ

Ιί Ιΐίΐιΐιιιΐΐιί'φΐί· ϊΐηίνβκίΐΐί (Ιιι ι.Ιοζί. λβ ρΓβββηΙ νοίυιηβ ββΐ (1υ ιιοηαοΓβ ()β οεοχ τένίβέϊ, βί Ιου» εευχ ςιιί Ιβ βΡΓΟίιΙ

» Ι'ηνί'πΐΓ ροΚβΓοηΙ εεΐΐε ιιοΐ<·, Εη εοιίδβςυεηεβ, ρουΓ ^υ£βΓ Ιεδ ρΓβ(1υ<:Ιϊοηδ ιίοι ΑΙβΙίβη Οαίΐιοίίφίβι βουβ Ιβ Γαρροη

ιΐι· 1:ι (·ΙΙΙΊΙΜΊΙΙΙΠ, ίΐ η ι1 Ι.'ίικΙι,Ί | Γβηο'Γβ (|ΐκ.' Γ(Μΐχ ιριί ροΓίρΐ'οιιΙ εη Ιρίρ Γ:ι>ϊί ΜΙ ΙΓ308. Νοιικ ηε Γβ(·οιιη3ί8$οη8 ςυβ εβίιβ

έιΐίΐϊρη εΐ εβίΐββ ςυί βυϊνΓοηΐ ευΓ ηθ5 ρίβηοηεβ ϋβ ηιέΐβΐ βϊηβί οοΓΓί^έβδ. Οη ΟΓοχίϊΙ βυΐΓβΓοίδ ςυβ Ια βΐίτβοΐίρίβ

ΙηιπιοοϊΙΙωΙι Ιβ« Γ3ϋΙβ3, 3ΐΙβη(1ιι ςιι'οη Ρΐίοηέ (Ιβ ηκ'ΊβΙ η'βδί ροϊυΐ έΐβδίίαυε; ρβδΰυ ίουΐ, II ΙοίΓοααίΙ Ι* ρβΓΓβεΙίοη,

ι·;ιι· οη 3 (Γουνέ Ιβ ιιιιινπι (Ιβ Ιο. εοΓπ^βΓ ]ΐι*ιιΓ;ι βχΐίηοϋοη (Ιβ ΓΛΙΙΙΟΝ. 1,'ΗέθΓεο 3 έΐέ Γβνυ ρ;ιι· Μ. 1)Γΐ"Ίι, Ιβ (>η·ο

Ρ3Γ (1β3 ΚΓ805, 1ε ϊϋΐίη 81 10 ΡΓ3ηθ315 ρ3Γ 1β8 ρΓΡΠίίΡΓδ ΟΟΓΓβΡίεΐΙΓδ (1ε 1;| Ρ:ψίΐ3ΐθ βη 068 ΙϋΙΙ^ΙΙΡλ.

Νυιιδ 3νοη<< Ι:ι εοη$οΐ3ΐίοη ύβ ροι'ινοΪΓ ΙίπίΓ <·(Ί α<·ίχ ρ.ΐΓ Ιβ3 ΓέΠβχίοιιβ βαίνβηΐεβ : ΕηΟη, ηοίΓβ ρχριηρΊ^, * Βηϊ·ρ.ΐΓ

ιΊΐΓ.'ιιιΙιτ Ιββ μτίηιΐβ» ρυ1)Πθ3ΐίοη8 εη Ιΐοΐίο, εη Α1Ιεηΐ3{;ηε, εη ΒβΙκί^^β βί βη ΚΙ-ΪΙΙΟΡ, ρβΓ Ιββ ΰαηοιιι ζτεΐί ο"β Κοιιιβ,

Ιβ ΟετΛίΙ (Ιβ Νβρίββ, Ιβ δπΐ/ιΐ ΤΙιοηιαι ιΐβ Ρβηηε, ΓΕηα^Ιορίαίβ τεί\φΐΗ>ε ιΐκ ΜιιπίΓΐι, Ιβ τεουβί! (1β3 ίΐέάαηιΐϊοηί Λη

τΐίει άβ ΒΓϋχι·1Ιβί, Ιβϋ ΒυΙΙαηάίιία , Ιβ 8ίκιη·ζ ει Ιβ 5ρίπ.'<!0β (Ιβ ΡβΓίδ. ϋυδςυ'ίιί, οη η'βνβίΐ βυ ΓβϊηιρπηιεΓ ςοβ (ΐβ8

οιι\τ3ί!ε8 (Ιβ οοιιΠβ ηβίείιιβ ίο3 ίη-1°, ου δ'βη^ΐουΐίβδβηΐ Ιεδ ϊη-ίοΐίο, Γ3ίδ3ίεηΙ ρβιΐΓ, βί οη η'οωίΐ }· ΙοιιοηεΓ, ρ»Γ

«Τ3Π118 θ"β 3β ηθ)'βΓ (13Π8 Οβ3 3θ1ΐΠβδ 83118 ΓθΠ(1 81 53Π3 Πνβδ ; 01318 ΟΠ 3 ΠίΠ ρ3Γ 8β ΠδςϋβΓ ;ΐ ΠΟϋδ ΙΠΐίΙβΓ. ΒίβΠ ρΙΟΪ,

κου« ηυΐΓβ ίηρυΐδίοη, ο"3ΐιΐΓΐδ ΕΐΙίΙευΓβ βε ρηΐρβΓεηΙ βυ Κιιΐΐιιίη· υηίτβΓδβΙ, ;ιιι\ ϋέι·ί$ίοη$ ιΐο ιοιιίεβ Ιββ ρ)ΜΒ''ίρΐίρ»'·

ϊ υηβ //'ίιϊ./πί,-ι/ΐίι· βί 3 υηβ Ηίιίοπε ^βηέΓβΙβ, εΐο., βίο. ΜβΙΙΐΡΐίΓευδβηιβηΙ, Ι:ι ρΙιιριΐΓΐ (Ιεβ έο"ίΙίοη8 ά£)ίι Ιϋΐεβ ου ςιιί 9β

Γυηΐ, δοηΐ βίΐηδ ίυίοπίέ. ρβΓΓε ςυ'βΐΐεβ ίοηΐ 80Π5 βχ3θΙϊΐιΐ(1ε ; Ι;ι οοιτεοΐίοη βεηιοΐβ εη βνοίρ όιέ Γβίΐβ ρ3Γ ο"βδ 3ν«·θ({1(;«,

ΐ'ΐίΐ (]»'οη ιι'εη ;ηΐ ρ38 βεηΐί 13 ^Γίνίΐέ, βοίΐ ςιι'οη ηίι τεουΐέ (Ιβνβηΐ ΙεδΓΓ3ίβ; ιιι;ιί·ί ρβΐιεηεεί ιιιιβ

ΟΙΓΝ.-Ι ΐϋ ΪΊΙ'Ι,ΊΙ ι ϋϊβηίδΐ, ηβ Γύΐ-εβ ςυ'ί Ιι ΙυπιίέΓβ (1ε8 έςοίει «ίπί 8β $οηΙ Γαίίβι ου ,ςυϊ 8ε Γ«ΓΟΙΙΙ



υια γ. ΑΝΝΙΖ κ».

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜίίΝ

ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
ΕΠΙΣΚυΠΟΥ ΚΟΝΪΤΑΝΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΥ

ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ.

8. Ρ. Ν. ΕΡΙΡΗΑΝΠ
Ο)Ν5ΤΑΝΤΙ;Ε ΙΝ ΟΥΡΚΟ ΕΓΙδΟΟΡΙ

ΟΡΕΚΑ $\1Μ ΚΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋΕΗυΝΤ ΟΜΝΙΑ.

ϋΙΟΝΥδΙϋδ ΡΕΤΑΥίυδ ΑυΚΕΙ,ΙΑΝΕΝδΙδ,

ιοςιιτιτιι »ιυ τιηοιοβ·!,

IX \ ΕΤΕΒΙβυί ΜϋΚΚ ΚΕεΒΝδΙΊΤ, 1ΑΤΙΝΚ ΥΕΙΠΊΤ ΕΤ ΛΜΜΛΟΤΕΚδΙΟΝΙΒυβ ΙΜΛ^ΤΠ

(ΓίΓίι. ΜΟ(:ΧΧΙΙ; Ουίοη.

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝϋΟ ΚΒΟΟαΝΟδΟΕΝΤΕ ^.-Ρ. Μ10ΝΕ,

ΒΙΙ»ΙΙο|1ιβ€·Β ί"Ι«·Η

Μ ΟΟΜΡΙ.ΠΙΙΜΙΙΜ ΙΝ ·ΙΝβΙ)Ι.Ο· ΙΟΙΚΝΠ* ΚΟΟ.ΚϋΙ Λ» Πϋ.Κ Β»«ΙΟΪ

ΤΟΜϋδ

ΤΗΙΛ νοι,υιιΐΝΑ 25 ΙΉΑΝΟΙΙ βΑΐ.ι.ιαιι.

 

ΕΧΐ:ϋΙ)ΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝ1Τ ΑΡϋΟ 1.- Ρ. ΜΙΓ.ΝΕ, ΕΒ1ΤΟΒΕΜ,

β» Υί\ ΟΙΰΤΑ ΡΑΜΒ018Ε, ΟΜΜ ΡΙΙΟΡΕ Ι'ΟΚΤΑΜ ίυΤΕΤΙΛ; Ρ\ΚΙ8ΙΟ»ϋΜ νυΐ,ΟΟ Ο'ΕΧΓΕΚ

ΝΟΜ1ΝΑΤΑΙΙ, δΕϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΧΤΚΟνΟΕ, ΝυΝΟ \ΈΚΟ 1ΝΤΗΛ ΜΟΚΜΑ ΙΆΚΙ8ΚΝΑ.

1863



V. ΑΝΝυ5 4Θ3

ΕΙΕΝΟΗϋδ

ΟΡΕΗΙΙΜ ςυ/Ε ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΧίΠ ΟΙΜΙΤΙΝΕΝΤυΚ.

8. ΕΡΙΡΗΑΝΙϋδ €ΟΝδΤΑΝΤΙΕΝδΙ8 ΙΝ ΟΥΡΚΟ ΕΡΙδΟΟΡϋδ.

ΗΛΚΕ5Ε5. (€οηΙίηναΙίο). οοΐ. 9

ΙίΙ). II ΙΟΙΜ. II. Η<ΒΓβ8. Ι,ΧΥ-ΙΧΙΧ : €οηΐΓ3 Ρδϋΐυηα δ«πιθ58ΐθηϋΐη, Μβηϊ-

ΟΐΐίΤΌδ, ΗίθΓ3θίΐ35, Μβ1βΙΪ3Π05, ΑΡΪΟΙΠδηίΐΗδ. 11-202

Ιίβ. III ΙΟΙΏ. Ι. ΗίϋΓβδ. ίΧΧ-ΧΧΧΥΙ : ΟοηΐΓ3 Αυ(]Ϊ3ηο&, Ρ1ιοΙϊηΪ3ηοδ,

ΜβΓωΙΙίβηοδ, δοωί3Π3πθ5, Ρηβυπίίΐίοιηβοΐιοδ, Αοπυπι, Αηοαιοβοδ. 339-515

Ιίΐ). III Ιοηα. II. Ηβ3Γβ8. ϊ,ΧΧνίΙ-ίΧΧΧ : ΟοηΐΓβ ΟίηκΒΓ.Ιθδ, Αηϋοΐΐοο-

τηβηβηϊΐθδ, Οο1Ι}τί(ΙΪ3ηο3, Μβδδβΐίβηοδ. 642-755

ΕΧΡΟΚΙΤΙΟ ΡΙΟΕΙ Οαΐΐιοΐΐο® βΐ ΛροϊΙοΙϊοοΘ ΕοοΙοβϊδΡ. 773

ΑΝΑΟΕρπΑυεοδίϋ δίνβ ΒΟΓϋΐΏ ΐ[νΐβ ίπ Ραπατίο οΐϊοΐβ ϊυηΐ ίΐιηπηη εοπι-

ρρβίιοηδίο. 833

Αρριηάίχ Ρϊίίίτίο/ί'οηΜίη.

Όβ βηηο Νβΐίΐΐί ΟΗπίΙί. 887

ϋβ «ηηο βΐ (Ιϊο ΟοιηϊηΐοίΒ Ρβδδίοηΐδ. 939

Όβ ΡοΒίιΐΙβηΐΐβΒ νβίορβ ΐη Εοοίβδΐδ Γβΐΐοηβ. 1015

Όβ ϋΗοΓβρϊδΟορϊδ. 1045

ϋβ (Ιαρϋοί 0}·ο1ο 61 Επικοί ίδΐΏΟΐ-υκι Γβΐίοηβ 1053

ϋβ δίΓΐηιβηδϊ βΐ Αηοντβη» ρββϋίίοδνηοιίο, βϋδφΐβ δοαιϊβΓΪβηοΓϋΐη βοΐί*,

δθΟΓ3ΐίδ, 8θΖΟΠ16ηϊ 083ίβΓΟΓυηΐ<ΐυβ Ν3ΓΓ8ΐίθ. 1057

ϋο νβΙβπΙ)υ5 ({υϊ1)υδ(]8Γη Εοο!βδϊ«8 Κίΐίΐηίδ. 1071

Ιηάίοοδ. 1105

,ϋβ. — Εχ Τ)ρϊ$ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕ.



ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
ΕΠ1ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΙΛΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΓΔΟΙΙΚΟΝΤΑ

ΤΟ ΕΠ1ΚΛ.Ι1ΘΕΧ

ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΕΙΤ· ΟΥΝ ΚΙΒΩΤΙΟΣ.

δ. Ρ. Ν. ΕΡΙΡΗΑΝΠ

ΓΟΝδΤΑΝΤΙ^Ε Ου& 1Ν ΟΥΡΚΟ Ε5Τ ΕΡΙδΟΟΡΙ

ΑϋΥΕΚδυδ ΟΟΤΟαίΝΤΑ Η^ΚΕδΕδ

ΟΡί/5 (1100 ίΛ'567}7β/ΪΊ/Λ

ΡΑΝΑΚΙϋΜ δ.ΥΕ ΑΚΟυΐΑ.
•

ϋΐοη)'δΐο Ρβίανίο δοοϊοΐαΐϊδ Ιοδνι ϊηΙθΓρΓΰΙο.

4

ΓΑΔΕ ΕΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΝ Τφ ΔΕΥΤΕΡφ ΤΟΜφ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ,

/7.·'/'."<." δε δηι κατά τον προειρτ^ίέΓον αριθμόν, εν ζ> είσιγ αιρέσεις πέντε όντως.

ΙΝ ΤΟΜΟ π ΙΙΒΜ π

Ο5ΐ εο, φίβηα ευρΓα ροδίιΐιηυδ, ΟΓώηβ V ; ϊη ηυο ΗίΕΓβδβδ V οοηΙϊηοηΙΐίΓ Ηοο ηιοιίο.

Α'. ΠαΰΛον του ΐαμοσατέως. Ούτος άνϋπαρχ.τον Α 605 '· Ρανίί Βαιηοιαίαιί. ΙΙΐο ρι·ορθ4>ιοϋικη

τίιν Χριστών ίλίγου δίίν δια6ε6αιοϋτοι, λιίγον προφο- ηοη βΧ8Ϊ5ΐθΓβ (.ΙιπΜιιιιι αΠΐπηηΙ, ηΐηιιβ ε]ιι$ηιθ(1ί

ριχ?>ν δντα σχηματίσας. ΆτΛ δε Μαρίας χα\ δεΰρο νοΓίυπ» 655β Γιηςΐΐ, ςιιο<1 ϊιι ρι-οίαιίοηβ οοηδίδΐίΐ;

ε'ναι προκαταγγελτιχ.ώς τα περί αύτοϋ εν ταΐς Οείαις βαηκίβηι ρΟΓΓΟ β&ββ α Μαι-ΐα οοερϊδ3θ. Αι: <μικ; β»-

ΓοαφαΤς είρημένα Ιχοντος· μη όντος δε, αλλά από €Π8 ΐη 1.ίΙΙθΓΐ5 (1β βο ρι·οηιιηΐί:ιΙ« βιιηΐ, ρΓββιΙίοοη-

Μαί>£ας χα'ι δεΰρο άτΛ της ένσάρκου παρουσίας. Ιϊβ β85β ΠΙΟΓΟ άίι-Μ, οιιω ίρδβ ηοηιΐιιιιι οχβΪΒίβΐΐΙ ,

$ϋ<1 :ι Μ,ιι ί;ι, ιιΐί ϋίχίηιυβ, βΐ ;ι!ι εο ι1υΐ)1.ιχαΙ (,οιι-

ΡΙΙΓΟ ΐ|ΐκι (·;ΙΠΗ: ρπεϋίΐιι$ αϋνεηίΐ, β8$β εαΒρϋΓΪΐ.

Β'. Μαηχαϊοι, οι χαΧ Άχουανίται, οί [άπο] του II. Μαηίοΐκχϊ , ςιιο» οι Αευαηίΐας νοεαηΐ , Μιιηϊδ

Μάνη μαθητα\ του Πέρσου. Χριστδν σχήματι λέγον- ΡθΓ8« (Ιί»ι·ίριιΐί. Οΐιπςΐυπ) Ιί^ιιππιι ηυοιπϋαιη 885β

τ£ί> ήλιον σέ6οντ:ς χαΐ σελήνην. "Αστροις τε χαΐ ιΐΐ'ίπιιΐιιιιΐ, δοΐεηι Ιιιηαιηηυβ νειιεΓΒηΙιΐΓ. δίκΐΐίδ αε

: χ^Ί δαίμ,οΐ'.ν ευχόμενοι, Αρχάς δυο είσ- ν)Πυιί1ηι$ εΐ ϋί(ΐηοηίίιΐ3 £ΐιρρ!ίε3ηΐ. δειηρίΐεηΐΐ

ΡΑΤΚΟΙ. Οη. ΧίΙΙ. 1



11 8. ΕΡΙΡΠΛΝΙΙ

(Ιαο ρπιιι·ίρί;ι , Ιιοηυιη ηο ιιιπίιιι», οοηδίίΐιιιιιιΐ. Α άγοντες, πονηράν τε χαΐ άγαθήν, άείοΰσας. Χριβτί,ν

Γ,ΙΐΙ ίν,ΙΙΙΙΙΙ Ν|>ΙΊ·ΪΙ· ΙΟΙΙΙΙ8 .ΐρρ:ΐΠΠ8ί;θ, 5ρ6010<]<10 Ιι'ΙΙΙΙί

Ρ886 ρ3881ΙΙΙ1. Υι-ΙΚΊ ΤΰίΙ.ιΙΜΟΙΙΐΗΜ, ΠιΉΙΙΙφΙί' φΐϊ πι

ίΐΐκ Ιοειιΐιΐδ βδΐ, ιιι;ι1ΐ'(ΐίοΐί8 οηοηηΐ. Μιιικίιιιη ηοη

ΙΙΙΙΪνοΓδΙίηΐ Λ 1)60, δΟι! υ; 1 1 8 ρ;ιΐ'Ιί·ιιι Γ;ι|>π<:;»1:ιιιι €856

Βίαίιηιηΐ.

III. ΗίοΓβεΊια: ηΐ» ΙΙϊοΓβοβ ΐηΐβΓρρείο αο ιΙοοίΟΓΟ

ςυοιίαιη Ι,βοηίοροΐί , ςιιθ(1 /ϊΙμΛριϊ ορρίιΐυηι οδΐ,

οπιιικίο. Οιιΐ ΓΟδίιιτοοΙϊοηεηι οαηιίδ Γοίφιιίΐ. Ιΐΐιιιι-

ΙΙΙΓ ΗΓι ν«ιεπ 3ο Νονό ΤοΒίαιηβιιΐο. Νυρίϋδ ρειιϊ-

Ιιΐδ 'ιιιΚ'πΓκ'ΐιιιΙ. Μοιΐ3(·Ιιοδ ι_Ί νϊι·£Ϊη6Κ,εοηΙίηεηΐ6δ

36 νϊιΐυοβ αιΐιιπίΐιπιΐ. Ρικτοδ ιιι»ΐπι·:ι ιιοιιιΐιιπι χίαίο

Γβ£Ι)1 60Βΐ6$Γΐ8 ρ31·ΙΪ6ίρβ$ 6336 ηβ£3ηΙ, ςυοίΐ ΙΚΠ1-

ϋιιιη <·οιΐ:ιιιιΊΐΗ! ρ<τΓιιιι<:ϋ βυιιΐ.

IV. Μΰΐβΐίαηί βοΐιίϊΐηαΐίβ ΐη Λ1{;γρΐο, ηοη ΙιαίΓβ-

δϊ δοχήσει πεφηνέναι, χα\ δυχήκι πεπονΟέναι. Πά

λαιαν ΔιαΟήχην βλασφημοϋντες, γ.α\ τδν εν αυτή λαλή-

σαντα θείν. Κ03μον δε ου τον πάντα, αλλά μέρος έχ

θεού γεγενήσΟαι οριζόμενοι.

Ρ. Ίεραχ,ΐται, οΐ άιΛ του Ίέραχος του Λεοντο-

ιιολίτου της ΑΙγύπτου, έξηγητοΰ τίνος βαρχό; άνά-

στασιν άΟετοΰντος. Χρώμενοι Παλα-.ά χα\ Νέα Δια-

ΘήκΤ), χα'ι άπαγορεύοντες γάμον παντελώς, μονάζον

τας τε κα\ παρθένους δεχόμενοι, κα\ έγκρατευομέ-

νους, χαΐ χήρους. Τα δε μηδέπω εν ηλικία γεγονότα

παιδία βασιλείας μ}] μετέχειν, δια τδ μη ήΟλη-

χέναι.

Δ'. ΜεΛητιατοΙ, οΐ εν Αίγύπτίι) σχίσμα δντες, άλλ'

Μ « Ιοοαιη ο1)ΙίιιεηΙ. (}υΐ ουιη ΐΙΓιβ ρροούη) «οηιηιιι- Β ούχ αϊρεσις, μη συνευξάμενοι τοϊς εν τω διωγμώ

η'ιοιιο ΓοΐφΐιΐιΜ ιιυΐιιοπιπί , (]ΐιΐ ΐη ροΓδΟΟίιΐίοηβ παρα-επτωκόσι· νυν δε Άρειανοϊς συναφθέντες.

Ε'. ΆρεκίΓοΙ, οί κα\ Άρειοιιανιται, οί τδν Υίδν

του θεού κτίσμα λέγοντες, και τδ Πνεύμα τδ αγιον

κτίσμα κτίσματος, σάρκα μόνον τδν ϊωτήρα άπδ

Μαρίας είληφέναι διαβεδαιοϋμενοι, κα\ οΰχ\ ψυχήν.

ΤΗν δε ούτος δ "Λρειος πρεσβύτερος Αλεξάνδρου

επισκόπου Αλεξανδρείας.

Λυτή καΐ ή του δευτέρου βιβλίου, πέμπτου δε άπ'

αρχής της ακολουθίας δντος, άνακεφαλαίωσις αίρέ-

σεων πέντε.

ΙηρβΊ δυιιΐ. Νυηο δβ βύ Ληαηοβ

β06 ν.Λι·/ίί»ί, 8ίνο/1η'θΗΐαηΗαΌοϊ Γίΐίιιηι οροα-

ΙΠΓΙΙΜΙ (·88ι! (Ιίπιιιΐ ; δρίήΐυιη ΛΌΓΟ 8:ιιιο(ιιιΐ) .'ΐΐί.ιηι

0880 ο·(·:ι1ιιι;ιιιι. δαΙναΙΟΓβηΐ ιιοδίπιιιι <:;ιπιοιιι (Ιιιη-

ΐ:ι\;ιΐ α Μ:π·ί;ι, ιιιιιι ;»ιίΐΓ,:ΐ]ΐι αεεορίδδο ΰοηΩπηαιιΙ.

Γιιίΐ Ιι'κ: Λι·ίιΐϋ Λ1ι·\;ιιΐι1ιϊ (·ρϊ,,Γθ]ΐϊ Λ1ι'χ:ιιιι1η;ΐ'

ρΡΘ8ΐ))ΙθΓ.

11x6 631 (]ΐιίη(]ΐιο ΙιΧΓ6$οοιι δαιηιηη, ςιιχ ίιι Ιιοε

ιι ΙίΙιΐΌ κίν;· οι ,ΐίηυ V εοηΐϊηεηΙυΓ.

607 ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΜΒΚΙ Π ΤΟΜϋδ II.

ΟΟΝΤΚΑ ΓΑΙ]Μ]Μ ΒΛΜΟδΑΤΕΝυΜ,

Ηαταΐ! XIV, ιίνβ ΙΧΥ.

Ι. δοοιιιιϋυπι Ϊ11ο3 Ραιιΐιιβ δηηιοβηίοιυδ

ιιιιί ρθ8ΐ Νοναίιιηι ηίςυβ ΟΓίςοηβιη ι·χκΐίι.ίι. Οιιϊι|ΐιΊ-

ιίβηι 0[·ϊ§ι·ηο8 ροκίΓοηίο ΐηΐβΓ ΙιΧΓβΐίεοδ ηυηιο-αίιΐδ

οκΐ , οί) ;ιπ·θ(;;πιΓι:ιιιι ίΙΙ;πη , ({ΐϋπη 33εί3ϋ6Γ6 8ΐΙ)ί

νιιΐιπί 61 ΐιΐδοΙβηΓι 36 ηιιμηππιι ρΙοΓίδΒΪηια Ιοΐ|ΐιιι-

ι·ίΙ αία , ΪΜΐιιιΐί8;ΐ()ΐιΐ! 3 ιϋίιίχιΐο ιηπιΐο αϋνΟΓδΙίδ Υ6-

! !ΐ;ιΐι·ιη Ίη8ΐΐΓ<;6Γ6. δ3ΐιβ Ϊ8 Ιπμ·(·ιιιΙιΐί ηιιΐιίκ 3ΐ1ιηο(Ιιιηι

νπιίι , (]ΐιί ϋίαίιοΐϊ ϊηνίϋί3 Ιαρβιιβ εχ 3ΐΐο ρι·;ΐ'« ϊρα,ι-

νίΐ. Ναιη ίη ίΐΐο δεπρίυΓΧ ιϋεΐιιιη ίΐίικί ίηιρίβΐυι- :

1'Ή$€Μίίΐϊο ΐΐιϊηι ΐίΗ(/«ι:ίίίίί(.ν νΙ»,αι>Ίΐΐ 6οηα, βί ϊη-

<Ί>ιΐϊ,Ιιιηΐίιι οοηειιρηΜηΐ'κΒ ΐηΐίΐαΐΊΊΐιΐ ηκ-ηίβηι ,·,ί»ΐ£·

ηιαίίΐία '.

!!ι.·«·ι;ιΙο ηιιικ' 3(1 ϊΐΐιπιι , ειι]υδ ο\ρΙί(::ιιιι1ιπη ι!ο-

}·ιιι:ι 8υ36βρΊιηυ3, Ρβυΐιιιη 83ηιθ83ΐβηιιιη , ευ]ιΐ8

ηοπιϊηίβ 8ΐιρΓ3 ηιΐΐΐιΐίοηοιη ΓΓΠΙΙΙΙΙ* , 61 ιιιιηο ίΐΐϊυδ

(ιχΓοβϊηι ρΓοροηίπιιΐδ. Πιο 53Ι110831Ϊ3 Μϋ3οροΐ3ΐηΊχ

;ι·1 Ευρίιπαβιη ιιιΐιο η.ιΐιι.·., Λ!:ι··ϋ:ιιΐι> αο Ρΐ'θ1>ο

ΚΑΤΑ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΑΜϋΙΑΤΕΟΣ,

Τεσσαρακοστή πέμπτη, ·>} καΐ εξηκοστή πέμπτη.

Α'. Παΰλος 6 Σαμοσατεϋς καλούμενος τούτους

διαδέχεται, γεγονώς μετά Ναυατον κα\ Ώριγένην,

τδν λοιπδν εν αϊρέσει άριΟμούμενον δι' ην ήΟέλησεν

ΰψαυχενίαν έαυτφ έπισπάσασΟαι , καΐ έπαρΟήνα·.

κατά της αληθείας δια της κομπώδους αύτοΰ φλυα

ρίας κα\ εκ διαβόλου έπισπεισμένης · εννοίας. "Ον

«ενΟεϊν δει, ως αληθώς φθόνφ διαβόλου έξοκείλαντα,

χα'ι άπδ ΰψους παραπεπτωκότα. Έπ' αΰτώ γαρ

πληρούται τδ είρημένον · Βασκανία φανΛάτητος

άμανροϊ τα καΛά, καϊ ρεμβασμός επιθυμίας μετ-

α,Ι.Ιεύει

Ούτος δη οΰν ό ήμϊν είς έξήγησιν έπιμνημονευόμενος

" Παΰλος ό Σαμοτατεύς , ου του ονόματος εν αρχή

έμνήσθημεν, κα\ της αίρέσεως αύτοΰ ποιούμεθα την

διήγησιν, άπδ Σαμοσάτων ην της ίΐΛ τα μέρη της

Μεσοποταμίας κα\ ΕΟφράτου · δς εν τούτφ τω χρόνψ,

1 8»ρ. νι, 12. · ϋΟΓ. Ιπισεσεισμένης.



ιΐΛΚΕδΕδ υ», η. ΤΟΜ. π. — ΗΛ;κΕδ. ΙΛΥ. (4

Ιν ήμέραις Αύρηλιανού (1) καΙ Πρόβου των βασι- Λ ΐιηρεΓηηΙίΙκιε, Λιιΐίοείιεηχ 608 Εοοίεδϊ» |>τ·:νρο-

λέων, έιή ττ,ς Άντιοχέων καθίσταται επίσκοπος της

αγίας καθολικής Εκκλησίας. Αρθείς δε τη διάνοια

εξέπεσε της αληθείας, και ανεκαίνισε την αΐρεσιν

του Άρτέμωνος (2), του ποτέ δντος εν άρχτ; προ

ετών πολλών κα\ έιβεσμένου.

Φάσκει δε ούτος θεον Πατέρα κα\ Υίδν κα\ άγιον

Πνεύμα ένα θεον εν θεώ δε αεί δντα τδν αυτού

Λόγον χα\ τδ Πνεύμα αύτοΰ, ώσπερ εν ανθρώπου

καρδία ό ίδιος λόγος · μη είναι δε τδν Υίδν του θεού

ένυπόστατον, άλλα εν αύτφ θεώ · ώσπερ αμελεί κα\

ό Σαβέλλιος (5) χα\ δ Ναυάτος κα'ι δ Νοητός κα\

άλλοι · ουκ ίσως δε έκείνοις ούτος, αλλά άλλοις παρ'

εκείνους. ΈλΟόντα ί: τδν Λόγον, καΐ ένοιχήσαντα

εν Ιησού άνθρώπω δντι. Κα\ ούτω;, φησ\ν, εις εστίν

δίΙιΐ8 εδί. (,ΐιιί εΐίΐυϊ βιτοβαηΐίβ Λ ι; Γϋδίο α

'.:χ(·ΊιΙΊι , 3ΐ<]ΐιε ΛιΐΐΜΐιοιιϊκ Ιι»;ΓεδΙιι ΐη$(αυΓ3νϊΐ, <]ΐιί

ΙΊΙΙΙΙ βηΐβ ιιηιΐΐοδ «ηποδ οχΐΐίΐϊδδεί , ρεηίΐιΐΒ <?ί>ι

βχδΐίηαίιΐδ.

Εδί ιιιιΐι'ΐιϊ ΙΙ,ΙΊ: ϋϋιΐδ ορίηϊο : Γ>ι·ιιιιι Ι'.ιΐι ι·ιιί ιΊ

ΡίΜιιιιι 3ε δρΪΓΐΐυτη ΧΜΙΙ.ΊΜΙΙΙ υηιιιη ε$$6 ϋουιιι ;

Υοι·|)ΐιηι Οεΐ β]υ5(}υο δρίπιυιη ϊηεδκβ ΟΕΟ ρβνρο-

Ιιιο, βϊευΐ Ικιιηϊηίϋ πι €θΓ(1ε ρΓορι-ίιιηι νοΓΐ)ΐΐ[η ΐηεϊδΟ

εεΓηίηιιιβ ; ΡίΠϋΓη Οβϊ 8υ1)8Ϊ8ΐοηΙί3ΐη Ιιαίιερο ρηΓ

ββκε ηιιΐΐηιη , $οιΙ ϊη Οοο δυ1)8ΐ&ΙϋΓθ : Ίιΐ (\\ιοΑ 8β-

ΙιεΙΙίο ηοο^υο ρΐηοπίΐ εΐ Νονηΐο εΐ Νοβίο »1ϋδ-

ςυβ ηοηιηιΐΐίϋ , ςυαηηυβηι ηοη εοϋεπι ειιιη ΐδ(Ϊ5

ιηοιί. ι, ΜΙ! (ΠνεΓδΟ (|ΐι»ι1;ΐ[ΐι ϋΐι: δεηΙΪ3ΐ. Αά Ιι:ι·<: ,

ϊ θεδς, χα\ ούχΧ Πατήρ 6 Πατήρ, χα'ι Υίδς 6 Υίδς , Β ϋβί ΥεΛυπι ΐη ΐεπ'Πδ (Ιεΐϊρδίιηι ίη ^ε6υ , ςαϊ Ιιοιιιο

χα\ άγιον Πνεύμα τδ άγιον Πνεύμα · αλλά εΤς θεδς

ό Πατήρ χα\ Υίδς αυτού εν αΰτώ, ως λόγος εν άν

θρώπω. Δήθεν άπδ των μαρτυριών τούτων εαυτού

την αΐρεσιν προβαλλόμενος, άπδ του είρηκέναι τον

Μωϋσέα · Κύριος ό θεός σον, Κύριος είς εστίν.

Ου φασκέ ι δε ούτος κατά τδν Νόητον, τδν Πατέρα

πεπονθέναι · αλλά φησιν , Έλθών δ Λόγος ενήργησε

μόνος , χα\ ανήλθε πρδς τδν Πατέρα. Κα'ι πολλή

καρά τούτφ ή άτοπϊα.

νβιιίεηδ \ .·! ΙΊΙΙΙΙ ΐιιΐιι ,ιι ίΐΐιιιΐ 3(]ιηίιιϊδΙΓΓΐνϊ( , βΐ ,ΐιΐ Ρ.ιΐι πιι ΓενΟΓίίΐ. Αο δΐιιιΐ οιιιιι:;» <]ΐιχ

ιιιΐ'ΐιΐϋ 68881, Ιΐ3ΐ)ίΐ3δ88. 113 ιιηυδ, ΐηηυ'ιΐ ίΐΐε ,

Οβιΐδ 881 ; ηεηυε βυΐ ΡβίεΓ βδΐ ΡβΙεΓ , βυΐ Ρίϋϋί

Ρίΐίυδ , 3αΐ 5ρ')ΓΪΐιΐ8 βαητίυδ 5ρίι·ί(υ8 88( 83ηεΐυδ.

(πιο νι·πι 1)ι·ιΐ3 ιΐϊΐιιβ εδί ΙΊιΙιτ 81 1ιιι]ιΐ3 πι ϊρ$ο

Ρίΐίιΐδ , υΐ ε$1 ίη Ιιοιηίηε βεπηο. ()ιι;»ιπ <|ΐΓιιΙεηι

ορϊηίοηει» ι·χ ϋδοο Γετε ΐεδίίηιοηϋδ εοΐϋβίΐ. Ρι·ί-

ιιιιιιιι, ((ΐιοιΐ Μονδΐ'5 ϋίχβπΐ : ΰυηιΐηα! Οίΐΐ! ΙΚΗ·; ,

Οοηιίηιΐί ηηικ αϊ1. Νοηυο νβΓΟ ΙΊΙΙΙΙ Νοείο Ραΐνειη

ίΐΐε ρβδδΐιιη 6888 (Ιείίηϊι ; 88(1 βοΐιιηι , ίικμιίΐ , 3(1-

ϋΐο (Ιϊπι;ι-

ΙΐΙΓ 83Π8 ςΐ!3Ι1Ι 3ΐ)81ΙΓ(ΐ3.

Β*. "Ιδωμεν δε εί οί λόγοι αύτοΰ συσταθήσβνται

του ήικχτημένου. Φάσκει γαρ, δτι είπεν Έγίύ έτ <

Γψ Πατρί , χαΐ ό Πατίιρ έτ έμοί. Κα\ αυτοί δε

φαμεν έχ Πατρδς θεδν Λόγον, χα\ μετ' αυτού αεί

ίντα εξ αυτού γεγεννημένον. Άλλ' ουχί τον Πατέρα

λέγομεν άνευ Λόγου ένυποστάτου. Άλλ' δ Λόγος του

Πατρδς ό μονογενής Υίδς Θεδς Λόγο», ως φησί · Πας

ύ όμοΛογώτ έτ έμοί , όμοΛογήσω χάγϊύ έτ αϋτφ

' του Πατρός μου. Τδ δε, εν έμοί, Ιμ-

τον Πατρός μον, "δείξε φύσει ένυπόστα

τον τδν Πατέρα. Ούτοι δε , τδν Ίουδαϊσμδν παρα-

φθείροντες, ουδέν περισσότερον των Ιουδαίων κεκτη

μένοι, δεύτεροι Ιουδαίοι κληθήσονται, χα'ι Σαμοσα-

τΐται , μηδέν Ιτερον ίντες ή τω ονόματι * μόνον

οΐήσει προϊσχημένοι. Τδν γαρ εκ θεού θεδν Υίδν

μονογενή καΐ Λόγον αρνούμενοι , έκεΐνοί είσιν δποΐοι

χα'ι οί αύτδν εν τϊ) παρουσία άρνησάμενοι, θεοκτόνοι Ο υηί£6η3ΐηφΐ6 ΡϊΓιιιπ) 30 ΥεΓΐ)ΐιπι ιιΐιικ^νιιΐ ,

Η. Υί(1ε3πιυδ ίςίΐυτ εεηαϊ(1 ορίπίοηβ Γαΐδί Ιιο,τ,ϊ-

ιιϊδ οοηδΐ3Γε ροδδ'ιΐ οι ;ιΐιο. Ν;;ιη Ϊ13 ρΓΟροηΐΙ : Οίχϊΐ,

ίπΐ[ΐιΊι, ΟΐΓΪίΙυδ: Ε$ο ι/ι Ραΐ>·« , α Ραΐίτ Ίη ηιβ αϊ '.

Γι ηοβ ϊδίικί ΙΙΙΙ.Ί ρΐ'οΟίεηιιΐΓ, εχ ί',ιΐη- ρΓοΓεεΙιιηι

8888 Βειιηι ΥεΛυιη, αε ουηι εο(1οηι εδβε ρβΓροΐιιο,

τοςεηΐΐυπ). δθ(1 ηυη ίύεο ΡβίΓβιη δίηβ

Υι'ΐΊιΟ 6888 ιΐΐι'ίΐϋϋβ. ΟιιίιΓπηο Υι·πΐι;ιι>

Ι'.ιίι ί·ί , ιιιιΊμι:ιιη Ρίΐίυ» Οβυβ εδί Υβι·1>υιη , ιιΐ ε(

ΐρβο ιΐΐίΐ Ιιη-,ιΐ : Οιΐιηϊηο φη ευηβίαιιτ ΪΗ ηε , «οη/ί-

ι,'ίιι:)· εΐ ΐ$ο ίη ίΐΐο ΐΊΊΊΐιη Ραίτε ιιιΐ'ο '', ιιΐιί 1>χο ίρ^α

νει-1)3, ίη ηιβ, ΰοταηι ΡαίΓε ιηεο, ΡβίΓειη ϊρδυηι ηβ-

ΙΙΙΓ:Ι 8υ3 8υ1)δϊί>ΙεΓ6 (1εηιοη8ΐΓ3ηι. Λΐ ίδΐί .ΙιΐιΙ,ιϊ(·.πιι

ορΊηίοηβιη ϊηΐεΓροΙβηΐεβ , ηε^ιιε ςιιί(](|ΐΐ3ΐη ϋδ !ι;ι-

1>εηΐ88 αηιρϋιΐδ , Ιυύχί βΙΙεΓϊ ηοιηϊηβηιΐί $υηι , εΐ

δ3ΐηο$3ΐεηϊ , ηεηυε :>1ϊπι1 οηιηίηο δΐιηΐ , 30 δοΐιιιη

ηοιηβη ίεδυ ρι·3Β βε Γεπιηΐ. Νβιη ειιιη Οευηι βχ Οοο,

τε κα\ κυριοκτό1»·. , κα\ έπαρνησίθεοι γεγονότες.

Τάληθη δε, ότι οδτε περιτομήν (4) ϊχουσιν, ούτε

σάββατον φυλάσσουσι, καΐ τα άλλα πάντα καθά-ίρ

Ιουδαίοι.

1 ΡΟΓ. δνομα, εΐ προϊσχόμενον. * Οειιΐ. νι, 4

(Ι) ^ ϊιμέραΜ,ΑύρηΛΜΜϋ.Ιιηο νετο δΐιο 0;ι1-

Ιϊβηο ρο$1 Ι'.'ίΜΐΐϋ.ιιπ ο!>ίΙυιη. Ειΐδεϋίυδ ΜΙ), νιι

Ηίχίοτ. εβρ. -- Ιιιιροδίιίΐ ΕρίρΙΐ3ηϊο ηιιοιΐ δΐιΐι Λιι-

ι |:.ιιιιι ιΐ3ΐηιΐ3ΐυδ ει ερΐδοοραίιι όε]εοΐιΐ8 ε$ΐ;

.· ί--ι·.|ΐΐι· Λι.η ι-ΐι.ιηι (Ιΐ'ΟΓεΙΟ, ηΐΙΟιΙ ΟίΓΙδίΊβηί 3ΙΐΙί8ΐϊ-

ΐβι ίιιΐ|Μ·ΐι·.ΐΓΐιιιΐ. δεά ερίδοορβίαιη 3ΐίηιιοΐ 3ηηίδ

•11(6 ι .·|ι.·Ι :ιΙ.

(2) 7'ί}»· ιΛρκσντ του 'Αρτέμωγος. Μεηιίηίΐ Ειι-

ιείιυϋ Ιίΐ). ν, ε»ρ. 27; Νίεβρίι. ΠΙ). »ν, οαρ.20. Υίϋβ

Λ··_ ίη ίι.ι ι·, ,ι Ι·:ιιι!'.ΐ)]ιιι ιιιιι. ·

ΐ)ΐθ(1ϊ βυηΐ, ςυβίβδ ϋ ΓιιβΓϋηΙ ςιιϊ ρρχδεηίβηι ίΐΐιιιιι

ι']ΐΙΐ;ΠΊΠΐΙ , 1)00 881 ΟΟΪ 30 ΠοίΙ'.ΙΙΐί ρ3ΓΓΪεϊ(]Χ , 81

(•ίιΐΜΐΐΜΐι Βο! ηρςαΐοΐΌί. Οα3ηΓ|ΐιηιη ηε(|ϋε εΪΓευηι-

< 1510111'πι 3(1Ιιί1)εηΙ, ΙΙΓΙ]ΙΙΙ: 609 δαίιΐιαίιιιη , 3Γιθδ\'8

.Ιο:ιιι. χιν, 10. * Μ;ιΐΐ1ι. χ, 52.

(3) "Ωσαερ άμέΛει καΐ ό ΣαδέΛ,Ιιος. Νονβΐϊ ηοηιεη

ρο]·ρι·ι;ΐΜΐ ίπ-ερδϊΐ. ιΝ.ιιιι Ν(ΐ\:ιίΊιιιιί, ΐ|ΐΐικΙ Τι·ίιιιΙ:ι ·

ΐειη 311'ιηει, ηίΐιίΐ 3 Οηΐΐιοϋείδ (Πδδειίδεηιηΐ, ιιΐ ίιι

ΛιΐιιιιΓιΙιί», (ΙιιπιίΙ Β3Γ01Ι. 3Π. 265.

(4) ΤάΛτ\θϊ\ δε, ότι οϋτε χεριτομήν. ΡπίδΐΜ ϊβϊ-

ΙΙΙΓ ϊιι ε]ιΐδΙ)3βι·β8ΐ ΡΙιΐΙβ&ΐΓΪιΐδ όΪΓοαπιείκΐοηβη) ίΐΐιιηι

άΟείΐίδδβ Ι'ΐιιι1ίπιΐ:ι| ; (]ΙΙΟ(1 Ι1ιΊ|Πι· λΐΐςΐΐδΐίηΐΐβ, ΙΙι·ι|1|ι·

8)Ίΐθ(Πε<ι ΪΙΙ3 Αηΐίοείιεηί εοιιεΊΜΊ, ηιιοιΐ 3(1νει·δΐιβ

«ιιηιιίειιι εείεϋπιΐυιη εδί, ιιοο 3ΐίυδ ςυί$φΐαιη ρΓο-

«Ιίύιΐ.
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III, ΕιιπηνοΓΟ ηοφίβ ηθ! ίρβί (Ιυβϊ 08$β °008 ""'" Α. Γ'. Κα\ γαρ τφ Βντι και αυτοί ου δύο φαμίν

είναι θεοίις, ουδέ θεότητας, αλλά μίαν θεότητα·

επειδή γαρ οότε δυο λέγομεν Πατέρας, ούτε δύο

Υίοΰς, οΟτε δύο Πνεύματα άγια · αλλά Πατέρα κα\

Υίδν και άγιον Πνεύμα, μίαν θεότητα, μίαν δοξολο-

γίαν. Ούτος δε ου λέγει μόνον θεδν, δια τδ πηγήν

είναι τδν Πατέρα, αλλά μόνον θεδν, άναιρών δσον τδ

χατ' αύτδν την του Υίοϋ θεότητα κα\ ύπόστασιν, κα\

του αγίου Πνεύματος· Ιχων δε αύτδν τδν Πάτερ»

Ενα θεδν, δγονον Υίοϋ · ως εΐνκι τα δύο άτ^λή", Πα

τέρα καΐ Υίόν · τδν μεν Πατέρα ίγονον Υίοϋ, καΐ

ακαρπον τδν Λόγον θεοΰ ζώντος, και σοφίας αλη

θινής. Λόγον γαρ, οίον τδν εν καρδία είναι νο-

μίζουσι, κα\ σοφίαν, οίον εν ψυχί) ανθρώπου ίκα-

στος Ιχει, την εκ θεοΰ φρόνησιν εκ θεοΰ κεκτημέ

«Ιιιβδ , 80(1 υηαηι <]ιιηΐ»ιαΐ

. ιι:ιι ΙΙΙ'ΊΙΗ· Ραΐι·«.·5 εοη&ΐϊΐπβηηΐδ άαοδ, ηεηαε Ρίΐϊοδ

ίΐϋΐιι ιΐαοδ, αυΐ ιΐιιοβ δρίπΐιΐί εβηείοδ ΜΙ! ΙΊαινιιι

εΐ ΙΊΙ'Ί. ιιι 3ο δρίπΐιιπι Ν.ιιΐΓΐιιιη , (Γινίηίΐηίοιη ιπι:ιιιι ,

ΐ!ΐ::ιΐ!!:ΐ> Γ Ιΐ'ίιιπι ρΓχάϊεαΙϊοηβηι βε βίοπαιη. Ιδίε νβΓΟ

ηοη ιιηιΐίΐι ΐιΙεΪΓεο Οειιηι Ο5δθ εοιιΠίβΙιΐΓ, ηιιοϋ νβΐιιΐ

ίοηδ ΐ|πίι1:ιιιι δίΐ Ρ;ιΙ«Γ, δβϋ ιιηιιηι αΐΐδοΐιιΐο Οειιηι

ϊ,·;ι 'ιΐ , βε, φαηΐυηι ίιι ΐρδο βδΐ, Γ'ίΐϋ 3ε δρίηΐυδ

ίηιιιΊί Οΐνΐη'ιίαΐεηι .ίο βυοβίβίεηΐίβιη βνειΊιΐ: Ρβίτοιη

'ιρδϋΐιι ρρκΙβΓβη ϊΐα εδβε Οεαω υηαπι «Ιΐίπιιιιΐ, αϊ

οιηιιί ηιΐ |)!·ιιι!ιΐι·4·ικΙΐ!ΐιι Ρίΐίιιιη Γοοιιηιΐϊΐίΐβ (·;ιπ·;ιΐ ;

ϊίΐοοιρκ; ίιιΐ|"·ιΓ<·< ί:ι 1 1 1:ι (Ι ιιο δ'ιηΐ, Ι'.ιΐιτ βΐ ΓίΓιιΐί ,

φίοπιιιι ίΐΐβ »ϋ |ΐι·ιΐι1ιιι·(Ίΐιΐ:ιιιι ΡϊΓιιιιη <;οη'ιΙ;>1οιη νίηι

ηιιΐίαιη Ικώεβΐ ; ΙΓιε βιιίειη , ΐ]υθ(1 βδΐ νϊνοηΐϊδ !'<·ί

νοι υιιιη νβΓ3(|ΐιε 83ρΐοηΓΐ3, ηιιΐΐο ιηοίΐο δίΐ ίπι- Β νος. Δια τοΰτο πρόσωπον Ιν τδν θεδν άμα τφ Λόγω

φασίν, ως ανΟρωπον ϊνα κα\ τδν αύτβΰ λόγον · ουδέν

πλέον των Ιουδαίων, ως ίφην, δοξάζοντες, τυφλώτ-

τοντες άπδ της αληθείας, κα\ κεκωφωμένοι άπδ του

θείου λόγου καΐ κηρύγματος της ζωής της *ίω-

νίβυ. ΟΟτε γαρ αιδούνται τδν αληθή του Ευαγγελίου

λόγον τδν λέγοντα* Εν άρ%β ην ό Λόγες, καΐ ό

Λόγος ην αρύς τύν θεύν, χαΐ θεύς ην ό Λόγος.

Πάντα 8ΐ αύτοΰ έγένετο, χαϊ χωρίς αϋτοΰ έγέ-

νε'το ουδέ εν, 6 γέγονεν. Εί γαρ εν άρ%$ ην ό

Λόγος, χαϊ ό Λόγος ην αρύς τον θεύν, Ά 8ν

είναι * ου κατά την προφοράν μόνον έστ\ν, άλλα

χιτά την ύπόστασιν. Κα\ εί ό Λόγος ην προς τον

<τ, οϋχ ό Λόγος εστί πρδς 8ν ζν. Ουδέ γαρ ό πρδς

Υει-ΐιιιιη εη'ιιη Ι3ΐβ εδδε ριιΐηηΐ , φΐβΐβ ίη

Ιιοιηίηίδ εδί ροοίοηε, 6( ε]ιΐδηιο(1ί δβρϊεηΐϊβπι, ςυβ-

Ιειη ίη αηϊιηο φΐ'ιΠϋοΙ Ιιοηιίηαιη ίηδϊΐίΐη 3 Οοο ίη-

Γυ$3ηΐ(|υε ροδδϊ(ΙεΙ. Ου»Γε «ηβηι βδδβ Οεΐ ΥεΓϋίηιιε

;ι.·ι·-·ιιΐι;ι;ιι ι·\ί.-Γι ι::ΐ!·:Ι , ΠΟΠ >Ι·Γ.Μ:; ;ιΙ']Ιΐί'- 1)01110 υΐΗΙδ

Ο5ΐ ϋΐιιιι νεΐ'1>ο βιιο : ηεςιιε ^υΐιίςαβπι ηηιρίίιΐδ, ιιΐΐ

ιΐϊχί , Ι|Μ.Ί!.Ι ,1ιι.1:ι·ί , ιιι ορϊηϊοηε 8υ3 ροδυεΓυηΙ ;

έχει Ιιοηιΐηοδ , ηε νοΓΪΐαΐεηι ίηΐυεη ροδδίηΐ , εΐ

δΐιπίΐ, ηε ιϋνίηιιιη ΤΟΓΟΙΙΙΙΙ 3ΐηυβ ;.·ή·πι.ι· νί(χ

ρι·5βϋίοπΐΊοηοηι ιιβηείρΊβηΙ. Νοη οηϊιη ϊΙΓι νοπϊδί-

ιΐιιΐ'ΐι Εναιιςοίϋ ιεδίίιηοηίοιη νετεηΐιΐΓ : Ιη ρπ'ηπρίο

ιτίΐί ΥίτύΗΐη , €ΐ Υα'Ιιιιηι «ταΐ αραά 0<·αηι, βΐ Οιιι&

(ταΐ \,:·!'ΐΐ:ΐ>. ϋιηιιία ρβτ ϊραιηι (ααα ί«ηί, ι·ί .·.(';;.·

ί;)ίθ ξαοΐίΐιη αϊ ηϋιΗ, ι/υοά [αοΐυιη αϊ '.δί εηΐηι «Ή 8ν ην, 5στι Λόγος.

ρπΊιεψ/ο ΥΐΓΐιιιΐΗ αταΐ , (Ι Υϋτύνιη εταί ηρυά θανή, Ιιυε ΐρδυηι φίοι! (ΙίοϊΙυΓ €888 , ηοη 3(1 βοΐ3ΐη ρΓοΙα-

Γι:;ηοιη , δΰιΐ 3ΐ1 1ιγρο(ΐΐ3δϊ·<ι ρβν ββΐ ροΠίηεΓε. Αο δι Υβτΐιιιηι βταΐ άρπα Λίπι» , ηοη ροΐεδί ΥβΓουιη

ίΐΐο είδε !|ΐΛ·.' 3ριΐ(1 ψιειιι ΟΓ31. Νεψιβ εηϊιη βριιιΐ ψκ ιιι βι·α(, εδί ΥεΓίιιιηι.

ΟιιοιΊ δί ΥοΓίιυηι ΐΐΐιιϋ νοίαΐ ϊη εοι-Λε Οβϋδ οοη- β Εί γαρ εν χαρδία Λόγον θεδς ?χό€, καΐ ου γεγεν-

Ιϊηοΐ, ιηι11θ((υε ηιοιίο ςεηϊΐϋΐη, ηυϊηβηι ϋΐυϋ ϊηι- νημένον, πώς πληρούται τδ, ην, χα\ ότι θείς ?(ν

ρΐίτϊ ρηΐυδί, φΐθ(1 Ιεςίΐιη1, ι'ηιΐ ; ΐΐεηΐφιε, ϋεαί βταΐ

\':·>·1ηιιί'! Νυιι ειιϊιη νεΓϋιιηι Ιίοηιϊηίδ Ιιυιηο εδί

•Γ.. ιΐ:ΐ Ιιοιηίηοηι: (}»0(1 ηεφιε νίνίΐ, ηοςυβ $υ1>8Ϊ8ΐίΙ;

δβίΐ νίνοιιΐίδ αε δΐώδίδίειιΐϊδ \γ·,'.\\Η\\ εοηΐίδ ιιιοΐιΐδ

65ΐ, ιιιιη Ιινροδίαδίδ. δίιηιιΐ εηίιη ρι·οίοηυι·, βιιΐιίικίε

ηυ^φίαιη «.··., ι : βε Ι3ΐιϋία ύιιιιι ρΓΟηιιηΙίαΐυτ ροπηβ-

ηοΐ. Αι ΟοΊ Υβι·1)αιη ρεήηίΐε δο ηαίιοί , 30 ροι· 08

ΡΓθ|>Ιιε[χ δρίΓΪΙυδ 8<ιηεΙιΐ8 ρΓοηιιιι(Ϊ3ΐ : Υατίιαιη

610 '""'" '" α-Ίβτηηηι ριτηιαηεΐ *. Ηιιϊε ροΓΓΟ εοη-

8«ιιΐ;ιηβ3 φίχιΐηιη Ενβιΐί,'εΐϋ δΐ?ι ϊρίΟΓ αΟΙηιιαΐ , ευηι

Βειπη Ιιοηιίιιίϋυδ 3ρρ»πιϊδ8ε »ι<ΐϋβ αιΐνοηίδδε ρΐ'ο-

ιΐιΐ ; ηεςιιε ειιηι βυΒεερίαηι 3 ΥεΓϋο εαΓηβιη

πΐ , Ι'.:ΐι ι·ηι 3ϋ]υη§ί(. \',Ί!Ι>Γ.,Ι ,-ηιιη , ίηςπίΐ , ^α^ο

ο Λόγος; Ου γαρ ό του ανθρώπου λόγος ΛνθρωτΜς

πρδς τδν ίνθρωπον ούτε γαρ ζτ) , ούτε υπέστη·

καρδίας δε ζώσης καΙ ύφεστώσης κίνημα εστί μό

νον, χα\ ούχ ϋπόστασις. Λέγεται γαρ άμα, χαΐ πα-

ραχρήμι οϋκέτι εστίν αλλά λαλούμενος διαμένει.

Του δε θεοΰ ό Λόγος, ως φησ\ τδ άγιον Πνεύμα εν

στόματι του Προφήτου · Ό Λ^ος σον είς τύτ

αιώνα διαμένει. Συμφώνως δι τοΰτψ ευαγγελιστής

λέγει, θεδν ομολόγων φανερωΟέντα κα\ παραγενό-

μενον, ου συμπαραλαμβάνων τϊ) του Λόγου σαρ

κώσει τδν Πατέρα. Ό Λόγος γαρ , φησ\ , σαρξ.

έγένετο, χαΐ έσχήνωσεν εν -ι^ιΤν. Κα\ ούχ εΐπεν

"Ο Λόγος χα\ ό Πατήρ σαρξ έγένετο. ΚαΙ δτι, Εν

αϊ, εί /ιη&ιΐβΐ'ϊί ί»« ηοΐιίι '. Νοη (Ιίχϊΐ, ΥβΓ- Ο άρχί) ην ό Λόγος, χαΐ ό Λόγος ην χρός

1)ϋΐιι οΐ Ραΐορ ε;ιρο ΓιΐίΊιιιη εδί. δίηιίΙίΙεΓ (Ιιιιη ΙΓΐδ

νει·1)Ίδ ιιΐίΐαι· : Ιη ρήηάρίο ΐταΐ Υει·Ι>ιιηι , ει ΥίΓΐιιιη»

ΐ'ταΐ αρηά ϋεηηι , βΐ ΰβΜί βταί Υατίιαηι , ιιοη ιΐ'ιχϊΐ ,

Ιιι 1)οο οι·;ιΙ Υ(.·Γΐ)ΐιιη.

ΙΫ. Λο ιιο ΓοιΊαβδΊδ :ιΓκιιιί ρβΓρβΓΟίη βε ηΐΛΐίΐΊοβε

Ιι.τηο ϊηίΟΓρνείοιιΙιΐΓ, εΐ ε1»ΓΪ8δΊιηη νίΐιιιηφίβ οοιια-

ΓιαιιΓ:η νι,τΐια 3^ βικιιη ρΓ3νίΐ:ιΐ(:ηι Γι·ηιιιΙ('ΐιιΐ|ϋε εοη-

Υβι1;ιιιΙ (ηο(|ΐΐϋ βιιίιυ ιιιιο οο(Ιοιικιιιο ιιιοϋϋ ΟΟΓ Ιιο-

•τ, χάΐ θεύς ην ό Λόγος. Καΐ ουκ εΐπεν, Εν

θεώ ην ό Λόγος.

Δ'. Καΐ ίνα μη τίνες νομίσωσι χαχοβούλως , ·:α

φωτεινά χα\ ζοιτιχά όήματα μεταβάλλοντες είς χα-

κίαν εαυτών κα\ εί; βλίβην (άλλως γαρ κα\ άλλως

Εγκειται ή καρδία του άνΟρίύπου επιμελώς έπι τα

ΛΓΙ. ι, 3. ' Ρ.·;»!, «νιιι, 80. 3 ίοαη. ι, ϋ. ' ΚΟΓ. -Λ οδν είναι.
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πονηρά εκ νεότητας ), κα\ ίρξωνται λέγειν Οόκ Α ηιίηί8 η Ι) ^ινεηΐυΐε φΐούβιη εδι ίιι ηιαΐ» 5ΐυι1ίο

Ε*πίν, Εν θεφ ην ύ Λόγος , ώ; κα\ συ φής, άλλα. ,

/.'ρίς θεον ι\ν ό Λόγος. "Αρα γοΰν ουκ Ιστιν εκ

ιής υποστάσεως του Πατρδς ό Λόγος, αλλά έκτος

Β:οϋ ό Λόγος. Πάλιν επιστρέφει διορθουμένη τους

εαυτής υιούς ή Αλήθεια, έξελέγχουσα τάς διανοίας

τάς κατ." αυτής πορνευούσας· καί φησιν αύτδς 4

Μονογενής · Έγϊύ έχ τον Πατρός έζΐ\λβογ, χαΐ

ήχω. ΚαΧ πάλιν Εγώ έ*· τφ Πατρ'ι, χαΐ ό Πατήρ

ρ»· ίμοί. Ό δε εν τοις προφήταις περί του Τίοΰ,

σωματικούς Ιχων δγκους, νοηματικούς δε ?χων λό

φους, ύποκαταβαίνων την άσΟένειαν της άνΟρωπό-

ττ,τος, εις αίσθησιν παραστάσεως, δια των εν ήμΐν

γιγνομένων την παράστασιν του Υϊοΰ, δτι εξ αύτοΰ

αληθώς γεγέννηται θεδ; εκ θεοϋ, θεδς αληθινός εκ

Ρ!>ΙΙ$ΙΜΙΙ)Ι ηΐηιιο ίΐα (Γιοερε ΒββΠ'ϋΊίηΙυΓ . Νοιι Η»

5θ·ΐρ$ίΙ .Ιο3ΐιηε8 , Ιη ϋεο εΓ3ΐ Υεΐ'ϋηΐΗ , ιιΐ εΐ Ίρκβ

Π3ΓΓ38, δοϋ, Αρηά Οενηι εταΐ ν«Γΐ>ιιιη. ΟΟΒΓΟ ηοη

081 ΟΧ ΡβίΓΙδ 8ΙΙ0813Ι11Ϊ3 ΥβΡίΜΙΠΙ , 56(1 εΧίΓα ΟβϋΠΙ.

Ι] Ι Ϊ^ΪΙΐΙΓ ίίδ ΟεείΙΓΓΒΐ, Π1Ϊ08 ΓϋΓδΙΙΙΙΙ 51108 εΟΓΓί^ΟΠί

ΥειΊΐηβ 3(1 βαηίοΓβηι πιοηίοιιι ιτιίικ-ίι , εο^ίΐΑΐΊοιιο8-

(|ΐι.· ι.-ίιιί οοηίΓα ββ ιηοΓοίπείο ΙΙΙΟΓΟ 8εοΠ3ηΐ68 νβ·

ιΐιημιιϊί. Ιΐβ (Ιβηίςυβ ΙΙηί§6ηΊΐιΐ8 ϊρ86 Ιββίαίιιτ : £90

/ι Ραΐτε ΐχ\νί βΐ νεηϊο ·. Ιΐβιη : Ει/ο ϊιι Ραΐτβ α

Ραίιτ ίη ηιβ αϊ '. Αϊ ΡαΙϋΓ <1ο ΡϋΊο ρβΓ ρΓορ!ιοΐ35

Ιοςιιοηβ , ηοη (]ΐΐ38Ϊ εοι·ροΓθ3 ηιοΐο εοιικίιΊ, $ο>1

ϊη!.ιΊϋμ;ί1Γι[ϋ,ιΐΛ νβνίΜδ ρΓΧίΙΪΙαδ 3((]υθ 3(1 |ιιιιιι:ιιι:ιιιι

50 ΊιιιΙΐΓπΙΓιΐ,ιΐιΊ)! 3εεοηιηιοιΐ3ΐΐ8 , (]υο ίβεϊΐίυδ ηο-

$ΙΓΪ8 νβΐυΐί 5ειΐ5Ϊΐ)υ$ 8β οΙ)]ϊεί3(, αε ροή 63, ηυχ ίη ηο-

θ;οΰ αληθινού, ουκ Ιξωθεν ων, άλλα εκ της αυτού Β ΙΪ8 Πιπί, ΓίΙίιιιΐΊ βιιιιιη ιΐοηιοηδίρεί Ά 80 Γονορα ε»δθ

ουσίας, φάσχε ι εν τφ Δαβ\δ λέγοιν Έχ γάστρας

χρ·Ί Εωσφόρου κγέττησά σε, ως οί Έβδομηκοντά

ήρμήνευσαν ως δε οΐ άλλοι έχδόται (5), Ακύ

λας μεν · '\αο μήτρας έξωρθρισμέγης σοι δρόσος

χαιδιότητός σου· Σύμμαχος δέ· Ως κατ* ορΟρον

δρόσου ή Υεότι\ς σου· θε&δοτίιον δέ· Έχ μήτρας

άχύ χρωί Υ&ύτι\τΟΓ σον Πέμπτη δ£ ίκδοσις· Έχ

μήτρας άπδ ορθρον σοι δρόσος εν ^ότητί σου · ή δ&

"Εχτη Ικδοσις · Έχ γαστρύς ζητήσονσί σε, δρόσος

ι-ΐαπχότητός σον · ίν δε τω Έβραϊκφ · Μηρέμ

μεσσαάρ, ΛαχτάΛ, ΙεΛεδβχέθ.

"Οπερ έστ\ σαφώς χα'ι αναμφιβόλως- Έχ γα-

ι , Πευηι εχ Οβο , Οειιηι νεΡϋη» ϋε Οοο νει·ο,

ηοη εχΐρίιΐδοειίδ 38είΙυιη, ΗΠ! εχ ίρδίυδ 5υ1>8ΐ3ΐιΓια

ρροςρεβδίιιη ; βίε ί^ίΐυρ 3ριΐ(1 Ι);ι\ Μπιι ρι·οηυηΐί»ΐ :

/ .ι· ί'ίιτιι ααίβ Ιιΐια/βηιηι ;/(.·;'.' Ιέ ", ιιΐί 5ΰρΐυ3§ίιιΙα

ίηΙερρΓεΙαηιιΐρ. Εχ αΐίίδ 3ΐιΐειη ε(1ϊΐθΓί1»ΐδ Α(μιί1α

Ϊ13 ιπΐ'ίίΐ : Λ Ι/ ιιΐ, π> ιίί/ιίΓιΐΙίΐ εχοίΐαίο ΐιΐ'ί το! ρνβ-

Γϊιίιΐ' ΐιαί' ; 8γπιηΐ3ε1ιιΐ8 ροπ·ο : \<1ιιΐ <ΙίΙιΐι·αΙ<> Γβπ'ι

ί«ι·ειιΐαί ΐαα ; Τηεο(1οΙίο νερό : Εχ ιιΐ<·>·<> α ηιαίνΐ'.ιιο

Ιαηροη ]ΐιναιΐηΐί& ΐαα ; αϊ Ουίηΐβ ειΙΊΓιο : /·.'.< ιιΐου

κΙ> ίί'ιίαπι!» ΐι!'· τα ίη }ΐιι·ι·ηΐι/ΐι· Ιαα : δυχία ροιτα

εάίΐίο : Εχ Ηΐβτο φιιετεηΐ ΐι , το» ίιΐΐβηΐιιΐίί ιικκ ;

ροίΐΓβηιο ίη ΙΙοϋΓΟΌ : Μετεηι ηκααατ Ια€ΐαΙ /<;/«-

ίίΐΊ'Λ. 'ί/ί.

Οιιθ(1 ηΐ3ΐιίΓε5ΐε ηε είΐΓ3 ιιΐΐβιη 3ΐιιΙ)ί§αϊΙίΐΐειιι ιΊ

αρύ Εωσφόρου έγέητησά σε . Τδ γαρ μηρέμ Ο ίρβυιη δΊςιιίΠε3ΐ : Εχ ν,ΐίϊο αηίε /.««ΓΙ/ΙΤΗΜΙ </«»«' '«·

γαστρύς έστι-μεσσαάρ δε τύ όρθριαίτΐροτ πά*τω»·,

όπερ έτΛ προ Εωσφόρου· λαχτάλ, χαΐ προ της

δρόσου παιδίοτ- ίελεδεχέθ, τουτέστι τδ, έγέττησά

σε· όπως εκ του λόγου γνώης, δτι ό ένυπόστατος

θεδς Λόγος εκ Πατρδς φύσει έ<ιτ\ γεγεννημένος

άνάρχως κα\ άχρόνως, πρδ του τι είναι. Ου γαρ τον

Έωσφόρον ιχόνον Ιλεγε τδν αστέρα, καίτοι γε πολ

λών δντων των άστρων, καΐ ηλίου κα\ σελήνης, εν

τη τετάρτη ήμερα γενομένων, ΐιρογενομένων δε

θαλάσσης, κα\ ξύλων, κα\ καρπών στερεώματος τε

γης κα\ ουρανού, και αγγέλων άμα συν τούτοις γεγονό

των. Ει μη γαρ άμα ούρανώ καί γϊ^ καΐ άγγελοι έκτί-

σΟησαν, ούχ. 5ν Ιλεγε τω Ίώ6, δτι "Οίε έγετήΟησα*·

ΰσ~ρα, ΐρ-εσάν με χάρτες άγγεΛοΙ μου φωτη. Τδ

Υοχ ειΓιιη ΠΙ. ι ηιβι-οιι 'κίειη ·>ί :ιΐι|ΐκ: β \

υιι'.ΐϊιί.κ· νεΓΟ ιίιΐιι,ΊΐΙιΐ ι>ι:Γ υκιιιί/'ίϋ , 61 1 ΙΐΟε 0*1,

ιιιιΐι' ί.Μ£ΐ/<;Γ«ι/ι ; ΙιΐίΊιιΙ , ί(1 βδΐ, αΐηιιβ αηίε >·οι·αη

ριιεηιηι ; Ιείαΐεοΐΐίίΐι (Ιεηίςυε ίϋειη εβί 3ε (/βχκί ΐβ :

υΐ εχ εο Μ'πηιιΐιο εη§ιιθ8ε:ΐδ Οειιιη Υερίιυηι ',ι , [,ο ·

8Ι38Ϊ ρΓθρΐΪ3 ρΓ33(ΙίΙυΐϋ 3 Γ.ιίίι: 6886 ^ϋΐΐίΐυΐΐ) , ι,ιιϋι)

Γ,πμΐι' ίιιιΐίο, ι»·(|ΐΐί· Ιεηιρορε, ρρίιΐδςιιηηι 3ΐί(]υί(Ι

βΐίυιΐ εχδίδίερεί : ιιαιη ηοη ΙιυείΓερί ιηυάο δίεΙΙαιιι

ϊηΐεΐΐεχίΐ, ευιη 3ΐία 8ίηΙ ρβΐ'ΐηυΐΐβ ΗΙ:«·ΠΙ , ριιία ·,<>!

εΐ Ιϋηβ,ηαχίΐίβ ςπαπο εοηάίΐβ βιιηί, ει αηΐε ηι:ιι·β,

3ΓΟΟΓ68 , Γροείιΐδΐιυο ρΐ'οερεβίί ; ρπυΐερ ηιιχ Ιίπιιβ-

ιιιπιΐϋΐιι Γΐι;ιιιι, 3ε ΙεΐΤ3 , (.·ιι>1ιΐιιΐι|!]ι· ρπχΐΐΐεΐΐΐΐΐΐ

εδί, εΐ 3η§εΙί , ηυί εαιη ίΐΐίδ οχδΐίΐεπιηΐ. Μδίειιίιη

ευιη εο3ΐο Ιερρβηυε ερεβίί Γορεηΐ αη^ΐί , ηοη (Η\Ί5·

οΰν, .ιρύ Εωσφόρου, Γνα εΓπη πρδ του εΐναί τι χαΐ Ο 561 ]ο5 : €αηι [α€ία ιαιιΐ ιΐάετα, Ιαιιάανεηιηΐ ιιιβ

1 ΓΟΓ. ίκ γαστρ. · ^»η. χνι, 28. ' ίο&η. χιν, 10. * Ρβίΐ. οιχ, 3.

(5) Ός δε οι άΛΛοι έχδόται. Ρηιιΐυΐιιηι όΜνβΓδη

κιιιιΐ \ . ΐπ ιι:ΐ! ϊηΙερμΓβΙυηι νερΙ>3, φΐ>· ίη νηρϋβ Γ·ϊ-

Ιτΐίοπιιη ΙυεΙίοηίΙ>υ$ είι-ευιηΓεηιηΙιΐΓ. Ν3ΐη εχ Αΐ|υϊΐ3β

οιΐίΐϊοηβ ι(;ι εοηείρίΐιΐΓ: 'Λπδ μήτρας έξωρΟρισμένου

σοι δρόσος παιδιότητός σου. Ε δ^ιηιιιορίιο νερό : Ως

χχ:'δρΟρον σοι δρόσος ή νεότης σου. Εχ ΠιιίπΙ:ι ι!ι·-

ιιίηυο : Εκ μήτρας ίιΑ ΚρΟρου σοι δρόσος ή νεότης

«ου. Ι \\ 3<Ι Μ·Ι!· ιΐ!ΐι ρυΐίιιβ ((ΙΓΙΜΙ 30 \ΓΙ·ΙΙ;Ι ρε-

κρε-χοπιηΐ. ()ιι:ιιη 3υΙοιιι νβρίχ Ιαηι ηο8ΐΓθΓΐιηι ψΐ3ΐη

ι.ιΙιΙιίιΐΊΐ ιιπι >ιΐι! (Ιβ ευ !(·π· δεηΐεηΐίχ, εχ ϋίοριιπι

ευηιιιιοηίαΓίίδ τερείερε Ιίεεί. ΗευΓχα ίΐ3 Ιιοίΐίϋ

^α "ϊ> -ιηυρ ΟΓΠΌ. Ηοο

651 : Εχ ΗΐβΓΟ , αηΐί ααΐΌίαηι, νεί αΙ> αιιιυΐ'ιΐ ,

Μί το* ηαΐίυίΐαΐίί Ιαω. Ι,Χλ 1ο;;εΓΐιιιΙ "ρηΆί αβαιη

ίβ. ΙΙίηε αρυιΐ Ερίρηαηίιιπ) ρρο ίελεδέχεθ Μ.ΓΙ.Ι· ·.«

ΜΐίκΐίιικΊΐιΙιιιιι εδί ίελεδεΟεχ , ιιΐ ίη ΙΙύΐηρΙΪ! Οίΐα-

ρΙίί\β εοίοιι ίΐίικί ΓερΓΧ8ειιΐβΙ>3ΐ, ίη ςυο ΗοΙ>ρ:ιί(·3

Ι.;·,Γ, ί-, εΙΐ3Γ3εΐβι·ΊΙ>υ8 8ΐτίρΐ3 Ιβ§εο3ηΐυρ. .Ι.ιηι ίΐΐυιΐ

λαχτάλ ΕρίρΙΐ3ΐιίιΐ3 νεηίΐ, και πρδ της δρόσου παι-

δίον. (,)ιι:ι· ϋΐιΐι! Ι!ΙΜ 3ε (Ιίνεΐ'83 νυ€Ι8 Ι'|·.Γ-'!Γ:ΙΙ ρίοβ-

8εηΐ3ΐ3. Ιη3 τοηιη βί^ηίΓιεαι. ^α, νεί π1™, νβΐ ^"τα

ριιεηίΐη ει ϊη\'αηΐ£ηι ; βοϋ ΟιαΜαίεε, ηοη |!<·|Η :;ι< .·.

1>ιι:ιη· ιιίΐιίΐ ;ιιΙ Ιιιιιιι; Ιοειιιη ρο$ΙερίθΓ Ϊ5ΐβ ηοΐίο

ρειΊίηεΙ.
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οηιιια αηι/ιΐΐ ιιιπ' νοα ευα'. Ιΐιΐφιε νοοο$ ΠΙβΐ , \ κτισθήναιΛΗν γαρ ά-:Χ Λόγος συν Πατρί·4ί' αύτυϋ γαρ

αηΐβ ίΜί[βηιη> , ίϋβιη ϊ!»ιΓιΙΐι·;πι! βε 8Ϊ (ΙϊεεΓεί, πάντα γέγονε, χαϊ χωρίς αϋτοϋ έγέ*·ετο ουδέ εν.

ρΓΐιΐδφίαηι εδδοί εοηάεΓείυπιιιβ ηιιΚΙρίαιη. Υει·υιιπ> ειιϊηι ε π ίο ΡβίΓβ βεηιρεΓ εχβΐίιίΐ. Ν»ιη Ρ«Γ ίρίΐιηι

οηιηία [α€ΐα ίΐιηΐ , «ί ίίηε ϊρ$ο (ικΐιιηι αϊ ηιΐιίΐ.

V. Εΐεηίηι ϋίεαΐ 3ΐίΐ|ΐιίϊ : Αηρείοδ »ηΐβ δΊϋοΓ» εδδβ

ηιοιΐδ(Γ38ΐί. Οπου βιιΐβιη ίίιηυΐ ειιπ» οαίο ΙθΓΓ3(]υβ

ρΓθ(1υεΐο$ βδβε (1'ιχί8ΐϊ, εεάο ςιηηαηι ιϋ Γ3ΐίοιιε

οοιιιρΐΌΐ>38ΐί? Νοηηε «ιηΐβ εοθΐυηι 3ε Ιειτβπι οιηηϊηο

ρπΗίίεπιηΙ ? Νιΐ8ςιΐ3πι εηίηι βρειΊβ δεπρΐιιι·3 ΐεπι-

ρη« εχρρβδδίΐ (μιο βηββίί ρποερεβΐ! δΐιηΐ. Λε Ιιι

φΐιιΐΐ'ΐιι ρΓΪοΓεδ Π1θ3 ϋ'κΙιΜ'ΊΙιιι-ι εχδΐϊΐίδδβ ηοη ηιηΐε

<]εηιοη$ΐΓ3$ιί. Αϋοςυί εηίιη φΐοηκηΐο Οευηι οο ΓΒ-

ρι·Λ!(ΐΗ3ΐ·ειιΙ? Νοδ βιιίοιη αψίίφίο

(Ιίςδοΐυΐίοηειη ηοη εχ ϊη^εηϊο ηυ$ΐι·ο,

«ευ βχ δεπρίιΐΓβπιιη δεπε βε εοη$ε<)υεηΐϊ3 αίΓβιτε

ρθ88ΐιηιιΐ8. Αίςαί ϊΐΐιιιΐ εν'κίοηίει- (Ιίνΐηιιβ δεπυο

(1εε1;>Γ3ΐ, ηοςιιβ ροδί βίϋβι-β ρΓθ(1υεΐθδ βη^είοβ,

ηβςυε αηΐε εοείυιη ΐειτβιηςυε εοη&Γιΐιιΐοδ. Εδί βηΐπι

ί·ίΤ!:ι ί!Ι:ι 81 Ϊιηιιιιι|;ι1ιί1ί)ί 88Ιΐΐ8ηΙΪ3 , 3Π18 πι-ίιιιιι

3ε ΙεΓΓ3ΐη ηίΐιίΐ οιηηϊηο εοηϋϊΐ3Γαηι ιτπιπ; εχ$Γι-

Ιϊδ8β, <|ΐιοηΐ3ΐη 1η ρήηάριο οτβαήί Οιιΐ5 ακίιιηι βΐ

ΐ'τηηη ', ία ΠΙιι,Ι ΜΙ εΓεαηίΙϊ ρηηειρίαηι, ;ιπΐο ιμιοιΐ

εΓ63ΐΪ8 εχ ιτΐιιΐϋ οιηηϊηο ηαΐΐα Γιΐιτϊι.

ΟΊ:ΙΜΙ(>Ι]|(ΜΙΙ ηοη ροΐβίΐ, ιιΐί ϋΊχϊιηιΐδ, ηαθ(1 ϊηεδί

ιιι Ιιοιηίηε \(·ι Ιιιι,ιιι, Ιιοηιο ηυηευραρϊ, δε<1 ΙιοηιΐιΓίδ

ν<!Γΐ»ιιιη. Ουού 5Ϊ Οεί ΥεΓ&υηι Οειιβ εβι, 8υ1)8Ϊ8ΐεη-

ι ϊ:ι ηιίηίιηε εβπεί ; 3(1εοΐ]ΐιε Οευ3 ΥβιΊ)ΐιιη 8υη-

8ϊ$ΐΐ(, 3 Που £εηϊΙιΐ8 , δ'ιηε Ίηίΐΐο ιιΐΐυ 3ε ΐεηο-

ροΓβ : \\Ί·Ιιηιη Γΐιίιιι οατβ /'«Γ/»Ι» ι'.',ί , «Ι Ιιιιΐή-

ΐιΐιίι ίιι ιιούίί, βΐ τϊίίίι,ίΐ'.Λ φΐοήαηι Ϊ)Η», ςίοτϊαη

ι,-,'ιι.ΐ 1/»/3βηίίί α ΡαΐΓβ , ρΐεηηηι φταϊια: 612 αί

νβηίαΐϊί. ^οαηηβ3 άβ ίΐΐο ΐαίαΙιΐΓ, ει οίαιιιαΐ άκεηα :

ίΐ'ιι· αϊ ηιΐΐΐη ά'ιχ'ι νοίιίδ : ΙΙκί ρο$1 ηιβ Ι-,ΊΙΙΙ, αηΐβ

πι,· ι'/ιπιια ίΐΐ, ι/κία ρτϊοτ »;.· ιταΐ ' : Ιιΐε νοιιίΐ ίη

ιιπιιΐιΐιιιιι, ιιΐ 83ΐνεΙαΓ ηιιιιι.ΙΐΗ ρβΓ ϊρβαπι '·. Ιη

ιηαηιΐυ βταΐ, ιΊ ιηιΐίΐιΐιια ρεν ϊρςιιηι [<ΙΙ·ΙΗΧ αϊ, βΐ

ιηιιιΐίΐΐί! ««πι ηοΗ Γοι/Νοΐ'/ί Β. Υί(Ιοδ υηίβεηϊΐιιιιι ΥεΓ-

Ιηπιι ? Υϊιίεβ ίη ιηιιηιΐυ εοηιρίεΐυιη ϊηΐβΓ οοηιίηεβ

:ιε ρΐεηηιη α Ραίι-ε 1]ηΊ§εηΊιΊ μΙοΓ'κιιιι οΙιΓιηβηίβηι ?

Νοη ιιΐ Ρ018Γ ΐρβε βϊΐ ΥεΓϋυηι, 3υΙ εαιη Υερίιο οο3-

Ιεβεειίδ 3ρρ3Γυβι·ίΐ, νείιιΐ Ιιοιηο ειιηι νετϋο ιρ8Ϊιι$

Γ,|.|ι:ιι·(·1, ηβ(|ΙΙ8 1111113 ΜΤΐιϋΐιι 3ρρ3Γ8Γ8 ροΐεδί, ηίδί

.•κΐδ'ιΐ ιππ ΊΙΐιΐιΙ εΙοηυίΙιΐΓ. 6νιίΐ)3ΐα ί^ίΐιη- ηιΐΐιΐΐιβοο

Γιιίβηι ? ('.ιΓιιι:ιιιι 3δδεηΓιαΓ? Α (|ΐιί1)ΐΐ5ΐΐ3ΐη νϊίβηι ίη

(Ιίδεϊρΐίηίδ 3εείρίαπι? Νυιη 30 βηηΓίίδ Εναιι^εϋο-

Μΐιη 8επρΐοι·ίΙιιι$, εΐ ηΐϊΐίιΐιι δΛΐιοΐί 8ρίΓίΙιΐδ ίιιιριιΐ-

δίβ, ηιιί ΥεΓοιιιη 3 Ρβίπε πιΊδίαηι εββε ρΓθι1ίϋβπιηΐ?

Αη α Ι'3ΐι1ί δ3ηηο83(εηί (Ιίδείριιϋβ, ηυί ειιιη V η ΙΜΙ

ϋ.·:.ιι! 81 ι'ΐιιιι 060 ΥεΓϋϋΠΙ 8888 <1ίππι(.? ΐ]ΐι'ι Γ:ι!ι ϊϊ

(•ιιιη Υβι·1)θ (Ί Υβι·1)ί ευηι Ι'ηΐπ; εοηιρ3Γ3ΐί υη3ΐη

ε$88 ρεΓβοηηηΊ ϋεΓιηίιιηΙ ? Αϊ δι υηίε3 (Ιυηίαχβΐ εβί

Ε'. Λέξειε δ' αν τις· Έδειξας (6) είναι πρ

τους αγγέλους· άμα δε ούρανφ καΧ γι} τούτους 5φης

γεγονέναι. Πόθεν πεποίησαι την άπόδειξιν ; λέγε

ήμΐν ούχΧ άρα πρδ του ουρανού χαΧ της γης πάντως

γεγόνασιν; οΰδαμού γαρ τηλαυγώς σημαίνει τδν

χρόνον της των αγγέλων ποιήσεως · καΧ ότι μεν κα

λώς αυτούς ϊδίίξας είναι πρδ άστρων. ΕΙ μη γαρ

?]7αν, πώς υμνούν θεδν έπΧ τ?) των άστρων ποιήσει;

Ήμεϊς δ£ έκάστην ζητήματος εύρεσιν ουκ άτδ ιδίων

λογισμών δυνάμεθα λέγειν, άλλα άπδ της των Γρα

φών ακολουθίας. Τηλαυγώς γαρ σημαίνει ό του θεού

' λόγος, δτιοδτε μετά τα άστρα γεγόνασιν άγγελοι, ούτε

πρδ ουρανού καΧ γης, σαφώς αμετάθετου δντος του

(ίητοΰ, ότι πρδ ουρανού καΧγής ουδέν ί,ν των κεκτι-

σμένων ότι Εν αρχή έαοίησεν ό θεΛς τον ού-

ρανύν χαϊ την γήν, ως αρχής οδϊης κτίσεως, χαΧ

ουδέν πρδ αυτής των χεκτισμένων .

Ου δύναται ουν, ως προεϊπον, ό εν άνθρώπω λόγος,

άνθρωπος καλεϊσθαι, αλλά λόγος ανθρώπου. Είδε ό Λό

γος του θεού θεός εστίν, ουκ Εστίν ανυπόστατος Λόγος,

αλλά ένυπόστατος θεδς Λόγος εκ του θεοϋ γεγεννη μένος

άνάρχωςκαιάχρόνως· Ό γαρ Αόγοςσάρξ έγένετο, χαϊ

έσχήνωσκν εν ήμΐν, καΐ εϊδομεν τ>)? δόξαν αΰτοΰ,

ρ δύξαν ως Μονογενούς παρά Πατρύς, χΛι]ρτ)ς χά

ριτος χαϊ ά.1ηΟεΙας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αΰ-

τοϋ, χαϊ χέκραγε Λέγων Οντάς εστίν δν εϊαον

ύμΐν Ό οπίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου

γκγονεν, ότι πρώτος μου ην. Ούτος ήλθεν εις τδν

χόσμον, Ινα σωθ?) ό κόσμος δι" αυτού. Εν τφ χό<Τμφ

η\ν, χαϊ ό κόσμος δι αϋτοΰ έγένετο, χαϊ 6 κόσμος

αΰτύν ουκ. Ιγνω. Όρος μονογενή Λόγον ; Όράς εν

κόσμφ πεπληρωμένον ίν άνθρώποις, καΧ πλήρη

Εχοντα δόξαν Μονογενούς παρά Πατρός ; ούχ ως του

Πατρδς δντος Λόγου· ου Πατρδς άμα Λόγω συναλιφ^

πεφηνότος· ως άνθρωπος άμα τω έ»υτού λόγφ φαι

νόμενος, καΧ ό λόγος αυτού ου δύναται φανήναι, εάν

μη παρ^ ό φθεγγόμενος τδν λόγον. Τίνι τοίνυν πί-

στεύσω ; Τίνι συνθώμαι ; Παρά τίνων λάβω ζωήν εν

ΟμαΟήμασι; Παρά των αγίων ευαγγελιστών, καΧ

πνευματοφόρων, των τδν Λόγον παρά Πατρδς άπ-

εσταλμένον φησάντων ; ή τούτων των άπδ Παύλου

του Σαμοσατέως, των συν τφ Λόγω θεδν καΧ Λόγον

συν τω θεώ φασκόντων, των εν πρόσωπον Πατρδς

πρδς τδν Λόγον, καΧ τδν Λόγον πρδς τδν Πατέρα ορι

ζόντων ; Ει δε εν τδ πρόσωπον, πώς ό μεν αποστέλλει,

1 Ιοί) χχχνιιι, 7. * Οοη. ι, Ι. . ι, 11, 15. * ^αη. ιιι, 17. . ι, 10.

(6) λέζειε δ' αν τις· Έδειξας. Λιι^είοδ ηηΐβ ΓΗΐίοηειη ηιεηΐο (ΙεβίάεΓαΙ Υβδςηεζ ίη Ι ΡΒΡ.

ρΓοεΓΡΛίΐοιιβηι 3 Ββο Γ:κ·1οδ 8588 ρΐεπο,ιιε

\εΐ8Πΐηι Ρηίπιηι, ρΓΧββηίιη Οι^εοπιπι, 3ΐ·ύΊΙπιΓι

ΚΙΙΙΐΙ, Βΐ ΙΙΐΙβΡ εΚίβΙΌδ 6Γ8Β<Η·'ΐ11δ Ν37.Ϊ3117.θηΐ18

ΟΓ;\Ι. 5». Οιΐ3ηι $εη(εηΙΪ3ηι ΐΗοοΙοκΐ ΐ|υίιΐ£ΐιη ΐοηιβ-

ι ·ι· Ι.ιηι εΐ 1·υ<·. ΙβηιρΟΓβ Γΐί.πιι Ιι;ι·|·ι·Ι ι ;»ιιι ριιιιιιιιι

Ιί»Γ€ ιιοη &ιηΐ νεπίί Ιη (ΐυίθϋ8 ρι·υ(1εηΙί.»ιη 3ο

υΐιί ν3ΐϊ(Ιϊ8δίηιβ (1οηιοιι«ΐΓ;Η, ηεε

·,1 ι.ιπι ΙΙΗ|:·,;ΙΙ ιΠ,Ίιιι 8886 ηεςίΐβ 30 Εεείεβίβ Ι·>·'|ΓΙ Ι.ιιιι;

13Π18(8Ϊ Ιοίΐ^β 8ΪΙ 3ΐΐ(!Γ3 ρ|·θΙ):ΐ1)ΊΙίθΓ, (]1133 ΒΠ^βΙΟ»

ηο^οΐ 3ηΐβ οαϊΐί εΓεαίϊοηειιι 8588 ρΓθ(1υοΐθ8, ςΐιθ(1

Ερίρΐι.ιηίιΐδ αιηρΙβοΐίΐιΐΓ.
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ί δε αποστέλλεται; Άχοστείεΐς γαρ, φησ\ν (7) ό Α ροΐ'δοηη , ηιιοηιοιίο Ιιίε πΓιΙιίΙ, ίΐΐο νονό ιιιίίΓιΐιιι·.

Προφήτης, ^ Λόγοτ, χαϊ τήξει αυτά· χγκύσκι Εηιίΐίει εηίιιι, ηϋ Ρπορίιοΐβ, Υετίαιη, <ί

τύ Πνεύμα αυτόν, χαϊ ρνήσεται ύδατα- κα\ πάλιν εα ; βαΙ,ΪΙ 8ρΜΐν& ε}ιιι, €ΐ βιιαιιΐ αηασ;

Έ-ι,-ώ έζήΜοτ έχ τον Πατρός μον καί ήκω· χαϊ,

Ζω έγω, χαϊ ζή έ>· έμοί ύ άποστείΛας με Πατήρ.

Πώς ουν αποστέλλεται ό αποσταλείς, και δια σαρκός

φαίνεται ; θεύν γαρ ουδείς χώπ^τε έώραχετ. Ό

μοτοτη-ής θεύς, ύ ώ>£/ς· τον κύΛποτ τον Πατρός,

ίκε'ιγος έξηγι'ισατο, κα\ φησίν ό μονογενής θεός-

6 μεν γαρ Λίγος εστίν εκ Πατρδς γεννηθείς· 6

Πατήρ δε ουκ έγεννήΟη· δια τούτο μονογενής Υίός.

£?. Προΰλαβε γαρ ή θεία γνώσις, κηρύττουσα

έιυτής την άλήΟειαν δια την αυτής πρόγνωσιν, είς

άιφαλειαν των ημετέρων ψυχών έπειδήπερ ήδειτοΰ

Σαμοσατέως την άνοιαν, καί των 'Λρειανών την κα-

χοδοξίαν, κα\ των 'Λνομοίων την κακουργίαν, καΐ ^

των Μανιχαίων την πτώσιν, χαϊ λοιπών αιρέσεων

την χαχομηχανίαν. Κα\ δια τούτο περ\ έκαστης λέ

ξεως ασφαλίζεται ημάς ί> θείος λόγος- τδν μεν γαρ

Πατέρα ου λέγει μονογενή· πώς γαρ Μονογενής ο μη

γεγεννημένος; τδν δϊ Υίδν μονογενή, ίνα μη ό Υίδς

νομυθείη Πατήρ, καί ίνα μη ως λόγος εν καρδία

ανθρώπου άπεικασΟή ί θεδς Λόγος. Ε! γαρ Λόγος λέ

γεται, δια την τοιαύτην χρήσιν λέγεται, ίνα μη νο-

μίηΐ τις άλλότριον είναι της του θεού Πατρδς ουσίας,

χαϊ ούχέτι Λόγος ανυπόστατος, αλλά ένυπόστατος,

δια τδ, ίίοτογε^ς, χΛήρης χάριτος και αληθείας.

Κα\ οράς πόσα έστϊ πρδς άσφάλειαν της ημετέρας

ζωής. Τδ γοϋν, θεόν ουδείς πώποτε έώρακεν, "(να.

•Α άόρατον του Πατρδς ση μανή, χα\ της αυτού Οεό-

τητος, ίνα την ίοίαν θεότητα δια της σαρκδς φαινο-

μένην επιβεβαίωση,

ιιιίηίηιε δΐι!> βδρεείικη ο3ϋ«ι·8 ηιοιΐ8ΐΓ3Γβΐ ,

Πόσα δε αλλά, χα\ έπέκεινα τούτων εις παράστα-

5ΐν ήμΐν άναλέξειέ τις, κα^ παραστήαειε πρδς την του

Σαμοσατέως άνοιαν! Εί γαρ ην εν τω Πατρ\ , ως ό

λόγος εν καρδία ανθρώπου, πώς παραγέγονε δια ιδίας

βεωρίας φΟεγγόμενος; Εν τω γαρ αύτδν διηγεΐσθαι

τοις αυτού μαθηταϊς φάσκει · Ό έωραχύις έμέ έώ-

Γαχε τύγ Πατέρα. Καί ούχ είπεν Εγώ είμι ό Πα

τήρ· αλλά τδ έμέ, εν τω ΠατρΥ σημαίνει. Κα\ ουκ

είπεν Εγώ είμι εκείνο;· αλλ1 '/?]χΌ ήΛΟον έχΐ τφ

ίηματι του Πατρός μον ' χα\ , Έχε&ός εστίν ό

μαρτνρώτ πρρϊ έμον. Καΐ πάλιν ικρ\ του Πνεύμα-

-'χ; του αγίου, ότι ΆΛΛοτ Παράχ.ίητοτ ύμϊγ άχο-

ι-Γε.Ιώ."Ορα πώς τδ, άχοστεΛεϊ, κα'ιτδ, άΛΛον ,1 τδ

έ]ώ, Γνα δείξ-η Πατέρα ένυπόστατον, Πνεύμα αγιον

ένυπόστατον. Έχεϊγύς με γαρ δοξάσει , περί του

ά|·£ου Πνεύματος λέγων, δτι έχ τον έμον Αήφεται.

Και ποιόν φησι ; Τύ εκ Πατρός έχπο^ενόμ£ΐ·^ ,

χαϊ έχ τον έμον Λήψεται. Άλλα χαΐ φησί · Δυο

μαρτνρίαι άπίρώαωτ σταΟήσονται. Καί έγω μαρ

τυρώ έαΐ έμαντοΰ, χαϊ μαρτυρεί αερί έμον ό

€α : /Ιαύιΐ 8ρΪΓΪΐύ& φΐί, ει βνεηΐ αηιια; '. Ιίοιιι :

Γ.χϊνί α Ραίτε ηιεο α νειιίο '; εΐ, Υίνο ^ο, ει νινίι

ίη ηιε </"' <ΙΙΪΜ( ηιε Ραΐετ ''. Οιιιιιιιοιίιι ηιιί ηιίδδΐιβ

ι1!) ι, πιίιΐί ροΐεδί, ει ίη εηπιο ρι·οιΙϊΓο? Λίϋπι ειιϊηι'

ιιαιιΐ' ΐίίΐίί ίΐηηααη. ΙΊιί<ΐί'ΐιίΐιιχ 1>ι·ιιχ ι/χί αϊ ίη ίίηιι

Ραΐήί, ίίΐε ηαη-ανιι ', ;\ίΙ ίη^εηίΐυδ Οουδ; ηιιορίβιη

ΥθΓΐ)ϋΐιι ε Ρ31ΓΟ ςεηΐΐυιη Οδΐ, Ρβίεπ αυΐοηι » ηυΐΐο

{,'ΟΙΐίΙΙΙδ ; Οΐ) ίιΐ ΙΙΙΐί^ΟΙίίΙΐΙδ Οδΐ ΓίΗΐΙδ.

ΥΙ. Γ.ΐι'ΐιϊιιι ιΓινίικι δοΐεηΓο ρΓΟ βπ.ι ρΓΟνίϋεηΙίβ

νει·ίΐ3[εηι βυαιη ρΓΧ(1ίε3Γθ αηΐε νοίπίΐ, ηιιο :πιίιιι»ϋ

ιΐ()δΐΓ38 εβιιΐίοηο »ο δεουΓίίαΙε ηιυη'ιΐ'εΐ. ΝονεΓϊΐ

εηΐηι οΐ δ3ΐηοδ3ΐι·ηί>Ϊ8 νεεοηϋϊΐη, οΐ ΛΠΛΙΙΟΓΙΗΙΙ

Ίπιρίιιιιι ιΐιι^ιικι, οΐ ΑηοιηοεοΓϋΐη ίηιρΓο!)ίΐ3ΐοηι, εΐ

Μ;ιιιϊι:1κΐ'θΐΊΐιη πιίηβηι, εΐ ε;εΙοι·.ιι·υηι Ιιχί'Οδοοιι

(·;ιΙ1ϊι(ϊΐ;ιΐι.·ηι 3ε ΓΓ3ΐκ1εηι. ΡΓθίιιι1θ(|ΐιο (Ιο ϋϊιΐβΐιΐϊβ

ρΓοροιιιθ(Ιυηι νοείϋιΐδ &εουι·ί1.ιΙϊ ηο$ΐΐ'Χ (Ιίνίιιιΐδ

διτηιο εοιΐ8ΐιϋΐ ; Ραΐΐ'οιιι οιιϊηι ιιιιίυεηίΐαηι ηοιι

;ιρρι;11;ιΙ. ί'ιπμι'ΐιιΐιι* εηίιιι εδδε ςυϊ ροίοδί , ιριι

ηιιιΐι|ΐι;πη δίΐ £;ειιίΙυ8? Γίΐίυηι νερό υιιϊ^οιιϊίαιιι νοε,ιΐ,

ηο ίδ Ρ310Γ οχίδΐίηιοΐυΓ, 3υΙ ηο νει·1>ο, ιριοιΐ ίιι

Ιιοαιΐηϊδ εβί ρεείορο, Οουδ ΥβΓίιιιιη δΊιιιίϋβ οβδβ ΟΙΌ-

(Ιιιΐιιΐ'. 613 Οι""' εηίιη Υοτίιυηι ιΙ'ιείΐιΐΓ, ίϋ οο Γι(,

ηο ηυ'18 3 Βοί Ραίπβ δυΐΐδίαηΐϊα .ιΓιοΐιιιιη εδβο δυ-

δρίεείυτ ; ηβςυβ Υοι·1>ιιηι ΐΐΐιιιΐ £ϋ1)8ίδΐεΐιΐί3 ι·ϊπ·ι,

ββύ εα ρΓδοϋίΙυηι εδί, πυοίΐ Ιιΐδ νει·1)Ίδ <1(:εΐ3Γ»ΐιΐΓ :

ί'ηίςεηίΐιΐ!, ρΐεηηί 0Γαίκε ει νεηίαΐίί. ΥΊιΙοδ ()ΐιαιη

ιηυΐΐΐδ ρι·»;βίύϋδ νιο ηοδίΓ» ηιυηϊαΙιΐΓ. .Ιαιιι νοηο

(ΐιιοά βεήρΐιιηι ε3ΐ : 1)εη>η ηεηιο νϊάϊΐ ι»ι<·/ηαιιι,

Ιιυιιε υδΐιιη 1ι»1)βΙ, ϋΐ ΡβίΓεηι ε]ιΐδ<|(ΐο ι1ίνϊιιϊΐ;ιΐοιπ

(ΙίνίιΓιΐ3ΐΪ8 δϋχ, ηυα· ρερ Ο3πιο:ιι 3ρρ»Γθ1)3ΐ, Γιϋειη

Ουαπι ιιιιιΐΐ:! ρπΒίεΓεβ 3ΐ1 εαιη τεηι εοηιρΓυ!)3ΐι-

ϋαηι εοΐΐϊξί ροδβυηΐ, εΐ 3(1νεΓ8ΐΐ8 δ»ιιιοδ3ΐειΐ8Ϊ8 ϊιι-

δ3ΙΙΪ3Π1 3ΪΟΓΠ! ΕίΟΙίΐΐΙΙ 81 ίη ΡβίΓΟ 88801, ψΙΟΙιΐ:κΙ-

ιιιοιίιιπι Ιιοιηΐιιίϋ ίιι εοΓ(1ε νι-ιΊιιιιιι , (]ΐιίιιαηι 3ΐ1ε$δο

ροΐιιίι, :ιΙ(]ΐιο οχ ρι·ορ; ί;ι ίιι(ϋΜΊ§οηΓΐ3 δεηιεπίίβηυβ 1ο-

ηιιί?6υηι εηϊηι 3ΐ1 ιΐϊδοίριιΐοδ δυθ8 νειΊ)3 Γαεεινί,

Ϊ13 ΟΊχΊΐ : (,'!«' ΐίιΐϊΐ >»<', νίάίΐΡαΙτεηι 6. Νυη ιΐίχίι : Ε){0

βυινι Ρβίοΐ1: 80(1 νοχ, ιηβ, ίιι Ρ3ΐιο δίςιιίΐίΐ'αΐ. Νεηιιο

νοΌ ιΐϊχίΐ : ΕΙ,Ό δυηι ίΐΐε : δειΐ , Ι'πι/ ίιι ηοιηίηβ Ρα-

ΐΐ'ίι ιηι'ΐ ' ; εΐ : /'/« ΐ'ίΐ '/«ί Ιε&ΐϊιηοηίιιιη ραΊι>1>€ΐ ά&

' ηιβ ". Ιίοιη ιΐε δρΪΓΪΙυ δαηείο : ΛΓιιιιη Ραταίΐι-ίαΜ

ιηΐιίαιη νυΐιία ". Αηίιη3ι1νεΠε ιμιειιΐίΐιΐιηοιίιιηι νοεί-

ϋιΐδ ϋΐίδ ιιΙ:ιΙιιΐ', ιηίιίαιη, αΓιιιιη «·1 ι'ί/ι,ι, (|ΐιι) είΡβίΓΟίη

εΐ δρΊΐ'Ίΐιιηι κίίικαιιιιι δΐΐ3 ιιΙηιηΐ(|υε εοπδίηΓΟ <1θ€2-

ΓΟΐ Ιΐ)·ροδΐ3δϊ. ΙΙΙί' τηε ^^α^^β^αI)^ι , 3ΪΙ «Ιο δρίι-ίΐιι

δ3ηεΙο Ιοηυοηδ, φιία άβ ηιεο αοάρίβΐ '·. Ουαίειιιιιαιη

3ΐιΐειη ϋΐϋπη Γαείΐ ? ΟΜΙ' α Ραΐτε μι-οεα/ίί , ίιιηιιίΐ ",

εΐάβ ηιεο αίο'ρ/βί ".Ουΐηβΐίαιιι 3ΐίο ΐιι Ιοεο: Οαο Ιιο-

ιηίηιιηι, αϊΐ, ΐαΐίηιοηία ίΐαίιιιηί. Ι: ι ε()θ ΐαΐΊιηοηϊνηι

ρταιύΐο ά& ηιεϊρ$ο, εΐ Ιε$ΐίιηοηίιιιη ρτιΐύεΐ άβ ηιε </ιιι

ξ. χα\ τδ, έ)ώ. · Ρβηΐ. αχ^π, 18. » ^ιη. χνι, 28. ^οβη. νι, !58. ' ;οηη. ι, 18.

. ν, 43. · ^οαη. νιιι, 18 · ίο»η. χν, 20. " ϋο3η. χνι, 14. " ^οα^ι. χν, 26. " ίθ3ΐι. χνι, 14, 15.

(7) '\π&ττεΛκϊς γύρ,
• ,.ι,ί ΐ.:.ιιιι

ή\ Νϊιιιίϊ οΐΐοϊθ Ιοοιιπι Ιιυιις ε ρδαίιιιιι ΙΧΙΛΉ 3ύ 1)εϊ Υι;Γΐ)Μΐη Γείΐίΐίΐ. Ιιι
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ι/ί/Λϊί ΜΙ; Ραίει '. (1ϋ;ιΐΛ ιηιίΐΐβ 8ηηΙ ιιιιηιβΓΟ ΙοίΜβηι Α άποστεΙΑας με Πατήρ. Πόσα δε άλλα τοσαΰτα, χα\

ιΐι1ι.·ο·|ΐιΐί ρΙιιΐ'.Ί Ι68ΐίιιιοιιία ! Ι·'π·ι· ι.·!)ί δϊο 'ιΐΐε ο,ιιο-

«Ιίΐηι ίη Ιοεο η:ιιτ;ιΙ : ΰοη/ϊ/ί·οι· Ιίϋϊ , Ραίεν, ϋοιηίηε

<·,//(" 0£ ΙΪΙΊΊΙ·, ηηοηΐατη ηΐαηιΐιιΐίαίί Ιια·ε α ίαρίβηΐίίιιι»

< ι ρηκΙεηΜη» , εί τενείαιίϊ εα ραη<αΙϊ$. Ι ία , Ραΐετ,

ί/ΗΟΗ/ηηι ΛΊΓ ρΐαάΐιιιη είΐ αηΐβ Ιέ. Οιιιιιία ηιϊΐιί Ιηι-

ιΐίΐιΐ χιιιιΐ α ΡαΐΓβ ηια>; εί ηειηο ηονίί Ρίΐίαηι, ηΪΒΐ

Ραία· ; εί Ραΐηιη ηεηιο ηονίί, »ί«ί Ρίΐίιΐ!, ει €ΐιι

ΡϋΪΗ» τενβίανετίΐ. Ιίενείαίΐί, ϊιΐ(|υϊΐ , εα ραηαΐί* * .

Εί, Οηιηΐα ιηίΐιί ΐταάίΐα αιηΐ α Ραΐτε ηιεο '·', ιιΐ ρπ·-

6£πηηπι :ιΙι ί$1ί$ 6χεο§ϊΐ3ΐαιη Ιοςιιοικίί πιΐΐοηειη

VII. Αβρ'ιεβ ιιιιιιο ςιιίά Ιιιπικιπί £οηβπ5 α$$ιιΙι;υ$

ΙιοϋΓΐϋ (Ιίαυοίιΐδ ίη βοπιιη αηίιηϊβ ρερβΓβΓίΐ, (|ΐκ><1

νοίιιΐ ίΐΐίιΐδ «Ιΐΐιιΐιι ρ:·π·ίΐί ρι-οηιιηΐίιπ'οιιΐ. Ν»πι 3(1-

έπέκεινα τούτων ! Ίδοΰ γαρ, φτ,σίν · Έζομο,ΐογνν-

μαί σοι , Πάτερ, Κύριε αύρα^ν κοί γ->}ς · δτι άχ-

έχρυψας ταύτα αχό σοφ&τ χαϊ συτετωτ, χα) άπ-

εχά,ΐυψας αυτά νηπίοις. Ναΐ, ό Πατήρ· δτι όντως

ΐί:γοΓεγ ενδοχία έμπροσθεν σον. Πάγτα μοι παρ

εδόθη νΛύ τον Πατρός μου , χαϊ ουδείς οΊδε τύ^

ΤΙΟΓ είμή ό Πατί\ρ, χαϊ τύτ Πατέρα ουδείς ίγτω

εΙμΐ\ ό Τίύς, %α!φέά?· ό Υΐύς αποκάλυψη. Άχ-

εχάΛνψας γαρ Γηπίοις. Κα\, Πάντα μοι παρεδόθη

•ύπύ τον Πατρός μου, ίνα έκκ<5·γΤ) την τούτων ίτ::-

νενοημέντ,ν ξενολεξίαν.

Ζ'. Άλλ' δρα τδν άέ\ άντιπολεμ&ΰντα τη των αν

θρώπων φύσει διάδολον, τί εν αϋτοϊς ένεκίααησεν,

ώσπερ άπϊ διαβολικής ενεργείας τοΟ λίγειν. Δήθεν

νβι-5118 ϊΐΐα ρυι·83Γβ δ€9β ίΐυίίβηΐ Ια(ΐ3ίι·* ορϊηίοηΐδ Β ΤάΡ απολογούνται πρδς ταντα ο: της των Ιουδαίων

83ΐεΙΠΐ68, 614 ηιΐ3ηάο(]ΐπ(Ιοιη Ιιιχ ίΙΙ;»

ιμι,ΐ! ΐη (Ιίνϊηΐβ Εν3ΐι§β1ϋ8 οΐβπδδίηιβ Γαΐ^εΐ , ηοη-

ιπιΐΐο ριιϋοΓβ Ϊ11ο8 αΠίείΙ, ηβ δϊηεεΓίε Ενβη^βΐϋ

< οι;ιπΐΐοιιϊ ρβηϊΐυβ ιτρπ^ιιαπ· νϊϋεαιιΙυΓ. Πικιπ: Ίΐ:ι

(Ηδρυΐαηΐ, 1ΐ()ΐΐιϊιΐ6ΐιι Γυϊδβε ίεβυηι, οιΊ (Ιέ εα·1ο

\(·ι·1ιιιιιι 3ίρΊι·;ιν6ΐ·Ίΐ. Ι'ιιιΐβ ιΙΙ;ι οηιιιϊΒ (Ιο δβ Ίρκο,

ηυβίεηυδ 681 Ιιοιηο, ρΓοΓιίεΙιΐΓ. Ειοιιίηι ΡιιΙβΓ ιιηυδ

εδί ουηι ΡϊΗο Οβιΐδ ; Ιιοιηο νβΓΟ οχ ΙηΓϋποπ ΟΓάϊηβ

ρΓορπβιη ρεΓ8οηίΐιη ρπίβ ίβ ΓβΓί. 1ΐ3 ρεΓδοη» οηιηί-

ιιο οοιιΐίεϊυηΐυτ (Ιυχ.· Τβπυηι Ιιοιηο Οευβ 68δβ, ο

ΐιΐΟΓίιιΙίιιιιι οιηηϊιιιη δΙοΙΐϋίδΒΪηιβ 3ΐςυβ :ι!ι εΟΒίΟΒίϊ

8αρίεηΐΪ3 βΙίβηϊδΒΪηιβ, φΐι ροΐβδί ? Ροίεβΐ , ίιΐ ςυοιΐ

:κ-Γΐ·ϊϋ, Ιιοηιο εδδβ βιηιρίοχ, ηιιΐ ϊΐ:ι (Ιο 86 ΙοςυΚιΐΓ :

<)πί νϊιΐίΐ ΜΙ, ΐίιΐίί ίΐ /'(ίΐΓ<Ίίΐ'? Νηηι βί Ιιοιηο 6]υ$-

ιηθ(11 881, (|ΐκι1ί8 ε$1 ΡβίβΓ, ιιίΐπΐ Ιιίε ;ι!ι ηυπιίηε (Ιίδ-

θΓερο1)ΐΙ. Αΐ<]ΐι1 Οειίδ ΥβΛϋπι , ςιιί ρΐ'ΐΤεεΙΐδδίιηε

ιΐΗΐιΐΓίΐιιι Ιιοηιϊηϊδ ΙηάΊιίΙ, ρεΓΓεείιιβ %ηιιε ΓΚ-ιι-, α

ί'α'.π: 3ΐιΙβ οιηηΪ3 ρΐ'ομιιηίΐιικ, ιιοιι ΠΊΐΐιυδ ,ίιιπ:

([ΐιαιιι ενίϋεηΐεΓ ιΐι.ι δβ Ίρκο ΐεδίίΐΐιιτ : ζ)ιιί τίιΐίι ηιε,

νίάίι ει ΡαίΓετη ; ηιιβηιβοΊηοίΙηηι βχ ^ιιϋ»>ΟΓιι^η (Ιο

ίΐΐο Ββηηοηε εοηδΐ3ΐ : Νοη πι/Ήι ίοίιιιη , α\1 }ο»η-

η68, ηακτβύαηΐ ΐηίετβεεϊε ψ>η»ι, φιοά Λα'ί

ι<::1 ΐ',ιίαιιι ηνία Ι'ΊΙίιιηι Ιΐΐ.ί ιαβ άκετεί ,

ί'ί'ο ίείρΒίιιη ααετεη$ '". Ν.ΊΙΙΙ ευηι ίΐΐίβ νοιΊιϊϋ ηΐϊ-

ΙΙΙΓ : βιιί ΐ'ίίίίί ηιε , νίάϊΐ εΐ ΡαίΓεηι , χηυβίειη

$ΊΙ)ί Οευιη ΡαΐΓβηι εοηϋΐΐΐιιίί.

Α( Ιιοπιο κπιιΠικ Οεο, ηιιΐ δίευΐ Οειιβ 6880 ηοη

ροΐ68ΐ ; 86<1 18 ιηιιπππιι , (ΐιιΐ 3 1)<·ο Γ:ιΐιτ

αίρΐσεως ΰπηρέται, υπέρ τούτου αίσχυνόμενοι δια

την των θείων Ευαγγελίων 5αφή ύφηγήσεως διδασχα-

λίαν, ίνα μη όφθώσι τελειότατα άντιπράττο·/τες τί)

του Ευαγγελίου αληθινή γνο'^σει. Φάσκουσι γαρ , ότι

άνθρωπος ην ό Ιησούς, καΙ εν ούτω ένέπνευσεν άνω

θεν ό Λόγος. Κα\ ταύτα περ\ εαυτού 6 άνθρωπος λέ

γει. Ό Πατήρ γαρ άμα τω Υίώ εΤς θεΐΊς· ό £έ άν

θρωπος κάτωθεν τδ Γδιον πρόσωπον ύποφαίνει. Κα\

οΰτως τα δύο πρόσωπα πληρούνται. Πώς οΰν άνΟρια-

πος θεδς δύναται είναι, ω πάντων ανθρώπων ά6έλ-

τερε, κα\ άπδ του επουρανίου φρονήματος τδν νουν

άπεστραμμένε ; Πώς δύναται άνθρωπος είναι ύιλ%ς

χατά σε, 6 λέγων Ό κωραχώς έμέ, έώραχε τίγ

Πατέρα; Ε! γαρ 6 άνθρωπος ως ό Πατήρ, ουδέν διαλ-

λάττει ό Πατήρ του ανθρώπου. Εϊ δε ό Θεδς Λόγος, 6

ένανθρωπήσας εν τελειότητι, τελείως ων εστί θεδς,

άνωθεν άπδ Πατρδς γεγεννημένος, δικαίως καΙ σα

φώς φθέγγεται περί εαυτού λέγων, ότι Ό έωραχώς

έμέ, έώραχε τογ Πατέρα , ως κα\ οί Ιουδαίοι φαιι

περ\ αυτού· Ου μύνογ γαρ, φησίν, έζήτονν άπο-

χτΐΐι-αι αυτόν, ότι ταντα έποίει, ά.1£ δτι χιΛ

Υΐύν θβοΰ έαντύν ίΛεγεν , ίσον θεφ καντόν φά-

σχων. Τδ γαρ ειπείν πάλιν , Ό εωραχως έμέ, έώ

ραχε τύν Πατέρα, τδν Πατέρα θεδν Γσον εαυτού

φάακει.

Ουκ άνθρωπος δε εστίν Γσος θεώ, ουδέ ως θεός·

αλλά εν αλήθεια γεγεννημένος , εκ θεού Πατρδς θεδς

!ΐηίμ<·ιι;>ι[ΐιο Ρίΐΐιιβ ΓβνεΓΠ ρΓοαβδδΐΙ. Οε ηαο ΐΐ;ι 16- Υίδς μονογενής. Φησ\ γαρ περ\ αυτού Παύλος · Ός

8ΐ»ΙυΓ Αροδίοΐιΐδ : 0«» ^«»I ΐη /Ότηια 0(ί βιιεί, ηοη εν μορφή θεού ναάρχων ούγ, άρπαγμύν

ταρϊηατη ατύίιταΐηε είΐ, ε»&β α,'ηααΐεηι Οεο, ί(ά

ϊριιιηιεχίηαηίνίΐ, (οΓηιαιη ίβηία€€ΐρΐεη»'. Ε\ ηιιίΐιιΐδ

Ϊΐΐ3 νΐ'ΐίι:» ΐη Ι'αηΐιιι εαεί ;Η! Οβυηι ρϋΓΐίηβηΙ;

3υΙειη 3(1 8βΓνΐ1εηι ΓοΓηιηιη 3ΐΐίηε(, βχίπϊη-

8είΐ3Π1 6886 ϋβϋΐ3Γ3ΐ , ηββ Ϊ11ϊυ$ :ιΙΐι|π;ιιιι!ο

Γιιϊδββ ΝΪρ'ΐιίΙί(·;ιΐ. 86(1 ρβΓδχρε αεοίϋίι πι δαΙνβιοΓ

ηοδΙβΓ αε Ποιηί.ηιΐί. 1εευ8 ΟΐΓίδΙυβ Οευβςηβ ΥεΓ-

1)ΐιηι φ!,πί;πιι Ιππικιικ) ηιοΓβ εΐ αϋ Ιιοηιίιπιιιι αΙΤβ-

εΓιΟΠΘδ .·ΐΓ<·<ιηιιιιιιι1:ι!ι· |Μ'οΓ(Ί :!(, (,Ιικίι! Ιιιιιι πιϊηίιηβ

Γβείΐ οαιη (ΙίεβΓεΙ : Α Γαίνβ ηιεο εχϊνί «Ι νεηίο '.

το είναι Ισα θεφ , ά3.ΐ εαντύτ έχένωσε

ΰούΛον Λα6ών. Τδ μεν περί θεού »}ν εν

περί δε της του δούλου μορφής προσληπτήν άπέ-

φηνε , κ4\ ουκ εΐπεν αυτού ουσάν ποτέ. Πολλάκις δε

κα\ ανθρωπίνως διαλέγεται ό Σωτήρ ημών, κα\ Κύ

ριος Ιησούς Χριστδς, ό θεδς Λόγος, κα\ ιτολλάκις

άνθρωποπαθώς φθέγγεται. 'Αλλ' ούχ δτε λέγει· 'Κχ

τον Πατρός μον έξήΛΟοτ, χαϊ τ)«ω · τούτο γαρ ο«

δύναται απδ ανθρωπότητας λέγεσθαι · άλλ' δτε δι

καίως έπιμαρτυρεϊ λέγων · Εάν εγύ) μαρτυρώ Χερί

1 ^ο^η. νιιι, 17, 18.

6. 7. ' ίοβη. χνι, ί«.

1 Μ3ΠΙι. χι, 4ΰ. ' Ιιιε. χ, 22. » 3ο»ΐι. χιν, 9. " Ιοβη. ν, 18. * Ρΐιίΐϊρρ. ιι,
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Ιμαντοϋ , ή μαρτυρία μου ουκ ίσζΐΓ άΛηθής · ίνα

δείξΐ) την έαυτοΰ ένανΟρώπησιν χαΐ τδ άνάπαλιν

*Ερ\ θεότητος λέγων Κ&τ τε έγω μαρτυρώ αερΙ

.·:··;,·:;'·, ή μαρτυρία μου ά.1η0ι\ς έστιτ , ίνα δείξη

άληθινήν θεότητα , χα'ι άληΟινήν ένανΟρώπησιν.

. . ιπίί.ιΐι.· δβΓΠίοηειη ΐηίΐίΐιιειίδ : Εΐίϊ , ίικριϊΐ, ί^ο

Α Νοφίβ βηϊηι ϊ$(υ(1 οχ ηοηιϊηΐδ ηαΐυ™ ρΓοΓι&βϊβοϊ

ροΐιιϊΐ. 5ε(1 ΐ(1 (ΙοηπίΜΐ ιΐδΐίΓρανίΙ, ο«ηι οΌ δε ]ΙΙΓΟ

Ϊ13 ΐεδίβΐυδ 681 : 81(90 ΐβίΐίηιοΗΐ'«ιη ρετΙΜεο ά« ηιε

ίριο, Ιΐίΐηηοηίνιη ηιευιιι ηοη βίί υίτηηι ' ; η<ιο δΐι.ιΐ"

1ιυηιηηίΐ3ΐβηι οδίεηιΙβπΗ. Αι ο οοηΐΓβπο ιΐο βυα

/βίίΐ»ιοιιί«ιη ρετΙΜεο άε ηιυίρίο, ΐβί/ϊηιοηΐΜΐ» ιιΐί«ηι

ΚΓΜΙ» «ί ', πι νβΓβηι ΐη 8β (Ιίνίηίΐηίβηι αίφΐβ ΙιιιηΐίΐηίΐαΐΐΊΐι οχρπιηβΓβΙ.

Η'. Ου δύο τοίνυν θεοί, ότι ούτε δύο Πατέρες · ουδέ

άνήρηται ή ύπόστασις του Λόγου, δτι ου μία συν-

αϊιφή βεότητος Υιού πρδς Πατέρα. Ου γαρ εστίν έτε-

ροιύσιος & Υίδς του Πατρδς, αλλά ομοούσιος τω Πα-

τρί. Ου δύναται δε είναι έτεροούσιος τφ γεγεννηχότι,

οϊιδί ταυτοούσιος, αλλά ομοούσιος (8). Ουδέ πάλιν

λέγομεν αύτδν μη εΐναι ταυτδν τη ουσία τω Πα-

τιιί. "Εστί γαρ ταυτδν τη" θεότητι, κα\ τ^ ουσία ό

VIII. 0_αοε\Γθ3 ηεςιιβ άιιο Ου δ«ηΐ, 615 η°Φ1ι;

ΡβίΓΟδίΙιιο, ηοςυβ νεΓΐ)Ί ρβΓβοη3 ΐοΐΐίΐιιι-, ΐ|ΐιιιηΐ:ιηι

Ρίΐϋ ϋίν'ιηίΐ3δ ηβςιιαφίβιη ίη ιιιιυιη ουιιι Ρίΐΐΐ'ο οοη-

Π»ΐυΓ. Νοη εηϊηι ΡίΠιιβ 3ΐΙοι·ΐιΐδ εδί, φΐοη· Ρ»ΙΟΡ

δυϋδίαηΐϊ!» , δ·.·(1 εοιίδΐιΐκίβηΐίβπβ Ρ»1π. Νεφιε ρο-

ΐεδί αυΐ 3ΐΐίι·ϊιΐδ βδίβ 3 βεηίΙΟΓΟ δϋϋδίΒΐιΓι*, βιιΐ

ο]ιΐδΐ!βηι δυ1>βΐ3ηΐ'ΐ3Β βο ρβΐ'δοηβ ηιϊηίιηο (Κδΐ'ιικίχ,

οοηδΐι1>8ΐ3ηΓΐ3ΐβηι εδδβ, υΐί ϋίχϊηιιΐδ , οροιίεΐ.
. , — ,

ΤΠδς πρδς τδν Πατέρα, καιούχ άλλοΐος παρά τδν Πα- " ^31η νβΓΟ ηοη ϊάοΪΓΟΟ ίϋοηι εδίβ οιιηι Ραΐπ·, <||1οα

τέρ», ουδέ άπδ δλλης υποστάσεως, αλλά ως αληθώς

Υΐδς Πα-ρδς τη τε ουσία, κα'ι τη ύποστάσει , και τί^

άλτ,θεί?. "Αλλ" ούχ ό Πατήρ εστίν ό Υίδς, ουδέ 6 Υιός

έιτιν ό Πατήρ, αλλά Υίδς αληθώς εκ Πατρδς γεγεν-

νημένος. Διδ ούτε δύο θεο\ , οΟτε δύο Υιοί , ούτε δύο

άγια Πνεύματα, αλλά μία Οεότης ή Τριάς, Πατήρ,

Υί^ς, κα"ι αγιον Ηνεϋμα, ομοούσιος ούσα. "Οταν γαρ

ιίπτ,ς όμοούσιον, οΟ συναλιφήν σημαίνει. Τδ γαρ

όμοούσιοτ ούχ ενός εστί σημαντικδν, ουδέ του δντος

Υιού πρδς Πατέρα γνησίου την ούσίαν διίστησι , καΐ

την ύπόστασιν ά-αλλοτριοΐ, δια τδ όμοούσιον. Ου γαρ

αρχάς δύο κηρύττει ό θείος λόγος, αλλά μίαν αρχήν.

Συτε.ΐίϋο'εται γαρ, φηι\ν, ό οίκος Ιούδα , χαΐ ό

αά «δδεηΙΐΒηι 3ΐιϊιιεΐ, ηοβηικίιιηι ριιίαηιυβ. Εδί βηϊιη

«ΙΊνΊιιϊΐβΙε ϊ(1επι εΐ εδκεηΐΐ3 ουιΐι ΡβίΓε Ρίΐίιΐδ, ηβο

30 βο «ΙϊνβΓβυδ, ηυΐ ΒΧ βϋβηβ (ΐυαι1»ιη 1ινροδΐ»δΐ ,

βεά νβΓεΡβίΓΐδ ει 6δδεηΓΐ3, εΐ ηνροβίβδϊ, ει νεηΐβΐβ

Ρϊϋιΐδ. Τβηιείδϊ ηειίϋο Ρβίετ δΐΐ Ρϋ'ιυδ , ηεφιε Ρί-

Ηυβ νίοΐδδϊηι ΡβΙεΓ ; δεϋ Γίϋιΐδ α Ρ:ιΐΓ8 τενει-β %ο-

ηϊΐιΐδ. Εχ ςιιοΓιΙ,ιιΙ ηοη (ΙϋΟ δΐηΐ Ου, Ρίΐπφιβ

(Ιιιο, ηοη δρΪΓΐΙυδ δβηοΐΐ άιιο, δοϋ υηη δίΐ πι Τιϊ-

ηΐΐ3ΐε (Ιίνίηΐΐβδ , Ρβίεπ, Ρίΐΐϋδ βΐ δρΐΓΪΙυδ εαηείιΐϋ ,

νοχ ί:οη5ΐι&«ία»ίία/;8 ηοη οοη]υιιεΐΐοηοιη 30 οοηΠ»-

Γιοηεηι ϋεεΐ3Γ3ΐ; ηοη βιιίηι β]ιΐδηιθ(1ί νοοαίιιιΐιπιι

ιιηοιη ςιιί'ιΙίΐΛΠΐ ίηιΐίεβΐ , ηεφίο βεπιιβιιΊ α

είχος ΊσραήΛ, χαϊ θήσονται εαυτοΊς άργ,^ν μίαν. γ\\\\ δΐιΐΐδίβηΐϊβηι δοεεπιΊΐ, 3ϋΙ 1ινρο3ΐ3δϊη 3ΐΊβη:»ηι

Ό τοίνυν αρχάς δύο κηρύττων, δύο θεοΰς κηρύττει. '--: :ι-: ι..ι.«·ι~ϋ«. ·»·ι;« <·ηηίΐ3Γ<> πη<ί«ίΙ.

Κα\ ό άναιρών τδν Λόγον, καΐ την αύτοΰ ΰπόστασιν,

Ίοϋδαϊσμδν ύποφαίνει. Μαρχίων γαρ δύο αρχάς ύπο-

ιραίνει, μάλλον δε τρεις έαυταϊς εναντίας. Οί δε νέοι

Ιουδαίοι, Σαμοσατίται ούτοι, άναιροΰσι την ύπόστα

σιν του Λόγου, Γνα κυριοκτόνοι κα\ αυτοί άποφαν-

Οώσι, κα\ έπαρνησίΟεοι της του Κυρίου ημών σωτη

ρίας

ΙΠ3 ροιίιΐδ, εΐ ιριίιΙιΜίι ΓοιιΐΜΓϊη ϊιινίοεηι , :>(1ίπιι:ιΙ

ρβΓδοηαιη (ΙοΐΓϋ)ιυηΙ , υΐ εΐ ΐρβΐ Οοηιϊη'ι ίηΙεΓίεοΐΟΓΒδ, 30 Οοϊ

ΟΪ310Γ05 ΙΐϋΙΐι'^ιιΙιΐΓ.

Μία γοόν ή αρχή, κα\ εξ αυτής ό Υίδς είκών ακρι

βής, φύσει έκτυποΰσα τδν Γδιον Πατέρα καν όμοια

κατά πάντα τρόπον. "Οτι θεδς εκ θεού, κα\ Υίδς εκ

Πιτρδς, θεδς άληΟ:νδς εκ θεοΰ αληθινού, και φως εκ

φωτδς, μία ούσα θεότης, κα\ εν αξίωμα. Διό φησι ·

Ποιήσωμετ άΓθρω.-τοτ χατ' κΐκόνα ημετέρα , καί

καβ' όμοίωσίΓ. Οδτε Κατ' εικόνα σήν, ϊνα μη δ'.έλτ)·

οΰτε Κατ* εικόνα έμήν, ίνα μη άνόμοιον χΛ άνισον

άχοφάντ; · χατ' Λκόνα δε Ί\μετέραν· κα\ τδ, χοιήσω-

/«τ, ίνα μη αλλότριος $ ό Πατήρ των γενομένων

ΰπ' αΰτοϋ, μηδέ ό Μονογενής αλλότριος της δημιουρ

γίας. Άλλα ό Πατήρ συν τφ Υίώ δημιουργεί, καΐ ό

ς, δι* ου τα πάντα γέγονε, συνδημιουργδς τφ Πα-

^, 51. * ίοΆη. νιιι, 18. ' ΟδΟ. ι, 3. * Οβιι. ι, 26.

ΓβοΚ, «ι δίοΐ οοηδίιΙίδίβιιΐ'ΐΒϋδ Γ!»ΐίο οοηδίαπε ροβδίΐ.

δΐφΓιύεηι υηυιη ΐαηΐυηιηιθ(1ο , ηοη οΊιο ρπηείρϊβ

ΛνΜΐιΐδ βεπιιο ρΓχάίεηΙ. €οιη·εη'ιεηΙ , ίιΐφΓιΐ, ιίοηιαί

Ιιιάα, εΐ <ίοηι«ί Ιίταιΐ, «ι «?ι»«/«β»ι< βί/ίϋρίίί ρ""-

οίραίΗΐη ηηηηι '. Οιιαπε ςιιϊ (Ιιιο ρνΐηοΊρΐβ ρι·ορ<>ιιϊΐ ,

ΐοΐίιίεηι Οεοδ οΙ^ίΓυϋίΙ. Ουϊδο,υίδ βυΐοηι ΥεΛυιη

ε]υβφΐε ρεΓδοηβιη ΐοΐΐίΐ β πιεάίο, ίαιίβίεβιη Ίηιρϊο-

ΐαίβω Οδίβηάίΐ. ΜίΓοϊοη δβηε ρπηοϊρΐβ ίΐυο, νοί

Α» ηονί Ιιιάίπί , 83ΐηοδ3ΐοηϊ, ϊπφίβπι , ϊδΐϊ, νοι·1)ί

εΐ β1ΐ3ΐ36 ηο1)ϊδ 3 Οοηϋιιο δ»1'αΐΐδ ίηβ-

Μβηβαΐ ϊβίΙοΓ «ηυιη βδδο ρι-ΐιιοϊρΊιιιη, 3 φΐο Ρί-

Ιΐιΐδ ηι:ιιι:ΐι·ίι , \ε!υΐ ΐηιββΟφίΜΐΙβιη 3€ουι·»1α, φίκ

ΡαίΓειη δΐιιιιη ΓβΓοΓ3ΐ ρΓορπΐε , είφαβ ίη οιηηίΐηι»

δϊηιιΐϊδ οχδϊδίαΐ; φΐοηίαηι Οοιίδ εδί οχ Οοο, ι·ι α

Ραΐι·ε Ρίΐΐυδ, Οευβ νοπίδ ιΐε Οεο νεΓΟ , Ιαηιβιι (Ιο

Ιυηιίηε, ιιηβ δοϊΐΐοεί άίνίιΓιΐβδ, υιιηφαβ ύ'ΐ£ηίΐ35. Οη

ί(1 ίΐ;ι ΙοςυϊΐϋΓ : ί'αο'αηιΐίί Ιιβηιίηειη αά ίηια^ίηαη

ηοιίτατη ει (ίιηίΐίΐνάϊηβιη *. Νοη Α(1 ίηιη^"^" ι

(ΙΐχΊΐ, ηβ (Ιίνίδϊοηβηι ΐικΙιιοβΓΟί ; κοηπε Λιΐ ΐηο^

ιιιεαπι, ηβ ύίχδΊΜΐϋεηι οΐ ίιικφίβίεηι οδίοηϋοΐ'Βΐ ;

δοά αά ίηιαρίηειη ηοίΐταηι. ΙΙΙϋά νεΓΟ, /'αη'αηικ*, εο

ρεηΐηεΐ, ηο βυί βΐ) ϋδ ςακ ρΓοϋυχΊΐ, 3ΐκ>ΗοηεΙιΐΓ

, αιιΐ 3 ρΓΟΟΓΟίηάΊ ίυηοΐΐοηε Ρΐΐϊιΐδ βχίΓαηουβ

(8) Ουδέ ταυτοούσιος, άΛΛ' ομοούσιος. ΒίΠί(:ϋο

ΓΜ ταυτοούσιον Ι,.ιΐίιιι· δίο οχρΓΪηιεΓβ,υΙ 30 οο ηιιοιΐ

«« όμοούσιον (1ΐδΐίιΐ£α3$. δίςιιϊΓΐϋαΙ αυίβηι εδδειιΐίααι

αο δυΙ)δΐηηΙί3ηι ίΐ» ρρηίΐιΐϊ εηηκίηπι, υΐ ηο ροΓίΟΐι»·

ιιιιιι ίΜαιι (Ιίδεηιηοη 3<1ιηιΐΐ:ιΐ.
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ίϋΐΐΓίπν. Αι νοι·ο Ϊ';Ι!ΓΙ· ιιηα ουηι 616

ΙΙΙΓ; Ρίΐίιΐδ Ίΐεπ), ρπ· (μιβιη Ι ΜΊ.Ι 8ΐιηΙ οηιηί.ι, ορε-

ΓΪ8 εΐ ίρδβ ΓΙΙΙΙΙ ΡαίΓΟ εδί αιΊΊΓεχ. Τιιιιι Ι|ΙΜ;\ Κίίπιχ

:ιο ίΐΐο {ζεηίΐυδ ε$1, ιππι» ρυιΤεοΙυδηυε ΠΙΊΙΜ , οχ

Ρ;»ΙΠΪ ρειΤεεΙο , εΐ ροι-ΓεεΙί Γίΐϋ ρει-ίεοΐυβ ΡβΙεΓ ;

«ίιι! ΐ|ΐιί'.Ιι·ηι ρ:ιΐ<·πι;ι· ροΓΓεεΙϊοιιίδ ίιηαςΐηβηι οίΗίιιβΙ,

ίπι,ι-ο ιηίιιίιηε 3$ρεεΐ3ϋί1ί5 ϋεί,ηοη ίιηη^ίηίδ εχβιη-

ι»»1·- Α τρ\ , κοΛ δια -Λ εξ αυτού γεγεννήσΟαι τδν Υΐδν , εΤς

θεδς τέλειος'έκ τελείου Πατρδς , κα\ Πατήρ τέλειος

τελείου Υιού , της πατρ-.χής τελειότητας Εχοντος την

εικόνα , εϊκών θεού του αοράτου , ου παράδειγμα

εικόνος, ουκ εϊκών εικόνος, ουκ ανόμοιος, άλλ' είκών

του Πατρός, ϊνα τδ άπαράλλακτον δείξη της άπδ του

άναρχου καΐ άχρονου γεννήσεως εν αλήθεια.

ρϊιιιιι, ηεψιβ ίηι:ι<;ίηΊδ ίιηηςο, ηβφΗ «ΗιβΐΒΐϊΙίβ ; 3ε(1 ίιηπςο Ραίπδ, υΐ νεπδβίηΐίηι ί!Ι;ιιη 3 ΡαίΓε ρπηοΐ-

ρϋ ηε ΐεηιροπδ εχροηο £εηει·3ΐίοιιεηι ηιιΐΐα ίη τε ν:ιι·ί:ιηι (ΙίδδίιιΓιΙβηιηυί- ηιοη3ΐΓ«ΓβΙ.

Είκών τοίνυν ό Υίδς του Πατρός. ΚαΙ γαρ χα\ ο!

βασιλείς ου δια τδ ϊχειν εικόνα δύο είσ\ βασιλείς ,

αλλά βασιλεύς εΤς συν τί) είχόνι ( είς βασιλείς ).

Ουχί εν τι εκ δύο μερών ατελές υπάρχον αλλά τέ

λειος ό Πατήρ, τέλειος ό Υίδς , τέλειον τδ άγιον

Πνεϋμα. Έγϊα γαρ έτ τφ Πατρί' οϋχ ως λόγος εν

καρδία ανθρώπου · αλλά Πατέρα οίδαμεν νοητδν συν

Υίω, κα\ Υίδν άπδ Πατρδς γεγεννημένον. Κα\ ούχ

ως εν άνθρώπω έλθών εις οίκητήριον ό θείος Λόγος ·

καΐ μετά τδ γεγεννήσΟαι όφθέντα εν αύτώ τδν Λό-

γον, χαΐ πάλιν εν θεώ υπάρχοντα 4νω, ως εν καρδία

ανθρώπου λόγος. Ταύτα γαρ της του δαίμονος έμβρον-

τήσεώς έιτι, χαΐ έπαρνησιθείας πάσης Εχοντα τους

χαρακτήρας.

ΟυηηιοΙ)ΐ·6ΐη ϊη^βο ΡΜΙΓΪΒ εδί Ρίΐίυδ. Ν^ιιι εΐ Γε-

βε* ρΓΟ εο ιριοίΐ ίηιηςίιιειη 1ΐ3)>ειιΙ , ηοιι ίι.1ι·ίι·(·ο

η*ςβ$ ιΐιιιι δΐιηΐ , κειΐ ιιηιιβ τεχ εβί ιΐυηίαχηΐ ευιη

ίιιια$ίιΐ6 ΗΙΙΙΙ. Νέε υηιιιιι ΐ|π'ιιΙιΙ;ιηι ε$1 ιΐιιαϋιΐδ <·οιι-

ίίαιίδ ρ:ιι·ιϋ)π« πηρειΤεειαίρ. ΥβΓυηι ρεΓΓεεΙυϋ Ρ3-

ΐιτ, ρει·ΓβεΙυδ Ρϋίυδ , ρειΤβεΐιιβ δρΊτίΐυδ δαηείιΐδ.

/'.'ι/ο βηίιιι, ίιιΐ|ΐιίι, ΐη Ραΐτβ ', ηοιι :ι,1 ευηι ιηοιίιιιιι, '

ΐ)ΐιΐ) ίη Ιιοιηΐηίδ εοηΐυ ΒΟΓΠΙΟ εδί , δειΐ ίιιΙε1Ιί);ίΙ)ΊΙεηι

••ιιιιι 1'ΊΓιο ΡαίΓεηι εΐ 1'ΊΙπιιιι η Ρ.ιΐπβ ςειΓιΐιιπι 333ε-

Γίιιιυ$. Νε(]π»(|ΐιαπ) νεΓΟ Οειι$ ίΐΐο Υει·1>ιιηι ίιι Ιιο-

ιιιίηειη νείυΐ ίη (Ιοιη'ιαΓαπη (μιοιίιίαιιι 3ΐι))ϋΙ : 3(1εο

"1 , ρο3ΐε3(]υ»ιη Ιιοιηο ςεηϊΐιιβ εδί, ηρραπιεπί ίη εο

\ ι·ι Ιιιιιιι, ΐ|ΐιιιι! Ϊη ι »>Ιο [ιΙΜΊιΊΊΜ 3Ϊε , 1:ιηι|ΐι:ιπΐ ίη

Ιιοηιίιιίβ ΙΌ] ιίι· 30ΠΙΙΟ , ίηοδδεί ίη Ι',ιΐι ι:. Π;ΙΜ: εηΐιη

(1οςηΐ3ΐ3 (.Λ Γυποβο (Ι^ηιοπίβ ,ιΙΙΙ.αιι ρΓΟίΙίεΐ'υηΙ,

;ι1ιικ·ρ':ιΐ κ|ΐΐι: Γυιιιΐίΐαδ 1)εί ηοΐαδ ρι ;Γ 5ε Γεηιιιΐ.

IX. (ΛΙΙΙΙ ίι;Ίΐιιΐ' ρ;ιικ·:ι Ικυε, ι|ΐι;ι· ΙιαιΊειηΐδ ϋί$ρυ-

1;ι\Ίιιηΐ> , 3)1 ίΐΐίϋδ (ΊΐιιΓιιΙ;ιιιιΙ;»ιιι ΙιΧΓεδίηΐ ίιΐιιικ·:»

ε&δϋ )ιΐ(1ίεεηιιΐδ; ηεηιιε ειιίηι εχριι^ιΐ3ΐυ ιΐίΐΰείΐίβ

ίΐΐυππιι νϊδ βδΐ, ηοε ε}υδΐηθ(1ί, ιηίηίιηο πι ρΓυιΙβη-

Ιίΐιυβ οπηηίϋυδ ροδ5ΪΙ ενεπίί ; ευη), Ίηςυαιη, νεπίηΐίδ

,Ιο^ιιιιιΐι: (1()(:ΐΓίη:ιιμκ· δρϊηηΓυιη ίΐΐίιιβ ταϋίεϋϋ έχει- '

•ΙπΊππικ, ο]ιΐδ(]ΐιε, πι. ίΐα ιΐίεβηι , νίπι.-ί εχδΙίηχεΓΪ-

ηιιΐδ, 3ε Ι.'ΐίίοπιιιι ίΐΐίυδ νεηεηιιηι ραΐεΓεεεΓίιιιυβ ,

ρυδΐ(]ΐΐ3πι βείΐίεϋΐ ορίΐιιΐ3ΐοι·επι ευηι Ρϋίο Ραίπειη,

ΐ(ΐΓι νεπε εδί, ίηνοεανίιηιΐδ, ε( Ρίΐίυιη νεΓβ χιι!)>ί-

8ΐεηΐεηι, :κ· ςεηίΐυιη , ηεεηοη εΐ δρίΓίΐυπι 83ηεΐυιη

3υΙ)8Ϊ8ΐεηΙεηι Γ] 1 1.-, δρίΓΪΙυηι αε 3α1ιιΐ3Γεηι, 1οΐίυδ(μΐϋ

ιρι,ι .-Ίίιΐΐ'.ί-, αϊ) ηονϊδ ίΐΐίδ .!ιΐιΙ;π.ι ρΐ'οροδίΐχ εβρίΐε

(ΚΙ- ηιοΓίίβ ΐΓορ.ΐΜΐιη , ετυεειη δοίίίεει, εοηιηιίιιυιο,

,ιΊ ηΊί<|υ33 ΐΓ3ηδε3ηιιΐ8.

(',.'.ΊΓΙ πηι \ίρ(·ι:ι· Γμιοιίιίαηι ςεηυδ εδί, ιΐΐ'νΐο,'πιι

νοε3ΐιΐ , ίΐΐί Ιιχρεδίδ εοικϋίοι-ί ((ΐι,ιηι δίιηίΐΐίπιυηι.

(.ΊιοιΙ ιιΐ ρΐιηίιιιιπιι ίη ΙιΐΜ'ϋίβ ;ιιι! ιρκ·ΠΊΐΙιικ (Ιεΐΐ-

θ*. Ταύτα δε τα ολίγα πρδς την τούτου αϊρεσιν χα-

λώςΕχειν βοκιμάσαντες · ου δυσχερής γαρ ή τούτων

δύναμις , ούτε μη δυναμένη ύπδ πάντων συνετών

άνατρέπειθαι · διδ χα\ τούτου τάς (5ίζας των ακαν

θών έκτεμόντεςτώ της αληθείας χηρϋγματι καϊ φρο-

νήματι, κα\ τδν ίδν, ως ειπείν, άποσβέσαντες, χαΐ το

δηλητήριον τούτου προδείξαντες, τδν άρωγδν έπιχε-

κλημένοι συν Υίω Πατέρα, τδν δντως δντα, κα\ Υίδν

δντως ενυπόστατον γεγεννημένον , κα\ τδ αγιον

Πνεύμα τδ αυτού Πνεύμα ένυπόστατον, καΧ σωτή-

ρ'.ον της οικονομίας, της ένσάρχου πραγματείας, δια

του τροπαίου του χατά θάνατον, του σταυρού , φημΧ,

την κεφαλήν τούτου ρ"ήξαντες, του ζητήματος των

νέων Ιουδαίων , έπ\ τάς έξης Γωμεν, ώ αγαπητοί.

Δρυΐνας γαρ τις 5χις οΰτω καλούμενη τούτω εοιχε

τω αίρεσιάρχη. Ως δρυΐνας λέγεται μεν εΐναι έχΐ4,

παρά δε τάς πόας, ή καΐ δρϋας έμ9ίο^ει^ε' ">νεχέ-

[ιιικίο ει (ΐΓ)τΊη5β ιιοιιιβη εδί, εο (μιοίΐ :>ι·1)θΓε5 ., στατα· διδ καΐ δρυΐνας καλείται, άπδ του φιλόδεν-

εοιίδεεΙείιΐΓ 3ΐ(]«ο ίηΐεπ Γοΐίβ ηιια; εχ &ΓΟΟΓΟ (Ιεοϊ- δρον αύτδ εΐναι, χαΐ έαυτδ παρεικάζειν άναμέσον

των ί,χ των δένδρων ρΊπτομένων φύλλου τη εκάστου

χλωρότητι· ου τοσούτον δί είναι όδυνηρδν τδ ζώον

εάν δε έπιμείνη , θάνατον έμποιεΐν · ούτως γαρ κα\

ούτος, κα\ ή άπ' αυτού αίρεσις πάντων αριθμών έαυ-

τδν άπεικάζεται. Χριστού μεν δνομα ένδεδυμένος,

Ιουδαίων δε τδ φρόνημα έπανηρη μένος, Λόγον Χρι-

στδν ομολόγων, ούχ δντα δε τούτον διανοούμενος. Κα\

εν πολλοίς ίαυτδν Οριαμβεύων ούχ αΐβχύνεται. Ου

και την δοχούσαν διδασχαλίαν, πλάνην δί ουϊαν, εν

τψ ύποδήματι του Χριστού καταπεπατηχότες , χα\

τη σμίλτι τί| Ιατριχή του Ευαγγελίου τους δεδηγμί-

«Ιιιιιΐ ]3εεηδ, 617 πι]ιι$φΐβ ίη ββ νίι·ί(1ίΙαΐ6ΐη εχ-

[ΐι ιιπ.ιΐ , ί 30 Ιίεεί ηοιι 3(1εο ηεεΓίιυιιι (ΙοΙοΓειιι ίιΐ'ΐι·;α

Ιιυε 3ηϊιιΐ3ΐ, Ι3ηιεη δι (ΙίιιΓιιιβ νίτυδ 3ΐΙΙιτ8βΓί(, 1β-

ΐιι ιη 3)ΤεΓΐ : εοιίεηι ρΓΟΓβυβ ιηοίΐο Ιιχί'εΐίειίδ ίδΐε,

. ;ΐ;η βεεία δ»3 αιΐ οηιηία βεδβ §εηεΓ3 ίηδΙϊΙιιΐοΓυιη

λρρϋεαηδ, ϋ$ 8β ηιιαιη δίιηίΐΐίιηιιιη εΐΐΐείΐ ; ηαιη εΐ

$ΊΙ)ϊ αρρεΙίΑΐίοηβηι ϊηιροδίιίΐ, εΐ ΐυϋχοπιιη

/ ιιι;ιΙ:ι ρΓΟίϊΙΟΐυΓ ; εΐ ΙΊΙΙΙΙ \ Ι·|·|·ΙΙΜΙ 0836 ΟΐΓΪδΙίΙΠΙ

ηοιι ευιιι Ιβιηεη εδδο , δεειιιη βιιίπιο δία-

Ιιιίΐ. Πϋΐιϊ(|ΐιε ίιι ρ1ει·ί3<|ΐιε 8ε βίηβ υΐΐο ρυιΐοΐΐ ΙΓ3-

ΐ: ιι,ιιι·, 1108 ιΐιιι Ιι ι,ι,ι, ΜΜ· (ιιιΐίΓΛ ΟΓΓΟΓΟ,

. χιν, 10.
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νους άμύςαντϊς, τον τε ίδν απ' αυτών έκχρίνοντες, Α

ΙπΊ την των εξής διήγησιν , ως προεΐπον , έλευσό-

μεβα.

ΚΑΤΑ ΜΑΝΙΧΑΙΩΝ,

ΑΧρεσις Μξ', ή χαΐ Ζφ.

Α'. Μανιχαϊοι , οι κα\ Άκουανΐται λεγόμενοι , δια

πνα Ούέτρανον (9) άπδ της Μέσης των ποταμών

:·..-.ι Άκουαν, οδτω χαλούμενον, εν τι) Έλευθε-

ροπόλει ένίγχαντα ταύτην την του δηλητηρίου τούτου

πραγματείαν ούτοι κατά τδν καιρδν εκείνον του βίου

οΰτών έχήρυξαν μέγα τω κοσμώ χαχδν μετά την

Σαβελλίου έπανάστασιν. Εν χρόνοις γαρ ούτοι Αύ-

ρηλιανοΰ του βασιλέως γεγόνασι, περ\ Ιτος τέταρτον

της αυτού βασιλείας. "Εστί δε ή πολυθρύλλητος, χα\

εν ιτολλοϊς μέρεσι της γης φημισμένη , έχ Μάνη Β

τινύς, ως Εφην, λαδοΰσα τδ πλατυνΟήναι εν μέρεσι

8ΐϊ νβΐυΐ Ο3ΐοεο ρποειιίοπιο , ηιοιίκοςιιε Κναηςοίϋ

δθ3ΐρε!Ιο ϋδ <]ΐιί ιιιοΓδϊ εΓβηΙ δοαπΠοηΙίδ, 3ε νειίϋΐιο

οηιηί :ι!ι ίΐΐίδ εχειηρίο, 3(1 ίιιβεςαβιιΐβπι, ιιΐ αιιΐε

ιϋνίηιιΐΜ, (ΙίχριιΙηΐίηηΐΉΐ ΐΓ3ηδίΙ)Ίη)υ$.

ΑΟΥΕΚδϋδ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ,

Ηαιτείΐι Χίνΐ, »ίν( ίΧΥΙ.

Ι. Μιιιικίιιΐ'ί, ςυοδ Αευ3ΐΓιΐ3δ (1ε Ααιχ ΥεΙΟΓηιιΐ

ηι]ιΐΜΐ:ιιιι ηοιηίηε νοεαηΐ , ηυί β Μβδοροίηηιϊ» ρι·ο-

Γβεΐο5, ΙβΐίΓεπιιη ϋΐυά νΐπιβ ΕΙευΐΙιεΓοροΙίη ΐΓ3ΐι$-

Ιΐΐΐίΐ, 1ι1:ΐί'Ι!!1!ϋ ρΟΓ ίΐΐΐΐιΐ Ιι·!ΐΙ|ιΙ1>, ίίΐ ιρί'ΐιΐ .ι·|:ι·,

ϊρδΟΓυηι ΊΙΚ-ΙΙΠΊ!, ρΓχϋίεαίίοηβ $υα ηιαίιιιη ίη ΟΓ-

1)6ΐη Ιι·π·;ιπιιη ίιι\ι'\ι·ι·(ΐιιΙ. Ν:ιπι ΛιιπΊί;ΐ]ΐο ϊιιιρε-

πιιιΐ. ('(·1(·Ικ·π·ίιιι:ι !ικ>{· Ιιχρεδίδ ε$1, εΐ (]υ3ηιρ1ιΐΓΐ-

ΙΙΙ:ΙΜ Γν(;ίθηε$ ΪΙΙΪΙΙβ Γ:ιηκι ρεΓ3^Γ3νίΙ : ΐ|ΐι:ι· 3 Μ, ίιι.·

ςιιοϋηηι, ιιΐί ιΐίχί, ρεΓ ηιυΐΐβδ ΟΓ?.8 ραΓίεδηυε ΐι·ι ι;ι-

πιιη (Ιίδϊίραικίι δυί ίηϊΐίυηι

Μάνης δε ούτος άπδ της των Περσών ώρμάτο γης,

Κοΰβριχος μεν τδ πρώτον καλούμενος, έπονομάσας

δε έανιτφ Μάνη δνομα (10), τάχα , οΐμαι , εκ της του

ίίεοΟ οίχονομίας τδ μανιώδες έαυτώ έπισπασάμενο;

δνομα · καΐ ως .μεν αϋτδς ώετο, κατά την των Βα

βυλωνίων γλώτταν δήθεν σκεύος έαυτώ τδ δνομα

επίθετο· τδ γαρ μ&η\ άπδ της Βαβυλωνίας είς την

Ελληνίδα μεταφερόμενον σκεύος Οποφαίνει τουνομα·

ύς δε ή αλήθεια ύποφαίνει , της μανίας τδ ίπώνυ-

μον χέκτηται δι' ην ένεβροντίθη 6 έλεεινδς τω χό-

»μω ύποσπεΐραι χακοδιδασκαλίαν. ΤΗν δε ούτος ό

Κούβριχος χήρας τινδς δούλος, ήτις ,· ίπαις τελευτή-

σασχ , χατέλειψεν αύτώ χρημάτων άσυνείκαστον

πλήθος, χρυσού τε χα\ αργύρου, κα\ αρωμάτων, κα\

άλλων. Κα\ αυτή δε της κληρονομιάς την διαδοχήν

'-.-.,-.-ι έχ Τερβίνθου ' τινδς , δούλου χα\ αυτού ύπάρ-

ξαντος, μετονομασθέντος δε Βουδοά κατά την των

Άσσυρίων γλώτταν · 8ς κα\ αύτδς δούλος υπήρχε

ΣκυΟιανοϋ (11) τίνος, άπδ της Σαρακηνίας ορμώμε

νου, χατά δε τα τέρματα της Παλαιστίνης, τουτέστιν

εν τϊ) Αραβία, άνατραφέντος. Ούτος ό Σχυθιανος εν

τοίς προειρημένοις τόποις παιδευθε\ς την Ελλήνων

γλώσσαν χαΐ την των γραμμάτων αυτών παιδείαν,

όΞΐνός τε γέγονε περί τ» μάταια του κόσμου φρονή

ματα. Άε\ 61 στελλόμενος την πορείαν έπ\ την των

Ινδών χωράν, πραγματείας χάριν, πολλήν έμπορίαν

έ-ο;εΐτο. "Οθεν πολλά κτησάμενος εν τω κόσμιρ χα\

δ:ά της θηβαΐδος διιών όρμοι γαρ της Ερυθράς

θαλάσσης διάφοροι, έπ\ τα στόμια της "Ρωμανίας

διακεκριμένοι, ό μεν εΤς έπ\ την Λϊλάν (12), ήτις

;ρ. ΤίρεβίνΟου.

ΡΟΓΓΟ Μαηε8, ζεηεΓβ ΡεΓ83, €αΙ>πευ<> ρι Ίιιιιιιιι 3ρ-

ρείΐβΐυδ, Μαιιίδ δίΐιί ιιοιηεη ίιιιροδυϊΐ. Λΐιΐιι»; (ιοε <Π-

)ϊιι;ι (|ΐι:ΐιΙ;ιιιΐ ρΓονίιΙβηΐία Ι':ΐ(.·1υιη ;α·1>ίΐι·(ΐι·, ΓυηοΓΪβ

ιιϋ ϋίΐιί ηοηιεη 38<:ίδεεΐΌΐ ; ςυαηηιιηιη εο $ε ο>-

ς<ιοηιίηε βΟϊεεΓβ εο§Ίΐ3'ϋ3ΐ, ηυοιΐ Ιΐ:ιΙι\!οιιίοπιιιι

!ιπι;ιι;ι ναί δί^ηίΓιοαΙ. ΑΙαηα ςυίρρε Ιί.ιΐινίιιΐιίίϋ, $ί

ΟπΕεε ΐΓβηδΓεΓΒΐιΐΓ, σκεύος, ί(1 εδί ναί εχρ.ΓϊιιιϊΙ.

8ειΙ ίΐ:ι 8ε Γ68 ΙιιιΙΐΓ.ΐ, ιιΐ α ΓΜΓΟΙΌ εΐ ίηδβηίβ ε]ιΐδ-

ιιιικίι ϋίΐιϊ 3ρρϋ1Ια(ίοηεηι ϊιΐ(1ί(1εΓΪΙ, ψκι Γ;ιιι:ιΐ'κ·ί

ιιιοιι· ρυρείΐιΐδ Ίηίεΐίχ ρε$δϊηιυιη ϊη θΓΐ)β ύοςηια

(ΙΪ8δβπιϊιΐ3νίΙ. Ηι-ιΙ €υΙΐΓΪοι$ ίδΐε νίι!ιι;ι: ε^υβιίαηι

ϋοι·νιι« Γιιίΐ, ΐ|ΐι;ι: δϊηε ΙΠητίδ ιΐεεειίεηδ ίηΠηίΐ3ηι εϊ

'· ρεευηΪ3Γυηι νίηι, εΐ :ιιιι·ί 618 ϋΐ'μ'ΐΊΐΐΐ'ΐ11^ Ι>1 1ΙΓ°-

ηι:ιΐιπιι εχΙεΓ3Γυιηςυβ ΙΓΠΙΙΜ εορίβηι Ιεβίβηιεηΐο

Γείίςυίΐ, ειιιη εαηκίεηι ίρ$3ηι ΗχΓεϋίίαΙεπι α Ί\Μ 1>ϊιι-

ΐΐιιι (|ΐιιιιΙ:πι) ρι'Ι ίιιιΐι! ι·1 ϊρ$0 δεΓΥΌ ΠΙπΙίεΓ 30ϋερίδ-

$εΙ, (μπ ιηιιίαίο ηοηιίηβ Αδβ^ποηιηι ΙίηςιιΑ ΒυιΙιΙ»$

βδΐ ιΐίεΐιιβ. Λΐι|ΐιο Ιιί(·. 8ε)ΊΐιΪ3ηί οι]ιΐ8ρί3ΐη 8ει·νυ$

ίπίι, <|ΐιϊ 6 Γεςίοηβ 83Γ3εεηοπιηι οΐ'ίιιικίιΐδ ίη Γ:ι-

ΙχδΓιηχ Γιηίϋιΐδ, ίιι Απαΐ)!» 8εί1ΐεε(, ι·ι!ιιι·;ιΐιι« Γιιεραΐ,

ιιΐιϊ (:ι:ι·Γ(ΐπΐ!ιΐ Ηηςιια 3ε ΓΙΙΙΟΓ.ΊΠΠΙΙ δίικίϋδ ΐηδίϊΐυ -

108, Μΐιηιιιηηι ίηίΐηίδδίηι.ιπιηι Ιπι]ιιβ ιηιιικίί ϋίδεί-

ρϋιππιιιι Μ ϊι-ιιΐϊ,ιηι 3(]ερΐυ$ ε$1. ('.πιπι|!ΐι· ϊιίεηΐί-

(Ι'Ίιι Ιΐιγιι1ί.ιιΐ(1ί ^Γ31Ϊ3 ία Ιικϋιιιιι ρπιϋΐ'ίΜ νινίιιρ,

ιιι:ι^'ΐι:ιιιι ι·Ι Οθρίθδ9Ι11 ιικ-ι (·:Πιιι:ιιιι Ι:κ·ίι·|ι:ίΙ. Εχ (||Ι3

\>Ιιη ϊπιιιιη 1οευρΙεΐ3ΐιι$ ΤΙιεΙίίΐ'κΙειη υΙ>ιη> ΜΙ!Γ|Ι.ΙΙ.

Ροπιΐδ εηίηι ιιι;π<· Γ.ιιΐιππίι ναρίοδ Ιιαίιοί, ςιιίΐιυβ 3ΐ1

Ιΐιιιΐιΐιπιιιιι Ιίιηίΐεηι 3(Ιίΐο$ (1ίνεΓ$β ρβίεΐ. ΙΙοπιιιι

υηιι$ , Γ.Ι:ιιη 8ρεε(3ΐ, ηιιαηι >.ι··ι ,ι· Ι.ιΐί. Γ;·.· ^ΕΙοη ;ΐ|>-

ρε!ΐ3ΐιΙ. ΟΠΓΙΙΙ 3(1 Ιοπιιιι ΐϋΐΊίο ϋειηοηι 3ΐιηο δ3ΐα<

(9) <1/ά τιναΟύέι^αγον. ΥεΙεΓΒηιιηι Αευαιη 3ρ-

ρ.·ιϊ;ιΐ, Ιιι»· β5ΐ <|υί ιιιιΐιιι.ι (Ιείυηείιΐδ Ιϋυίιίαιαιη ιιιϊδ-

ΐίοΐΙΓΙΙΙ :ιιι|»·1ι .ι-,-ι Ι

(10) Έχοκμάσας δε ϊαυτφ Μάγη δνομα. ΕΙίηδ
.., ΤΜί ιιιι'Γυιιι 65δε •.••πΐιιΐ, (|υο<1 εαιιι .

νοίοηΐ Ιι.τΓΰΐϊεο$, ίη ΟΓχεοηιη

/.(ι·ιιι $ίΐ Ιι ι·ι «·ιί< ΙΙΙΜ ηιιειικίαιη

(II) Ός χαΐ αϋιίς δονΛος ϋχήρχβ Σ

ί,ιηί ίια·ί»«ί ΤΙιουιΙυΐ'ϋΐιΐδ, <[ΐιί Μαιίϋΐι ιιιιιι 8ι·ν-

ΐΐιίαηο ι·(ΐ:ιΐιιιιιίιΐ, ιιΐ εϊ 5υίιΐ3$, ευηι ΐαηΐο :·.η(ο

δο^ΐΐιίαηιΐδ εχδΐϊΐει·ί(.

(12) Ό /(?*· ε7ς επί Γ;'(>· Λί.Ιη»·. ΜΙ». ΠΙ Ηορ;.,

εαρ. ιχ,26, οΐβδδειιι φΐοφίε Γοοϊι ΓΟΧ 8η1οιηοιι ίιι

ΛΝ'ΪΊΠ μ:ι!>ι·|·, (|ΙΙ:Η εδί |ΐι \!:ι ,11Ι:ιΐΙι ίη ΙΐΐΙΟΓε ΙΙΙ3ΓΙ8

ΚιιΙιιΊ πι ΙΙΜΓ.Ι Ιιΐιιιη.'-.ΐ' ; Ι.\\, ΑίλάΟ, ηοη Λίλών ·

1ο$ερ1ιιι$ Ιιΐ). νιιι, οβρ. Ο, Αδίοη-ξαϋει· ηίΐ Βοι·εη|-

Ι-ΙΊΙ \ιιι·:ΐΓ!. Ιΐ3ΙΚΙ ρΐ'Οείΐ! Ι''!:ιιι:ι ΙΙΓΐ)0. δθ(1 ΙκΐΙΙΐΙΠ-

ιι,-ΐΐί-, '--.', π[ υρίηυΓ, ^δορίηΐδ ; ικιιιι Αβϊοη-ββΙιΟΓ

ίη Μιι.ι .· .ι ΙΙΟΙΙΙΙΙΙΓ, ΒιΊΐ.ηίΰϋ νεπ> 3 ΙΊηΙοιιΐίΟΟ ίιι

Αίι·ί(;α ιρϊ^. Ιυιι^ο δΐιρεπυΓ, ϋ<·, ΤίιεΙ)3ί«1ειη ΐ'ΐ 8(1-%
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ηιοηΐΒ βρρπίδη ηηνίδ ηιιπιιη ηιΐνο,ΐιείιβΐ, ει είορίιαη- Α έστ'ιν εν τη θεία Γραφή Αίλών · Ενθα που ή ναΰς Σο-

ιίιιοδ ιΐεηίοδ, ει :ΙΙΜΙΙΙ:Ι!:Ι. 1)001)011 61 ρ3νοηεδ 3ΙΪ3-

<|.ΐι· ηοηηιιΙΙ:» ΑΙϊηβ εδί ροι-ΐιΐδ :κΙ (Ι^ίπιιιι Ην

81Π31Ϊ3 οΙ»νεΓ8ΐΐ8. ΤοΠίιΐδ ίιι δΐιρΒΠθπΙ>ιΐ5 Λ·!§νρΐί

[ΐΊΐΙΐΙιιικ αιΐ Ι!ί·π·ιιίΐΊ·ιιι ρεΓίίηεΙ, <<ΐι:ι 8(1 ΊΊκ-Ιϋΐί-

ιΐι-ιιι |ΐ(ΊΛί·ηϊ(:ι|· , ίικΠϋεη)Γ|ΙΙ6 .Ίιίνι'ι·!;ΐ' (·χ Ιιιιΐί;»

ιηοΓοεδ ΙΊΊ- ΊΊκΉιίιΙοιιι <1ίδΐΓ3ΐιυηΐιΐΓ, ηιιΐ ΑΙεχβη-

<1ιη:η ΟίΓγβοιτηοα Γιιιιηίπί-, ιιιιϊ ί(Ι,·ιη ηο ΝΗιΐδ

Γ.-,Ι , βΐ ϊη δοπρίΐΗ-ϊδ 6ι;οη (Γιείΐυι·, 3(1εοί|ΐιε ρβΓ 10-

ΐ:ιιη Λ^ν,ιΐιπ'.ι :κ· Ρείιΐί'ιιιιη ιΐδφιε «Ιβνεΐιυηΐυρ. Λ«1

»·ΜΐΜΐ|ΐι»· πκκίιιιιι :η1 βΐϊβδ υτ1)€8 ηβνεβ βρρΓιοαηΙ

(ΐιιϊ Ρ.Χ Ιηιΐί» ηιοι-οεδ ϊη Κοηιαηοπιηι

ΐηιροΓίαιιΙ.

II. Η*ε 6^0 ρ.ιιι'ο (ϋΙΐςοηΓιιΐδ 1Γΐδΐοπ;ε δΐιιη εηυ-

λομώντος δια τριών ετών ερχόμενη Ιφερε χρυσδν κα\

οδόντας έλεφαντίνους , άρ(όματά τε χα\ ταώνας , χα\

τα 5λλα · ό δε Ετερος όρμος έτΛ το Κάστρον του κλύ

σματος· άλλος δε άνωτάτω έιΛ την Βερνίχην καλου-

μένην, 8ι' ?|ς Βερνίκης καλούμενης ίτΛ ιήν Θη6αΐδ<ϊ

φέρονται , ' χοΛ τα άπί) της Ινδικής ερχόμενα εΓδη

έκεϊτε τ!) θηδαΐδι διαχϋνεται, ή έπ\ την Άλεξαν-

δρέων δια του Χρυσο^όα πόταμου, Νείλου δι 'ττ,ι:'·,

του χα\ Γηών εν ταΐς Γραφαΐς φερομένου , και έπ\

πδααν των Αιγυπτίων γην, χαι έπ\ τ6 Πηλούυιον

φέρεται. Κα\ ούτως εις τάς ίλλας πατρίδας δια θα-

λάϊίης διερχόμενοι οΐ άπδ της Ινδικής έτΛ την Ί'ω-

μανίαν εμπορεύονται.

Β'. Ταΰτα δε μοι χατά λέξιν έαπουδάσΟη ί3τορία?

ΙεείοΓεβ «ο§ηοδ€βΓ6ηΐ. Ναηι (]ΐίΊ ηβιτηΐϊο-

>ιι·:ιι ίι1ίι|ΐι:ιιι> ίιΐδΐίΐυίΐ , :ΐιΙ ί(1 ρΓΟ νϊπ1>118 ι'ΐιϊΐϊ

ι!ι·!ιι'1, πι αϊ) ϊρδϊδ φΐοίΐ.ιιηηιοιίο )·;ιιΙϊ(·ϋ>ιι» ΓΟΙΙΙ

οηηιιειη τοροίηΐ , ιιικίε νεπίαδ εοηδίΛΓβ ροβδϊι, Ιΐοβΐ

:ιΜιιΐ|ΐ;ϊ βεπρίοπ βεΐ'ηιοηΪΒ εΙεβΒηΐϊβ εΐ^ οϊβΐϊοηίβ

νειιιι$ΐ3δ ηυη 8ΐιρρεΐ3ΐ ; φΐο βχ ινϊ ν,·Γιΐ;ιΐι· ρπι-

ιΙεηΓιΐΗΐδ ί(Ι φίοιΐ ΐ|ΐι:ι:ι ΊΙΠΓ εοηιρΓοϋεΙιΐΓ. 8ΰ(1 υΐ 3(1

δε)Ίΐ)ί:ιηιιιη Γοιίεβιη, Ιιϊε ΐηϊΐίο ϋ'ιν'ιΐΠδ ίηΠηίιΐδ, εΐ

3Γθΐιΐ3ΐιιιη, οχΐβΓαπιιηηυβ εχ Ιηιΐίβ οριιπ» εορία ,

ι-ιιιιι Ηγρβείβη Τηείιβϊιΐΐδ ορρ'κΐυιη νειιίδδβΐ, 619

|ΐ!·πϋΐ:ιπι ψιβιικΙηιη ιηιιΓίΐΜτιιΙιιιη ΐηνεηίβδβΐ

δρεείε, ρΓΟ εο 3ε δίοΐ'κΐυδ βι-31

Μΐιροιν. βΠβεΐιΐδ, β ΙιιρβηΒΓΪ , ιιΐιί ΐπΐϋ ιηεΓεΙπειβιη

Γ\»·ΓΓ,Ίι.·ιΐ , ιιΐι.ΐιΐι-ϊΐ; εΐ ;κΙ ι·:ιιιΐ 3<11)βεΓ6δεεηί> , !η

Ιί1)ι·ΓΙ:)Ιοηί

ροΓδοοιιΐιΐδ, ιιΐ υηϊυ8ευ}ιΐδΐ]ΐιε δεείβε δΐίτρεπι εΐ Β χάριν παραδοΰναι, 8πως καΧ των ^ιζών εκάστης υπο

θέσεως οί έντυγχάνειν εθελοντές μη άμοιρήσωσι.

Λεΐ γαρ τδν έπιδαλλόμενον διηγήσει τινΧ χατά δύ-

ναμιν επιβάλλεαθαι, χαΧ εκ της ρ"ί£ης ποιεΐσθαι την

είσαγωγήν · Ενθεν ευρίσκεται καΧ τα της αληθείας,

χ5ν τε άπορη ό λέγων εύκοσμίας λόγου και εΰεπείας

φθογγής· όπως άπδ της αληθινής Ιστορίας τδ ζητού-

μενον τοις συνετοΐς άποδειχθήσεται. Εν αρχή -:οίνυν

ούτος ό Σκυθιανδς πλούτψ πολλψ έπαρθεΧς, καΧ χτή-

μασιν ήδυσμάτων, καΧ τοις δλλοις τοις άπδ της

Ινδίας , καΧ έλθών περΧ την θηβαΐδα εις Τψηλην

πόλιν (15) οϋτω καλουμένην, εύρων ίκεϊ γύναιον

έξωλέστατον, χαΧ κάλλει σώματος πρόοπτον, έκπλή-

ξάν τε αυτών την άσυνεσίαν, άνελόμενός τε τούτο

, _ . άπδ του στέγους ( Ιστηκε γαρ ή τοιαύτη εν τη πο-

δίΙ)ϊ ίη ηι.ΊΐΠΓηοηϊιιιη αιΙ]αηχΐ(. λυκοίνω άαεμνότητι ) έπεχαθέσθη τω γυναίφ, καΧ

έλευΟερώσας αυτό, συνήφβη ούτω πρδς γάμον. Χρό

νου <5έ πολλού προκόπτοντος , δια την ϋπερβολήν ?)ς

είχε τρυφής, οΟκ ήνεγκεν 6 άλητήριος· αλλά ως

4ργδς καΧ έΟάς κακών, εκ του περισσού της τρυφής

στρήνου έπίνόει λοιπδν κατά τδν νουν τι καινότερον

τω βίο.) προσοϊσαι. ΚαΧ άφ' εαυτού διανοηΟεΧ;, έπλά-

σατο βήματα τοιαύτα, ουκ άπδ της θείας Γραφής εύ-

ράμενος, καΧ Πνεύματος αγίου φδογγής, αλλά άπδ

λογισμών ανθρωπείας φύσεως των δειλαίων φάσχων.

Τίνι τω λόγω 4νισα κείται τα εν παντΧ τω οριζόμενη)

της κτήσεως κύτει, μέλαν καΧ λευκδν, πυρ(ίδν και

χλωρδν, ύγρδν και ξηρδν, ούρανδς χαΧ γη, νύξ καΧ

ημέρα, ψυχή καΧ σώμα, αγαθόν τε καΧ φαΰλον, δί-

. χαιόν τε καΧ άδικον ; άλλ' δτι πάντως ταύτα εκ δύο

τινών συνέστηκεν. Ένεκίσσα δε εν τη αυτού διάνοι^

6 διάβολος, έπΧ πλεϊον στρατεύσας κατά της ανθρω

πείας φύσεως, τδ δεινδν φρόνημα, ως ύπονοεϊν τδ μξ

δν, και δν μη έπιγινώσχειν, ίνα πόλεμόν τίνα εν

ταϊς διανοίαις των ήπατημένων ένστήσηται τοις νο-

μίζουσιν εΐναί τι μετά τδν δντα , καΧ ως ειπείν

εκ δύο (Ιιζών, ή δύο αρχών ένεργεΐσθαι τα πάντα,

ό'περ έστΧ πάντων δυσσεβέστατον καΧ μοχθηρίτατον.

'Αλλά περΧ τούτου αύθις έρώ. Εν τούτοις γαρ ό

προειρημένος ΣκυΟιανδς τυφλωθεΧς την διάνοιαν,

λαβών παρά ΠυΟαγόρου τάς προφάσεις, οΟτως έφ&ό-

νιτδο Γοερίεϊεηδ : ηιιοιΐ Ερίρΐι.ιηϋ (ΙβδοπρΓιοηί εοη- (13) Είς ΎψηΛηΓ πύΛιν. 8ΐοοΙΐ3η«» ·

§πι'ιΐ, ηι:ί Βοϋηίεεη ΐοπϊιιιη ϋιιΐηί ΙΙΚΙΙΊ& ροιΊυιη

οιιυιιιοΓ.ιΙ.

Ιοιι^ο ροδί Ιοιηροΐ'ε Ιιοπιο ιι>·Γ:πΊιΐί

(Ιεΐίεϋδ ηιίιιϊιιΐι: 8886 εοηΐιηεηε, εΐ ίη οΐίο <

3ε δεείβπϋυδ ηδίΐιείιΐδ, ηονί ηϋφΐϊιΐ ίη ιιιΊιοηι ίιι-

ΙΐΌ(1ιιοεΓ8 ηίηιίο εχ 1η\ιι ίιι ίΐιιίηιηιιι ϊικίιιχίΐ. Ιΐα*

ΙΙΙΙ;ΙΜ!;ΙΙΙΙ ι·μΐκΐ)10(Γι 6Χ δΟδΟ, ΠΟΠ 6Χ

83επδ, 3ΐιΐ εχ δβηείΐ δρΪΓΪΐιΐδ ΟΓβειιΗβ,

8ει1 βχ ίηίβϋεί Ηυιηαηί ϊη^εηίί Γ3ΐίοηε εοηιηιεηίαδ

<"<ι. Οιι;«! ευίπι, 3ίε1)3ΐ, πιΐίο β8(, εαι· ςιιχ ίη Ιοία

Ιι.κ' ΓΙ,ΊΊΠΓΙ ιιΐιίνεΓδίίαΙβ εοηΙίηοηΙυΓ , ίηχηιιαίία

δΐιιιΐ, ριιΐιι «ΙΙιιιιιι εΐ ιημπιιιι , Γιιΐνιιιιι εΐ νίΐ'ίιΐι.·,

ΙιιιηΓκΙιπιι ει $ίεευιη , εαείαιη 3ε ΐειτη , ηοχ εΐ ιϋεδ,

ηηίηκι ει εοΓριΐδ, 1)θΐιιιηι εΐ ιηιιΐιιιιι, ]ΐΐδΙυηι εΐ ίη-

]ιΐδΙΐ]ΐη , ηϊδί φίοιΐ εχ (Ιποΐιιΐϋ Ιιχε δΐιηΐ ρΓΪηείρϋδ

εχοι·ΐ3 ? 1>ί:ι1ιοΙπ·, ειιίιη 3(τ'ιυδ 3(ΙνεΓδ<ΐδ Ιιυηΐ3ηυηι

§εηιΐ8 ΙιοΙΙιιιιι ιηονεηδ ϋΐίυδ ηιεηΐΐ ροΓίεηΙυηι ίΐίικί

ϋρϊιιΊοιπβ ίιιμίΜκηΜνϊι , ίΐΊι'ο ηΐ ςιιοιΐ ηυ8(|υ3ΐη β$ι,

βηίιηο εοηεΐρεΓβΙ , ει ςυοιΐ Γείρδ3 εδί, ιηίηίηιε εο-

(;ιιθδεεΓ6ΐ, ιιΐ ϊη ΗΠΜΤΟ :ι1)επ·:ηιΓιιιιιι ηοηιίηιιηι !η-

^οηϋδ ιρκι Ιι!;ιΐιΐ ΙκΊΙιιιιι 6χεϊ(3Γ6ΐ, ςιιί ρΓΧΙεΓβυπι,

ι;'!ί η·\ι·Γ;» εδί, 6δδβ :ι1ίιιιιι 3Γΐ)ϊΐΓ3ηΙϋΓ, ΑίφΙβ 3

<Ιιΐ3ΐ)υδ, πι ΐ(3 ιϋι ;ιιιι, Γ3ι1ΊεΊ1)υ8, βϊνε ρρίηοίρϋβ

υιιίνει·53 ρεΓίίεϊ , ηυοιΐ ΟΗπΓιυηι ίιηρϊυιη ιηαχϊηιβ

β^ι αε ίοηββ ροΓίΙίΐΐδδΐηηιιη. 8β(1 άβ 63 τε ροδίεα

ιΐίεβιιηΐδ, 1η ϋδ ϊ§ίΐιΐΓ 8ε)·ι1Γΐ3ηιΐ8 ίΐΐβ βχεϊβεβίυβ

αιιϊπιο, βΐφΐβ 3 Ρ)·ΐΙΐ38θΓ3 ετΓϋΐΊβ 3Γ§ιιηιεη!α «3-

(13) Είς Ύψ

κώμη ΑΙγύπτου.
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νησε, καΧ βίβλους τεσσάρας (14) έαυτω πλάσσεται· Α οΐ«8 ε]ιικηιθ(1ϊ ορίιιίοηε8 Ιιηΐιυΐΐ , 30 .ίυΐ'Οί

:ή μια δνομα Οέμενος ΜυστιψίωΓ, τη δ» δευτέρα

Κε^ίί-Ιοίωτ, τη τρίτη ΕύαγγέΛιοΫ, τη" τετάρτη

θησαυρών · εν αΐς τα Ισόζυγα και τα ίσόρ"ρΌπα

5ύο αρχών σνζεύξας πρόσωπα χαθ' έκάστην ύπό-

βεσιν, οΰτως ύπολαβών 6 τάλας , καΐ ούτως κατά

τούτο τδ μέρος έφαντάζετο, ως τι μέγα εύρων τω

Ρ·Μ. ΚαΧ τω δντι μέγα χαχδν ευρατο τψ βίω χαθ'

χα\ των ύτι ' αυτού πλανωμένων.

ψιοπιιη υηιιηι ί/ι/ί/ίποπιιι» ΐιιδοπ -

ρ-ίϊΐ, Μιοπιιη ΟαρίίΗΐη , ΐειΊίιιηι Εναη^βΐάιαι, <ιιι»Γ-

ΐυηΐ ΊΊια,ιιΐιηιηιιη. Ιη ίίδ ρ»Γία 31()ϋΟ :ι·ιρι;ιΙί:ι (Ια ο

ρπηείρ'ια ρβΓ$οιΐ3$(]υβ ίη υηοςιιυςυβ αΓ^υιηεηι ο

εορυΐαηβ, ιΙ;ι $Ί1)ί ΙΗ·Ι·ΜΙ;ΙΜ·Γ;ΙΙ ιιιίδεΓ, ίΐ3(ΐιιε Ιι:ιι: ί η

ραΠβ ϋ(»ιηιιΊ;ιΙι»ι, ΙΙΙΙΙ^ΙΙΙΙΜΙ α $β ΐ|ΐιί(ΙιΙ;ιιι» ίη νίΐα ι>·-

ροΊιιιιι. Ε( νοΓΟ ιιι:ι»ιιιιιιι βαηβ ιιι:ι!ιηη ίιι $ιιαηι

οοπιιιιΐ]ΐκ·, ιιιιϋιιΐϋ ϊιιιρο£υίΐ, ρεπιϊείΰΐιι ίη νίΐαηι ίιι-

νοχίΐ.

III. ΙηΐΐΊ- Ιιχε πιπί «ικΓΐίΧοί ρΓορΙιοίαπιηι Β ο. 1β·

§15 οι·;κ:ιιΙί)> ηιυηιΐί ρΓΟΟΓϋαΓιοιιβηι , Βΐφίο ιιιιιιιιι

Βοΐυιηίΐιιο οηιηίυιη ρΓίηοίρβηι ηιοϋιταΐΟΓΟίιΐφΐε οβ·

1ι·1)ΐ·;ιιί, ςυί ε( βεηιρεΓ οχ$ί8ΐ6Γϋ(, )»·<· (ΙοβίηϋΓοί

ιιηΐ|ΐι:πιι, 1';ιΙιοηι $εί!ίεβΙ, ;ιι' Ρίΐίυηι βΐ 5ρίι·ίΙιιη'

Γ. Έζειδή δε ί άνήρ εν τούτοις ί,ν, άκηκόει δε/πώς

-Λ προφί,ται , κα\ ό νόμος προεφήτευον περΧ της του

κόσμου συστάσεως, κα\ περΧ του ένδς καΧ μονάρχου

του άε'ι Βντος, καΧ μη διαλείποντος του είναι Πατρδς,

χα'ι του αυτού ϊίοϋ, καΧτοϋ αγίου Πνεύματος, ήθέ-

περιττοτέρα τινΧ φερόμενος ήδυπαθεία, καΧ β £20 83ΐ>εΐιιιη , ΐϋιιικίαηΐίοπίιιιβ ει ιιΐιιιίίί (Ιεΐίοίίί

ίιιιρυΙ$υ8, 3ΐφΐβ ιιΐ πΐιΐϊ ίιηρεπίοφίε <·ι·:ιΐ ίη^εηίο,

ο;ινίΙΙ;ΐ[ΐ8 3ε νβΙιβίΏβηΐϊοΓε Ιιιχιι ίτβοίηδ, ΠΗΤΟΜ>·

ΙΥΜΙ.ΊΠΙ 8υ1> ϋροδίοΐοηιιη ΐπηρυι-ι ρΐ'οΓιείδεί ϊΐ.ιΐιιίι,

υΐ ίΐΐίε βεΓηιοηεηι εηηι ίίβ εοηΓειτοί, ςηϊ ι·3 ρνα;ι1ί-

εβι-ειιΐ, ςυ«! 3(1 υηίυβ ρπηεϊραΐυιη τεβφίο » .0(»

εοη(1ίΐ38 ρεΓίΐηεΓεηΙ. ΙίΒηυβ 8Ϊιιιυΐ3ΐφΐε 3(1 ιηΊκΜίι

Ϊ1ΐ3ΐη :»ίΐ;('Κί.ίΙ, ειιηι ρΐΉίΙινΙιηΊκ, ΐ(ΐιί ίΐΐϊε (·ι:ιηΙ,

()ΐιΐφΐε βχ 1ε@Ϊ8 3 Οεο Μοβί ΐΓ;κΙίΐ;ι· ηε ρρορίΐϋΐίεχ

νίΐ3ΐη Ϊη8ΐΐ1ιιε1)3ΐι1, ϋίϊ,ρΗ-

εαφϊΐ. Οιιί εηΐιιι, ;Γιι·1ι.ιΐ, ιηιιιιιι 688ε ϋευπι

:»·,Μ·Ι Ίιίϋ, φΐί ηοείειη ιϋειηφιε εοητΙϊιΙεΓίΐ, ηεοιιοη

εαπ)ειη υΐ ηηϊιηβηι, 8ΐεευηι εΐ Ιιιπη'κΐιιηι, (·ιιΊιπιι

ΐοιτιΐΜΐ, (ειιε!)Γ38 βε Ιυοοιτι ? (,ΙηοιΙ Γ,ΙΙΙΙΙ ϋΐί

(Ι(;ιιιοπ!>ίΓ:η·οιιΐ; ηεςιιβ εηΐιη οεευΐΐα

, τδν ίδιωτικδν αυτού νουν έπιτωθάζων, και βα

ρίϊς στρήνους εν έαυτψ αγόμενος , στέλλεσΟαι την

πορϊίαν έπΧ τα "Ιεροσόλυμα περ\ τους χρόνους των

αποστόλων (15), ως δήθεν έκείσε ποιούμενος τον

λόγον περ\ τους τα επί μοναρχίας κηρύττοντας , καΧ

ιών του θεοΰ κτισμάτων. Ό δε τάλας , άνελΟών,

άντιδάλλειν ήρξατο πρδς τους έκεϊσε πρεσβυτέρους

του; κατά την νομοΟεσίαν θεού την τω ΜωΟση δοΟεϊ-

σαν, καΧ προφητική εκάστου προφήτου διδασκαλία

βιούντας. "Οτι , Πώς φ«τε Ενα θεδν ποιήσαντα νύχτα

τε χα'ι ήμέραν, σάρκα τε καΧ ψυχήν, ξηρόν τβ χαΧ

ύγρδν, ούρανόν τε καΐ γην, σκότος τε καΧ φιος ; ΟΕ

ίέ σαφώς έδείκνυον. 00 γαρ ή αλήθεια παρακέκρυ-

«ται. "Ο δε άντιλέγων ουκ ήσχύνετο. Μηδέν δέ-δυνά-

μενος περαιώσαι , δμως τη άναισχυντία της χαλέ- *· β8ΐ ; εοηΐτα ίΐΐε δϊιιε ιιΐΐο ρυϋοΓε εοηΙεηϋεΓβ. Υεηιιη

πότητος έφέρετο. Ός δε ουκ Γσχυσέ τι άνύσαι, αλλά

τδ ήττον μάλλον άπηνέγκατο, έπετήδευσε δι' ων είχε

μαγικών βιβλίων ( καΧ γαρ και γόης ην άπδ της των

Ινδών χαΧ Αιγυπτίων καΧ έθνομύΟου σοφίας έμπο-

ρευσάμενος τα δεινά καΧ όλετήρια της γοητείας ),

φαντασίαν τινά ίπι δώματος άνελθών καΧ έπιτηδεύ-

β«ί, όμως ουδέν Ισχύσας , αλλά καταπεσών εκ του

δώματος, τέλει του βίου έχρήσατο. ΤΗν δε διατρίψας

εκεί ικανά £τη, μαδητήν δε £χο>ν ίνα μόνον μεθ'

εαυτού, τδν προειρημένον ΤέρβινΟον, φ καΧ τα Γδια

ίτ.ίστευσεν ως πιστικωτάτω, χαΧ χατ' εΟνοιαν αϋτώ

Ιςυπηρετουμένψ' 3;, τελευτήσαντος του ΣχυΟιανού,

κηδεύει μίν αύτίιν φιλοφρονέστατα, κα\ Οάψας σκέ

πτεται μη πρδς τδ γύναιον άνακάμψαι, τδ ήδη άπδ

πορνείας ϊ^τοι αιχμαλωσίας τω Σχυθιανω συνημ- '

μέ·.ον.

ίΐ3ΐαίΐ ;ι 1 ΐΐίαιη ιιιιι1ΐί·ΐΊ·ιιΙ ιιιι ηοα ΓονΓ.Γΐϊ, φίαιη

><1]υηχεΓ·1.

'Αλλά άποδιδράσκει, λαβών πάντα δσαπερ είχε,

χρυσόν τε καΧ άργυρον, καΧ τα 4λλα , είς την των

Περσών χωράν, εαυτού τδ' όνομα, ίνα μη κατάφωρος

γίνηται, άντΧ Τερβίνθου , ως άνο> μοι προδεδήλωται,

Βουδδάν έαυτφ έπιθέμενος δνομα. Ούτος δε πάλιν

(14) ΚαϊβΙβΛονς τεσσάρας. Αριΐ(1δΰί<ΐ3πΐφΐη(ιιθΓ

1ΊΙ)Γθΐιιιη ί8ΐθΓυηιαυε(θΓΓιΓΐ886 (ΙίείΐιΐΓ Ί'οΓ(·1)ΐιι11ιιΐ5,

κίνε Ιϊιΐιΐιΐ.ΐίΐ; (]ΐΐ(ΐπιιιι εΓιπιη οπίυ αΙίιβΓ ίιΐδΐίΐιιίΐιιι·.

ΝΪΠ) ρΓ'ιιιιυβ β&Ι Λ/ι/«(ίποΓ«»ι , 8εειιιΐ(1ϋ$ Εναιιι/είϋ ,

ΙίΤΐίΐΙί ΤΗΐίαΐίτ'ι , ι|,::ιπ ιι . (',··ί; ιιΐιι, ιι.

(15) Ιίερίτονς χρόηνς των άΛασιύΛωΓ.

πΐιί ηίΐιϊΐ ρΐ'οΓιείΐ, ίη οίκίοιιι η11ιί1οηιίηιΐ8 π)θ!ε8ΐίχ

ίιι·;|ΐικΙι·.ιιΐϊ;ι ρεΓ8Ϊ8ΐΐΙ. ΡοβίΓεηιο «ιιιη ηΐΐιίΐ οΜΉ'ΐ'κΊ

οιηη'ιηο , 80(1 νίεΐιιβ ρυΓιπκ ;>1)8εοιΙιπ·(.·ΐ , η)3§ίεί$

ΐ|ΐιίΙιιΐ8ιΙ;)ΐιι Ι'ώπβ 3(]Ιπ1)ίΙΪ8 (εταΐ εηίαι ΐι]:ι!(·Γιι:ίοι·ιιπι

ροΐ'ίΐιικ, 3ε ρβπι1είθ83ΐ)ΐ Π1:ιπι εΐ ΰχίΐίαυίΐβη» 3ΐΊεπι

εχ Ιιιιίοπιιη εΐ Λ^νρΓιυπιηι ςεηΐίΐίαηΐφΐε ι1ίϋ<:ί-

ρ1ίη3 νείυΐ ηιεΓείιηοιιίιιιη (μιοιίώπη ιι1ΐΗΐιιΙοι·:ιΐ ),

ρι·%8ΐΐ§ϋ5 ϊΐίικίί'ΐ'ο εοιΐ3ΐυ8 681 ; 3ε ιΐοηιο ςιιαϋβιη

εοη$εεη83 ηίΐιίΐο ηΐ3^ί$ φΐο(1 νο1β1)3ΐ αΒβεευΐυβ ε8ΐ.

Οιιϊρρβ ίηιΐβ ρΓχεερβ ϋεε'κΐβιιβ εχ Ιι:»ι· νίΐ;ι ηιίβΐ'ίΐ-

νίΐ , ίΊΐιιι πιιιΚο.ι ίΐΐίε αηηοβ ε^ϊϋ8ε(, βίςηε ιιιιυηι

ΐ;πιΐιιπιιικ)(1ο Μ·(·ΙΙΙΙΙ ίΐίδοίριιΐιιη» Ιια1)ΐη55θ1 , ΤειΊιίη-

ΐΐιιιιιι νίιΐβΐίεεί ϋΐυιη, ςυεηι {Ιίχίιιηιβ, ευ! β( 8ΐΐ3 οιιιιιί3

νι·Ιπΐ Γιϋ1&8Ίιιιο 1>εηενο1εηΙΪ88ίηιυφΐ6 3(1η)ίηΪ8ΐΓθ

εοιηιηΐδίΐ. Πίε ηιοΓίιιιιηι δε^ιΙιΊβπυηι ςηηηι Ιιοιιο-

ΓίΙϊεεηΐΪΒδίιηϋ κρροΐϊνΐι. 'Γιιιιι βρυϋ $ε

β ιιιι:Γι·ΙΠ(.:Ίο ιιιι;ΐ!»1ιι αε 86ΓνΐΙυΙβ $11)1

Ιΐηφίο, εηηι οηιηϊ1>ιΐ8 (]ΐι% 1ι:ιΙκ·Ιι:ι(, ιιιιπι βεϊΐίεεί,

3Γ§ειιΙο, είβΙεΓίδηιιοεορϋδ, ίιι ΡϋΓδίϋοηι ιπιΓιι^ίι. Ιίιί,

ηβ (ΙβρΓεΙιεηιΙει-εΙυΓ, ιηιιΐηΐο ηοιιιίιιε, ρι·ο Τ«Γΐ>ίηΐΙιο

Βιιι1(ΐ3ΐη 8β, υΐί (1ίχίπ)ΐΐ8, ,ιρρεΙΙαί. Λίςυε Ιιίε ροβ-

(]ΐιαΐιιθΓ ίΙΙοΓυιη

Ϊ8ΐυ(Ι ΠΓ(Ί|Γκ·ιιιΙιπιι εβί, ιιΐ. 9ρθ8ΐοΙυπιηι ΐπιι-

ΙΜΙΙ-.Ι νοεεί, ςικε ίΐΐίβ ρι·οχϊη»3 ευηΐ; ιιβηι υίβρυβίο-

Ϊ03 νϊίΙοΐΜΐ 8ο)·ΙΙιί:ιιιιΐ8, ηβφίβφκπη ρΐ'οεειί'ιΐ, ιιΓι

|ΐο.>|,·.ι ι·ιΐιΐ!)1;ιυίΙ, ΐΊΙΙιι (Κ: Μαπί«1ΐί£ί ΙβηφΟΓε

ΙβΙΐίΙΐΙΓ.
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30 ηιη^ΊοΛΓϋηι ηηΐιιιηι οΐ ρΠΕβΙ'ι^ΐηηΐιη ΙιΧΓεάίΙβΙβιυ Α Είχε κακήν διαδοχών κληρονομιάς, τα τέσσαρα βι6λία

ϋίΐπΐ. ΙιΙΐΊΐι ΐ'ιΓιιη ΙίΙΙβΓΛΠίιη αρρηπιε βίικίϋβ ι.τ:ιΐ

ϋπκΐίΐυδ. 8ϋΐ1 ΐ'ΐιιη ίιι Ροηδίϋε εΐ ϊρβε ι1ίί>ρυΐ3ΐ·εΙ,

;>ΙΦΜ· αρικί νί(1υαηι ΐ]ΐι:ιιιιιΙ:ιιπ Ιΐίΐήΐηιΐδ, πιιιι χά\-

Ιιιΐ8 30 ^:κ ΐ',ιΙιιΐιΙηΐΛ .\ϋι!ιι·;ι·, ίιι ρπιηίδφίο Ρβτοο

.(ΐιηιΐηιιι, 30 Ι.;:1ι.!.ι« <> ρΓΟρΙίεΐίβ, (1ι· 621 *1ΐΙθ1)ΙΙ8

ρνίηοίρϋδ (ΜΡΙΙΙ<·Ι!(|ΓΠ·Ι , ηοςιιε νι.Ί ηΐοΐοίηΐπκ ιιιιΐϊ-

ΜίΐϋιιΐΗ ΓΟβϊδίΟΓε ροβκϋΐ, 88(1 31) ΙΪ8 ΙιίΓρίδδίηιε οοιι-

νίοΐιιβ 68501, δι·]τΐ1ιί:ιηϊ, ηαειη δεφίεΐιβίυι·, βχοιη-

ρίο (Ιοιηυδ ΓαΒίΊ^ίιιιη οοηδοεικίοιίδ, ί1>ί(|ΐιο ΙΙΙΜ^'ΚΊΝ

;ΐΓΐΠηΐ8 ίιΐ (ΐΐΐίινιν δίικίεηδ, ηβ ηυΐϊ δίΐιί (Ιοίηοερδ

ΓΟΐιΙπίιΙκτϊΐ: ;ΙΜΙ|Ι·Η·Ι, :ι!ι 3η$ε1θ (Ιβ}βΟΐ!ΐ8 οεείιΐίΐ,

βΐηιιβ οΐ) ο» (]ΐι«! ιηοϋοΙοΙιΐΓ ηΐϊΙεΠοίίΐ ρβΓϋΙ. Αηιιβ

ΡΟΓΓΟ, κερυΐΐο ί!1ίυ$ εοι-ροΓε, ροοπιιί3ΐη υηιηειη υ1>-

Ιϊηιιΐΐ. Οιι;ι· φπιίοιη πιιιι 1ίΙιοΐΌ8 30 ρι-ορίιιςιιοδ

του ΣκυΟιανοϋ καΐ τα της μαγείας επιτηδεύματα.

ΤΗν γαρ κα\ οίτος εν γράμμασιν επιμελέστατα πε

παιδευμένος. Ό; δε καΐ αυτός , διαλεγόμενος εν τ^

Περσών χώρα, χαταχθε\ς πρίις γραϋν τίνα χήραν,

κϊΛ τοις του Μίθρα νεωχάροις τε ·/.·;': ΐερεΰσι του

ειδώλου, προφήτη τιν\ Παρχφ χα\ Λαβδάκψ συ^η-

τήσας περΧ των δύο αρχών, χα\ μη δυνηθείς μήτε

καν πρδς τους της είβωλολατρείας πρυτάνεις δια-

λεχθηνιι , άλλ' ελέγχω κατατιάς παρ' αυτών, χαΧ

αίσχος άπενεγχάμενος , ωσαύτως τω προειρημένω

ϊκυθιανψ τα δμοια φρονήσας, έπ\ Ά δωμάτιον άνελ-

Οών, μαγεΰειν τι δήθεν προς τι) μη τίνα αύτω άντι-

λέγειν έπιτηδίΰσας, ύπ6 αγγέλου καταχΟϊ\ς χατ-

έπεσε, χα\ οΰτως τέθνηκε δι" ΐ,ν ήβούλετο έπιχειρη-

!ι;ιΙΐΓΐ·ι·ι ιιυΙ1θ8, (Γιυ ίιι ΐΐΐο δΙ»Ιιι ρεΓβενοΓβνίΙ. Β σαι μαντικήν ένέργειαν. Ή δε γραϋς, περιστείλασα

τούτου τδ σώμα, των χρημάτων αύτοΰ εν καθέςζι

γεγένηται · χαΐ μη Ιχουσα παϊδα , μηδέ τίνα των

διαφερόντων, Εμεινε πολλώ τω χρόνω οΰτως. "Υστε

ρον δε προσελάβετο πριαμένη τδν Κούβρικον, τδν

καΐ Μάνην, εαυτή πρδς ύπηρεσίαν χαΐ τελευτώσα

Τ,ΜΙΙ|<·ΙΙΙ ΥϋΓυ ("-ιιΐιι 'κ-ιιιιι, ιρΓι ει Μ:ιηο8 (1ΊοΙυ8 εκί,

:ιι! ι>1^ι·ΐ(ΐιΊ;ι Ι:ιιιιιιΙ;ιι·ί:ι πιτνιππ οοαηιίΐ : πιϊ πιο-

ΓΪ6ΙΙ5 ιιι:'.Ι:ιιΐ! ίΙΙ.ιπι Ιι;ι·|·ι·ι1ίΙ;ι1(Ίΐι ριτίιιιΐι: ιιΐιριι: 38ρί-

ι.1 1 > νίι ΙΗ, ιιιιιΙΐοΓυιη 2(1 ίιιίοι ίΐιιηι 30 ρεπιίοίεηι ιν-

Ιί(]ΐιίι.

κατέλιπεν αύτω τα της κακή; κληρονομιά;, ώ; Ιδν άπδ άσπίδος χαταλϊίφθέντα είς πολλών φΟοράν καΐ άπώλειαν.

Λ'. Πάλιν ο3ν Κούβρικος , δ έαυτδν έπονομάσας

Μάνην, εν αύτοίς διήγε, καΧ εν αύτοΐς διελέγετο. Κα\

ως ουδείς αύτφ έπείΟετο, αλλά άκούοντες Μανιχαίου

διδασκαλίαν, έδυσφόρουν μεν, χαΐ έξενολεκτοΰντο

πάντες έπ\ τζ καινοτομία κα\ δεινί] μυΟοποιία, χαΐ

κενϊ) απάτη, 6 δε ορών τα Γδια της κακομηχανίας

IV. Ιίβηιιε Οιι1>παΐ8, ηιιί 8ε Μ;ιιι ιιι νοο3ν'ιΐ,

ϊιιΐΐ'ί1 ΡβΓ$35, αρικί ςιιοβ (1ε§ε1)αΙ, (ΙίδριιΙηΐΌ ΐιΐδΐί-

ΐιιίΐ. Υι'ππιι ουιη ηεηιίηί (Ιοβίηαΐϊ 8ΐΐ3 ρπιΙι;ιι·οΐ,

δοιΐ <ιιΐ'Υιιιι<ιιΐ(! (Ιο(Ίπιι;ιιιι ΪΙΙίΐΐδ :πΐιΙί<:!ι;ιιιΙ, ηιοΐεδίε

ΓΓΙ ΐνιιΐ, 30 ηονίΐβΐβ ίρ83 1ΐΟΓΓΟΠ(1ίδ(]ΙΙ6 ίΐΐίδ 01 3(1

·ίι·»·ϊρίι·ιιι1ιιιιι εοηιροδίΐίβ Γ3ΐ>«ιΙϊβ 30 νοοϊΐιυδ νβΐιβ-

οΙΐδΙυροδοεΓεηΐ , ουηιςυο οιηηβδ ίΐΐε, ςυυβ Ο ανατρεπόμενα των λόγων συνθήματα · την διάνοιαν

κεπφωΟε'ις έπενόει έαυτω πρόφασίν τίνα, δι' ης τδ

Γδιον πλασματικής δεινοποιήσεως ταύτης βυστήσειε.

ΚαΊ φήμη; δ'.αδοθείσης, ως ό υίδς του των Περσών

βασιλέως άλγήματί τινι περιπέπτωχε, χα\ χατέκειτβ

εν -^ βασιλευούσί) Περσίδος πόλει (ου γαρ έκεΤσε 6

Μάνης διέτριβεν, αλλά &λλη που άπο πί^ωθεν της

του βασιλέως)· ύπδ της ίδιας κακίας τυφλώττων,

χα\ νομίσας μη πω άφ' ων εύρε βιβλίων του εαυτού

δεσπότου Τερβίνθου, του κα\ Βουδδ2, διαδόχου 6ε του

ΣκυΟιανοΰ , δύνασθαί ι τίνα ίάματα ένεργήσαι είς

τδν του βασιλέως υϊδν, άπαίρει εκ του ίδιου τόπου,

χα\ όρμ?> κα\τολμήσας μηνύει τα περί έαυτοΰ,.ώφε-

λεϊν ίπαγγελλόμενος. Αλλ* ου προεχώρησε τφ γόητ:

ή της ελπίδος φαντασία. "Ημβροτε γαρ άπδ της

' χαραδοκίας τινά εΓδη φαρμακευτικής προενέγχα; τω

νοσηλευομένφ παίδι του βασιλέο>ς. Τέλος γοΰν είς

τάς χείρας αύτοΰ θνήσκει τδ μειράκιον, ίνα πάντα τα

μετά του ψεύδους διελέγχηται μάταια επαγγέλματα.

Ως δε τούτο οΰτως απέβη, προστάγματι βασιλιχω

έμβάλλεται είς τδ δεσμωτήριον. Ου γαρ εύΟϋς οΐ των

Περσών βασιλείς τάς τιμωρίας κατά των τάς μείζους

αιτίας, των ατοπήματα ' δρώντωνίπιφέρουσιν · αλλά

περιττοτέραν τινά έπινοοΰσι Οανατικήν ψήφρν μετά

βασάνων τους επαπειλούμενους διατίΟεσΟαι. ΚαΙ

ταϋτα μεν οΰτως.

Ε'. Επέμενε τε τϋ εϊρκτή διατελών ό Μάνης, ό

καΐ Κούβρικος, και ύπδ των ίδιων μαβητών επισκε

πτόμενος. "Ηδη γαρ ό αγύρτης συναγήοχεν εαυΐφ

ιί(· Ίιηρίο οοηιηιεηΐο 8επιιοιιε8 ΙκιΙιιΊκιΐ, ΓεΙεΙΙί ενεΓ-

ιίιΐιΐϋ (•(•πΐιτιΊ ; οεοαδίοηειη ΐ[ΐι:ιιιιι];ιιη εχοο^ίΐβνίι,

ΡΙΊ' ιρκπιι ίη3ηί8δίι»Ϊ8 ίΙΗδ εΐ 3(1 δΙιιροΓειη οοηΓιοιίκ

ΓιιΙιι.Ιι.Ν 3ΐιειοπΐ3ΐειη αδοϊδοεΓεί. (Ιιιηι εηίιη ρεΓΟΓΟ-

ΡεΓ53Γΐ)«η Γεςίδ Ιίΐίιιιη ΐ|ΐι:<ιΙ:πιι ;ι^ΐΊ:ικ1ίιιι;

πι Γε§Ϊ3 ΡεΓ83Γυιη ιπΊιο (ΙεοϋηιϋεΓΟ

ιη Ιυεο ;ι!ι π·^ίϋ :ιιι!;ι ιϋ$8ίΐυ), εχεχοηηΐε ίΐΐυιη ϊιη-

ρΐίΐΐιιϋιΐΐ! 8113, Γ3ΐυβ ιη Ιιΐ'ΐ'ί ίΐΓι ΤοιΊΜΐιΙΙιί, δίνε

ϋιΐιΐϋχ, ιμιί εΐ δονίΐιίβη'ι Ιιχπεδ ΓΙΙΙΊ;Ι(, Ιί1)ΓΪ8

6ε 3(1 δ3η3ΐκ1αιη Γε§ί$ Ιϊϋιιιιι ΠΜΐιοΙία

ίπνί'ΐππ·, οχ οι Ιιι: δΐια (Ιί^Γείδυδ 3(1 τοςαιη εοηΐεη-

<1ϊΙ , 3ε (μιοΐ'δυΐΏ νεηίδδϋΐ βρεπεηδ, (·ι·ιΙ;>ιιι Ιίΐίο κ··

8ΐ8 ορειτι ρι-οηιίιιίΐ. δεά δρεβ «ηιροδίοΓειιι ΓεΓοΙΗι.

Ν,ιπι ΐ'.ιιιιι Χ^ΓΟ οιε(1ίθ3ΐιιειιΐ3 (ρκι;ι1;ιιη 3(1ΙΓιΙιυΪ88(!ΐ,

εχδροοίαΐίοηε ΜΙ:Ι ΓΓυδίΓβΙιΐδ £81 : 3(1εο ιιΐ ΪΙΙΚ.-Γ

ίΐΐίιΐδ ηιβηυδ 3ϋοΙε8θεηδ ροδίΓειηο δί( πιοηυυδ, ςυο

\;(Ι1.1 ίρδ'ΐΐΐδ 30 Π10Ι1ΐΐ3θί3 ρΓΟΐηίδδ3 ('ΟΙίνΠΚΊ'ΓΙΊΙΙΙΠ'.

II π· «'ίπιι ίΐ3 εοιιΐϊςίδδεηΐ, 622 ]ιΐ88υ ιν^ί> ίιι

\ ίικ ιι!:ι οοη]ίοίΙυΓ. Νεςιιε πιίιιι 1Ίτ>;ιι ιπιι τε^,δ ίη

£Γ3νίοΐΊ5 ιΐεΐίοΐί Γοοδ Μΐιΐιίικίΐί δυρρίίοίβ (Ιεεεπιυηΐ ;

βειΐ βχ(]υϊδίΐϊθΓΐ ηιιοιίβηι ιτιοηίδ εχεοςίοΐο ςεηενε,

ΙυπιιεηΙΪ8 ριίυδ ί!Ιθ8 30 ([ΐκίΛΐιοιιΊ ΜΐΙι]ί(;ϊιιιιΐ. Ι|ίθ

ί;·ίΐΙΙΓ ίΙΙΟΓΙΙΙΙΙ 11108 εβί.

V. Αϊ Μαηε», βίνβ €υΙ)ΓΪοιΐδ, ϊηΙεΓΪπι ίη Ι·:ΙΠ·ΓΠ·

(ΙοΓιηεΙοιιΐΓ, υϋ'ι ΐΐΐιιηι ύίδοίρυΐί ε]υ8 ΐ(1ϋηΐΐϋεπι ϊη-

\: ..·!ι,ιιιΐ. 3.ΙΙΙΙ εηίιη δΐιηιιι, υΐ ίι.ι (Ιίεαιη, ηΐ3ηιιιη

1 1·Ί)ΐ·. δύναται. ' ΪΌΓ. και άτοπ.
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στρατον, ως είι.είν, οδς δη μαθητάς εκάλει, τδν

αριθμόν ήδη περ\ δύο χαΐ είκοσιν. Εξ ων τινας

τρεις έχλεξάμενος, θωμαν τίνα οΰτω καλούμενον,

χαΐ Έρμείαν, χα\ "Αδδαν , διενοήΟη άκηκοώς περί

των χατά την Ίουδαίαν κα\ εν ολω τφ κοσμώ Ιερών

βιβλίων , φημ\ δε Χριστιανικών, νόμου τε κα\ προ

φητών, Ευαγγελίων, χα'ι αποστόλων. Δούς τοίνυν

χρυσίον τοις προειρημένοις, επί τα μέρη των Ιερο

σολύμων απέστειλε. Τοϋτο δε έποίησε πρινή καθειρ-

χθήναι εν τί) φυλακή, δτε διαλίγόμενος πολλοίς τδ

ίδιον δόγμα ουκ ίσχυσε συστησαι. Άκηκοώς δε περί

θάματος Χριστού χα\ των αύτοΰ δούλων, Χριστιανών

τέ Τ ··.,."- , διεγνώκει δια του ονόματος της υποθέσεως

Χριστού άπατήσαι τους πεπλανημένους. 01 δε απελ

θόντες ώνήσαντο · ου γαρ άνεβάλλοντο. Παλινδρομή-

σαντες δί, ως" ου καταλαμβάνουσιν αύτδν ούκέτι εν

ελευθέριο αέρι, αλλά εν τω δεσμώτη ρ !ι·>, κάκεϊσε

είτελΟόντες, έπεδείκνυον αΰτώ τάς βίβλους. Ό δε,

λαβών χα\ άνερευνήσας, έρ'ρ'αδιούργησε, προσ-λέξα;

τ§ αλήθεια τδ ίδιον ψεύδος, ένθα που εύρε πρόσωπον

λόγου ή χλήσιν δυναμένην άποτελεΐν ομοίωμα του

αύτοΰ φρονήματος. Καΐ εντεύθεν λοιπδν έκράτυνε τδ

έπίπλαστον του αύτοΰ κοσμήματος '. Άλλα καΐ

μεταξϋ άργυρον, προσλιπαρήσας τδν έπ\ του δεσμω-

τηρίου, δίδωσι πολύν, χα\ φυγάς άπαλλάττεται,

χα'ταλείψας την των Περσών 'χώραν, κα\ τη 'Ρωμα-

νί<£ προσέβαλε. Μέσον δε ήδη τυγχάνων της Μέσης

των ποταμών καΐ τη» Περσίδος, περ\ τάς ερημιάς

ϊτι υπάρχων, ήκουσ: περ\ μεγάλου τινδς άνδρδς εν

θεοσέβεια ακρότατη διαπρέποντας, Μαρκέλλου τοΰ-

νομα, χατοικούντος εν Κασχάρη πόλει της Μεσοπο

ταμίας, δς ϊ|ν άνήρ κατά πάντα Χριστιανδς, κα'ι

Εργοις δικαιοσύνης Οαυμασιώτατος , χήραις μεν

έπρρχών χα\ πένησιν, όρφανοΐς δε κ»\ τοις ένδεομέ-

νοις· διανοείται προσπλέξαι πρδς τδν άνδρα, ϊν',

ύποχείριον τούτον κτησάμενος, δυνηθείη δι" αυτού

κατάρξαι ου μόνον της Μεσοποταμίας, αλλά κα\ του

κλίματος παντδς του πρδ; την Συρίαντε καΐ 'Ρωμα-

ν(αν. Γράφει δε αΰτφ έπιστολήν οΰτω δια Τύρβωνός

τίνος των αύτοΰ μαθητών άβδ του πέρατος του

Στράγγα ποταμού, άπδ καστέλλου Άραβίωνος οΰτω

χαλουμένου · ήτις ή επιστολή περιείχε τάδε. Καί

μοι λαβών ανάγνωΟι τδ επιτήδευμα της του άπα-

τΐώνος μοχθηρίας.

Μαγιγ,αΐον Λρύς ΜάρxεΛΛο^ έαιστοΛή.

Ο1. Μανιχαϊος απόστολος Ιησού Χριστού, καΐ οϊ

συν έμοί πάντες άγιοι κα\ παρθένοι, Μαρκέλλω

τέχνω άγαπητφ χάρις, ίλεος, είρήνη άπδ θεού Πα

τρός χα\ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού* χα\ ή δεξιά

του Φωτδς διατηρήσοι σε άπδ του ενεστώτας αίώνος

πονηρού, κα\ των συμπτωμάτων αυτού, χαΐ παγίδων

του πονηρού. Αμήν.

Την μεν περί σε άγάπην μεγίστην ουσαν αίσΟη-

βείς λίαν έχάρην · την δε πίστιν ουκ ουσαν κατά τδν

ίρβον λόγον ήχθέσθην. Όθεν πρδς ίπανόρθωσιν του

των ανθρώπων γένου; άποσταλε\ς, φειδόμενός τε των

Ο

(|ΙΙ03 (1ί$ΠρΐΐΙθ£ ΙΚΜίιΊίι.ι-

1>ηΙ, <Ιιιο3 ηο νΪ8'ιιιΙϊ. βιιοΓυηι ο ιιυιηετο ΐι·οβ οίορίΐ,

ΤΙιοιιιιηη, Κοπηοηηι βΐ ΛιΜηιη. Λ<· οπή ηηίηιο

Γ('ροΐι·ι·ι.·ι (|ΐι;ΐ! (Ιο βαει-ίδ Οιπςΐ'ιαηοηιιη ΙιΙ·ι ί.·, ηιι-

(ΙίίΊΉΐ, ςιιί ίη ,ΙιιιΙ;ι;;ι Ιοίοςυβ Ι<ΊΊ·:ΙΠΙΙΙΙ

ευιιιΓβι·ο1>3ΐιΙυΓ, Ιιοϋ Οίίΐ 1ο§β, ρΓορΙιείίβ,

ίΐρο$Ιΐ)ΙοπιΐΜΐ|ΐιο βεΓΪρΙίβ, ιιιιιικ·Γ:ιΙιι ΙΜΤΙΙΙΙΪΙΙ !!;<·

πικοΙνηΐΛΐϋ ϊΐΐοδ βΐΐ^αΐ. 8βι1 Ιιοο ηηΐο Γοί·οι·;ιΙ,

(|ΐι;ιιη πι πιπτη-ηι (·ΟΙΙ]Μ·Ι:Π·Ι ΙΙΓ , ηιιηικίο ηρικί

ιιΐϋΐΐοβ νί:ι·|ι:ι ϋΐΓϊοΐϋ ϋο^ιηα $υιιιη ρΓοΙι»Γϋ ιιυιι

Ρ»ΐ(τ:ιΐ. Οιιαηιο1>Γεηι αικίίΐο ( Ιπϊ^ιί ι·]ιι^ι[ΐΐι· Μ·Ι·-

νοίΊΐηι, Ιιοο. 0£ΐ Οιΐ-ί&ΐίαιιοπιηΐ, ιιοπιίιιι·, 1ι:ι,· ίρ-:ι

ρΓθΓο$$ίοηί$ Ιιιιμικ ηρροΐΐίΐΐίοηο :κΙ ί1Ιιιι1βιΐ(]ο$ Ιιο-

ιιιϊιιοκ ίΐΐιιιΐί Βΐιιΐιιϊΐ. ΓιοΙιιιΐΊ ίΐ;κ|ΐκ· <||Μ ίριιϋ ΙίΙίΓΟΒ

ίΐΐοβ ιηιΐΐκ ϊηΐ6Γρο$ίΐα ηιοι·α εο6ΐηιιη(. Όβϊηι]β ·,χΙ

ΙΙΙ.Ί^ΪΜΠΊΙΙΜ ΓονβΓδΐ ]3ΐη βιιηι Ιϊ1:(Ί·ΐ;ιΐι· ρΓΪνηΐιιηι

«Ιςυβ ϊη Ο»ΓΟΟΓΟΠΙ οοηιρ»οΙυιτι ΓορβΓΪυηΙ. Οιιο :>(!

ίϋιιιιι ίιι^Γί'ϊϋϊ ΙϋιπίΛ οίΤοππιΙ. (.ϊιΓιΙιη.'ϊ .τρ(·ι·ριίί ;ΐι;

(ΙίΙίξβιιΙβΓ ('νυΐιιΐίχ, ιπ;ι1;ι Γιιΐβ ρΙεΓα<|ΐιβ ι1ι·ρΓ;ιν;;νΐΐ,

νΐΊΪΐιιΐί ιικ·ιΐ(Ι;!(·ίιιιιι ϋίπιηι αιΐηιϊδουίΐ , υΐιίευιιηυϋ

κρ.'ΓΪΐ'ΐη 3ΐί(]ΐΐ3ΐη ΟΓηιίοηίβ βρρείΐαΐΐοηειηςυε ηα-

εΐυ$ ε$[ , (|ΐιχ ηοηηίΐιίΐ ορίηίοηίΒ ,$ιιχ βΐηιίΐε ρτ.-β

εβ Γβιτεΐ. υιιιΐβ βΐ εοηΠοΙαηι (Ιείιιεορβ η 80 Γϋϋιιΐίΐη

ιιίΐίιιιιαίΐ εοηβΙιι$ εβί. ΙηΐΓΐΐιιι ίη^εηΐί ροειιΐιίβπιηι

Τί α$$ί<1ιπ$(]ΐιβ ])ΐ'ι·ι·ίΙιιΐϋ 6ΧΟΓ3ΙΟ Γθΐιιιικ']ιΙ:::·ίι·ιι»ί

(ϊΐ£αιη αιτΐρίι, 3ο Γβ1ίι·ι« Ροι-βϊιΐι; Κοηωηοι-υηι ΓιηΓ$

ίιι;,Ί·(·ι]ίι.ιΐΓ. Ουιηςιιε ]αηι ;ιι.1 ΜϋΒοροΐαηιίχ ΡεΓδί-

οοηΓιιιί» 3ε βοΐίΐιιϋΐηειη, ηιιχ ίΐϋε ε$(, ροΓ-

, ηυηΐίαΐυηι ε$1 ρΓΧ$(3ΐιΙί$$ίηιιιηι <ρι<_·ιιι<Ι:ιΐϋ

ββββ νίηιηι, Ηΐηιιε οχοοΙΙειιΐΊ ρίίίΐβΐβ ρικιΐίΐιιιη,

.Μ;η·(·;υ1Ιηιιι ηοηιϊπε, ([υί ΟηβιΊιηΓ*, (]υοι1 ΜοΒοροίη-

ηιΐ* ορρκίιιιιι εβί, Ιιιώίίαιτί, νίηΐϋΐ ιιηιίείΐιιαιριο

ΟΐΓί$ΙΪ3ΐιιιιη , :ιΙ<[ΐι« ιιι οπιηϊΐιιΐίί ]ιΐΛΐϊιί.ι· ο(Γΐ€Ϊί$

ρ1;ιηο ηιΪΓβΙιίΙεηι : ςυϊ ει νϊιΐιιίδ, οΐ ρηιιρεΓίΙ)υ8,

ΙΙΓΙΊΙΟΙΙ εΐ ΟΓρ1ΐ3ηϊ$, »ε ιΐοηίιμκ; ίη(Ιί^ειιΙίϋυ$ Ι;ιι·-

βΐΐ'οΐιΐΓ. Λ(1 Ιιιιηο ϊςίΐιΐΓ !ΐ|ΐρΙϊ(·:π·ε 5β 623 £θη$ΐϊ-

Ιιιίΐ, ιιι πιιη (ΐΐ)ΐιοχίιιιιι δίΐιί Ιιοηιΐΐίϋΐΐ) ΙιιιΙκιικίιΊ,

ηυη ίη Με$ορπΐ3ηιΪ3 ηιοιίο, $ει! εΐ ΐοΐο ϊΐΐο 8\ι ί;ι:

Κοιιιηιιϊιριι: ϊηιρεΓϋ Ιι·ίΐι:ΐιι (Ιοιηίηαη ρο$$6ΐ. (,Μιο··

«<τε3 <·]ιΐ8ΐικ>(1ί 3(1 ίϋιιιιι ορϊϋΙο1;ιιη ίΠΊΐιϋ, ροΐ'Τιιι·-

1)θηεηι ιρκ.'ΐηιΐιιιιι, ιιηυηι εχ ι!ί«ι ΐριιΐικ $υΪ8, εχ <·:·.-

ΒίεΙΙο ΛΓ;Ι! ϊοιικ, ςυοά ;»(! 8ΐΓ3ηςηηι Ιΐιινίιηιι δίΐιιιη

ε$1 : ερίΒΙΟΐα ρΟΓΓΟ ίΐα »ο«η Ιι;ιΙιοΙ):ιΙ. ί>ιι:πη Ιιι ίιι

ιηιπιιΐϋ 3εεϊρίειΐ8 ΐιιιροϋ(οι·ί« ίΐΐίιΐδ <·αΙ1ίι1;ιιη ΒΟ νείβ-

Γ310ΓΪ3ΙΠ 31 ΙεΠ) 1|·»(:||||() ΓΟ^ΙΙΟΜί'ΊΐΟ.

ΜιιιιΐιΊπι ί αά Μαΐ'αΙΙιιιη ΰρ'αΐοΐα.

- ΤΙ. Μ:ιηϊο1ι;ΐ'ΐιχ 3ρο5ΐο1υ$ 3ι·χπ ΓΙιι-ΪΝΐϊ , εΐ ςιιΐ

ιηεευιη βυιιΐ 83πεΐί οηιηε$ ει νΐΓ§ίηε8, ΜιίΓυεΙΙο

ίίΐίο οΐιαπχδιηιο, ξΓ3ΐΪ3, ηιίδεηεοΓϋίβ, ραχ 3 Οεο

1':ιΐι·ι: εΐ Οοηιίηο ηοδίΓΟ ^δΐι Οΐιΐ'ίκίο; 3ο Ιβ \ΜΪ\&

ι)εχΐ6ΐ·α ειΐ8ΐοι1Ϊ3ΐ α ρι·%8εηΐί βχειιΐο ηεη.ιΐ3ΐη, ι·]ιι>,-

ηιιε ε33Ϊ1)υ8, ε* Ιβηυείϊ ηιιιΐί^ιιί. Ληιεη.

Ουο(1 Ιη Βοιηπια εΗβΓϊιβίβ ρΓ3?άίΐιιιη 088ε εο^ηονί,

νεΙιειηεηΙβΓ δΐιιη ςανΪΒΐΐΒ. ^\ιοά \8ΓΟ ηοη ρέει*

Γηΐϊοηϊ εοηΒεηΐ3ηε3ΐη ίίϋεηα ρΓϋΓιίοπΒ, οηιιί(1ι·ιιι

Ου3ΐηο1)Γεηα ευιιι 3(1 εοιτί^εικίιιιιι

ι ·&. {ίοσχήματος.
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Ιιιιιιιαηυιη

Ι'ΐΜΐΐιΙΐ'.ιη ΐ!ΐπΐ(νιιΐ(|ΐΐ(! οοηιηιίδεπηΐ, Γ3ΐίοηειη 1ι:ι-

Ιίβαιη, ηοοοδδβπιιιη ρυΐανί Ιΐ38 3(1 ίο ΗΐΐοΓ38 δοπ-

Ι·ί·π; : ΐ[ΐιί))ΐΐ!ί ίη ριίιηίδ αιιίηι,τ; Ιυχ, Ιιιηι Ιυοπιηι

5;ιΙπΙί οοιίδΐιΙϋΓειη, ιιΐ ηο οοιιΓιΐδΐιπι ςπί(1ιΐ3ΐΐ) ροΓ-

Ιιιΐ 1>;ιΙιπΐΜ|ΐ1ι' 8εηΙΪΓε8, ρΐ'Ο 60 30 Ι'ΐκΐϊοπιιιι ηΐα^ίίΐπ

«Ιιχνιιΐ, (|ΐιί ΐ|ΐιίι1ι:ιιι ί(3 ρι·,ι·ι1ίι·.;ιιιΙ : Βοιιαιη 30 ΙΙΙ.Ί-

Ιιιιιι :ι1> εο(1ειη ρΓοΠοϊδοϊ ; ιιηυιηηυβ ι1ιιηΐ;ιχ;ιΐ ριΊη-

οιρίιιιη &ΐ3ΐιιυηΙ ; ηεηυε Ιιιοοηι 3 Ιεηείιπδ, Ιιοιιιιηι

» ηΐ3ΐο, οχΙοπΟΓΟΠ) Ιιοηιίιιοιη :ιΙ> ϊιιΐιτίυΐΊ, ιιΐ 3ΐιΐ6

•Ηχ'ι, <1ίδοει·ηιιηΐ 3ο 8ορ3ΐ·3η( : ϊηιο νοπ) »Ιΐβ-

νίιιχ ουηι ηΙΐΟΓΟ οοηΓυηάεηϋί ιηίδοοηϋίηυε ιιιιϋιιιιι

Ιιιιι-ιη Γ.ιι:πιιιΙ. ΐιι νοί'Ο, Γιϋ, 116 ιιΐ ρΐβπηυβ Ιιοιηί-

ΙΙ'.ΙΝΙ ΙΙΊΙΙΙΤ»! 30 δϊηε Γ31ΪΟΠ6 3ηΐ1)0 ίδΐ3 Γ.ιιΊψιιιμίΙο ,

ΙΙ!Ί|:1(· 1>ΟΙΠΐαΐίβ 3Ι1010Π ΟβΟ Ιϊϊΐίΐΐίΐβ. Ν.11Ι1 ίΐΐϊ ρπΐΐ-

ιηϊδδΐΐδ Ιιιεπιη, Όοπιηΐφΐβ, <ιιιϊ δο ίη Α απάτη χα) πλάνη εαυτούς έκδείωκότων, ταΰτα τα

γράμματα πρδς σε άναγκαΐον ήγησάμην απόστειλα»·

πρώτον μεν πρδς σωτηρίαν της σεαυτοϋ ψυχής ,

Επειτα δε κα\ των άμα σοι τυγχανόντων, πρδς τδ

άδιάκριτόν · σείχειντδν λογισμδν, ως οί των απλού

στερων καΟηγεμόνες διδάικουσι, λέγοντες τδ αγαθόν

κα\ τδ κακδν άπδ του αύτοΰ φέρεσθαι, κα\ μίαν αρχήν

είσηγούμενοι, ου δ;ακρίνοντες, ουδέ διαιροΰντες &τΑ

του φωτδς τδ σκότος, καΙ τδ άγαΟδν άπδ του κάκου

κα\ φαύλου, καΐ τδν Ιξωθεν Λνθρωπον άπδ του ίνδον,

ως προείπομεν · αλλά κιρνώντες κα\ έγκαταμι-

γνύντες Οάτερον Οατέρψ ου παύονται. Σϋ δε, ω τέκνον,

μη Γσα τοις πολλοίς των ανθρώπων άλογίστως κα\

απλώς αμφότερα, ως αν τύχοι, ένωσης, μηδέ τψ της

άγαΟοσύνης θεώ άνατίΟεσο. Αρχήν γαρ κα\ τέλος

<:ιρίιιιιι, 30 Γιηειη, οΐ Ιιοπιιιι ααοΐΟΓεαι ιιι.'ΐ1<ιιιπιι »Λ Β κα\ τον τούτων πατέρα των καχών έπ\ τΐ<ν θεδν άνα-

φέρουσιν, ων τύ τέΛος κατάρας εγγύς. Ούτε γαρ εν

τοίς είρημένοις Εύαγγελίοις παρ' αύτοΰ του Σωτήρος

ημών κα\ Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύβυσιν, δτι

Ου δύταται δέτδρο*· xαΛ6^ χαρχονς χαχονς

ποιήσαι, ουδέ μεν δέι-δρον χαχύ%· χαΛούς χαρ-

αοϋς ποίήσαι. Κα\ πώς τδν ήεδν του Σατανά κα\

των κακών αυτού πραγμάτων λέγειν τολμώσι ποιτ,-

τήν χαΐ δημιουργδν, θαυμάζειν μοι επέρχεται. Κα\

εΓτε μεν άχρι τούτων έφβασεν αυτών ή ματαιοπονία,

κα\ μη τδν Μονογενή τδν έχ των κόλπο>ν του Πατρίς .

καταβάντα Χριστδν, Μαρίας τινδς γυναικδς §λεγον

είναι υΐδν, εξ αίματος, κα\ σαρκδς. κα\ της άλλης

δυσωδίας των γυναικών γεγενήσθαι. Καΐ Ενα μη τα

- , „ Γ πολλά δια τήσδε της επιστολής γράφων είς μήκος

(Ιίυΐίιΐδ ;ι·ΐ|ΐιίι.ιΐι·ιιι Ιυβηι ι1ι.Ίίιιι·;ιπι, οιιιη χρόνου διασύρω σου την έπιείκειαν, ουκ ϊχων τάς

φυσικάς φράσεις, έπ\ τούτοις άρκεσθήσομαι. Τδ δ'

δλον γνώση παρόντος μου πρδς σε, είγε της σεαυτοϋ

σωτηρίας Ιτι φείδη. Ουδέ γαρ βρόχον τινί επιβάλλω,

ως οΐ των πολλών άφρονέστεροι ποιοϋσιν. Νοεί α

λέγω, τέκνον τιμιώτατε.

ΙΚ·ιιιιι η.·ΓεΓυηΙ, φιαηιιη [ίηιχ ηαΐβάίίΐο ρτοχ'ιηη»

βίΐ '- ΝΟΠ 611Ϊ11Ι ίί$ ιρι:ι! '" Εν3Ι1£6ΐϋ$ 3 ίίιιΚϋΙοΠ:

αο Οοιιιίιιο ηοδίΓΟ ^ι:^ιι ΟΐΓί$Ιο ιΙίουιιΐυΓ, Ιίιίπιι 3(1-

Ι>;1ΐΓΐιΙ : Λ ο» ροΐίΐΐ ιίγίιοι· ί·υηιι [τνοΐνι ηιαίοι (α-

ιΐΛί , ΙΙΙΊ/ΗΙ: ιιιΊκη· ιηιιία Ιιοηοι 624 /''"£·'"« [αατε*.

νείΌ Οεαιη 53ΐί)η% ιηιιίοππιΐφΐΐ'

οο ί:ι.Ί ιιηίπι· οοοάίΙΟΓεηι 30 ρΓοθΓθ3ΐοη:π)

(ΙιΊΙΠΓΟΓ. Λΐι|11ϋ Ιΐΐϊ-

οαιη 1ΐ3αεηιΐ8 ν·3ΐιί$8Ϊιη3 ίΐίοπιηι οοηβίΐκι ρΓθβ?β-

•ΙιΤΙ'ΠΐΙΙΙ·, ΙΐεΟ ΙΙΙΐί^ΟΙΙΪΙΙΙΙΙΙ Οϋί ΓίΙΪΙΙΙΠ ('.ΙΐΙΊλΙΙΙΙΙΙ

Οιριιιίιιιιιιι, <(ΐΐί ιΐι' Ρ31ΓΪ5 Κίιιη (1ε50βΙ1(1ίΐ '\ )1;«ν«!

ειςαβιΐβιη ηιυΐίει-ευΐχ Γιΐίυηι 65$ε (ΙίοεΓεηΐ, :ιΐΐ(ΐβ

«ι &αη£ΐΗΐιβ οαπιεςυο, ΐιιι» νείΌ τοίΐςυο ηιιιΐΐο-

ητη ίοίοιο ρι·οϋϋ8Βθ. δε(1 ιιβ ΙοηςϊοΓειη ερί$ΐο!^Γη

ιι;ιΐιιι·;ι1ί βίοςιιεηΐίβ οαΐ'οαιη, Ιιίβ ηιιχ

(Ιίοΐα δυηΐ ει·ο οοηΐεηΗίδ. ΙΙΙιί ΥΟΓΟ 3(1 ιβ νβηεΓΟ,

ρίοιιίυβ ουιηΐ3 οο^ηο8θθδ, βί ςοίάοιη βίΐΐυΐΐί· Ιυχ

οιιΐ'ϊΐη ;ι1ίΐ[ΐιαιιι 8ΐΐ8θϊρί8. Λημιο εηίιη ι·ιι:ι|ΐι:ιιιι 1α-

(|ΐιι:ΐϋΐι ϊιι]ίι:ίιιιιΐί> 4 , ιιΙ 8ΐυΙί(1ίθΓε8 ιιυιιιιιιΐΐί Γα-

(•ίιιιιΐ. Ιιιΐοΐΐίςε <|ΐι;ι: (Ιίοο, ίιΐί οΙΐ3ΓΪ8βίιιιε.

VII. 1ΐ3ηο ορίδΙοΙβιη ουηι ΜβιοοΙΙυδ νίν

30 Γέΐί^ίυδίδβίιηυβ, οΐ ϊιι ρηιηΪ8 ΗΙιΐ8ΐι·ίδ

ΠΗΠ111Ι ίη ιηοιίιιηι οΐΐίΐιιριιίι. Αο Ιιιηι ΓοΓίο οοηΐίμίΐ,

υΐ εοϋοηι ϋίε, ςυο ΠΙαιη 3 Μβιιϊοΐιχο ορίδίοίαιη 1).·ί

δεΓνυβ 3θοερίι , Λτεΐιείβιΐδ ιιτίήϊ ορίκοορυβ ΙΙΙΙ.Ί

ουηι ίΐΐο ϋοηιί εδ$οΙ. Ουί π; οιιιιιί ρ6Γ8ρεοΐ3, ϋοηΐί-

Ι.ΙΙΝ Ι'Γ.ΊΙΙΟΙΙΧ, πιμίι-ιιΐΐΝ Ιβοηίδ ΪΙΙ>.|:ΙΓ, 3ο ϋίνίηο

3ΐ·(1θΓβ ρει·ι:ϊΙιΐ!>, 3ΐ1 Μ3ΐιϊοηχιιπι ροΐίιΐδ

οιιρΊοϋαΙ, Ιιοιηίηοηΐ(]ΐιε ε ΙΙ;ΙΙ·ΙΙ;ΙΠΗ, υικίε

ίδ ΙΡΙ-ΙΙΙΧ ΟΓ31, 3(1νοηΊοηΙοιη <:1 3(1 Ιιιιιιιηιιί ςβιιεΓίβ

Μ3Γ-

ΙΐΟΓ-

Ι31υ8 ι·.·.!, ιιΐ 3(1 Μ. ιιΐι ΐιι ίη Λιηΐιίοιιίϊ Ο38(β11υιη

ΐΐ'ιΙΊινί, ιιΐιί ;ιΐι ίΐΐιι εχδροοΛαΙ)3ΐυΓ. ΙΙοο 3ΐιΐεηι <·:ι-

8ΐοΙΙυιι< 081 ίιιΐι·ι· ΡβΓβίίΙβπι αο Μθδοροΐ3ΐιιί3ΐη 8Ϊ-

ΐιιιη, ^,-,1 ΓΙΙΙΙΙ Ί'νιΊι.. π'Μ.τΐι 3(1 Μηηίοΐιχυιη ιιοΐΐεΐ,

(·ο Γείίοΐο, βχρεάίΐυιη (μιεηκίαπι ουτδΟΓειιι 6 Γιιιιιι-

1Ϊ3 8113, <1ι'·,ΓιΐΜΐ, ρεΓ ιριΐ'ΐιι Ιι:ΐΜ 3(1 ίΐΐιιιιι ΙίΙΙοΐ'Μδ

Ζ'. ΐαύτην άναγνοΰς την έπιστολήν ό άξΓολογώτα-

τος Μάρκελλος, και Οεοσεβέστατος άνήρ, καΐ διαφα

νής, έΟαύμαίε κα\ έξεπλήττετο. Συμβέβηχε γαρ

'Λρχέλαον τδν της πόλεως έπίσκοπον οΓκαδε άμα

αύτω συνεΐναι κατ' έκείνην την ήμέραν, εν % την

έπιστολήν του Μανιχαίου μετά χείρας είληφεν 6 του

θεού δούλος. Ό δε Αρχέλαος, γνοΰς την αίτίαν, κα\

την έπιστολήν άναγνοΰς, ϊβρυχε τους οδόντας, ώσπ:ρ

λέων ώρυόμενος, καΐ ζήλον θεοϋ άναλαβών, έπειράτο

όρμήσαι μάλλον ϊως αύτοΰ, κα\ χειρώσασθαι τδν

τοιούτον, ως έπίλυτον · εκ βαρβάρων, όθεν κα\ ώρ-

μάτο προς άφανισμδν των υιών των ανθρώπων έπ-

αναστά·«α. Ό δε συνετδς Μάρκελλος τδν μεν έπίσκο-

πονάξιώσας κατεπράϋνε, Τύρβωνι δε παρεκελεύετο

διανύειν την δδοιπορίαν πρδς τδν Μάνην εν τω κα-

στέλλω 'Λραβίωνος, ίνθα που έξεδέχετο τδν Τύρβωνα.

"Εστί δε τούτο τδ φρούριον ανά μέσον των Περσών

κα\ άναμέσον της Μεσοποταμίας. Ό δε ·

ιΐεϋΐΐ.

σας τδν Τύρβωνα, αποστέλλει τινά ταχυδρόμον των ιδίων, γράψας αύτψ έπιστολήν τοιάνδε.

Γ. νιι 35. · ΓΟΓ. μη ά$. · ΡΟΓ.

την πρδς τδν Μανιχαϊον άφιξιν · κα\ ' μη καταναγκά-
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^ Μιιταίΐΐί αά Μαηκίιαιιιιη βρϊίΐοΐα.ΛΙαρκέ.ΐΑον -τρίς ΜαηχΐΗΟΫ.

Μάρκελλος άνήρ επίσημος Μανιχαίω τφ δ'.ί της

επιστολής δηλουμένω χαίρειν. Την μεν ϋπδ σου γρα

φεί ταν Ιπΐϊτολήν προτηκάμην · τονδε Τύρβωνα προσ-

εδεςάμην χατά φιλοφροσϋνην έμήν. Των δε γραμμά

των τον νουν ουδαμώς ϊγνων εί μη συ παραγενό-

μ.νος φράσης ήμίν χαταλογάδην εχαστον, ως ύπέσχου

5·.ά της επιστολής. "Ερ^ίωσθε.

Η'. Ταύτα γνοϋς ό Μάνης έσχέπτετο οΰχ άγαΟήν

ίΤναιτήντοΰ Τύρβωνος εν καθέξει γενομένην παρου-

ίίιν (ϊίολλάχις δε καΐ αΰτδν ήπατα, αλλά παρ4 τα

Εντα λογιζόμενος)* πληροφορίας της εαυτού διανοίας

/ίριν. "Ομως, δια της επιστολής λαβόμενος την

--'.·. -ι-:·ί. δρομαίως ή"χε πρδς τδν Μάρχελλον. Ό δε

Μ;ΙΓΠ·|!ΙΙ* νΐΓ ί1Ιιΐδΐπ5 Μ:ιίΐιεΙΐ5εο ρβΓ βρίβΙοΐΛΐι»

ιιιίΐιί εοςιιίΐο κ;ιΙιιΙι·ιιι, Λιτί'ρ'ι (]υ38 3(1 ιιιι:

ΙιΚοι·;ΐϋ. Ϊ\ι1)θΐκ)ΐιι 625 νι;ι'" Ι"'° ηιβα

8υ366ρί. (Ιιιιιΐ »υ(εηι Ιίΐίεκε Ιιιχ 8)1>Ί νείίπΐ ιιοιι-

ιΐιιιιι ίιιΙι·ΙΙι·νί , ιιίδΐ Ια 3(1 1103 νπιίΐΊΐϊ κίιιμιιΙ:ι,

ιιΐί ρβΓ Ιίΐίοταβ Γβεορίδΐί, 3(1 νει-ΐηιιιι εχροδίιβπί.

Υ!ΙΙ. 1!:ι·' ιι!.ί Μ:ιιΐ65 βεεερΊΐ, Ι3ΐιΐ6(δί ιι'ιΐιιΐ ίιι

«•3 Τνι·1)οιιί<ί Γ6ΐ6ΐιΙϊοηε οοηί 6836 ΜΤΙΙΙΙΙ ηη'υηηιΐ-

ρβΓϋίβρβ ΥΓΠΙ Ι;ι!ϋ ορίιιϊοηε 5θΙε1)3ΐ, ;ιϋ:ι-

φΐηιιι ίΐβ, ιιΓι ββ Γ03 ΙΙ:Ι|Η·!Ι;ΙΙ εοίφειτβ),

ιιΐ <!<· (Ο(3 ΓΙ' ι >·|·Γιηι· ΠιΊ'βΙ, 00695ΪΟΙΙ6 6Χ Μ;ιΐ'< ι·1ίι

ΙΊ(ΙΰΠ8 ;>«·! ι·ί)(:ι, εεΙεΓπιηβ 3(1 ΊΙΙιιπι ,ΊΙ.·ΓΙΙΙ·ΠΙ. ΛΙ

ς Αρχέλαος έχων εν έαυτω μετά τδν λό- Β Απείιβίβιΐδ ερ'ιβεοριι»; ρΓΧ'.ίτ (Ιυοίηηβηί Γιιΐϋί ίηβιι-

«•ον * χα\ τδ (ηλωτιχδν της πίστεως, έβουλεύετο, εί

ην δυνατδν, εξ αυτής τδν άνδρα, ώσπερ πάρδαλ'.ν, ή

λύ-χον, ή τι Ετερον των θηρίων άγρεύσας, Οανάτω πα-

ραδούναι, ίνα μη λυμανθη τα θρέμματα, τοιούτου Οη-

ρδς. | εφ* οδού] την · εϊσοδον χατανοων. Ό δε Μάρ-

χελλος τ|5 μακροΟυμία μάλλον ήξίου χα\ άνεξιχάχως

-.δν πρδς αύτδν δ'.άλογον άπ' αυτού γενέσθαι. Ό δε

ήδη μεμαθηχώ; της του Μάνη γνώμης την πάσαν

ύπόθεσιν διηγήσατο γαρ αΰτοίς & Τύρδων, βύτω τε

κα\ Μαρχέλλω, την της ιΐρέσεως πάσαν κενοφωνίαν

«ί>ς ό μεν Μάνης βΰο αρχάς εισηγείται άναρχους άε\

οΰια^, χα'ι μηδέποτε διαλείπουσας τδ είναι, άντικει-

μένας πρδς άλλήλας- χα'ι τη μεν μια δνομα τι'Οησι τδ

οώς κα\ άγαΟδν, τ^ δε ετέρα σκότος καΐ κακίαν, ως

είναι θεδν κα\ διάβολον ποτέ δε κα\ θεούς τους άμφο-

τίρους χα/.£Ϊ, θεδν άγαΟδν, και θίδν πονηρόν. Εΐναι

δι έχ των δυο άρχων τα πάντα, κα\ συνεστάναι· Χα\

τ-ήν μεν μίαν αρχήν τα αγαθά πάντα ποιεϊν, την δε

ί ;ΐραν όμοίω; τα φαύλα. "Εχειν δε εν τω κοσμώ των

δύο τούτων άρχων τάς υποστάσεις. ΚαΥ την μεν μίαν

αρχήν ιτεποςηχέναι τδ σώμα, την δε ψυχήν είναι της

ετέρας. Αυτήν δε είνα: την ψυχήν την εν άνθρώποις,

χα\ εν παντ'ι ζώω, χα\ πετεινφ, κα'ι έρπετώ, κα\

χνωδάλω· ου μόνον αλλά χα'ι εν τοις φυτοίς την της

ζωής Ιχμάδα χίνησιν είναι ψυχής φάσκων, ην Χα'ι εν

ιοί; άνθρώποις ΰπάρχουσαν λέγει.

β'. "Αλλα δε όσα μυθοποιών, χα\ διδάσκων φάσκει,

τδν ίσθίοντα σάρκας ψυχήν φησιν έσθίειν τδν τοιού

τον, χα'ι είναι αύτδν ίνοχον του κα\ αΰτδν τοιούτον τι

γενέσθαι. Ως εί ?φαγε χοΐρον, χοϊρον αύθις γενέσθαι,

ί ταύρον, ή βρνεον, ή τι των εδωδίμων κτισμάτων.

Λιδ έμψυχων ου μετέχουσιν ούτοι. Κα\ εάν, φησί, τ'ις

φύτευση ή1 συκήν, ή έλαίαν, ή αμπελον, ή συχομο-

ρίαν, ή" περσέιν, χα\ αύτδν τελευτήσαντα, αύθις δε-

σμείσθαι αυτού την ψυχήν εν τοις χλάδοις, οΓς Ιψα ·

τευσε δένδρεσι, χα'ι μη δύνασθαι ΰπερβαίνειν. Κα\ εί

τις, οηΛ, γήμΐ) γυναίκα, αύθις αύτδν μετά την έν-

τεΰθεν άπαλλαγήν μετενσωματούσθαι, κα\ γίνεσΟαι

αΰτδν γυναίκα, όπως χαΐ αύτδς γαμηΟείη. Καΐ εί

τις, φησ\ν, έφόνευσεν άνΟρωπον, μετά την σιϋματος

ίπαλλαγήν αύθις καταστρέφεσΟαι την αυτού ψυχήν

|)(Τ :ιι·<Ιιιπ; ρΓ%(ΙΪ1))3, :ιιιι Ιιιι1 6Γ31, III, --Ί ΠβΓΪ ρθ3-

861, 1)0)110 ίίΐΓ, ρ;ΐ!·(Ιί ΪΙΙ3ΐ»|· 36 ΙΐΐρΊ, νι'Ι 6Ιΐ]ϋ3νϊί)

3116ΓΪΙΙ3 !:ι·.-.1ί.ι·, °ΜΐΙβΓ('('ρΙΐΙ8 ΠΙΟΓίί ΐΓ:ΐι!ι:ΓΓΐιι|·, ΙΙβ

ι·]ιιΜΐΗ,ιΓΐ ίι·ι:ι: ίιιΐ'ΐιι ί,ιοιιι· ρ660Γ3 1α·(1ϋΓ6ηΙ'Ι1Γ, ΙΊΙΙΙΙ

111ΪΙΙ8 ίΐίμΙ'ΓΝΜΠΙΙ Γ(Ι|.ΊΙ()Μ·1·Π·|. Μ3Γ66|1|13 ( ΟΙΐΐΓϋ |Ι1Ι-

ΓιειιΙβΓ ;ιι· Ιι'ΐιίΐι·)· ροΐϊιιβ ίΐΐιιιιι ίιι ί-οΐΐοηιιίο ΐΓ;ιι·1.ιιι-

ιΐιιΐ!) ιιιι[;!ΐ);ιΙ. 111β νοί'Ο εοπιριτί» ί:»ιιι Μΐΐιϊβ ορί-

ΐιίοιιε 36 άοείΓΪιι» : ΜφΐίιΙιΜίι 'ΓνιΊιι» ιιΙιϊι|ΐιι· ΙιιΙ;ιιιι

ΪΙΙΪΙΙ5 366(0! ν:ΐπί(:ΙΙι·ΙΙΙ 6ΧρΙΪ63Γ3ΐ, Γ|ΙΙΟΙΙ:Η||Ι1(Ι(1|ΙΙΙΙ

βεϊΐϊεβΐ ιΐιιυ ρπιιεΊρίβ βΟΐιιβΓβΙ, φ|:ι" ''ι ρΐ'ΐηεΊρΊο

<·:ΐΓΓπ·)ΐΐ, ηεε (ΐικ|ΐι»ηι ιΐι^ίιιπτιιΐ, ϊηνΪ66ΐηι]υ6 εοΐι-

ΐΓ3ΐ·Ϊ3 ίιιροιΐ ; φΐοι·υιη ιιηιιηι Ιυεειη 3ε Ιιοιππιι 3ρ-

ρεΙ)3ΐ·εΙ : 3ΐΐ6Γαηι ΐ6ΐιεΙ)Γ33 36 ιηαΐϋιη, ιιΐ ϊιίπιΐ

3ΪιιΙ 36 Ι»ΓΙΙ:- εΐ ιίί;ιΙιιιΙι:> : φΐθ3 ΐ]ΐπ(1πιι 3ΐιιΙιθ8 ηοη-

1ΗΙΙΙΦΙ3Ι11 Οϋ(15 ΙΙΟιΙΐίΐΐ:ΐΓ6ΐ, ΙΚ'ΙΙΙΙΙ νίιΙι'Ιίι-ιΊ Ιιοΐΐιιιπ,

36 Ιΐι-ιιιιι ιιοΐιιιΐ). ΑΙ) ΙιΪ3 (Ιιι<)1)ΐΐ3 ριΊιΚ'Ίρίίβ 6ΧΟΠ:1

36 6θη3ΐίΐιιΙ:ι 0836 οππΓι;ι; ([ΐκιππιι ;ι!ι .ιΐΐ.ιτυ Ιιοηιι,

:ι!ι αΐΐεΐ'ο ιιι.ιΐιι οιιπιί;ι ρΓοΰοίβεηηΙϋΓ, <|ΐι:ι· 3ιη1ιοπΐιιΐ

ρΓΪηείρΊοΓϋΐη ίη Ιιοε ιιιυικίο 5ΐι))8:3ΐΐΊιΙίαη> ΙιαΙκ·:ιΐιΙ.

Λιΐ Ι)Χ6 Ι'ΟΙ'ρΐΙδ ;ΐ!ΐ ΙΙΙΙΟ ίΙΙοΠΙΙΙΙ 6386 (Όΐκΐί(ΐΐΐΐ),

:ιιιΊιιι:ΐ)ΐι :ι!ι ίΐ[ΐ6ΓΟ. Οιι:>· ιιιιιιίπιι :ιιΐ)ιιι:ι Ιίΐιιι ίιι Ιιιι

ΐηίπΊ1)ΙΙ8 , Ι|ΙΙ;ΠΙΙ ΙΙΙ 6Χ16ΙΊ8 3ΙΐίΐΙ13ΐί1)(ΐ8 . ίΐιΐι'ιι-

Ι]ΙΙ6 3νίΙ)ΙΙ8 , Νι'Ι ρι'ΙΙΐΊΙιυϋ 36 1ΐ68ΐϋ3 ΙΜΜΐ : ΪΙ1ΙΟ

ι'Ιι:πιι Βΐίπρ'ιίχικ, ίη ιιιιίΐιιιπ νί1;ι|ι·ιιι Ιιιιιηιιΐ'Οη ιικ·-

ΙΙΙΠΙ 3ΠΪΙ11Χ (Ι(·Ιίΐ)ί( 6336, ι Ιΐ]ΐΙ5ΙΙΚ)ι1Ί πι Ιιιιιΐΐίΐιίΐ.ΐΐί

66ΓηίΐΙΙΓ.

IX. ΙΊ:ι·:ι·Γ 1ιΧ6 3ΐί33 μΐΰΐ ,ΐί,ιιιΐβ Γ:»ΙιιιΙ;ΐΛ ϋιΐ,ίιιιι,'ίΐ,

\.·ΙιιΙ 81 (11113 63πΐ)1>ιικ νι·!,(·;ιιιΐΓ, :ιιιίιιι:ιιιι (1ι·νιΐ!·;ΐΓΐ',

' ι·;\ιΓ.((ΐΗ· εοιιπιιίΙΐοΓβ ροοηβι», ιιι ίιι ίϋΐρδυιιι ιιιαίε-

ΐιιι. 626 Εχειηρίί §Γ3ΐίϋ, ϋΐ ροι-ειπη εοπΐ6(]6Πΐ,

ΡΙΙΙΓΙΠΙΙ ιίΐιιιιι Γιοι-, νβΐ Ι.ΊΙΜΙΙΙΙΙ, νεί ανβιη, νι>1

ΐ|ΐιίιΙ|ιΐ,ιπι 1 1 ιιι) νι·Μ·ίηΐΜΐ·. ΙιΙι·(ΐΐ|ΐκ; :ιίι 311)1113(15 ηΙ>$·

ιΐΜΓΐιΐ. Οιιθ(1 3Ϊ ςιιϊβ, ϊηηιιίΐ, (ίευιη ΛΙΎΓΓΙΙ, ΗΙ.Ι

0)63111, 31)1 ΜΐιΊΙΙ, 3111 ΝνΐΌΠΙΟΜΙΙϋ, 31)1 ρβΓ3Ϊ63ΙΙΙ,

[·ο·,ΐ ιιιοι Ιέηι ε}ιΐ8, <;ιι:ηιι ρ1»η(3νίί, 3Γΐ)θΓί3 ΐ';ι;ιιι-

:ιΊΙίμ;ιΙιιι·, ιιΐ. ίιιιΐι' ι'μπ'ΐΐί ικιιι ρπ33ΪΙ. Οιιίί·ιπι.|ΐΐ''

Μ:Ι·ΙΙ ιιχοΓβιΐ) ϋυχοπΐ, ροδί ηΐιίΐιιιπ ίιι βΐίαά 6θΓριΐ3

1 1 αιΐΜΐ, Ιίΐιιιι· ΓιβΓ, ιι( 6( νϊεΪ3ΐϊιη ρθ33ϋ ιιιιΐιι-ι .·.

Ι,Ιιιί ΙΐϋΐιΓιιιι-ιΐί (κν'ιι'ιτ'ιΐ, ιιΐιί βχ 1ΐ3ϋ νίΐα (1ί866$3ί(,

ίιι Γΐ·!ι·|ΐ|ιι (·ιιι·|ιΐι> (ΙβΙΙΐίξΓ3ΐ, :πι| Π111ΙΊ3, Λΐΐΐ 86Γ-

ροιίίβ, ηιιΐ ηΐίικί (Ιεηΐφ^ΐΡ Γι( 6]ιΐ3ΐιιοιϋ. φ.ι»1ο :Λ

4 Ρ. μετά των λόγων. * Γ. εφόδιο, την.

;κ. χυι
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«ίΐ ηιιοίΐ ΊιιΙοιΤι·€βι·Ίΐ. Οιιίη Ιιοε ίηδυρβΓ 3δδ6Γθ1)3ΐ, Α εϊς κ'λέφΓ.υ' σώμα, ή είς μΰν, ή1 είς δφιν, ή τι τοι-

οΰτον αύθις ΕσεσΟαι, οποίους κα\ έφόνευσεν. "Εφασκε

δε πάλιν, 6'τι ή σοφία ή άνωθεν του αγαθού θεού βου-

λευομένη την ψυχήν την εν απασι διαχυθεΐσαν (είναι

γαρ φησι αύτδς, και οι άπ'αύτοΰ ΜανιχαΓοι, την ψυ

χήν μέρος θεού, κα\ άπ' αυτού άποσπασθεΐσαν, εν

αιχμαλωσία αρχόντων της αντικείμενης αρχής τ: κα\

ρ"ίζης καταβεβλήσθαι εν τοις σώμασι) · κατά τούτον

τδν τρόπον, φησ\, δια τδ αυτήν βρώμα ύπάρχειν των

αυτήν άρπαξάντων άνθρώτ:υ>ν, και ισχύος παρεκτικήν

τοις αύτοϊς, καΐ εν σώμασι καταμ;ρυάντων τούτου

Ενεκα, φησ'ιν, ή προειρημένη σοφία τους φωστήρας

τούτους κατέθετο εν ούρανώ, ήλιόν τε κα\ σελήνην

και άστρα, μηχανήν ταύτην έργασαμένη δια των δώ

δεκα στοιχείων, ων οι "Ελληνες φάσκουσι. ΚαΧ ταϋτ»

Ιιοιηίιιυι», :ιιιίιιι.·ι!Ίιιιι:ψ!<· Γ,Γΐί'Γυπιιη ηηίιηβδ ίη »1- '' τα στοιχεία δι ισχυρίζεται άνιμασθαι τάς ψυχάς των

ίΐΐΐΐιιι ΙιοιΓι Πει δπρίεηΐίίΐιη, ϋΐιιΐ)

|ΐ'·ι· οιπηίβ ϋίδ£ίρ»ΐ3ηι (.'οΐΐίρ'ΐτ νβΐΐβΐ ( ;ιιιί;ιι.·ιιη

(•ηιιιι ΐαιη ίΐΐι', ΐ|ΐι:ιιη β]ιΐ8 Μ·Γ|;Ι!ΙΙΙ·,^ Μ:ιιικΊι:ι:ί. Ι)ι·Ί

|ΐ:ιι·|ί<ΊΐΐΛΐιι 6580 ριιΐιιιιΐ., :ι|) ι·οΐ|ΐιι· ;ινιιΙϊ;ιιιι, 61 ιιΐι

3ΐ1νει·δί ίπιρεπί Γ;ΙΙ|ΪΜΧΙ|ΙΙΙ· ρπηείρίΐηΐδ ϊη εαρΓινί-

ΐαίβηι ι Γΐί:ιι Ίιιιιι ίη ΓΟΓροΓη 6886 ιίΓρινκΝ.'ιιιι ). ΡΓΟ-

ίιιιΐ'! ί|ΐιι·<! Γϋΐΐι-ηι ιΐΐ.ι πΐιιι* βΟΓυηι 68861 ηοηιίηιιηι,

ηιιίίρβίΐΐΜ )';ι|ΐιιι·ΐ':ηιΙ, αίςιιβ ίη <ίθΓροπ1}ΐΐ8 Μΐίίιΐίν-

ΙπΙιίΗΤηΐιΙ, (μιΊΙιιικ ι·Γι:ιιιι κιΐιιιι \Ί|·ι··;<|ΐι<; ;ΐιρρθ(]ί-

Ιοί ; ρΓορΐβι-03 δβρίεηΐί», ΐηςιιίΐ, ϋΐα ιριιιπι ιΐίχΐ-

ιηυδ, δίιΙεΓβ ϊιι οοβίο ίδΐβ οοΐΐοεηνίΐ δοΐειη βο Ιυ-

113111, δΐΰΐΐηδφΐβ εΚίεΜδ, 61 ΪΙΙ3ΗΙ ϋ(10(1θθΊΐΤ) 6ΐ6-

ηιβηΐϊί, υΐ ΟΓ350Ϊ5 |ΐΙ;κ·οΐ, εοιίδίηηΐβπι ηιαείιίηηηι

ι» ιιιΐιιχιΐ . Οιπίη^ »1> εΐβιηεηΐίβ αΟΐπηαΙ ηιορίιιοπιιη

ΐιιιιι ·,|ΐ](·ϋ(Ιίι!:ικ 3ε οοΙΙυεεηΐ6$ βνβΐιϊ, ιπιιίι- ίη βε.π-

ρΐι.ιιιι Ιι·ι·;ιη[ιιι·. δοΐβιη ηιιίρρβ ηο Ιυηβηι ιι:ινιμί;ι

ι·ϋ5β ι|ΐί;ΐ'(ϊ;ιιιι ΐ'\ί>ιίιιι:ι! : ι|ΐιοπιιιι ςιιοϋ ηιΐηιΐδ Οδΐ

ρι·ο Ιιιηχ ΟΓΟδΟβηΐϊδ ϊραΐίο χν (ϋι·Ι>ιι$ οηυβ νοΙιβΓβ,

ίιΙ(]ΙΙΟ ιΐ.-ιιιιιιιι. (ΊΐιιΐΓ,Ίιι ροδί XV (ΙΊβη) 6ΙΙΓ8ΙΙ, ηΐη]ΐΙ8

•ίη ιΐίΐνίμίιιιπ , Μ'Ιι·ιι·, \ίιίι·Ιίι·(·ι, 6χρόηβΓβ. δυΐι-ιιι

ΜΙ ο, Μ νι· ηΊ9]οπ·ηι ί1ΐ:ιιη ιιηνίιη, ίη ϋ1οπι:ι η

ν Ι :ιιιι, |ιι·:ιΙιιΐΊΐ:ιΐι|ΐι.' 8βϋϋ8 :ιιιίιιι:ι·ί Ι Ι·:ΙΙΙΜΙΙΙΪΙΙΠ .·.

Λιΐ (·ιιιιι ιικιιΐιιιιι |ΐι·ι κιιίπιι αο Ιιιιιιιιιι αηίηΐ38 ΙΓ»ΙΙ$-

νείιί. ΟικκΙ ςιΓιϋθΐη .ΊΙ) 638 ρβΓίίηβΓβ ριιΐηΐ, <]υ:ο

Λ'.ιιιί$$ϊιηί δΐιί άοςηι.Ίΐίδ βείβιαίαπι ρΰΓεβρ6ΓΪη(, ιιιί

(ίι !;πιι ΊΙΙ:ιιι] ΙπιιΐϋΐΙιιΐ'ΓκιιιιΊιι θ1)ΐίη63ηΙ.

! ηίβΊ εο^ηίΐίοηϊβ ίΐΐίυδ ρβΓίίΰερβ Γιιβπΐ, ηηίηκίϋ

!κ·μ;ι[ $ρβιη υΙΙαιη δ3ΐιιΐί$ 6δδ6 ρΓοροδίΙαηι. ϋπιηίηο

ιΐι ιιΊι|ΐιι: 1θΠ£3 681 ΪΙΙΪΙΙ3 ΟΟΙΤΙΜΙΟΙΙίί

ίΐη 8« 1ι«1)6π.·ιιΙ, 61 ΛΓ-

ι.Ιιι·1;ιΐϋ ρυΐΐίΐυδ οιιιιιί:ι Γ.Ο^ΜΟδδΒΐ , πΐ ιΐι· φκείΙίυΙΙΟ

Μΐιιιιχ, |ΐ;ιι Ιϊιιι ιριοιΐ 3 ιιιιιΐΐίρΐίεί ιΐίνίη,ιπιηι ΓΙ-ΠΙΜΙ

Μ·ί(·:ι!ί;ΐ ρβΓΒΐίδδ'πΐΙΙΙδ ΙΊ;|Ι, ραΓίίπ) ςΐΐοά" 3 Τ\Ί -

Ιιοικ- ριΊΐΙυιΊιΐΝ :πιΙι· Γιΐΐ'πιΐ, 61 οοιιΐθδ ιιοΓιιπί Ιιο-

ιιιίηΊϊ ριχ$ΐί@ία8 :κ·ι ιικιΐο ϋίιΙί6π·;ιΐ, εεεβ ιίΐιϊ ευιη

δυοπιιη < οιιιίΐιιΐιι Μαηεδ 3εεε88Ϊ(. (}ΙΙ;ΙΓΙ! δυ1)ίικΙϋ

ίΐιιΐΐ;» ίηΙει·]6Γΐα ΙΙΙΟΓΒ ριι1)1ίε3πΊ εοϋαΐίοηεηι ίηδίί-

(ιιιιιιΐ ίη ορρίιΐο ίρδΟ (',:ΐίίΐ·Ιι:ΐΓ;ΐ, ία 3ηΙε (ΐιιηΓι:» <·οιι-

ΐΓΟΤ6Γδί3ΐη ΪΙΙΐΙΙΜ Μ^ΪΙ;Π1·||1. Λΐΐ ϊιΐ ΥΙ'ΠΙ ΓΟΙΚΌΓΐ:»-

ιίοηίδ 3ΐ·1)ΊΐΓθ8 (ΙοΓι^ιιιιΐ, ΜβΓδίρυιη ηιιεπκΐβιη, ει

€ΐ3ϋϋίυιη, ΓΙ /Κμιιιίοιιιιι, <·ι Οεοουΐυιη : ςυοΓυιη

ρΓΪιιιυδ ςεηΐίΐίδ δβρίεηΐίχ, δεευικίιΐδ ηιειίίείιιχ ρΓθ·

Γ6880Γ, ΙβΓΐ!!Ι8 μι .ι Γ ηιιιίίί'ΠΝ ; ρυδίΓεοΚΙδ ΓΓίΐΙ ΜΙ-

ρΙιΐδΐ3. Μιιΐΐη ίη Γ;Ι ϋίβρυΐίΐίοηε ιιΐίπι είΐΓθ(|ΐιε

]:ΐΓΐ;ι1;ι δΐιπί, οπή Ιππο Μηηηδ Γ;ι1ιιιΙ;ΐ8 δ»3δ ρρορο-

ιΐί'π·(, ίικίε Λτεΐιείβυδ νείυΐ εςΓεςίηδ ιηίΐεδ αϋνεΓ-

83ΙΊΪ ΙεΙ» VI 8113 36 \ίΐ Ι Ιΐίΐ' (ΙΐΜ ΙΙΐΓΠ'Ι. ΡθδΐΓ6Ι110

νίεΐυδ 68ΐ Μ3ΐιεδ, βε ϋε ]υ(1ίευιη δβηίβηΐί.ι νκηΐβΐί

νΐΐ'ίοιί,ι εβδδίΐ. ΠΙΚΜΙ ιιΐ'κ|ΐΐΓ ιιΓιπι ιιι ηειηίηί εδδβ ιΐι:-

ΙΐΓΐ. Υεπίαβ εηίιη ρετ ββ ίρδβ εοηδίδΐίΐ, ηεε (1ρ]ίεί

ροΐεδί, ((ΐιαηΐυπινίδ ΙηιρΓοΙιίιαδ αικίαεϊ.ι (Ί·οΐ:ι Ππηί8-

ΗΙΙΙΚΙ, ΐ|ΐπ1ιιΐί, εδί ί!ΐ3 εοηδίνίεΐ», νίηειιΐβ

τελευτώντων άνθρώ-ιον τε κα\ των άλλων ζώ(ον,

φαεινάς οδσας· φέρεσθαι δε έ-Ί τδ σκάφος. Πλοία γαρ

θέλει λέγειν ήλιόν τε καΐ σελήνην κα'ι τδ μϊν μιχρλν

πλοϊον φορτοϋβθαι Εως ήμερων δεκαπέντε, κα\ την

πλήρωσιν της οελήνης, χαΐ ούτω διαίρειν τε κα\

άποτίθεσθαι «πδ πεντεκαιδεκάτης είς τδ μέγα

πλοϊον, τουτέστι τδν ήλιόν. Τδν δε ήλιόν την μεγά-

λην ναΰν διαπορθμεύειν εις τδν της ζωής αιώνα, κα\

μακάρων χώρον. Κα\ ούτως τάς ψυχάς δια του ηλίου

και της σελήνης διαπορθμευΟείσας. Επί γαρ των εν

γνώσει1 λέγει της αυτών χυδαιολογίας ταύτας καθαρ-

Οείσας καταξιοΰσθαι της διαπορΟμεύσεως, ταύτης

της παρ1 ούτω μυθοποιίας. Πάλιν δε ψυχήν οϋκέτι

σώζεσθαι, εΐ μη τι αν της γνώσεως της αυτής μετά-

σχοι. Καΐ πολλή τίς εστίν ή της ποιήσεως ταύτης

τραγφδία.

Γ. 'ίΐς δε ταύτα ην οΰτως, κα\ εν χαταλήψβι γε-

γένηται Οπδ του Αρχελάου εις την άντιβολήν του ζη

τήματος, ετοιμότατος υπάρχων, δια την πρδς θϊδν

πολυποίκιλον γνώσιν του άνδρδς, καΐ δΓ ην προεντε-

θείκειτο3 παρά του Τύρβωνος ακριβώς μεμαθηκώς

της ζερ\ τδν άνδρα γοητείας τα πάντα, ιδού ό Μά

νης παρεγένετο μεθ' ων είχε μεθ' εαυτού ανδρών.

Εξ αυτής ουν χα\ ευθύς παρέρχονται εις συζήτησιν

δημοσία, εν αυτί) τη Κασχάρτ), πρότερον είς την αυ

τών άντιβολήν του ζητήματος αίρησάμενοι ομού χρι-

τάς, Μάρσιπόν τίνα ονόματι, κα\ Κλαύοιον, κα\ Αϊ-

γιαλέα, κα\ Κλεόβουλον, τδν μεν των έχτδς λίγων γ^-

' λόσοφον, τδν δε ίατροσοφιστήν, τδν δε φύσει γραμ-

ματικδν, κα\ τδν άλλον σοφιστήν. Κα\ πολλών ρ*ημά-

των είρημένων εξ έκατέρων των μερών, του τε Μάνη

τα της μυθώδους διδασκαλίας προβαλλομένου, χα\ του

Αρχελάου ώσπερ άριστεύοντος όπλίτου, κα\ τϊ) ιδία

αυτού δυνάμει καθαιροΰντος τα βέλη των διεναν-

τίας, τδ πέρας τδ ήττον άπενεγκαμένου του Μάνη,

κα\ κρινάντων των κριτών τδ βραβεΐον είναι τί) άλη-

Οεία, όπερ ουκ ί^ν θαύμα, αΰτοσυστάτης οΰσης της

αληθείας, κα\ μη δυναμένης καθαιρεϊσθαι, καν τ:

άντιπράττοι ή ανομία άναισχυντία φερομένη τω τη;

αληθείας δεσμώ, του ψεύδους μη Εχοντος Οπόστασιν,

νοχ ιδία κελέφου ιηίΐιί ηοηύιιιη εο^ηϊΐ». Α1> Ιιαε κελεφίας ΓοΓδίΐοη (ΙεπνβΙιΐΓ, ηιιοϋ ι-,ΐ

β. διαπορθμίυθείσας έτΛ των εν γνώσει, 6ΐο. ' Κ. προενίχητο.

ΙιΧΓε$ί8 ιν, α. 9.
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{χτ.δε ϊΪΓ.ν. ως και ή σκιά του σκότους, κα\ του

: .:·,·,; το σφαλερδν της έπιβάσεως, κα\ άνέρευτον

της των ποδών στερήσεως.

ΙΑ'. Εντεύθεν 6 Μάνης άποδράσας, βουλομένων

των δήμων αύτδν λιθοβολησαι, εί μη βτι παρήλθεν

εις μέσον Μάρκελλος, κα\ τω αίδεσίμω αυτού προσ·

ώπω χατεδυσώπηϊε τους δήμους, έπεί αν & τάλα;

νεκρός μένων πάλαι έτεθνήκει· αναχώρησα; δείρχε-

ται εις κώμην τινά της Καρχάρων εις Διοδωρίδα κα-

λουμένην, εν ή Τρύφων τις επιεικέστατος κατ' εκείνο

καιρού ετύγχανε των αυτόθι πρεσ6ύτ:ρος. Παρ' φ ό

Μάνης γενόμενο;, πάλιν έχύχα χαυχώμενος, καταλα-

6ών τδν άνδρα άγαθδν μεν ταλλα, κα\ θαυμαστδν τϊ)

θεοσέβεια, πενιχρδν δ» τφ λόγφ. Άλλα κα\ εν τού

τοις, ως ύπείληφεν, ουκ Γσχυσεν έπιτωΟάζειν τω

του Χριστού δούλω. Ό θεδς γαρ άε'ι τοις έπ' αΰτδν

έλπίζουσιν ετοιμάζει τάς εκ Πνεύματος αγίου δωρεάς

επιχορηγούμενος, ως καΐ έπηγγείλατο άψευδής ων,

5-ί ΑΙή μεριμι·ήσητε τΐ εϊπητε. Ου γαρ ύμεΐς εστε

οΐ ΛαΛοΰπες, ά,Ι.Ιά τύ ΠΥεΰμα τον Πατρός μου,

το ΛαΛοντ εν ϋμίν. Εντεύθεν πάλιν βουληθέντος

βιαλέξασΟαι πρδς Τρύφωνα τδν πρεσβύτερον, κα\ αύ

τοϋ εν πολλοίς άντειπόντος, γράψαν-ός τε τω Άρχε-,

λάωπερϊ.τής ΰποθέσειος ταύτης, δτι Άνήρ τιςί,λθεν

ενταύθα, ο!α δη λύκος βαρύς, κα\ διολέσαι την μάν-

δραν επιχειρεί. Άλλα, παρακαλώ, άπόστειλόν μοι τί

αν πρδς τούτον ποιήσωμαι, ή ποίοις λόγοις άντείπω

τί| αυτών καχοδιδασκαλία. Και ε! μεν αύτδς χατ-

αςιοΐς παραγενέιΟαι, άμέριμνον ποιήσειας την του

Χριστού μάνδραν, κα'ι τα θρέμματα αύτοϋ. Ό δε άπ-

έιτειλεν αύτφ δύο λόγους εν προχείρφ καταλαβέσθαι *

τω Μάνη· ίκδέξασΟαι δε την αυτού παρουσίαν αύτώ

έϊήμανεν. Ό Μάνης δε ίν ττ) μέση κώμη προήλθεν

ίρθριαίτερον, προσκαλούμενος εν τω συνάρξασΟαι,

τ.ροκιλεϊσθαι τδν Τρύφω·»α εις λόγους ήκειν. Κα\ του

Τρύφωνος ίνδαλλομένου, άποχριΟέντος δΐ αύτοϋ προς

Ιπος ων <5τησε κατά την £κ θεοϋ δοΟεϊϊαν αύτώ σύν-

εσιν, καΐ στροδήταντος τδν απατεώνα ήρεμα πώς εν

ίο έαυτω (16) έν:δοίαζεν, ανακύπτει δ Αρχέλαος ώσ-

•περ Ισχυρδς οικοδεσπότης των ιδίων έπιμελούμε-

νος , χαΐ μετά πατησιάς έπελθών τω συλάν έπιχει-

ροϋντι ίνεβρίμεΐτο. Ευθύς δΐ ως είδεν ό Μάνης τον

'Λρχέλαον, ύποκριτικώς καθ' ύπόκρισιν ϊφη· "Εα με

πρδς Τρύφωνα διαλέγεσθάΐ· υπερβαίνει γαρ με τδ σδν

αξίωμα δια τδν έπίσκοπον. Ό δε, χα\ μετά ελέγχους

του λόγου μείζονα αύτδν ύποκριτήν άποδείξας, απ—

εφίμωσε. Των δε ΰπ' εκείνου προτεβέντων λόγων

τάς επιλύσεις ποιησάμενο;, αύθις εις αίσχύνην αΰ-

•Λν κατέστησε, μηκέτι δυνάμενον διαίρειν στόμα. 01

5ε λαοί, ζήλον πάλιν άνειληφότες, ϊπειρώντο τδν άλι-

τήριον διαχειρίσασθαι. Ό δε άποδρας τους δήμους,

και εις τδν προειρημένον κάστελλον Άραβίωνος πά

λιν άφίκται.

Α «ΜΐιΊιΐΓ. €οιιΐΓίΐ νεΓΟ ηιειιϋαείιιιη δοΐίϋί ηίΐιίΐ ΙιαΙιει,

ηοςιιβ Γιιικίηηιοηΐο υΐΐο ιιίΐΐΙιΐΓ ; ροΓΪηιΙε 3ΐΐ|ΐιΐ!

ιΐιηίιπι Ιβηε1ΐΓ8πιηι, βιιΐ 1υΙ)ποιΐδ εΐ ίη5ΐ3ΐ)ί1Ϊ5, ρηο

ΓΟ (|ΙΙΟ(1 ρβίΙΐΐΗΙδ Γ3ΓΟΙ, ΚΙΤρβΠΐΊδ Ίη^ΓεδδΙΙδ.

XI. Ηΐ'πιιιιΐιπιι Ιΐίβο Μηηβδ (»ξΆ «ίΐίί εοηβιιΐϊΐ.

Ρορίϊΐιιβεηϊη) Ιβρίιΐίϋυδ ίΐΐιιηι οΙίΓυερε νο1ε1>3ΐ, ηί5ϊ

Ματεείΐιιβ ίη ιηεύίυηι ρι·ο<1ίεηδ νιιΐΐιι ίρβο νεηβΓ3-

ΐϊοηΐδ ρίρηο αβρβεΐίίπιιε ΓερΓεδβΐδδθΐ. Οιιοιΐ ιιϊϊΊ

Γεείβδεί, ]3ΠΊ(1υ(Ιιιηι ΙηΓβΙϊχ ΊΙΙε ρεΓ'ιίδΒΐΊ. Ιικίο ΙςίΙιΐΓ

Ι)ΊικΙ(ΐΓ"κ!ι·ιιι ( ρβ^ιΐδ ϊδ εδί ίη ϋαι·ςΙιαι·Ϊ8 )

εοηΐυΐίΐ, ιιΐιϊ ΤΓνρΙιοη ΐ|ΐιϊιΙ;ιιιι εΓ3ΐ νΊτ ορίί-

ιηιΐδ, 30 ΐιπί! Ιοεϊ ίΙΓιιΐδ ρτεδΙι^ΐεΓ. ΛιΙ Ιιυιιε Μ3ΐιε$

(ΙίνειΊρηβ Γυΐ'δυηι ιηίδΓΟΓε οιηηϊΒ, 30 βε «ΓΓΟβίιηΙερ

βΙΓειτο, η:κ ΙΙΙΝ Ιιπιιιϊιιεπι 3ϋοςιιί οοηιιηι, εΐ εχοεί-

Ιεηΐί ρϊεΐ3ΐο ρΓ«(1ίΐιιηι, βεά ΟΓβΓιοηϊϊ ρι·.·«5ΪιΙίο <1β-

^ δΐίΐιιΐιιιη ; νβπιηι ιιο κίο ηυίύϋπι , Μΐί δρβρανεΐ'αΐ,

ίΙΙικΙοΓε ΟΗνΐδίϊ βερνο ροΐυϊι. Οβαβ βηΐηι ϋβ ηιιϊ ϊιι

80 οηιιΠιΙιιιιΙ, δρΐιίΐυδ 53ηοΐΐ (1οιΐ3 628 Ρ'^'Ρ·""3*»

:ι1ιιιιΐιΙι· ΙβΓ^ίΙιΐΓ, ρΓΟίιΙ Ίρδβ |ΐο1Γιεϊΐιΐ8 εδί, (|ΐιί ηιεη-

ΓΙΓΪ ηοη ρυΐεκί. ΝοΓιΐβ, ίηιριίΐ, ιοίΐκίΐΐ α»?, φΜ

Ιοί'ΐιΐιιιίιιί. Νοη ίηίιιι ΓΟΪ αΙΪ! ηιιί Ιοηαηηίιΐί, ιοί

8ρίΐΊΐιιχ Ραίήα ηΐίί, ί/'» Ιοηαίΐιιτ ϊη ΐ'θ6«5 *. δοιΐ οπιιι

Μαηοδ ίΐβπιηι ευιη ΤΓνμΙιοηε ρΓ(·&1)νΐοΓθ εοιιμΓϋΐΙί

νείΐεΐ, ηηϊ κίΐιί ίη ρΙεΓΪδηυε εοηΐΓβύίχεΓαΐ, ίΐΐε τεπι

οηιηεηι ρίΤ Γιΐίοπίίί ΛΓεΙιεΙβο δϊ§ιιίΓκ>3ΐ, Ιιίδ νοΓΐ)ϊδ:

Ιΐιιιικ! (|ΐιϊιΙ;ΐιιι Ιιιιε 3ΓεεδδϊΙ, ΐ)ΐ.ι πιΓεδΙίςςίηιί Ιιιρί

ιικιτε ονϋε ροη1ει·ο ηββΓείΙίΐιΐΓ. Υβπιιιι, οΙβεεΓΟ ιρ,

βΐ'ΐ'ίηβ 3(1 ιηε (]ΐιοιικιιΙιηθ(1ιιιη 3(ΙνοΓ8ΐΐ8 ϋΐιιιιι ηκ·

^ΐτεΓβ οροι·1θ3ΐ, 30 ηιιϊΙ)ΐΐ8 ι·;«ΐίοιιϊί)ΐΐ8 ροΓηίεΊοδίΒ

/. Ρ]ΙΙί> ιΐιιι-ΐ |·ίιι:ι· Γ88151ΡΓΟ. ΟΐΙΟίΙ 8Ϊ νΡΙΐίΐ'β Ϊρ5(1 (1'ΐ£Ι13-

Ιιει-ίδ, ΟΐΓίδΐΐ υνϋε ξΓε^ειίιηιιε ;ιΙ> οιιιιιί ευΐϋοίΐυ-

ιΐίιη· Ιϋιΐ'Γ.Ίΐιϊ^. Ατεΐιείηυδ 1ιί8 ηοοερίίδ ΙίΙΙεΓΪδ ιΐιιοκ

:κΙ ΙΊΙΙΙΙ Γιΐιπκ ιηϊΐΐϊΐ, η\ΐι>8 "πι ρΓοηιρΙιι ί':ιι·ΊΙι·ΐ|ΐιι>

οοιιιρνεηκηύΰΐτΐ, εοηΐΐ'3 Μηιΐιΐΐη εοιίδοΓϊρίοχ. (^χ-

ΙΙΊΊΙΙΙΙ Ηΐ 3(1νεηΐυπι δίπιιη ρΓΧδίοΚιηΊιΐΓ 3ΐ1ιηοηιιίΐ.

ΙηΙβΓΪιη Μ.ιηε8 ηιειίίιιιπ ίη ρ3§ιιηι δΐιιηιηο ϋίΐιιευΐο

ρηκϋπι·; ΤΓνρΙιοηεπι :ιιΙ (ΙΊδριΐίαικΙυηι ρΓονοεαί.

8ϊημίΙΙ:\ιίιιι ρΓΟ ε3, <]ΐΐ3ΐη 3 Ρβο βεεερεΓβΐ, β3ρϊβη-

ιϊ:ι τεδροικίίδδεί, 3ΐηιιε ίηιροδίοι-ειη Ιοιιίιιχ 3μίΐ:ιπ·ι,

;φΐΐι! 50 ηοηηίΐιϋ ΙΐίΓδίΐαηδ, Γερεηΐβ ΛΓθΙιε1αιΐ8 ηβε

ορϊηβίο (οηδρεείιΐίί 881, ηιιί Ιβηηιιηιη .ιοτηηιιΐδ

|ΐ;ιίι·ΓΓ:ηιιί1ίιΐίί, δυοΓυιηηυε δίικίίοδϊδδίηιυδ, :ιιΐ(Ι:ι<Ί(·ι·

ίη ρι·:ι.·ιΙοικ·ιιι Γι·ρηΐ8η8 ίηοιιιτίΐ. ΟΜΙΊΙΙ ιιΐ Μ:ιηο»

Β :ΐϊ]ΐι·χίΙ, 8Ϊηιιι)3ΐ3 1ιΙ:ιηιΙΙΓι;ι : δίηε ηιε, ίηηυίΐ, ΙΊΙΙΙΙ

ΊΊ νρίκιπι· (·ιιιι!(·ΐιι1π·(' ; ϊιι ειιίιη ιηε ειιιη £Ϊί> ερί-

" [ΐιίΐ»1ε ΜΦΓΠΙΧ, Λι ΓΐιιΊ,'ΐιΐΝ νεπο, 8Χ ου

ριιι ίΐΐίιι.ι ιΐιιμιιι;! α»ιΓιιΙ3ΐυηΐ η.ιΐ, ιηιιΐΐπ

ιμι:ιιιι ν8Γΐ)Ι8 ι·\ριΊΐιιί ροδίίβΐ, δίπΐΐΐΐ.ΐΐκΐί ι.·:ι!Η(Ιϊιι|·Γ.ιι

εϋδε ιΙιιΐΊΐίι, Οδηιιε ίΐΐί ρΓΟΓδίιβ οεείιΐδίΐ. ΤΜΠΙ ![ΐι;ν

:ι!ι ίΐΐο ρΓοροδϊΐα Γιιει·?ιι( (Ιϊδδοΐνεηδ, ιιυνιιιη ει ριι-

Ηοΐ'οιΐ) ίικιΐ55ίι, ΠΙΠΊ ηβ ηίβεεΓε ηιι'κίειπ 3ΐιιρΙίιΐ83ΐι-

ιΙιΊΓΐ. δυΐ) |Ι:ΓΓ ροριιΐιΐδ ΛΓίΙΐΜΐΐίΙιιΐϋ πιΐδΐιιη ίΐηίιηίν

βεείεδίιιηο ϋΐιιιη ορρι·ϊιηει·ε εοηαίιιβ εδί. Ουοπιπι

ίΐΐε ηι.ιηιΐδ ρΙΓυ^ίεηδ ;»Ι εϊβίεΐΐυιη Λι·;ι1·ίοιΓΐί> ΓΟΥΒΓ-

βΐΐϊ (Μ.

1 \":Γιι ηοηηίΐιϊΐ δβΙ>εδ' Ιηιίε Ιοοο. ' Μιιΐΐΐι. κ, Ι!).

(Ιϋ) Ίϊρι'μαχως έτ 4> ϊαντφ. ΟΟΓ. ήρίμ» πω; · ίν 7>, εΐο.
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XII. δεϋ Ρα'δβπιιη ΓΟΧ, εοηιρειΊα Μ3ΐιΐε1ιχΊ Γιι^η, Α ΙΒ'. Εκείθεν δε 6 των Περσών βασιλεύς, γνοΰς την

κ:ιΐ<:1ΙίιίΙΐ!ΐκ ϊη εοιίεηι ΪΙΙο εα$1ε!1ο εοιημίΌ-

Ιΐϋΐΐ5ΐιιη Ιιοιππι.Μΐι ί^ηοιηΪΗΪοΒϋ ίη Ρεί'βίιίεηι :ι1ιι!ιι-

χίΐ . ηΐ.ί ο;ιΙ;ΐ!ΐιο <·ιι!<· <Ιι·ΐι·;ΐι·1;ι, πΐΐίιιιπιιι 629 ''·'

εο 5ΐιρρΙίείΐίηι ςιιηιρϋίΐ. Οπ;ιιιι <ιυίι!οιη ευΐί',ιη αΐπβ

ίη ιιιιι.ΐΐίΐιι, !ΐ]Γ;ΐ!·Ιί* ρ.ιΐι'ίδ, α<1 Ιιοιίίιτιιιιιιι (Ιίυΐη ίη

ΡεΓβίϋε ΒΟΓναηι. Ηιιιιε ίβίΐιΐΓ ίΐΐι: εχίΐυιη νίίΓε εοη-

Μ!<:ιι| ιιχ 851. 01) υ Μ;ιηί<Ίι;ΐ'ί 1εθΙυ1Ϊ5 51113 :ιι ιΐιι 1 1 Μ.ΊΙΙ

»υΙ)$Ιβπιΐ|ΐιΙ. Ει·ςο ίΐΐε 5Ϊε ηιοΠυυ» εθ3, φΐοβ <1ίχί,

ΐΐϋφΐίΐ, ΑιΙιΙ;ιιη, Τϋοιηαιιι, ει Ιΐεπιιεβιη,

:ίΐι1ι·φΐ:ιιιι ΊΙΙο ΙΙΙΟΓίίδ £6ΙΐεΓε ρβ3Ι1.1$ 1η;Τ<·1,

ν:ιιϊ.·ι ϊιι 1<ιι.·:ι ϋίιηίδΟΓϊΐ. Ηεπιιε3ί> επίιιι ίη .1-μν-

ρΐιιιιι ρΓθΓ&εΐυ$ ΐίδΐ, ηιιοειιηι ρΐεηςυε νεΓδίιΐί δυιιΐ.

ΝΓΦΙΙ! εηϊιη :ιι>ΐι,;π:ι εδί 3(1ιιιοι1υηι Ιΐίεβ Ιΐίΐτΐϊίίβ,

·'ΐΙι·ιι υΐ φΐί πιπί Ηεπηεα Μαιιϊβ (ϋβϋΐριιΐυ οιΐΐοοιιΐϊ

του Μάνη καταφυγήν, άποστείλας, και

αύτδν εν τφ προειρημένφ χαιτέλλφ, εϊς τ^ν Περσί

δα άτίμως καθείλκυσε· χα; ->> δέρμα αύτοϋ καλίμι_<

κελίΰσας έκδαρήνχι, ο\>τω την τιμωρίαν αΰτω άπ-

έδωκεν. "Οθεν κοΛ έκδαρέντα καλάμφ, κα\ τδν ίτ/λ>

αυτού έμπλησθέντα άχυρων £τι και δεϋρο εν Περοίδι

ίχουσι. Κα\ οϋτω τον βίον κατέστρεψε. Διό αυτοί οΐ

Μανιχαϊοι (17) έιΛ καλάμους τάς κοιτάς αυτών

•ποιούνται. Οΰτωδε αύτοΰ αποθανόντος, και καταλεί-

ψαντος τους εαυτού μαθητάς, ου,· ίίπομϊν, Άδδΐν,

κα\ Θωμ4ν, καΐ Έρμείαν, πρ\ν ή αύτδν την δίκην

άπολαδεΐν κατά τον δεδηλωμένον τρίπον, ^σαν άττο—

σταλέντες ύπ' αύτοΰ, 6 μεν Ερμείας εις την Αίγυ-

πτον, φ κα\ συνέτυχον πολλοί· ουκ εστί γαρ άρχβί-
υ · /ν ! ι * Λ

ϊϋΐιΐ, ηο1)ίβ φΐχ 3ΐ1 ϋΐυιη ρει·Γιηε1)3ΐι( ιιαΓΓανεπηΙ. " ζούσα ή αΐρεσις, καΐ οϊ συντετυχηκίτες τφ προειρη-

Αιΐιΐβδ ίη δΐιρεποΓειη Γεςίοιιειη 3ΐ)ίίΙ, Τΐιοιιΐ35 ίη

.ίιιιΙ.Γ:!·ιι. Αίφίο αϊ) ϊϊ> »εεΐ3 Ϊ1ΐ3 :»Ι ΙιοϋίεΐΊΐυιιι

Πδ(]υε ιΐιπιι ν ι Γ;·.* :»|(|ΙΙΓ ίηιΤΓΐιΐΐΊΐΙιινι Ιι.ιΙιιιίΙ. (Ι.ΐ'

ίι-πιπι Μιιηεδ δρίηΐυιη δε 0588 ρηΓ&εΙείιιιιι »χδεΓ8·

1>3ΐ , βο ηοηηιιηφίηηι αροδίοΐυιη δε εδδο Οιπδΐί,

»Γΐ33 ραΓ3ε!εΐυηι δρίπΐιιιη ρι·;β<1ίε3ΐ. Εδΐι|υε ΡΓΟΓ-

»υδ Ίιΐδοΐεηβ εΐ 3ΐ>δυΓ(1α ειεχεαίί Ιιοιηίηίβ ϋΐβ ρορ-

βιιαβίο.

XIII. ,Ι:ιπι νιτο ηεεεδβε εδί ιιΐ (Ιεϊηεορδ

Ιιηηε ϋχΓεδϊιη δίοΐίιΐαφίο ίΙΙίιΐ8 ίεα'εΐ»

Η11Ι3. Ν3ΐη φΐιο Ιιβείεηιιβ ΰίχίηκίδ ηικίαιη (Ιέ ίΐΐο

Ιιίδίοπαιη εοηΐϊηεηΐ. ΑΙ) εο ίς'ιΐιΐΓ θΓ(1Ίειηιιι· <|ηοι1

.ιοί πκΐί 3ΰ 8ϋΐ·ί1)ϋη(1Ί (Ιίεεηϋίηυε ίηίΐίιιηι βηηιρβίΓ

ίιηρΓθΙ)ίδ^ίιηιι$ Μ;\ηεδ ίιι εο Γιΐιπι, (|ΐιειιι Ιι<· βύβ

Ν4·ι·ίρ&ίΐ; ΙΐΙ»ρθί> ειιί η ν;)ΐ·ίθδ ειΐ'κϋΐ,

.'.;·. ι ιιΐϊ (Ιιΐ3δ ίη ραιΊεδ (ΙΊδΙί'ίΙιυΙυδ εδί, ηΙρΙΐ3ΐ>ε(ίεο

οπίίιιε ρΐΌ 1ϊιιει·3Γυη> (|ΐιί!)υδ 8νπ ιιΐιιηΐιη· ιια-

ηιεΓΟ ; ηηιιι ρίετίςαε ΡϋΓ$αηιιη ρΓίείεπ ε1ειηεηΐ;\

ΡβΓδ'ιεβ 8γΓθπιηι ςιιοφιε Ιί(1<·π8 ιιΐυηΐιιι·, φΐεηιαιί-

•·!ΐιι·1ιι:ιι ΰριιιΐ ικι-, ϊιιιιιπΐίι·π: {ξήηί' 8 (ιΓίεοαδ ϋιΐΐιί-

'.ι ΊιΙ, Ι:ι|]Ιι·Γηί δίηςίΐΐχ ίι'ΐι· 8ΙΙΑ5 ίΐε ρΐ'υρπαδ \Ι:ι-

).ι :ι:ϋ. ΑΙίί \ΐ'!·ιι ΓεεοηϋϊιίδδΊιηβ ^ ν πιπί ΜΙ Ιίη^ιια

ΚΕ8β νΐ'ιΐιΐίΐ ;ι ιιΐ , εΐΐ]ΐ18ηιΟ(1ί εδί Ι'.ιΐιιινιτιιοπιιιι ,

ΐ|ΐΐ3ΐη ιιηη ευηι νί§ίηΐί ιΐυυΐιιΐδ ε]υδ είειηεηΐίδ 3(ΙΙιί-

!·.·;:!. !ΐιιι · εκί φΐυιΐ Μιιιι'ιοΐιχί Ιίίκ·ι· Ιοίίιίειη ίιι 5β-

(•ιίοηεδ (1Ίνί(1ίΙιπ· : Ηα]ιΐδ ίιι$εΓΪρΙίο εδ( Μαηί€ΐι<Εί

ηιι/ιΐβΓία. Αΐίιΐδ ε»ι ευί ΤΙΐΰααιίΓο ηοιηειι ΐικίίΐιιηι.

ΡΓίΒίεΓ Ιιοβ , ϊ1Ίθ8 φΐοβϋίΐ;» 3ΐ1 ί1Ιυ(]ειΐ(1ο$ Ιιοιηίηεδ

οοιιίεχιιΐΐ, νβίαΐ Μίηοτειη ΐΐιααιιτιιιη. Ιίειη Οι αιίΓο-

Ιο<μα. Ν(·;;ιΐι· επίιη 3 ειιτΊοϋίδ ίΐΐίδ 3Γΐί1)ΐΐδ 3ΐ>ΙιυΓ-

ι.Ίΐΐ- : φΐιΐι ροΐίυβ 3δΐι·υιιοιηί;ε δείεηΐίηιη ρρχ βε

Γεπιιιΐ, 3ε (1β εα ςΙοΓίιιηΐιιι·. 5ει1 εΐ ηηπιίεΐβ Ιιοε

«51 αρρεηδ» ηυιειίηιη ε εοΐΐο , ηεεηοιι ει εαιιΐΐοηεβ

β30 πι»ςίε33 3ε ρΓΧδΙί§ί»δ ιΐδΐιτραηΐ. ΥεΓυπι δίε

ϊϋιιιιι Γ|ΐιειιι ιΐ'ιχί Ιίΐιπιιη Μ:\πβδ ϋχηπϋιιΐΓ:

Χ1Υ. Εταΐ Β«Μ5 εΐ ηαίβηα, Ιαχ ει ΐίηβΐιηβ , 1>ο-

ιι«;ΐι ΐΐ ηιαίιιιη, ι/αιν Ιαιη ρεηίΐιΐί ίίίιί ίηνίαια

μένω Ερμεία, μαθητή ίντι του Μάνη, ήμΐν τα κατ*

άϋτδν διηγήσαντο· Άδδάς δε έ«\ τα άνωτερικά μέρη ·

βωμας δε έιΛ την Ίουδαίαν (18). Εξ ων έκρατύνΟη τί>

δόγμα εισέτι δεΰρο. "Ελεγε δε έαυτδν ο Μάνης (19)

είναι τδ Πνεύμα τδ παράχλητον* καί ποτέ μεν άπό-

στολον φάσκει έαυτδν Χριστού, ποτέ δε Πνεϋμα π*-

ράχλητον. Και πολλή της τυφλώσεως τούτου χαχοοο-

ξος άλλοιοτροπία.

ΙΓ". "Εντεύθεν λοιπόν, άγαπητο'ι, χρεία ήμΐν γίνεται·

εις την αίρεσιν ειπείν, χαΐ είς την αυτής ματα:οφρο-

σύνην · τα γαρ παρελθόντα πάντα κατά ίστορίαν ύφ-

ηγησάμην όθεν δη άρχεται διδάσκειν τε κα\ γράφει·*

και λέγειν 6 χαλεπώτατοςΜάνηςέντώ/7ί·ρΖ πίστεωι;

., αυτού λόγω. Βίβλους γαρ ο&τος διαφόρους εξέθετα ·

ιιηιΐδ μίαν μεν ίσάριθμον εϊκοσιδύο στοιχείων των ν.ι-.ί

την των Σ^ύρων στοιχείωσιν δι' αλφαβήτων συγκειμέ-

νην · χρώνται γάροί πλείστο1, των Περσών μετά Π:ρ-

σικά στοιχεία και τω Σύρω γράμματι, ώσιτερ παρ*

ήμΐν πολλά Ιθνη τοις 'Ελληνιχοϊς κέχρηνται, καίτοι

γε δντων σχεδδν κατά ϊΟνος ιδίων γραμμάτων. "Αλλον

δε δήθεν την βαβυτάτην των ϊύρων διάλεκτον σεμνύ

νονται, την τε [την] κατά ΐήν Παλμύραν διάλεκτον,

αυτήν τε κα'ι τα αυτών στοιχεία· είκοσιδύο δε ταύτα

υπάρχει. Διίπερ κα\ ή αυτή βίδλος είκοιιδύο τμή

ματα λόγων τέτμηται · ταύτη δε έπιτίθησιν δνομ»

Μαηχαίου μυστήρια· ετέρα δε θησαυρός. Κ.Λ\

αλλάς δη βίβλους καττύσας φαντάζεται, τον Μιχρίν

δη Οησαυρόν οϋτω καλούμενον, άλλην δ£ την Περί

άστροΛογίας. Ου γαρ άποδέουσι της τοιαύτης περι-

εργίας - αλλά μάλλον αύτοΐς εν προχείρω καυχήμα

τος πρόκειται αστρονομία · χα\ φυλακτήρια, φημ1. δο

τα περίαπτα, καΐ άλλαι τινές έπωδα\ καΐ μαγγα-

νεϊαι. "Αρχεται γοΰν εν τη αυτού βίβλω λέγειν ό

αϋτδς Μάνης ·

ΙΛ'. 'Ίΐν θεός· χαΐ ν.ΐη, ρώςχαΐ σκότος, αγαθόν χαΐ

χαχύ}·, το7ς αάσιν άκρως έται-τία, ως χατά

(17) Δΐ(5 αυτοί οϊ Μαηχάϊοι. ΥεΓίί ροΐεκΐ : ΟΙ)

ιά !/.·κι/ι /ίι(·ί ΜΙ/Λ·/· αταηάίηβί ειιΐιαηΐ. Ν:ιιιι Μαΐΐατύ

ρι·ορΙεΓβ» ιΐίοΐί, ί|«0ΐ| ΐιι ιιΐ811ίδ (ΙυΓηιΐΓΡίιΙ. Αϋ§. ν

θ)ΐιίτ. Ραΐίιίαιη Μαηκίι.

(18) θω/ίάς 5έ επί ττ\Υ Ίουδαΐαν. ΟοΓΓΪ^εηιΙυπι

εχ Τΐιεοϋοιείο νΐϋεπ ρο8$ίΙέπ\ την Ίνδίαν. Νίΐη υΐ

ίιΐί/ΐ:ιη·!ιιι·, ΐΌξηοιηϊηηΓη ΙΙΙ;υ$

(Ιί·5(.·ί|ΐΙιΙιιιιι πι ί:ΐ!ΐι;ιιιι ;ι!1'.·μ:\νι1. ΥβΠΙΙΙΙ εΐ'13111 Γ.;: ..

η. 51 ΤΙιοιιΐ3ΐη ϊβΐυηι ρβοιάβρο&ΐοΐυπι ίιι δ}'παηι

ϋε5ΐίη3ΐιιηίΐ $επΙ)ίΐ.

(19) "ΕΛε^ε δε ίαντύη} Μάνης. Ιιηο εΐ 01ΐΓΪ5ΐιια»

βείρβυιη ε&$ε ιϋ\ϊι : Τ1ιοοι!οι·.
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ηΐοηί )ΐιη^βτεΐντ. Ηοο ιηθ(1ο εΪΓοηΙϋΙΟΓ ίδΐβ ρι»Γ»-

ΙΙΙΓ. Τυηι ρεεδίιηιιιη (Ιοςηια οχρϋι;3Γθ 38»Γε(ΠΐϋΓ.

Ε«1 3ΐιΐεηι Ιΐ1)εΓ ϋΐβ Γυδΐδβίηιε 5<:πρΙιΐ5, 30 ΟΟΕΙΟΓ»

εμίδάειη ςεηβπδ ιηαΐ» οι ΐιιερίβ οοιηρΙεοΙϊΙιΐΓ :

ηυοπιηι ροΓρΙεχηηι οΙ)δθηπΐ3ΐεηι, οοιιΙι·»πβΐ3ΐι·ηι-

ηαβ 88Γΐιιοηηιιι ρηι (υιη αϊ) ίρ8ο ηι^ιιηιεηΐί ρπποΐ-

ρίο αηίηιβότβΠβΓβ οροπίει. ΙΛοεί οηϊηι πΐ3§ηχ ίη

Γβ1ί(|ΐιί8 ηιΐ[;3β 30 Ι:ιΙ)ΐιΙ;ΐ' δίηΐ, οχ ίρβο Ιβιηεη ρπ-

ηιοπϋο Ιοίβ ίΙΠιΐδ ίιηρΓθΙ)ϊΙ»8 ρβΙεΓιοΙ. Οποά οηϊηι

8€ΓΪ1)ίΐ , Εταΐ 0(ΐί( «ι τηακτϊα, οιιηι νίηίββίηιη βοιι-

ΐίΐίιιπι δΐιρεΓδΙϊΓιοηβ οοηβπιϊΐ. δεχΐ εΐ ΟΒίυιηηίοδη

ί!ΐ3 ίιΐ3ηί$ςιιο εεηΐεηΐϊβ οοηνϊιια ιιυΐΐο ιιεςοΓιο

εοιιΓυ(3ΐ·ίηιΐ6 ροΐοβί. Εΐεηίιη (Ιιιο δϊηιιιΐ υΐ οχδϊ-

ίΒςπΒΐϊδ κνί ηο δεηιρΊΐοΐ'η», Γιιτΐ ηπΐΐο ηιοϋο

δ ϋΐΐιιι 61 Γβοΐΐβ 06Γ51Ι3 ·

1 Οαΐέρΐιί. ΚαΧ ούτος μεν εστίν Α ^οηI^η^^α, ηιιΐΐα ι/ί αΐΐΐτηιη ί«»ι ο/(ίΓβ ηιιιιιιιιι-

ο πρόλογος του άγύρτου. Εντεύθεν δρχεται της αυ

τού κακομηχονίας. ΚαΧ ή μεν βίβλος εν πλάτει κείται,

τοιαύτα τίνα φαύλα αττα περιέχουσα, ων την δυσκο-

λίαν, καΧ την έναντιότητα των λόγων χαΧ άπ' αυτής

της αρχής του σκοπού Ιτι περιληπτέον. Εί γαρ καΧ

-Τ--//-Γ ή λοιπή φλυαρία, και μυΟώδης ύπόΟεσις, εκ

«ης είσαγωγής τδ πάν δειχΟήσεται της αυτού πονη

ρίας. Τδ γαρ, Τ/ί*· θεός χαΐ ϋΛη, ουδέν άποδέον της

των Ελλήνων ματαίας ύπονοίας ύφηγήσατο. Εϋάλω-

-.·>, δε, καΧ ΐαν.',ν, χαΧ εύκατάλυτον της συκοφαντίας

τούτο τδ κενοφρένημα. Δύο γαρ έπιτοαυτδ [είναι]

σύγχρονα τε καΧ άΐδια εξ ευλόγων λογισμών καΧ συν-

€τής εύνοίας αδύνατον είναι παρά τώκρίνειν ευλόγως

γινώσκοντι. ΚαΧ γ-Λυστέον τούτο £σται παντΧ τψ ^

σύνεσιν χεχτημένω. Εί γαρ τα δύο σύγχρονα, ουδέ " ροΐεδί; πΐϊ δ3Π3 30

χάν τφ ονόματι οιήλλακται. Πάν γαρ τδ σϋγχρονον

χαΧ συναΐδιον. Τδ δε συναΐδιον κα'ιάεΧ υπάρχον, τούτο

βϊδς, μάλιστα από τινο; αίτιου αρχήν μη είληφός.

Ουδέν γαρ άΐδιον ή μόνον θεός. Διαφόροις γαρ </ν<5-

: ι~. ταύτας τάς αρχάς έξέΟου, ώ βάρβαρε την φρένα,

ΧαΧ πολέμιε της ανθρωπείας φύσεως. Τδ μένέξέθου

<.'!-.:, τδ δε σκότος, τΐ> δ' αυ αγαθόν, και τδ Ετερον

χαχέν. Φάσχεις δε, ότι τοίς πίσιν άκρως έστΧ ταύτα

ίναντία, ως κατά μηδέν επικοίνωνεΐν θάτερον Οατέρω.

Ούχοϋν χωρίζεις ταύτα άπ' αλλήλων. Δήλον γαρ, ότι

εναντία, ως έφης. ΕΙ δε συνόντα πέφυκε, φίλα καΧ

«ΰμφωνα, κα\ άλλήλοις συνόντα εύρεΟήσεται, συνδια-

ιρίδοντά τε καΧ συγκοινωνούντα, καΧ μηδ' όλως άπ'

«λλήλων άπαλλαττόμενα δι' ύπερβολήν φιλίας. Εί δε (

χι«<ρΧς αλλήλων έστΧ, πάντως Ικαστον τούτων πεπέρα-

βται. Π3ν δε τδ πεπερασμένον, ου τέλειον. "Ορίζεται

γαρ δι' αυτού ' πεπεράσΟαι. "Αλλως δε καΧ ζητηθή-

σεται όριον ε(ς διαπερασμδν αμφοτέρων, (να μη κατά

τα τέρματα άλλήλοις εφαπτόμενα αμφότερα τα Γί·.α

οιά των τερμάτων άλλήλοις συνάπτεται, καΧ έπικοι-

νιτνήσίΐε θάτερον θατέρω, καΧ τδν της έναντιότητος

::.:.. ΤΓ δρον.

80ΓΪΙ, ςιΐ!Γεοΐο]α(ϋοΊο δϊΐ ρΓ*(1ίΐιΐδ. Αΐςι.6 Ιιοο ϊηιο!-

Γι^οηδ (ΐυϊδ(]ΐ)θ οο^ηοδΟβΓΟ ιΐεϋβΐ. ΛΛΠΙ 81 Κ^υαίίβ

ΐοιηροΓΟ (Ιιιο δΐιηΐ, ηο3ρρε11αΙΐοιιο φΐίϋοηι (ΙίΟοηιηΙ.

ΟιΓΐιΙΐ|ΐΐ!ΐΙ βηϊηι ;ι·ΐ|ΐι;ι!ι; 681 βΐΐεπ ΙβιηροΓβ, ευιη οο

(|Πθ(|ΐΐϋ :ι·ΐΓΠΐίΐ;>ΙΐΜΐι Ιι:ι1ιι·1 Χ(|ΐι»1βιη. Οποί! ιιιιΐι ιη

αϊφίβΐβ εδί 3:ΐεπιίΐ3ΐβ, 30 δοπιρεπ εχδΐδΓιΐ, ϊιΐίρδίιηι

ΠΐΜΐίι 681, ι ιπιι ρπβδΟΓί'ιηι ηιιΙΙ» :ι!) ε3»83 ίιιΐιίηιιι

αοοορεπί. Νϋ)ί1 οηϊηι ΡΓ^ΙΟΓ Οευιιι εδί χίοΓηυιη.

ΛιΙ ήχο ϊδΐ3 ρΓΪηεϊρΪ3 ϋίνΟΓδΐδ ηοηιΐηίΙ)υ5 οχΐυΐϊδίί,

ίκιιηο ίιιμι-ΐιίιι 1>3Γΐ)3ΐ·ε, 61 Ιιιιΐ!ΐ:ιΐιΊ £6Π6Π$ ίηίιηΐεο.

Νβηι αΐΐαά Ιαοΐ'ΐη αρρι:1ΐ3δΐΊ, Ά\\\ίά ιοηε1>Γ»!, βϋαΛ

Ιιηπιιιιι, βΐίυιΐ ηιαίυιη. Αϋϋίβ δυηππε Ιΐίεο ΐηνίϋβηι δ'ιΐή

εδδοεοηΙι·3ΓΪ3;ηΊΙιί1 ϋΐυηϊδίΐ ουηι βΐΐεπο οοιυηιίπιε.

ΙζίΐιΐΓ 3 8β ίΙ1;ι ηιιιΐιια δερ:ΐΓ3δ; ηοφιε άιι))ίιιιη οδΐ.

(Ιΐΐ3ΐΐ(1οςϋΐ(1εηι, υΐ όκ-Ίδ, εοιιΙι·3ΐ·Ϊ3 δυηΐ. Αία,υ'ι ει

εχ ιΐ3ΐυΓ3 δ\ια ιιη» νεΓβεηιοτ, εοηβοηπεηδ οβί «ι

οΐ βπιίεβ ίηνϊοεπ» οοιιβεηΐϊβιιΐ, η)υΐιΐ3ηιιβ εοΐφΐη-

οΐϊοηε βο οοιΐδΐιοΐυύίΐ)θ εοοΐοηΐυι·, ηεηυβ 3 βεββ

ρρ33 ΒΐηοΓβ »ο ςοηοοΓ(1ί3 ΰϊνεΙΙιιιιΐϋΓ. Οηοιΐ δι ϊη-

νϊοεηι δβρΒΓΛία δΐιιιΐ, Ιϊοπιιη ηηυιηςυοιίςυε Πιιί-

ΐυιη 5ΪΙ οροηεί. ^ιιο^ βιιίειη Γιηΐΐιιιη εεΐ, ροι-Γο-

οιυπι ηοη βδΐ; εκί βηϊηι ίΐηε βιιο οϊΓΟίιηίδοπρίιιιη.

«Γιαπί Ιεηηϊηιΐδ βΙΐςιιΊδ ΓΟφΓιι-οηάυδ βηΐ, ςιι! υίπιηιηυβ άεΠηϊβΙ; ηβ, δι δβ πιηΐιιο οοηΓίββπΐιΙ , εοιη-

ηιυηϊοηβ βΐίςιιβ οχιροπίβ ϋΐίβ ίη Γππίιιΐδ εορυΙεηΐιΐΓ ; 631 Άί1υ<ί '1η εοη8ΐ''ι'13 '"3 εο»^·1"1-·105 ΐιιΐβη·ϊ<1»1.

ΚαΧ εί δψης τι διείργον άναμέσον των αμφοτέρων, )αιη νοΓΟ β'ι (|αϊϋρϊ«ιτ», ηποιΐ ϋΐϊ ϋϊπιιιβΐ, 3ΐιι1><>-

ούχέτι τδ διείργον δμοιον Εσται τούτοις, άλλ' ουΟ' Γυιη ίη ηοειίΐο οιιΐΐοοβνοπβ, ηοη ροΐεδί ία ηηοιΐ «1Ί-

Ετερον !<ηαι τοίς άμφοτέροις. Εί γαρ άπδένδς μέρους ΓΪιηΐΙ ϊΐίορϋΐη εδδβ δΐπιΐΐε, δεθ βΐι ιιίΓηφίο

4φομοιωθήσεται τδ διείργον ένΧ των δύο των πρότερον δυιη. Εΐεηϊιη δι βΐ) ιιηβ ρβΠβ \ά ςυοά βερβνβΐ

είρημένων άϊδίων, άπδ του άφομοιουμένου ούκέτι οχ «ΙΟΓηϊδ ίΐΐΐδ ρΓΐηοϊρϋϊ δϊηιϊΐο ίιιοπΐ, 31) εο ειι-

όλλότριον είη τδ διεϊργον, άλλ4 συναπτόμενον τφ :"" "«!'!·»·'!·—« '-»"" """ ""' ίϋ™"·»- «««1

Δφομυιουμένω, χαΧ δια του έξισουμένου μέρους Ισται

ί; συνάφεια, καΧ οΰκέτι τερματισβήσεται εν τί] των

δύο φύσεων άπ' αλλήλων διαστάσει. Εί δε καΧ ίστιν

οΰτε δμοιον των δύο, οδτε μέτοχον άπδ μέρους Οατέ-

ρου, ούκέτι δύο έστΧ τα άΐδια, καΧ άεΧ δντα· αλλά

,',:-};/ ·.--·. τρία, καΧ ούκέτι δύο άρχαΧ, καΧ δύο άλ

λήλοις εναντία τα πρώτα, αλλά τρίτον άλλο, καΧ εναν

τίον των αμφοτέρων, καΧ άνόμοιον τοις άμφοτέροις,

χαι βιεΤργον άναμέσον τοΐν δυοΐν, καΧ μη θατέρω έπι-

χοινωνούν δια τδ άλλόκοτον, καΧ ούτε αμφοτέρων λαμ-

ΐάνον την όμοίωσιν. ΚαΧ λοιπόν εσται ούκέτι δύο,

1>»1)εΐ, ηοη ειΊι

οιιιη οο ΰοη]ιιηοΙυιη. Οιιίρρβ ρεΓ Ιιβιιο ϊρδβηι ρ3Γ-

Ιοιη, <]»)» »ι1 >ΙΙιι<1 ηοοειίίΐ, ςιικϋΒΐη οοηΐΓ»Ι)ΐ!ΐιΐΓ

η(Γιιιίΐ38 ; «ηϋβ ηαΐΐϋδ ]3ηι ίιι αιηΐιηηιηι οοηΐΓβπ»-

ηιιιι ίηνΊει-ιη ηαίιΐΓβπιηι (ΙίνοιΊϊο ιβπηϊηιΐϋ ΓΟ!)»-

ηιιείιιπ. Αϊ δ'ι ηθ(|υβ βηώοπιπη κϊιηίΐβ βδΐ, ηεο ιιΐΐη

δϋί ρ:»Γΐε ουηι ϋΙΐΟΓΟ οοηιιηυηϊΐ'31, Γαΐδΐιιη οβί 3ΊΟΓ-

ηβ ε$δβ άυο, ςιι« δβηιρορ εχδΐίΐεπιιΐ. ε»ιηί ίι·ί3

οοη$υΓ§αη(. Ι'.βςιιο ιιοςπο ιΐιιο ].ιηι οπιηΐ ρπηοίρϊβ,

ιιοηιιο ϋυο ρι·Ίιιΐ3 ΐηνϊοϋΐη οοηΙι·3ήα; 5β(1 ΙΟΓίϊιιηι

(Ιΐκιι1>1:ηιι οι-ίεΐιΐΓ, ιιΐΓΪίΐιιβ οοιιίΓηΓΪυηι, ηο ιΐίδδϊ-

ηιϊΐε, ςυο Ι·:Η!Ι·ΜΙ ϋΐ3 δορϊταηΐιΐΓ : ςυοά ηϋιΊΙ

αυτόν του.



δ. ΕΠΡΙΙΛΝΙ1 ΓΛ

ιιΙΙι>πΐιΐ·ο οοιηιηυηβ ρι·ορΐθΓ (ϋνεΐ'βίΐαίειη Ιιαϋεαΐ , Α αλλά τρία ταϋτα, "Αλλως δ£ και ζητηθήβεται άλλος;

ικ.·ο 3ΐη1](>πιηι δϊιιιϋβ δίΐ. Κα ηοη ]:ιιιι ιΐιιο, 86(1, ιιΐί

(Ιίοΐυια ('.-.Ι, Ιι ί;ι ιιιιηιιτ;ιιιι1:ι κιιιιΐ, 86(1 εΐ βΐίϋδ φΐί~

(1;ιιιι, ι|ΐιί ιιιβϋίιΐδ ίπΐι·ινι·ιιί;ιΐ, ςυχί'εηϋυίι εδί ; δίνε

(]ΐι;ΐΓΐιΐ8, ιμιί Ϊ8ΐίιΐί>ιηο(ϋ (επηϊηυιιι ίιηηιίιΐ3ΐ. Νεςιιβ

εηΐηι ιΐιιο δοϋ ΐεΓηιίιιιιιη Ιιυηο, :ιι· νείυΐι ιιιιιπιιιι

(·ιιιι>1ι1ιΐι:ι ι: ρθ881ΙΠΐ, 11181 3116Γ <|ΐπ<1;»ιι> ΙίιιίΙιιΓ ;κ·ι·ι:.

ιΐ.α, <|ΐιί ΐιιΐβΓ Πΐ3 ιΐηο ςιιί(1ρίαηι ςυα 5ΐ>ραπΗιιι· ίι>-

]ίι,ί;ιΐ. Ο.ιϊιι εΐίαιη βΐ βείεηΐΐ3 ΙΙΙΝΙΙ ΜΙ ΙΗΗ ίύειιι ίΐΐο

(Ιι-ΙιιΗ Ι>>Γ, 61 (ΐπκΙι.ΊΐΛ, 61 Χ(|1ΐ!ΐ3ΐ6 |>ι :ι:<1ίι ιικ , εΐ

Ίΐΐΐΐδΐΐ'ίβ , III :ιιιι Ιιοϋ ίΐΐοδ 3(1 ]ΐ:ι«·(·ιιι 0011001'ΐΐκΐιιιφΐϋ

Γβνοοεί. Εκ ((ΐιΊΙιιΐΛ 86φΐϊίυΓ ιηηπίι είδβ Ιίηίΐοΐ'ειη,

Μ·ρ.π;ιίοι.Ίΐι ;ιΙΐΓΐ·ιιπι, αο ϋυο ιΙ(Ίΐϊΐ|ΐΐι· ΐεπηίηο ίΐΐο

ιΐυο ]:ιιιι 688ε, 86(1 Ιπ:ι

ό μεσιτεύσας, κα\ τον ορον τούτον έμβαλών τέταρτος.

Ου γαρ ήδύναντο οι δύο εκΟέσθαι τδν δρον ή τδ τείχος,

εί μη έτερος εΓη ό όροθέτης, ό τδ βιεϊργον άναμέσον

των αμφοτέρων έμδαλών. Άλλα κα'ι ειδήμων την

επιστήμην, κα'ι συνετδς τδν τρόπον,, κα\ επιεικής.

κα\ ενδοξότερος· ώστε δύνασθαι πεϊσαι αμφότερους

εις συμβιβασμδν ειρήνης. "Εσται ουν εΤς 6 όροθετών,

κα\ Εν τδ διεΐργον, κα'ι δύο τα τερματιζόμενα, χαι ούχ-

έ-ι δύο άρχα'ι μόνον, αλλά και τρεις, χα\ τέσσαρες.

Κα^ κατά τούτον τδν τρόπον έιΛ πολ),άς άρ/άς την

διάνοιαν τρέπειν Ενεβτι, κα\ ί|ν τα δντα, καΐ φαντά-

ζεσΟαι τα μη δντα.

(,)ιι:ι ηιΐϊοιιΐ! ρΐιιπι ίιι ριϊιιιιΐ'ίίΐ

β«ΐ ιιηίιιιιιβ, «Ι Ιιί$ <\αχ Γ(ίίρϋα $υοΐ ΓβΓιοΙίβ, φΐχ ηοη βϋΐιΐ οιςίΐαΐίοιιβ Πη«εη(1α.

XV. Οιιοιΐ αυίειιι ηβΓαΓίυβ ϋΐβ ΐ|ΐι*ι·ίΙ, υΐ «β Οοο Β ΙΕ'. Εν δε τψ ζητεί; τί/ν άλιτήριον κακίαν δΐΟεν

μη προσμίξαιθεφ· κα\γάρκα\ άτοπον εστί θεώ προσ-

άώαι. Ώμολόγηται γαρ εν τω χαρακτήρι της εκκλη

σιαστικής διδασκαλίας άλλότριον παντάπασι τδ θείον

κα1. αμιγές κακίας ύπάρχειν. θεδς γαρ ουδέν κακδν

έποίησεν, αλλά πάντα καλά λίαν, άγαΟδς ων την φΰ ·

σιν, ακατάληπτος την ούσίαν, πάντα περιέχων, αύτδς

δε ύπ' ούδενδς περιεχόμενος. ΟΟτε τοίνυν τδ κακδν

ην άϊ\, οϋτε εκ Θεού τδ κακδν γεγένηται. Μήτε ουν

Βντος του κακού, μήτε δντος αεί, μήτε εκ Θεού γε-

γενημένου, λοιπδν ζητεΐν Εστί ποίον τρόπον τδ μ.1]

δν αεί, αρχήν δε Ισχηκδς του είναι, λήγον δε κα\ άτ.ολ-

λύμενον, κα\ εϊς τέλος μη παραμέ»ον, πόθεν εσχε την

αρχήν. Κα'ι όταν τούτο ζητήσωμεν, πρώτον διανοη-

τέον έστ\ν, όποιον εστί τδ κακδν, κα'ι εν ποίω γίνεται

ϊΐίικί Ίιι ρΐ'Ίιυίβ οο^ίίαιιϋυιιι 6ίΐ(, (·ι:4'!ΐίΐιιο<1ί %ΪΙ, εί ίιι € τδ κακδν, καΐ εϊ Ιστι έμπερίγραπτόν τι, ή σώμα, ως

ιμιο δίΐ ιιι;ι1ιιιιι. Οείηιΐε βίΐιιβ 3ϋιιυί(1 φιϋ^ είιτυιιι- ειπείν, ή ύ-όστασιν εχει,ή καΐ (ϋζαν δύναται κεκτή-

ρθ88Ϊ1, ριιία εοΓρυβ, «ι υίΓυιη 8υ1>8ΐ3ηΐία ;«Μ- σΟαι. Κα'ι όταν ταύτα εν εαυτοί; διασκοπήσωμεν,

άνυπόστοιτον εΰρεθήσεται τδ χακδν, χαΐ μηδεμίαν

(5ίζαν ϊχον, άλλα Εως έργων μόνον έστ\ πρακτικής

ανθρωπινής ενεργείας άποτελεϊτικόν. Εν τω γαρ

ποιεΐν ήμδς τδ κακόν εστίν · εν δε τφ μη ποιεΐν οΰχ

υπάρχει, της εννοίας έφευρισκούσης τδ τί ποτέ εστί

τδ πονηρδν έργάσασΟαι ουκ άρέσκον θεφ, κα\ οδτε δυ-

νάμενον άντιλέγειν θεφ, ουδέ άντιμάχεσθαι πρδς τδ

θ.ίον. Πάν γαρ τδ ύπδ ανθρώπων δυνάμενον έκκό-

π:εσΟαι καΐ άναιρεϊσθαι, πολλφ μάλλον πρδς θεδν

άντεχε ιν αδύνατον.

ιιιιιΐίΐίηιιι ϋΙ1ίη@3ΐ; 6$1 Ί(1 ςυίιΐβιιι,

ί&ΐυϋ ϊρ<>υπι ιπϋιιβΓβ Ι)βη. 1]ηιΙβ

ιι;ι: Ι'οπιιιι ρπιϋΙιΊιη', ιΐίνίιπιιιι ΝΙΙΙΙΚΜΙ αϊ) ιιιιιιιί |κ·ιιί-

1ιι$ ρι-ανίιαίϋ αΐίβηιιιη :ιι· π^αιοΐιιιιι 6$$6. Νιιΐΐυιη

(Μΐίιιι ίΙΚ; ηκιΐιιιιι Ι'οΐΊΐ, $βι! Οΐηι>Ϊ3 ν,ιΐιΐο Ιιοικι ' : ευιη

ι·ι Μ'ΙΙ ιι;ιΐιπ·;ι 1κ>ηυ3, ιιοηυο οοηιρΓΰΙιοκΙί ί!Ιίυ8 ε$-

ββιιΐία ρο$$Ίΐ, βΐ υιιίνβΓβα ευηΐίηεαΐ, ηβο ;ιΙ> υΐΐο ίρββ

ιιικ·ίι·(·;ι ηι·(|ΐιο ιηαίιιιη βοιιρβΓ 6Χ8ΐίΓιΙ,

α !>«<> ρκκΙιιιΊιιιιι 68ΐ.1ΐ3(μΐϋ ευιη ηβΐ|ΐιο 632

ιηαίιιιη $ΊΙ, ιιι·ΐ|ΐκ; βειιιρβΓ ΓυβΓΪΙ, ηιτ 3 1>ι·ο ρι-ηπΐϋ-

Ιιιιιι; $ιιρβΓβ8ΐ ϋΙιιΊ ιιΐ ςιΐϊΓαιηιΐϋ, ηιιο<1 Μ·ηιρ·ι· ιηί-

ιιίιιιβ Ι'ΙΙΙ;ΓΪΙ, βΐ ίιιίΐίυιη βΐίςυοά Ι)3ΐ>υεπΙ, βΐ αΐίφίαιι-

ιΐο ιΙι·ΛΪιι;ιΐ :ιι· ριτο.ιΐ , ηεηιιε ρεΓρβιυο π)3ηε»1, υη(1β-

ιι:ιιη οι ί^Ίηπιι αΐΊΝ'ριτίΐ. δϋΐΐ ουιη ϋΐαϋ ίιΐ(]ΐιί8ίεΓΪη)α$,

$, < Ι ιιίπιιιι $υ[)8ΐ31)ΐία ;«Μ-

<|ΐια (:οιι-;ΐι·ΐ,:ιιιΐ ιιΐΐ;» Γ;ΙΙ!Κ·(· ιιίίαιιΙυΓ. Οιιχ ειιηι 3ρυι1

ΐιΐ)8 ρι·ι·ρι:ιΐ(1ι:Γίιιιπΐ5. ιιιιΐΐιιιιι ίιιβ88β ηι:ι1ο $αΙ)$ϊί>Ιεη'

1131», ιιεε πιιΐίιτιΐ! υΐΐηηι Ιιιιίκτι· Γβρεπβιηυβ, $6ά

ϊιι &υ1Ϊ8 Γ:κ·Γι , «Ίΐΐϋίϊ,ΐΐΊΊ·, εΐ Ιιιιιηαικιηι 6ΐ1ίείεη1Ϊ3ΐη

πι ;ι;;ι:ηιΙ<ι ρυι-ΙίϋεΓβ. ΕΐοηΊιη ι|ΐι:ιΙι·ιιιΐ8 :ιΙίι|ΐιί;Ι 1':ι-

,Ί,ΙΙΙΙΙΙΛ, ίιιι-,ι ϊιι εο ιιιηΐιιιιι ; ευηα ΥΟΓΟ ηίΐιίΐ :ι^ι-

ΐκ> ίΐίικί ίηΙεΙΙΪ£εηΙΪ3 ηθ8ΐΓ3

ι1ίι, <|ΐΓΐι1 $ίΙ ηιιιΐί α!ϊςυί(1 βΠίεεΓε, ιμκκΐ

ΐΊ:ο ιΙί>ρΓκ·(·;ιΙ, ιμιοιΐ εί Ιηιηειι π;ί'ι·.ιμ;ΐΓΊ 30 ινριι-

;:η ΙΓΙ· ηοη ροΐβίίΐ. ί»ΐ'ί"Ί"'Ι(' 6ηιιη ;ι'' ΙιοιηΊηϊϋυδ εχ-

>·'.ΑΊ ι.·\>ΐΊιι;;ιιί:|ΐΐι; ρί)1ε8ΐ , ιιιιιΐΐο ιιΓιιιιι.·;

XVI. Οε (Ιίαίιυΐο 1(1101(111; ΐΐε 1ι;ιΙϋ·ι»!ιιιιι ε8(, ευιη

ιιιϊηίιηε ιιΐι ΟΓίςίηο ϊρ-;ι η3ΐυΓΧΐ]υβ εοικίίΐίοιιε ιη;ι-

Ιιιιη εχ8ΐίΐί88ε, 8εά 3ΐίΐ|υ3ΐιΙο ροδίεα ΐϋΐηροΓϋ ηι:ι-

Ιιιιιι ((ηιιιΐ Γ»θ6ΓβΙ εχοο^ίΐ3886 : ΐΐα Ιααιειι ιιΐ οι-

]ΙΙΜΙΙΟ.ΙΪ ίιιΐιιπίί, 68861, ικ:φΐ:ιΐ|ΐι:ιιιι ΙαΙεΓεΙ ; νεηιιη

ΐ|ΐΐ(;ιη;ιΊιηιιιΐ!ΐιιι εχ(6Γ3 Ιιοιιο αίφιε ιιΐϋίΐβΓ ε88β εοιι-

ιΙιΐ.Ί ΙΙΓ;Ι.: βχεείίβηΐϊ Οεί ]υ8ΐίΙϊ3, ηυί ΡΓΟ βίιιςιιίαπ

8113 ΙιηιιίΙηΚ: 6Χ8Ϊ8ΐβΓβνυ1( !ΐ;ιιιιι:ι, 1)ΟΠ3ι(αβ Μΐ:ι ιιιιι-

ηίΐιιΐϋ ίη οοιηιηυηε ρΓοροηίΙ. Αο ηίηίίοιηίηυδ ΐ;ι-

ηιεη ΙΙΓΟ εο 30 ϋΐκ-ι ΐ:ιΐι ευ]υ8ΐ|ΐιβ οοηοβ85ΐιιη εϊΐ ,

ΙΙΓ'Ι ν.ΊΙίιιι ίι! ρϋΐ'ΐηίΐΐίΐ , 811Χ ιιΐ νιιίιιιιΐ :ι! ί θΙ)8εφΐεΐ!8,

φΐ'ΐίΐφΐίιΐ ΙιίιΐΙ ιι:ιι ΓΙ;Ι ι·Ι1ίπ.ι(. ΙΊ εΐ ίρ$6 3ΐ) 0111111

Ο Ι^7'. "Αμα δε κα\ περί διαβόλου οΰτως διαληπτέον,

ουκ άπδ κτίσεως φυσικώς κακού έκτισμένου, αλλά

έαυτω μετά χρόνον ποιεΐν κακδν έφευραμένου, ούχ

αγνοουμένου δε οποίος έμελλεν Εσεσθαι, αλλά κτι-

σΟέντος μεν άμα πάσι καλώς δ.ά την ύπερβολήν τ^ς

δικαιοσύνης χρηβιμώτατα, τφ τδν θεδν δι' ϋπερ6ο-

λήν αγαθότητας πάντας καΐ πάντα θελήσαντα είναι,

κα\ τα αυτού αγαθά πάσι προθεμένου *, κατά συγχώ-

ρησιν δε αύτεξουσιότητος συγχωρείν τοις απασιί

ιδία ζουλήσει χρήσΟαι, ψ θελήσειαν έπιχειρήματι Εκα

στος · ίνα αύτδς μεν αναίτιος των φαύλων εΓη, διάκρι-

σι; δε 'σται των εις άρετήν ιτροκοτττόντοίν, κα\ τ.ί-

1 Οι:ιι. ι, 51. * Κ. π^0:μενον.
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ΐιιΐε ρΓΟβί'βϋϊιιιιΐιιι·, .ιΐφΐβ »1> Ιιιιιιΐ3ηίΐ3(ε 1>οηί(3ΐβ-

φΐι· 8ΐΐ3 ΙΗΤΠΙΙΚΙ ΓεΓεππιΙ, (]ΪΒ<τίηιεη ίΐΓΐφκχΙ δία-

Ιιι;ιΐιιι·. Αϊ ίηδαηιικ ϋΐβ Μηιιεδ, ιΐιιιιι ιιΐι οιιιιιί ιιιιιΐί-

(ίχ Ιίιΐιι' Ιΐι'ΐιιιι ι'χίπΐΐΜΊ.1 δίικίοΐ, ιιιιη ιηοιίιι ΚΙ ι|ΗΟ(Ι

νιιΐΐ ηοη 35δε<ιιιίΐιΐΓ, 56(1 ;ι!ι.ι Γϊΐίοηε χφίαίβηι >><»-

ΐ:ιι« Πΐαηι τερεικίίΐ. ί)ιιίη οΐίαιιι εοηιΐίΐαβ 3 1)εο ΙΪΒ

ΐιΐιιιιο; δίιιε ιιΐΐο ρικίοιε ν'ιΐιιρεί'αΐ : ευ]ιΐ8 φΐκίειη

βίε ι.'\ ϋδ (Ιεΐίιΐίί φ κι: Ίιι ιιυ1)ίδ εειτ.υιιΐυΐ1 οεεαβκν-

ιιεηι ι-.Γπρίι, υΐ ϊη ε«1επι οιηιιίιι ορΐΠεϊη ρνοΐιπιιιι

ίΐίικί εχ ϊίφιο (Ιεπνεΐ. Ιιι ηυβ ηιαϋηχ· ίΐΐίυδ, ςΐϋΐηι

••χιΊπιΙϊ Α δε ρΐ'ακίίεαΐ ρΓοριι^ηιιΙΟΓ ροΐ'ιιΐδ 3ε (ΙοΓι-ιι-

ΒΟΙ· :ιρρ:ιινΐ; ΐ;ιηΐιιηΐΐ|ΐιι· α1>θ5ΐ, ιιΐ ΊΙΙαιη ικΚ-ηΐ, υΐ

:ιΐιιίπΐί;ιιη (|υθ(|ΐΐ6 (Μΐηι ε» 633 (οιιιιηιιηίοηειιΐφΐϋ

Βΐΐδειριαί. Ναιιι ει δΐιΙ>8ΐ:ιηΙιαιη ίΐΐε ΐπΐηιϊΐ, εΐ χίκτ-

1 ιι:ιιη 6δββ (ΙβΓοηΓιΙ, αε ευηι Οι-ο βειιιρει- Ρδϊβ, ηεε

1.ι(ί8

λιντης αυτού φιλανθρωπίας χαΐ αγαθότητας τα βρα- Α ηιηίοπιηι ειιΐρβ &ίΐ πιιιηαηίδ, ι·1 εοπιιη φή ίη ν><·-

δεϊα είσχομιζομένων. Ό δε μανιώδης ούτος Μάνης,

βουλόμενος κακίας ΰπεςαίρειν τον θεδν, μάλλον αύτώ

χαχίαν πρδς Γσον άντικατέστησεν. Όμοϋ δε χακίζων

την -1-1; κτίιιν ουκ αίσχϋνεται, εκ των εν ήμϊν

σφαλμάτων γιγνομένων τάς προφάσεις άπεμπολήσας,

χαΐ είς την πάϊαν δημιουργία1/ (των) ίσο^ρΜπων '

σννυφήνας, υπέρμαχος μάλλον γεγένηται κα\ υπερ

ασπιστής, ης φάσχει άπαγορεϋειν κακίας, χ.α\ άντ\

του πρδς αυτήν μίσους φιλίαν τινά κα\ κοινωνίαν πρδς

αυτήν άσπαζόμενος, οπότε σύστασιν αύτη δίοωσι, κα'ι

άϊδιάζουσαν αυτήν καταγγέλλει, συν Θεώ δε αεί ου^αν,

χαΐ μηδέποτε λήγουσαν του είναι. Όνόμασι δε τισιν

αυτήν άποκαλώνδιά πασών των υποθέσεων, έκπεσών

της αληθείας φωραθήσεται, της πάσης κτίσεως εκ

θεοΰ χαλώς έχτισμένης, εξ ων αύτδς παρατίθεται

μαρτυριών. ιιιΐφΐιιιιι (ΙεδίιιβΓΟ ρΓοΓιίεΙϋΓ. ΡΟΓΓΟ ουιη ϊιι οιηιιϊ

νίπΐβ ϋΐηιιι ΐιι.ιηιίιιΊΙιιικ αρρείΐεΐ, 3 νει·ί<;ιΙε ρροειιΐ 3ΐ»6ΓΓίΓβ (ΙερΓεΙιεηιΙείυη, ειιιιι οχ »1-

ίρδο Ιεδίίιιιοηϋδ 1ίφΐί(1ο εοιι&ΐίΐεπί, (|ΐιίί1.'(πίιΙ ;ι ϋεο εοηϋίΐιιιη ε§ΐ 1)εηε 3ε νεοκ: ίιιίκδβ ρι·ο-

XVII. Αι. [πι-, ίΐΐιιιΐ ρΓίιιιυιιι νίιίεικίιιιιι εκί, ηικκΐ

ι·;ιιιι ιιι;ιΙΐ'ΐ κιιιι ικιηπιιιΐ, ίιΐ φκκΐ εχ ίΙΙίιΐΒ Ββπΐΐ'ΐιΐί»

ίιίειη εδί αε εοιτιιρΓιυ. Υεπιιη δι εοιτιιρίίο βίι, ι·ιι-

]ιΐϋ επί Ιβηιΐβιη εοππιρΓιο ? δι αΐίοπιιη ε$(, εοιίΒίβιι-

ΐι-ι- ϊρδϊ ιηαηβη» , ];ιιιιι1ικΙιιιιι οιιιιιΐ3 εοπ-υιαρειε

ιΐι-ΐιΐπΐ , αε «οία ΐαιη ίιιΓιιιίΐο ΐεηιροι·ε εοηδίδίεΓε,

«Ιιιιη νΐηυιη κικιπιηι εΟΙεαείίαΙβιη βΜδετΐΐ, ηβε »',»

ιιΐΐο ΓεδεπκΙίΐιΐΓ. δϊ νεηο Βυίιηείίρδϊυδ βδίεοΓπιρίίιι,

εοΓπιιιιρεηδ αε ρει·(1οιιΐ3ΐΐ8 Β6&6 , εΐ ΓΜΙΙΜΙΠΠΙ*, αε

ρει-ϋεηδ ρι·ι ίΐιίι Ιαηίΐεηι , ηεηυβ εοιίίίδίεΐ , ευηι ΒΙΗ

εοπβυηιρίΓίεβιη αε ϋΟΓΓίιρίΓΪεεηι νίιη 1ι:ιΙ«·;ιΐ. ()·ι;ι:

πιιη ί!3 8ΐηΙ, φίαιιιιηι ταΐίοιιε (αηΐο Ιειπροτε, πι ίΐΐε

(·ίκ·ιι1;ιΐοι· αδδΡί'ίΐ , ροΐιιίΐ εχ8Ϊ8ΐ6Γε? Ρί»;ΐ8Γε3 ικε

ιι!ί:ιιιι οιηηίηο ευηι νίΐα εοηιηιιιηϊουειιι ΙκώοΓβ ρη-

Ιοί'ίΐ, ιιι·ι[ΐΐι: ευιιι ι·;ι ;πιΙ ι ιιιιι Ι)οιιίΙ:ιΙε νοίΜΐΐΜΐ ι; .

,);ιηι νι-ΐΌ ι·ιιιη ίη υηαηιια(|ΐιε εΐ'ε.Ίΐαΐ'υιη η-πιπι ,

(|ΐι;«ϋ ϊΐΐε νίΐυρεί'αΐ, ΙιοηίΙ;ιΙΪ8 ίιΐδίΐ .ιϋ(]ΐιίιΙ, Ιοία (·]υβ

<1ε ιιιιιΐίΐί;· ύίβρυΐαΐίο εοηείϋίΐΐ ηεεεΒδε εΒί, βο φίοιΐ

αΐΐεΐ'ΐιΐδ ίΐΐηπιιη, φΐχ εοηιηιεηιθΓ:ινίΐ , (|ΐι;ι·ιΙ;ιπι ΜΙ

«ΙΙΙΙΙ ίΐΙΐΐ'Γο δοείεΐαδ, ηΐ (1ε ΒεΓρεηΙί1)ΐΐ8, ε;£ΐεΓί8(|ΐιε

νειιεηηΐίδ Ιιεδίϋβ ιιοηηϋιίΐ (Ιίοαίιιι·. Ηχε ειιίιιι ιιιιι·

ηί:ι, ([ΙΙ;Γ ;ι!ι ίΐΐο ιιοιιήιιε ίρ$ο νίΐιιρεΓαιιΐυι·, αιΐ ιίΒυηι

:ιΙίΐ|ΐκ·ιιι υΐίϋΐαίειηφίβ ρΓοεί'εαία -,ιιηΐ , εΐ Ίιι Ιιί$

ιικιΐί ιΐΊΐιι'ιΙίιιιιι πινί'ΐιίΐιιι-, φΐιιιΐ 3(1 ΒεΓρείιΙεβ ιν!ί·

ΙΖ'. Και πρώτον μεν, δτι ϋλην ταϋτην χέχληκε,

χατά δε τδν αύτδν νουν λογίζεται ταϋ:ην είναι φΟο-

ράν. Κα\ πρώτον μεν, εί Ιστι φθορά, τίνος άρα εϊη

φθορά. Κα: εί μεν· άλλων φθορά υπάρχει, αυτή δε

έμπαράμονός έυτιν, άρα εκπαλαι έφθειρε τα δντα,

κα\ μόνη αδτη συνέστηκεν εν χρόνω τοσούτω τδ της

αυτής δυνάμεως ένεργητικδν εργαζομένη , καΐ μη

έκκοπτομένη. Εί δε εαυτής εστί φθορά, φΟείρουσά

τε κι. δαμάζουσα, χα.\ άναλίσχουσα, κα'ι άπόλλουσα,

&πολλυμένη έστΧ, χα'ι ου σταθήσεται, εαυτής άναλω- (

τική τις ούσα κα\ φθαρτική. Πώς ούν ϊστηκε τοσού

τον χρόνον υπάρχουσα κατά τδν άγύρτου λόγον, "Αμα

ίέ ου συγκοινωνήσει όλως τη ζωί), ουδέ άμα ζωής *

ε ΰρεθήσεται, οΟτε άγαθότητος. Όποτε δε εν έκάστω

των ύπ' αύτοϋ χακιζομένων κτισμάτων χα\ άγαθότης

.,:--·.. διέπεβε πανταχόθεν 6 περΧ κακίας αυτού λό

γος, δια τδ έπικοινωνεϊν θάτερον των ύπ' αύτοϋ λε

γομένων θατέρω, ως είπεϊν περ\ δφεων καΐ των

άλλων ερπετών ιοβόλων. "Οσα γαρ εστίν έπ\ τδ χρή-

σ·.μον χατεσ-χευασμένα, παρ' αύτώ δε τφ ονόματι

χαχιζόμενα, εν αυτοί; κα\ τδ άντίθετον της χαχία;

εύρίαχεται, ως ειπείν περ\ δφεως κα\ των άλλων.

"Εξ ων γαρ Ιδς είς θάνατον εν έαυτοΐς ', κα\ άντίδο-

τος προς άντίδοτον θανάτου, χα\ κακώσεως καχιζο-

μίνων, -/.·/'; ήμέραν* μεν είς έργασίαν άνθρώποις, Ι) φίαιμιε υ ^οηιι$ εοηνβιιίΐ. Γ\ ϋ^ιίοιιι εηίηι Ιεΐηΐυ

ιί>ς κι: είς τδ φωτίζεσθαί τε κα'ι ύράν. Άλλα κα'ι ή

νϋξ ή ηαρ' αύτφ ονόματι καχιζομίνη, άνάπαυσίς τις

:',·..';.··-/'. εκ θεοϋ άνθρωποι; γεγονυϊα. Κα\ οϋτως

τδ χαΟ' εν άγαθδν υπάρχον ευρίσκεται, κα\ μη δυ-

νάμενον άπδ των εν ήμϊν άμαρτημάτιον τδ δνομα

έ^ειν, ή τδ Γσον του κάκου την όμωνυμίαν εύρίσχον.

Λίφκ; ίΐ.Ί φίαιιιΙίΙκΊ ι-επιιιι οιιιιιίυπι 1>οιιαιιι

νίπΐΒ, ει Γοιιίτα ιιιοπειιι ίηΙ1ίεΐαιικ|ΐιε 3ΐ> ίρδί$ !α-

1)6111 Γι'ΐΐιπίίιιιιι :ι|ι ίίδ ΐ|ΐιί !:ι^ί δΐΐΐΐΐ (·ιι!1ϊμϊΐ ιιι·. Βίε

(ΙΊεδ ςιιί(Ιειιι Ιιιιιιιαιιίί! εΒί εχεΓεειιιΙίβ ορει·ΙΙ>ιΐδ εικι-

ΒΐίΙιι(3, ειι]ιΐ8 Ιίοιιρίίι-ίο εοΙΙιΐίΐίΓηιιΙιΐΓ, ηεϋίϋεεπιιιιιΐ

οιιιιΓια. δε(1 ρΐ ιιοχ, ειιϊ ρι·οΙ)ΐ·οΒΐιιιι ίΐΐιιιΐ ηοιηειι :\1-

(ι-ΊΙ)ΐιίΙ, αιΐ Ιιοιηίηιιιη (|ΐιϊεΙβιη ε$ΐ α ΐκ·ο εοιιεϋδϋ3.

ΜΓΐ|ΐ!ΐ! 3 ρεεε3ΐί$ ΐιο$1ι·ίί> 6$8β (ΙεηοιιΓι-

ι. υ..; -..ιι. :ιυΐ εηϋειιι ουιιι ηιαίο αρρείΐαΐίοιιβ εεηββηάαηι.

ΙΗ'. Πάντα γαρ καλά και ηδέα, χα\ ουδέν άπόβλη- XVIII. διιηΐ εηίηι Ιοη» 8ε ]]ΐ<·πικΙ;ι ΡΓΟΓ$ΙΙ$

τον, τω, Καϊ Ιδού, φησ\, -ι'ατη χαΛϊι ΛΙατ· ·/.·/·. οηιηίη, ικΊρκ: <|ΐιίι1ΐ[ΐι:ιιιι ε$(, (]ΐκκΙ Γβ]ίείεη(1ιιηι νί-

οΰδαμοΰ χαχίας έστ'ι ρ*ίζα. Τούτου γαρ χάριν χα\ δ ι!ι·;ιΙιιι·. ΟιιοιΙ εχ Ιιί- νιτΙΓί:, 3ρρ3ΓεΙ : £( κΐη·, ίηφίΐΐ.

Ηϊδς, εξ ύκαρχής χτίζων τδν πάντα χόσμον τη αύτοϋ οιηηΐα ναΐάβ ύοηα * : ηιΐΒ(]ΐΐ3ΐη ιιΐ ιηηΊίΐίΐΒ Γ3(1ϊχ αΐΐ;»

1 Ρ. ίαορίεπώ;. ' ΟΟΓ. ' Ι·\ αΰτοΐς. * Γ. ήμέρ». ' 660.1,31.
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ι·ι:πι:ιίιιτ. 634 Είοιιπη ρΓορΚ-ιν.ι 0·:ιΐ5 «·υιη ίιιίΐίο Α άγαΟότητι, καθ' εκαστον των κτισμάτων τδ χα'/Λν

ιιιυιιιΐυιη ρπι ΜΙ;Ι 1>οηίΐηΙε Γ:Ι|ΙΠΓ:ΙΠ·Ι, ιΐβ ιιη;ΐφΐ.ΐφΐ<ΐ

ΟΓϋβΙητυηι α βε ΓΟΠΙΙΙΙ 1)οηηιη ε886 ρι-οηιιηΐίανίΐ : Ι'.ι

ΐ'ϊί/ιί, ίηφίίΐ , Ι)ιΊΐα ηηιχΐ βί&ΐΐ Ιιοηιιιη ', ιιΐ εΐ (1ε Π-

Ιιπιιη Ιιηιιίΐίΐΐϋ ΙεκΙίιηοιΓιιιιη Γειτεί, (Ί Ιιιιΐιι.ηιι £6-

ηει-ίδ ϊιιίιηίεοΓυπ) (·:ι1Ιίι1ίι.:ιΐι·ιη οχεΙυιΙοΓβΐ , φΐί ηε-

φΐίίκϊηπκ Γαίχιΐίδ νειϊΐαίβηι εχ 1ιοιηίηί1)ΐι& Γιπκΐίΐιιβ

«•χϋΓιιι^ιιιτι; ι οΐϋίπΙιΐΓ. Ρπιιιο 8Ϊφΐί(!εηι ιϋο κνίιιιη

30 ΐειταιη , ΙΜΓ>:ΙΙΙΦΚ; ειιιη οηιηί1)ΐΐ8, φΐχ ίη ΐι-ητι

Μΐιιΐ, ('οηιΐ'κΐίΐ. Κι ν'ιιΐίΐ , (Ί ^^^ε ύοηκιη, ;ιϊι 5οπ-

ρΐιιι-3. ΙΙΐΐΊΐηιιιαηι νεη) Ιιοιιιιιη 8β Γ.ΐ€ΐιιπι<η <·ΝΜ·

ΐ)θδπι;1κ\ι, οι ((ΐκκΐ, ορβΓβ (Ιοιιίφιο ρεπΓοοίο, βοοβ

Ιηιιιηιη ιϋχϊί,ϋΐ· Ιε{ρΙιΐΓ? βιιβηι νοεειη (Ιβϊηεερδ <1β

βςυ'ΐδ , (1ε ιιιιιι ί , άε ςεηιιιηίΐηΐδ , (1ε ηΐ'ΐιοπίιιΐδ, ϋβ

ΐ'οβίί δκίεπίΐϋδ, (1β ρει:ιι>!ίΙ>ιΐ5, (Ιεφιε ;ινί1>η:;, ρερίί-

Ιιΐιιι* βε ρίδϋίΐκΐδ ιΐϋΐΐι'ριιΐ. Ναπι ίη ιιηοςυοφίβ,'

νίάίΐ, ιιΐφΐίΐ, Ιλ'ίΐί , (Ι ιΥιν Ιι/ιιηιιη. ιΝοιι ((ΐιοιΐ ;ιιιΙ

ϊ}ίΐιο»ππ:1 ;ΐΒΐο:(, ηιιΐ ιώί ρπ)θΓοηΐ:> βιιηΐ , νείιιΐ εχ-

]ΐι·ι·ίΐΊΐΓι;ι φΐ3ΐ1:πη 1)θηη εδ56 εοιηρ<:π53Ρΐ ; 8οιΙ φ^ο(I

1)θΐΐ3 οιηηίίΐ τενεΓ3 βίηΐ, ηεφιε ιη;ι1Ι φΐίιΐιμκπη ίιΐίίι,

ρι·ορ!6Γ ίηιρπιΙιοΓυιη Ιιοηιίηυη) ορίηίοηοηι Ιιο<· νείυΐ

οΐ'ίκ'ΐιΐο 1)011.1 ε88ε οηπιίιι :κ· |)ΙΜΊ>|:ΙΓ:Ι Ιεβίαίιΐδ ε$1;

ϊιΙεοφΗ) Ιιοιιιιιη οδβε ιΐίχίι, ιμκκΐ ιηιιϋ 3ε ηεφί'ιΐίχ

βχείιΐδίοιιβηι εοηΐϊηεί. Ιίι ηίπιϊηιιη Ιιοε ίρβο,

εδ8β υοηιιιη οιηηε εί^ηίΠΐ'ΐινίΙ, ιοΜαΙιΐΓ !.Ι!Λ;Ι

ϊΐΐϊ (ΙΐΜΐιΜιΐία ίη ΙιοιηίηεΒ ίιινεε[3 ΒϋΐιίειιΓι», ρε88ί-

ιηηφίβ οιπιΓίϋ ιηαΐΐ (1ο^ιιΐ3ΐί8 ΒΓεΙιϊίβείοπιηι ορίηίο

επέφερε, λέγων Λ'ηί εΊδεν ό θε&ς, Ζτι

όπως τψ χαλώ μαρτυρήστ}, χα\ άνέλοι την των επί

βουλων της ανθρωπείας φύσεως δεινίτητα, των δια

μύθων πονηρών έπινοησάντων άφανίσαι εκ των αν

θρώπων την άλήθειαν. Έποίησε γαρ τδν ούρανδν,

χα'ι την γήν, χα\ τδ φως, χαΐ τα εν τ^ γη εν τη

πρώτη ήμίρα. Και εΐδε, χαΐ Ιδού χαΛοτ, φηΛν ή

Γραφή. "Αρα γαρ ουκ |]δει, δτι καλδν ήμελλεν έρ-

γάζεσθαι, ότι μετά τδ γενέσθαι λέγει, '/ίού χαΛότ;

Κα\ οϋτίι) καθεξής έιΛ τοις ϋδασιν, έπ'ι της θαλάσσης,

έπ'ι των βλαστημάτων, έπι των ξύλων, έπ\ των φω

στήρων εν ούρανώ, έπ'ι των κτηνών, έπ'ι των πτηνοιν,

καν ερπετών, χα'ι ιχθύων. Καθ' εκαστον γαρ Ελεγε ·

Κάί εΊδεν ύ θεές, χαΐ Ιδού χαΛόν. Ου τδ πρότερον

' άγνοών, ουδέ μετά τδ γενέιθαι, ως δΊαπείρας ' έσχη-

κώς του είδέναι, ότι καλδν, αλλά άτΛ του ε'ναι πάντα

χαλά, κα\ οϋδαμοϋ είναι κακδν προεΟέσπιζε , &ιά

την των κακόβουλων δίξαν, των πάντων αγαθών όν

των καΧ καλών μαρτυρου μένων, κατά την του καλού

άληθεστάτην μαρτυρίαν τδ καλδν έλεγε, στέρησις Βν

παντδς αγαθού και πάσης κακία; · χα'ι ίνα ά~δ του

χαλδν είναι τδ πάν, άναιρήται ό περ'ι κακίας άνΟρώ-

ποις έπινενοη μένος λίγος, ίνα την πάσαν Οπόληψιν

την κακότροπον των την διδασχαλίαν παρεισφερίντων

παντάπασιν άνέλοι

ΡοϋΐΐΌΐιιο ιιΐι'ι 3(1 Ιιοιιιίηειη νπιΐιιη) εε(, Ιιοιιιιιη

ϋδδε ηοη ιΐίχίΐ, ηοη ιριοιΐ ιη:ιΙιιηι φΐίϋϋαιιι Ιιοιιιο

«ίΐ, οριι$ οηιηϊιιιιι <|ΐι:<· ίη ΐεΓΓ.ι εοηι1ίι.ι 8ΐιη( Ιοηςε

ρΓίϋβΙηιιΙίδδίηιηιη; ιμιοιΐ ιιΐ ίηιρι·ι·:ιη·ι οχΙοΐΊδ ιηεχ-

|ν1ίι·»1)ΊΙί (|ΐΐ3ΐΙ·ιιη 081 Η Ι)ϋθ 8αρίοηΐί3 ρΐ'οιίιιείιιιη;

«Ίΐί (Ιι·Ι|ίΐ|1Ι!' ΠΊΊ1ΙΙΙ ΟΙΙΙΙΙΜΙΙ1Ι & 8ε (ΤινιΙ ΜΙΊΙΙΙΙ (ΙοίΙΙΓ

ιιπίιιηι :κ: ρΐ'ίικ ΐρ:)1ιιιιι (Ιι·ίι·ι ΙΊ· 8(α(ιιεΓ3ΐ : ιμιΐ'ΐιι:ιι| ·

Ηίοιίιπη Ικεε νι'ΐΊι;» (1οεΙπΓ3ηΙ : Ι'Ίΐί-'κιιιιιιχ ΙιοηιΊηεηι

ιιιΐ ίιη-ιιιΐ'ιιιιαη ιιο.',Ιηιιιι ιΊ ι,ίιηίΓιηκΓιηιΊΐι ; 61 ρτααίηΐ

ρίίάΐιια ηιηΓΪϊ, ^'. νοίαΐϊΐίύηί αχΓι, α τορίίΐίΐ)»! ΐεη·κ,

ίΐ ]ΐιηιεηΐΊι, (Ι 1>αΐϋι , α οιηηϋι» ηνα> ίη Ιβπα

«κηΐ *.· νβπιιη φίοιιίηηι ,κΐ Πει ϊηΐ32Ϊιιεη) ΓΓεβΙυβ

ΓΒΐ, ΐιιιιι εχΓεΙΙειιΐί (ϋ^ηίιηΐε εοιιΐβιιΐχ βαεΓΧ 1/ιΐΐυΓα*

•ΊΐΓπιηΐ, ηπΐ!:ι αϊ «οεβββίοηε ορυί β8δε νί)Ιεΐΐΐιιι·.

Νηιη 8Ϊ 1κ>ηίΐ3ΐί$ ιρβίαδ βπιΐ ίηιιιςίηο ρΐ'ΟΐϋίΙιΐδ,

1>ι'ί ιιίιιιί πιιη :κ: Ποηιίηί, ιμιί δίΐ οηιιιίιιιη τεΓυηι ατ-

ιίΙι·\ :«: Ιιοηυδ. α ιμιο Ιιοηίΐιιΐί·; Γοηβ οιηιιίϋ, η(Ιεο(|ΐΐϋ

Ιιοιιιιηι 635 ϊ|^»"ΐ ί" υιιίνθΓ53 ιΙι·ιΊν:ιΐιπ·, (μιίιΐ ;α-

Ιίιιι:1»:ι1 Ικκ·. :ιικΓιι·<! Ιοδίίιηοιιίιπη , Κι (ΊΊΊ·

<Ηΐιη ίοηϋρΐίίιΐδ ίιη.·ν§ίινειη ίη ββββ εοηΐίηοΓοΙ ?

0:« ΙΠΙΙΚΊΙ , 3ΐ)8θΙΐΙΐίδ ΟΙΙΙΙΙΪΙιΙΙϋ ΙΐηίνθΓ80Ι|υθ

ΙΙΙΊ·ΓΙ'(·|Ο, νιΊιιΙ οΙκιριι:ιιι> , ιιΙΐΊΐι (Ιέ οπιηίΐιιΐδ ΙΟΒίί-

ΜΙ ιΓπιιη ιΐίνίιιη-ί ϋΐ-πηο ρπιΐινϋΐ : Ει νίάίΐ Οοιι αΐΗ-

(ΐα φικ (Μβταΐ, 61 (Μβ ναΐύβ. Ιιοηα; ιιΐιί εΐ νοο'ΐιι

ίΙΙ;ιηι, ναΐάβ, :ιιΙιΙίΐ:ιιη νοίιιίΐ |ι·ι ,ιΐ νεπι Ιιιιιι νι ιΐ,· ·.,

ν«·| ιμΓΐιΊ ΪΗ νιι Ι , ιιΐ , οιιιιιί ροτνει-Βΐ ίΙΙιυΒ (Ιο ιηι.ΐο

(Ιομιιι:ιΐίίί νιΊηΐ ι·:κΙιι·ι· Βΐιΐιΐίΐΐα, ηηκπιη ϊικίι: ηιιΐΐιΐδ

(;ιιιΐ;ι· ΙΙΊΙΚΊ ίΐ;ιιίκ ϋΐτίρεί'εΐ , 8ι·ιηρίΙ<!Γη3ΐη ιιΐ Ρ8$ε

|ίΐ;ιΐΊιί;>ιιι εοςίΐατεΐ. Λ.ιιιι ι·]ιι^ιιίοι!ί ϋϋ ΠΙ» δυπηοιιιιιη

Είτα έλΟών έπ\ τδν ίνΟρωπον, ούχ εΐπεν, δτι χα

λδν, ούχ δτι καχδν 6 άνθρωπος, τδ έξοχώτατον παρά

πάντα τα έπ\ της γης έκτισμένα, τδν επί τω αρχειν

εκ Θεού έκτισμένον σοφία άρ<5ήτω, ψ έ'μελλε παρα-

δ'.δ'/να: Θεδς εις δεσποτείαν των ΰπ' αυτού πάντων

έκτυμένων, ως φησι ' Ποιήσωμεγ1 άνθρωχυν κατ"

εϊχύνα ήμετέ^αν χαΐ καθ' όμοίωσιν · καΐ όρχέτω-

σαν ίων Ιχθύων της ΟαΛάσσης χαΐ των πετει-

τον ουρανού, χαΐ των ίρχετών της γης, χαΐ

, χα'ι θηρίων, χαΐ πάπων των όντων κ.τΐ

της γης. Άλλ' επειδή κατ' είχίνα θεού έκτίσΟη.

ήρκέσβη τδ θείον γράμμα τω τοσούτιο άξιώματι μη

χρείαν έχειν προσθήκης έτι. Ει γαρ αυτής της άγα-

Οότητος είχε κεκτημένος την εικόνα, φημί δε τον

Κυρίου Θεού πάσης κτίσεως δημιουργού καΐ αγαθού,

εξ ου πάσα πηγή άγαΟοσύνης, εξ ου τδ άγαθδν εν

Π πάσιν υπάρχει· πώς έτι χρείαν είχε μαρτυρίας

άκούσαι, ό'τι Ίδον ν,αΛον , οπότε την είκίνα αυτού

του κάλου είχε κεκτημένος ; Έφ' ύστερον δε επί τέ

λει των δλων, μετά τδ ποιήσαι πάσαν δημιουργίαν,

έπισφραγισάμενος ό θείος λίγος, τοις πάσι την αυ

τήν μαρτυρίαν προυθετο φάσκων · Κα) είδεν ό θεές

πάντα όσα έποίησε, χαϊ ιδού χαΛά Λίαν· μετά

προσθήκης του Λίαν ειπών ( αυτή δ» έτύγχανεν

Εκτη ήμεροι και εβδόμη καταπαΰσεως) · Ζνα την ρΊ-

ζαν την περί του κακού άνελών, μηκέτι εϋροι πρί-

φασίν τ·.ς τούτο τολμησαι, άϊδιάζουσαν την κακίαν

δια'Λ)εΐσΟαι. Άνήρητΐΐ γαρ ό αύτδς περί ταύτης λί

γος. Οϋδαμοΰ γαρ ην τδ κακδν, πάντων καλών δντων

. >» 10, 12, 1?, 21, 23. ' ϊΙ»ϊ«1. ', 36. 3 Γ. δια. πείρας.



57 ΑΟΥΕΚδυδ Π£βΕ8Ε8 ΙΛΒ. II. ΤΟΜ. Π. — ΙΙ,ΕΚΕδ. ίΧΥΙ. Μ

λίαν, χα'ι εκ θχοΰ αγαθού γεγενημένων, κα'ι μ^μαρ- Α

τυρημένων.

Ιθ*. "ΤΓλης δε διττή ή όνομαοία. Το μεν γαρ, ως

Εφην, χατά τον νουν του άλιτηρίου εστίν ενεργείας

χι\ φθοράς [κα'ι] άναλωτικής δνομα · ΰλην δε είώΟα-

μεν λέγειν την κίσμησιν εκάστου πράγματος τοις τάς

::/·,ι; έργαζομένοις · ως ειπείν, Ολη ξύλων, ΰλη

πηλουργίας. Ολη χρυσού, Ολη αργύρου. Λέγεται δε

ύλη τις εργασίας εν τοις σώμασιν ή άπο φθαρμάτων

καχώσεως συναγόμενη. Λεγέτω τοίνυν 6 πρόσφατος

ήχων μάντις, καΐ τα προ αιώνων έπαγγελλόμενος.

Έτίλμησε γαρ ό τοιούτος καΧ Πνεύμα παράκλητον

Ιαυτον λέγειν άλλοτε δε άπόστολον Ιησού Χριστού

εαυτόν, ως Εφην, έπιφημίζίΐ, οΟτε είδος περιστεράς

«οτε ένδυσάμενος, ουδέ το άπ' ουρανού εις Ενδυμα "

ρσίας θύναμιν τοις άποστόλοις πεμφΟεν Πνεύμα

ον, ? έπηγγείλατο πέμπειν 6 Μονογενής,

ου μετά ΧολΛάς τί^ιέρας εκείνος έρισάμενος, αλλά

εΟΘΙ/ς αυτού άνελθόντος, ως Ελεγεν ΐάν εγώ άχ-

ί ΐ" ·. εκείνος έΛενσεται. ΚαΧ εύθϋς εν τψ ΰπερώω

εκλήβθησαν Πνεύματος αγίου, εν τω άνακάμψαι αΰ-

τονς άπο του δρους των Ελαίων, κατά το γεγραμμέ-

νον · Καΐ ύ^ρΟησαν αύτοΐς γΛώσσαι πνρύς διαμε-

ριζόμεναι, χαΐ ό οίκος ένεχΛήσΟη ωσχερ χνοής

βιαίας, χαΐ έπεχάϋισε τύ Πνεύμα έρ' εχαστσν

αντώτ, χαΐ έΛάΛηντ γ.ΐώσσαις τα θαυμάσια του

$«05. χαΐ έκαστος ηχούσε τ$ Ιδία γΛώσση.

Ήσατ Ιέ άχύ παντός γένους της ύΛο τύν ούρα-

πίτ, χαΧ ϊχαστος δια του Πνεύματος παρεκαλοΰντο, £

οι τ» απόστολοι δια της δωρεάί, καΧ πάντα τα ΙΟνη

ίΛτής ένηχήσεωςτής του θεού Οαυααστής διδασκα-

Ιίας.

Ει γαρ το Πνεΰμα το παράκλητον, όπερ έπηγγεί

λατο τοΓς μαθηταίς 6 Κύριος, ό αγύρτης ούτος έτύγ-

/-·;:·.. ό έμμανής αληθώς, καΐ φερώνυμος της εαυ

τού επωνυμίας, παρήλθαν οι απόστολοι στερηθέντες

της επαγγελίας, άκούσαντες παρά του άψευδούς Κυ

ρίου · Λ .·( :' .Μ -··'>: την ίωρεάν τον αγίου Πνεύματος

ϋύ μετά χοΛΛάς ταύτας ημέρας. Κα\ εύρεΟήσεται

ό άπατεών του Χριστού χ.αταψευδόμενος, ως μη πλη-

ρώιαντος τα ούτω είρημένα. Παρήλθε γαρ ή γενεά

των αποστόλων, φημί δε άπ6 Πέτρου α/.ν Παύλου, '

χα'ι 4χρι Ιωάννου, του κα\ χρονίσαντος εν κοσμώ

ίχρι των Τραϊανού χρόνων. Κα\ παρήλΟεν Ιάκωβος

β πρώτος ίπισκοπεύσας εν Ίεροσολύμοις, ό αδελφός

έπιχληθε\ς του Κυρίου, παϊς δε του Ιωσήφ, άπδ της

(βίας αύτοΰ γυναικός γεννηθείς συν τοις λοιποϊς αύ-

"·'>'· άδελφβΐς, οΤς συναναΐτραφείς ύ Κύρ'.ος Ιησούς

Χρίστος, δ άπίι Μαρίας της άειπαρΟένου κατά σάρκα

γεννηθείς, εν τάξε ι αδελφών Ισχι του χαλίϊσΟαι αυτών

αδελφός, χαΧ οι σύνθρονοι αυτού πάντες οι άγιοι· χ.α\

(ΐετ' αυτών Συμεών 6 υίος του πατραβέλφου αυτού

«1ος του Κλεώπα>τοϋ αδελφού Ιωσήφ. ΤΩν τους χρό-

»υς καθεξής και καθ" είρμδν άπο του Ιακώβου του

Οεθ3δ!θ |ΐ|·;ιτί,ϊί|ΐ!Γ. ΝΙΊΙΙΙΙ' (Ίΐϊϊΐ! ιιι-.!ι|::ι ιΐΝ|:Ί;·:ιι ι·ι ·!.

ι-πιιι ν;ι1ιΙι' 1)01)3 εδδείΐΐ ιιΐιιιιι:ι, 01 Π Ι)ΟΙΙΟ Οεο ρπι-

ιίπι ΐ:ι, ε]ιΐ8ϋβπ)ςιιε Ιεδίϊπιυηίο εοιηρΓυΙ>:ιΐ3.

XIX. ΟΐΓΐιΊ'ΐιιιι ιιι:ιΙΐΜ·'ι;ι: ΙΙΙΙΜΙΙ-ΙΙ ιΙιιρϋπΊΐ· ΒΪ^ΙιΊ-

Ιί«·:»Ιίοηι·ιιι ιιΙιΓιιΐιΊ : :ι1ΐπ·;ι 6&1 <|ΙΙ:1' ''ν <)ε1εΒΐ3η(Ιί

ίΐΐίυδ ηοιηίηϊβ Βεηΐεηΐίβ, 3εΐϊοηεη) εΐ οοΓπιρίίο-

ΙΙΙΊΙΙ 30 (·011Μ1ΙΙΙ]!ΐΐ ί;Ί'Ι!Ι (|ΙΜ!ΙΙ(!.ΙΙ1Ι \ϊ||| <·\|ΙΙΊΙ|Γ|ί ;

;ι1Ιι·Γ:ι, ςΐ!3 ΜΙ! μη Γ.ΊΊϋιι ιηιιπϊπΐϋ, ιΐιι,ι· 3(1 υδΙΙΠΙ 3Π'|-

ΓιοΪ8 δρεεί.ιηΐ, 3ρρ3Γ3ΐιπη ηΐ3ΐεπ3ΐη (ΙίείιιιυΒ : νβΐιιΐί

Γιμπιιι Ίΐιιΐ, Ιί;;Ιιι::ΐ', 311Π ;1Γ;.ΜΊιΐίι]!!ΐ' η)3ΐοπεΐ)). Αρ-

ρι.·11;ιΐιιι· ει ιιΐ3ΐεπ3 ίη εοΓρθΓΪ1)Π8, ιρκι· εχ Ιιιιηιοπιιιι

ι·(ΐτ·π:ρ|ι>|:ι νί1ΐθ<)ΐ16 επΙϋξίΙΙΙΓ. Πίΐ'.-ιΙ ίΟςυε ΙΙΟνίΙΒ

ϊΐΐε Υβίεβ, ηυϊ Β« 63 8εϊι·ε ρΓοΰΙεΙυπ, ΦΙ;Γ η!> οιιιιιί

»·1επιίΐ3ΐε ΓιιεΓυηΙ. δίΐ|ΐιίϋϋΐη οΐ ρ»Γ3εΙεΐιιιη 8β δρί-

Γΐΐυηι ίιΙΐΜΐι ίΐΐε ηηη ιΐιιΐι'ιΐβνϊΐ ,Ι;.Μ·ΓΓ·Π·. Ιπίβηΐιιιΐ)

νΐ'πι ε) 3ροΒΐοΙυηι ^ε81I ΟΙΐΓΐβΐί, ιιΐ .ιηΐε ιΐίχί, ηιιιι-

ειιρ3ΐ. Αίςπί ηεΐ|ΐιε εοΐυιηΐια! Ιί;:ιη·;ιπι υηΐ]Π3ηι ίη-

ιΐιιϊι, ηοηιιε δρΪΓίΙυιη ίΐΐιιηι ρ3Γ3(·ΙεΙιιιη, ι,ιιϊ ιιΐ

βροβίοΐοδ νπΐιιΐο ίηοοΓΓυρΙίοηΐι ΐηΊιιεΓεί , ϊη εοϊ ο,

εοοίο ιίειηίδδΐΐδ εδί. ΠΜΓΙΙΙ εΐί.πιη ιηίδδΐιπιηι δε υηί-

-ΓΐΓιΐιι> ΟεΊ Ρίΐϊιΐδ ρι-οηπίδίΐ, ηοη ρο« ηινίΐοχ Ιιοι

ά\α ', 86(1 ϊίιηιιΐ αίςυε εοΐ)8εεη(1ί3δεΙ ίη οοκίιιη), ιιΐ

ϊρβε ιΙιΊίιιίι 1ιΪ8 νεΓϋίδ : Νί «ηϊιη αίαιτο ίίΐε π·»ιΊ·ί ''.

Αε Μΐίπικίΐ! ϊη (·ιπι:ΐ(·ΐ!ΐ!ΐ τερίεΐί ϋΐιηΐ δρϊηΐυ 83η-

εΐο, ΓΙΙΙΙΙ εχ ΟΓινιι ιιιη ιηοηΐε Γεϋϋδδβηΐ. 1(Ιΐ|υο :ιι)ο»

Ιιίδ νιτίππ δεΓΪρΐιΐΓ3 ΐεβίβΙιΐΓ : /·.'/ αρραηιεηιιιΐ ίρ ϊ··

Ιίιιι;ιΐιι· ίιιιιία άίίρετίίΐΐΰ , ΐΐ άοιηιΐ! ΐΊ'ΐ>Ι,·Ια ι·.ι( ηιιαζί

νεηίο ΐίΐκηιεηΐί , τε^άϊΐηιιε Νρΐπ'(?ϋ ειιρΓα κίιι^ηίοί

Γυηιιιι,ιΊ ΙοηαΰίαηΙηΓ Ιίη^ηί» ηιπι/ιιαίία 1><·ί, ιΊ κιι»!-

ίιΐί/αα ιικι Ιοφιεηία ίΐίοι ιινάίνΐιαί. Εηιηΐ

ιιΐιι-,ιί ιιαίίοηε <ιν<ε ιηύ ακίο ΐίΐ ', Βΐη^ιιΙοΒ

ιΐιΐι' ι·ΐ!ΐΐίηΙ:ι1ι;ιΙιΐΓ δρΪΓΪΙυΒ 83ΠΟΐΗδ , 3ρθδΙθΙθ3

ΐ|ΐιίι!!'ΐιι (-(ΐΊΐ'Λΐί ίΐΐκ 636 Ικ'ΐκΊί,Ίο ; υιιϊνεΓ838 ν:·κι

ηβΐίηηεδ (ϋνίικε ϊΙΙίυΒ 3ΐ1ιηΊΓ3ΐ)ί1Ϊ8 ϊιΐΒΐϊΙυΙίοηε (1ο-

είπηκ.

Ει νιτιι Β! ϊιηρο^ΐοΓ ϊδΐε δρίι-ίΐυβ ΙΙΙβ 83ηοΙυ&

6Β8εΙ, ιμΐι'ΐιι (Ιίδαίριιΐίδ ροΐϋοίΐιΐδ ει·3ΐ Οοηιίηυβ, ε(

ρΓΟηιΊβδίοηε Γι·:ιιΐι1:ιΐί (Ιίδοεδδίδδεηΐ βροδίυΐί, ειιιη

(3ηιεη 3 Οοηιίηο, ΐ|ΐιί ηιπιΓιπ ηοη ροΐϋδΐ, ρήιΐι'ηι

ίΐίπιΐ αιιύ'ΐΒδεηΙ : Α&ίρίεΐίί ιίαιικιη 8ρίτίίιΐί ίΐιικ-ιί

ηοη ροιί ηιαίΐο* Ιιοι άίβι '·. Εχ ςυο νεΐεΓ3(οπ ϋΐϋ

ΓοιινίικΊΐιΐΓ, ιΐιιιιι ΟΙΐΓΪδΙυιη (]ΐΐ3β (ΙΊχοΜΐ ηε«]υ3(]ΐΐ3:ιι

ιηιρίοδδε ηκΊΐΐϊΐιιι·. Αροδίοΐοηιιιι (|ΐιίρρΰ μι·ιιι·Γ;ιΐκι

Ιι·3ΐ)8ϋΙ, ιπιιιίπιιη 3 ΙΥΐπ ΙοιιιροΓΟ ?<1 1':ιη1ιιιιι ι!

,Ιι>.·ΐ!ΐικ·ιιι, (|\Γι ;κΙ ιΐδηυβ ΤΓ3]»ηί ΐιηρεΓΐιιιη ίΐιρπΓιιίΐ.

ΡΓΧίεΓΪίΙ εΐ .Ι:κ·ιι1ιιι^ ρπηιυ8 ΗίηΓΟδοΙνηιοπιηι ρρ]-

βεορυΒ, (]ΐιί |Γ:ΙΙ<·Ι· Οοηπηϊ εο^ηοιηίηβΐυβ εδί, ίπιΐ ·

ςυβ .ΙηΜ'ρΙιϊ ΠΙίιΐΒ , εΐ 3ΐ> εο οπή 3ΐϋ3 ΓΓ3ΐι·ίΙιιΐ8 εχ

ιΐΜ'.π' 8113 8Ι18ΓερΙΐ18. ΟϋίΙιιΐΜΊΐιιι ΙΊ'.ιΙι ί!:ι;.·ί Ιΐηιιιϊ-

ηιΐ8 ποδΙεΓ .ΙΓΜΙΝ 'Οιι-ΪΒΐιΐδ ε Μ.πκι ΥίΓ^Ίπε δεευα-

ιΐιυιι ι·:ιιιΐι·ιη ηπΐιΐδ ίΐη νεΓ83ΐιΐ8 βδΐ, ιιΐ ίΐΐοβ Ιι;ι-

ΐπιιη 1).ι1)ϋΓοΐ Ιοοο, 3ο νίοίδδίηι εοπιιη Γι·αΐ6Γ βρροΐ-

Ι.ΙπΊΐΜ'. Μοίΐυί |]ΐ;ι·Ιι·Γι·:ι δΙΙΠΙ (Ί Οΐΐιηεβ ΝΐιικΊί ,Ι;ι ·

Γΐιΐιί ι;; ΠΙ3 [';μ'!ΐ;!,ιΙ.' ΐ'ιι|[ι·μ;<' : Ιΐη3(|1ΐε πιιιι ίίδ ιΊ

δ)·ηιεοη ϋΐεηρίιχ ρ3(Γυί ίΐΐιιικ ;ιι· .1ηΜ·)ΐΙιί ΓΓ:Ι!Γ>.

Γιΐΐιΐδ. Οιιοπιιη οηιηίηιη ΙεηιροΓβ 8εΓΪεη)(]ΐιο ΐΐι1)]ο-

(•ϊΐϋΐΐδ , Ιιοε οδΐ ΙΙίοΓΟδοΙνηιοπιιιι ερίβευροδ οιινηοϊ»

ιλΐΐ. ι,Ιί. Ίοαη. χνι, 7. Άα. πι, α. *ϋη^ι, 5.
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·|ΐιί ίηοο!)θ βιιοεοδκβπιηΐ, ιιηί ευηι ίιηροΓ3ΐοπιηι Α επισκόπου, τους κατά διαδοχήν επισκόπους εν ΊΪΟ&-

ιιηιηίιιϊΐΗΐδ 8(1 ΑιΐΓβΠαηϊ ΡΓοΙιίηυβ ΙΓΙΙΦΟΠΙ, (]ΐιΊΙιιΐ8

Μ:ιηβ8 ειηεΓ£θΓ6 οοερΐΐ, Ιιοιηο ΡβΓβ», α ηυο »1)5ΐΐΓ-

«1 13811113 ιΙΙ:ι (ΙΟΟίΠΙία π1ίΙ:ι 681 01 ίη (ΐιΐιι'ΐιι ίηίΓΟ-

ιΐυείη.

ΙΙίι'η>*ιι!ιΐιιιί1<ιιΐι»Ίΐιιι.

XX. 1. Ι3εο1)ΐΐ8, (|υϊ ίυ&ΐβ οδεβυδ ΙϋεΓΟβοΙνηιίδ

ϋΐ:ΐΓΐνι ίιιιιι ο1>ϋΙ, υβηυβ 3(1 ΝβΓοηβιη.

II. δνηΐεΟΙΙ, 1(111 ΜΙ Ιΐ Ί'ΓφΐΙΙι) 1!) (·ΠΚ·ι·!!Ι ;|! ί|1> 681.

(20) Ιάκωβος 6 ξύΛφ αΛηγεΙς. ΗϊβΓθ8θ1νηιίΐ3ηο-

πιιιι 3Μΐ'ΐ8ΐίΙιιιΐ) «Μΐιιΐιρ^ιι·, Ϊ816 8Χ Γ ιι-ι-Ιιιί Οιτοηίΐο

«Ι ΙΙίίΙοήα ιΙΐ'Ν(·ιϊ|ΐ!ιΐϋ βδΐ : φίοιη βΐ Αΐίχαηάηηηιη

ΙΊιηιιιΊι-ιιιι, Γ! Νιπ'ΐιΙιΟΗ ρΓΜίιιΙι- Ο/ΙΓΟΗΪΓΟ/1 ΟίιΥΐΐΗ'Ι.

Κ\ ψΓιΙιιΐΝ ιΐ!ΐιιΐ!ΐιιι>, ΙΙΟΓ Η61 εχ ΚπΜ'ίιΐ,πιί·; ΓϋηΙ)1>Η3

ιΊΐιι·ι»Ι;ιιιιΙιι·ί 681 Ερ'ψΐΐϋηϋ Ι ,;!ίιτι Γ|ΙΙ- ; ν.ΊιιΙ ευιΐ)

(ΚΓΐϊυιιι ιιιιπιβΓΛΙ ^ιιιίαιΐ), ηιιϊ :ι!ι Ειΐ6ε1)ίυ βΐ είνίβη*

.!ΠΜΙΙ^ :ΐ|ΐ|!Γ|Ι;ιΙ.ιι|·. ΙΐβΙΙΙ IV '/.:ιΗι:ιι ί:ι·, :ι!ι ΕρίρΙΐίΐΓΐΟ;

:ι!ι 3ΙΪΪ8 /.:!ι·('!ι.ΓΙΙ·( \Ό03ΐΙΙΓ. δΐΐΐΐΐ ιΊ :>1>:ι 1|ΙΙ86(1:ΙΙ)) III

ιιυΐ» ΙΐΊΐιροΐΊΐιη αϊ) Ερ'ιμΙΐίΐιιΊο, νοί ροΐίυβ 3 ΙιΙιιπίΜΐ)

οιιιΐιιιι:^:! : ΐ|ΐι;ι· ;ιι 30θΐπιΐίιΐ8 (1:δηυΐΓ;ΙΙ11υΐ·, ρΓΙΙΙΙΙΙΐη

β ΜϋβρΙΐϋΓΟ ι·ΐιιιι.!ι·ιιι ΊΙΙιιιιι 0:ι(:ιΙο(;ιιιιι ευηι βίιι^η-

ΙΙΙΓΙΙΙΠ ΐΐΐΐίδΐίΐΐΐΐΐ) 3111)18 6Χ81·ΓίΙ>βΙ1ΐα8, III 61 Λ'ΐΊ'-

|ΐ!ιιιπιιι) Γ;Κ!Ι ιιι

ΙΜΊΓΠ.Ι1-, ΙΙΙΕΙ1080Ι.ΥΜ1ΤΛ.ΝΟΚΓΜ ΛΜΤΙ8Τ1ΤΙΙΝ.

ι

II

III

IV

Υ

VI

VII

VIII

IX

χ

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

χνιιι

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

χχνιι

XXVIII

XXIX

χχχ

XXXI

XXXII

χχχιιι

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

Χι

χι.ι

χυι

Ερίίαιρί. Αηηϊ,ηηίΐιαί

ίΐάβηιηΐ.

,':·.<'. ίί.ιι·, ΟοιηίιΓι Γπιίβι· XXVI

δγιηεηη Οεορίκο Κ. XXIII

ΙιιΜηι Μ

7,ίΜ'Ιι:ιιί:ι.ι IV

Τοίιίηβ IV

ΒβηρηΓιη II

^ο^ηη£8 II

Μαΐΐΐιχυβ 11

ΡΙιίΓιρριΐ3 ι

δβηβοα IV

4υ8ΐυ3 IV

Ιιβνΐ II

ΕρΙΐΓ3°ιιη II

Ιοββρίι 11

} ',ΙΟ;^ \\

Μ3Γΐ:ΐ)8 VIII

0»$3ί3ηυ« VIII

Ι'ιΐΙιΙίιΗ ν

Μ»χίιηιΐ3 IV

Ιιιϋηιιυβ Η

ΐ;,,ί;υ,ι;^ ιιι

δνπιιη3ϋΙιυ3 Η

('.;ιίιΐ3 III

.Ιιι1ι:ιιιιΐΗ IV

ΚΙίϋβ 11

Γϋρίιο IV

Μ:ι\ίπ;·,Η IV

Αηίοηίιιιιβ ν
νβίβηβ 111

Ι)ιι1ίοΙιί.ιηιΐ3 11

Ν» 1-0183113 IV

ϋϊαβ VIII

6επιΐ3ΐιΊο IV

ΟθΓ(Γ)35 ν

Ν3ΓΟΪ38υ8 3β011ΐκ1ΐ13 11131'ΙνΓ χ

ΑΙβΧ3ΙΙ(1εΓ 1ΙΙ:ΐΓί\ Γ XV

Μ.ι/.,ιΐι.ιιιι·-, IX

Ηνιηεη»!ΐΐ3 XXII!

Ζ.ΐ1)(ΐ33 χ

Ιίβηηοιι IX

Μ:ΐ(·:ι|·ίιι·. XX

Μ,ι\ίιηι;ϋΐιΐ;. VI

σολύμοις χαΐ τοΰ{ χαθ' ίχαστον βασιλέα υπέταξα

£ωί του χρίνου του προδηλωθέντος Αύρηλιανοΰ τ§

χα\ Π;,ν,',υ, εν ψ ουτοί ό Μάνης έγνωρίζετο, ανβρω-

πός τις ων Πέρσης, έγγεννήϊαςτζ» βίψ ταυτηνΐ τ^ν

όλλίχοτον διδασχαλίαν · χα\ ϊστιν ούτως ·

"ΕΛεγχος έπισχόχωτ ΊεροσοΙνμιτωΓ.

Κ'. Α'. Ιάκωβος ό ξύλω πληγείς (20) εν Ίϊροσο-

λΰμοις έμαρτύρηιε μέχρι Νέρωνος.

Β'. Συμεών έπ\ Τραϊανού έσταυρώθη.

ΧΙιΙΙΙ ('νιϋ!ιι> , ηιιο ιιΐι Απ3ΐιΪ8

ριιΐΜΐ, 8υ()8ΐίΙυΐϊ βυιιΐ ΙΓ08

ΑΓ86Πΐυ8

ΙΙθΓ3θ1ίΐ15

ΙΙ1Ι3ΓΪΙΙ8

Κ δ<>Γΐιιπ1ΐΜΐι ΙΙΙΙΙΝ Ί[(·ΙΊΙΙΙΙ (',νιϊ1ίπ> Γε8ΐίΙυΙιΐ8 Ίη II

5νη<κ1η βιι') θΓ3ΐί3ΐιο.

" Ι);···· Νίεερίιοι-ί ΟίΓοηκοη. ΑΙ Ευββίιϊυβ Η1>. Γ, ,

ι·:ΐ|>. 5, ι·1 111 €ΙΐΓ01Ι. ηβ^Αΐ ΟΟΠ813Γ6, (|υΐ)1 :ιιιιΐ!.-.

ΙΙίθΓ(>8θΙ}·|Ι1Ϊ8 ΐρί&0(>ρΐ18 η(ΙΪ5(|Ηβ Μ'ιίΓΙΊΐ. Ιΐΐιΐιΐ 6ΧΙΓ3

οοηΙιονβΓϊίαηι ε88β, Ι)ΐ·βνϊ 3(1ιιιο(1υπίΐ (βηιρυΓϋ ρι·α:-

ίυΪ886, 3(ΙθΟ III 3ι| ροΒΐΓϋΙΙΙ.1111 .ΙικΙΐΓΐιΙΙΙΙΐ! θ!)8ί(Ιίθ-

ηεΐ», ι[ΐι:ι· Μΐΐι ΛιΙη:ι;ιιι ι .ιΐιΐιχίΐ, 6ρΐ8εορϊ !'ιΐι·ι ίι.Ι

οιηηϊικ) χν. Ι(3(]ΐιο υιιϋβ 8ίιι^ιι1υΓυηΐ3ΐιηο8 εχρ°ΐ8ε3-

ΐιι·; 8ΪΙ ΝίοβρΙιοι·υ8, ιίιχ'πκιη- ηοη ρο88ΐιιη. Ρβββίιιιβ

Οηιεη εοηο;ριο$ 688β ηοη (ΙιιΙ)ίιιιιι 681. Ιη ρπιυίβ

^:ι:·|]1·:ι 3ΠΙ108 ΙΐΊΐιΐιίΐ XXVI, ΜΊΙΙΓΟΙΠ XXIII : ιΠΙΓ-Ι

ιι(π]ΐιιι|ΐιβΓ;ιΙίυιη. ί.ιοοΙιιιιΐ6ϋ(1ι·ιιΐ3ηιιο,(ΐιιο€ΙΐΓΊ5ΐιΐ8

III ΓίΓΐιιιιι 35(β)Ι(1ίΙ, ιΐ]·ιϋιι:ιΙιιιιι ΙΙιι'ΐ νιΜ,.Ινπιυπιιιι

ερίβοορυιη άοοβΐ Ευβε^ϊυί ϊιι ΟΙΓΟΗΚΟ. Νβΐ(υβ εηίιη

ι··ι ιιιιι »ι, ι|ι!ο.( Αΐβχ&ηιίπηαιυ ;Ι>Μ·ΙΊΙ ίιιιιι 3 Ρείιο

ΟΙ (ΙιιΐϋΙ 11111 6886, ΟΙΙΙΙΙ 18 1(01)1311) ρΓυΓίοΊϊ» ΟΙΐΙΐΙΓ.

<>ΓΙ ΙΜΙ-. 681 αιιίοιη 31)111) ΝιτυιιΊϊ νιι, Ιο8ΐί1ιη$ ροιίοιι

Ι.ιι-.ι·Ιιΐιι. βι Ηίει·οηρηο ΐιι 8α-ίρί. βκΐι». 1,οη(;β

ρ Γΐιίιιι :ι1κ·ΐΊ·:ιΐ Αΐβχαηιίτ. €ΙΐΓοη. ςυοά νοβραβηιηί 1,

1' Ιΐ)·Ιίι·1. XI, <;:ΐ:Ι):ι ι·Ι Ί'ιΙ.ι ΚΐΐΓΐΙΙΟ 0088. ί,ιπΊιί ΠΟ-

εεηιεοη8Ϊ{;η3ΐρ. 581. Ιαηι νεΓΟβϊ, υΐ :πιΐι·;ι |ΐΙπιιί ικ

ι!··ι·|.ιι·,;1ιΐ!ιΐ 681, Ρ»88ΪΟ ΐΊιΐίΐίιΐ! ίη 3ηηιΐηΐ .1ιιΙι:ιιι:ιιιι

ι,χχνι εοηβΓηαΐ, ΝβΓΟίΓιβ νβπο νιι, ^ιι1ί;ιηοον, ϋίο-

ηνβίίΐηο ΙΛ, ΐηίοπΐ; .Ι;κ ιιΐιΐι-ί χχχ ρΐιιβ ιηίηιΐ83ΐιιΓΐ5

ρ ιι! ίιίΐ'.ιί ιιιιι ί,Ίϋΐ,ι. Βνηιευη ροΓΓο ευιη .ιΙ> Κπβϋΐιίυ

Ιιι Οιτοηίοο Ί ι,ι|.ιιιί χ, ίη ετυεοιη 3ϋΐιΐ8 ιΓιε3ΐιιι·,

ΙΐΟΟ β8ΐ ΟΐΓΙ8ΐί 107, 3ΠΙΙ08 30Ιί(1θ8 Μ.νΐΙ, ΟΧβςίΙ πι

6ρΪ8εορ3ΐυ. Ιη8εςυβηΐ68 ΥΟΓΟ ν ροηΐΊΓιοεδ αιΐ ηιιηυιιι

ΊΊ·:ιϊ;ιιι:, XIX, ίιιιιι αιηρΓιιιβ Χ .ίιιιιι-. |>πι·Ιιιπ π ί ; 81

νεππη Μ·ΙΊ|.Μ'Ι ΕρίρΙΐ3ηίιι$. Ν:ιηι χνιιι ηηιιοβ ίΐΐίβ

:ι!1ι ΗιιΓιΙ ίιι (,'/ιπ/ίΐΪΓο Νίεερ1ΐΟΠΙ$. ^ιτιιιι Ιιιιιι ςυθ8

οείο β ι ϊιι ηιιιι ί^ίιιικ- ΓιΊίιι,ηϊ 8ΐιηΙ ερίβεορί 3ΐ1εχΐΓϋ-

ιιιηπι ιικηυε ^ϋχοπιιη ι·ί:ιι|.Ίΐι, (|ΐΐ;κ ΑόΓίβηϊ χνιιι

:ι!ι Ειΐ8β1)ίο ροη'ιΐιΐΓ. Αΐηυί χνιιι Α(1π»ηί ίηϋΐ 3ΐιηο

Ο)Π8(ί 155. Γτμιι ι·|ιι·,< <>]ιί ίΐΐί VIII ηΟΙΙ υίΐΓ3ΧΧ

;ιηΐ)08 -.ι'.Ιπιι ϋ.:ι1ιι Οΐιΐ'ΐΙΙΙΙΟΠΙΙΐΙ. 8ϋ(1 Ι1ΐεΐΙ(1<Ι8Ι!8 β,-,1

ΕρίρΙΐ3ΐιϋ Ιοοιιβ, πι ςυο βοΓίρΐιιιυ ε8ΐ μέχρι ένδε-

χάτου Αντωνίου. 1]|)ϊ ρΐ'ίιιιυπι ρηο Αντωνίου Άδρια-

^ νου βυΐΐίΐίΐυεικίιιηι. Τιιιη έννεαχαιδεχάτου ρτο έν-

δεχάτου. Ειΐ8β1)ίιι$ ρη'ιηι, εχ ΐ|υο ί$ΐ3 ΐΓαηβΐυΙίΙ Ερί-

ρΐιηηίυβ, βηηρΑάηαιιί χιχ, Μβι-εηιη ρθ8( χν ίυιΐΗίο·χ

.--( ιΐ'ρίχ 91111811108, ΙΗΪΙΙΙΙΠΙΙ 6 μπιΓιΙιιΐΜ Ηίεΐ'ΟβοΙνηΐί-

131)3111 Εϋοΐ68ίαιη Γοχίϋ8β ΜΊ'ίΙιίι. 5βι{ ίΠιιιΙ Κρίρίια-

ΐιίϋ Γ;ΙΙΙ>:ΙΙΙΙ 3ΙΙιιΙίκ8β νίίεΙίΙΓ 6ΓΓΟΠ8 ; ()ΙΙΟ(1 ίΐίβηΐ

ΕΐΙ8θ1)ίΐΙ8 Ιΐΐι. IV //!../., Ι·;ι|>. 5, ΓΙΙΙΙΙ ΗίεΓΟ8θΙ}ΊΙΙ)ΐ3-

110$ ΙΙΙΙΙΙΙι'Μ (·ρί>(Ό|Μ)ί, Ι ΓΙΊΊΙΜΙ ιί^ι1! , ΜΐΙΐΙΙΙιΙι' Λιΐπ ιΐι'ι

χιι αιιιιιιιη οοιηπιβιηοΓβΐ, ΐ|ΐιο Χνβίο ιΙϋΓυηείο Τβ-

Ιβ$ρ1ιοι·υ$ 8υεεΡ8$ίΙ. Γιι.ίι: ι οΐΊι-μϋ 8υρεΓΐοι·3 «ιΐ

αηηιιιη χι ρεΓίίηερε. δεηιιιιηΐυι· ερίκοορί ν, ηιιιιβ

·,ι·Ι χ Αηίοιι'ιοί Ρίί ρβΓίβχίι ΕρΊρΙι. Αϊ Ινιν !.ιι ΟΙΓΟ-

ηϊαιη βηΐιιηι Μΐτευιη :κΙ »ηηηηι ιιβηυβ Αηίοηίηί χιχ

ρεηΐυς'ίΐ; ηιιο ιΐϋΐιιιιιιι 0:ΐ88ίαιιυιη Ηΐιΐΐίι ίι, Γιι,ι Γ3-

ΙΙΟΙΙϋ XXII 3ΙΙΠ03 Μ.ΙΊ 11111 ΟρΟΓίεΙ 8ε(ΙΪ88β. ΙΊ';ιΊ. Ί1··, ι

ίιιΐβΓ .1 ιιΙΊ:ιιιιιιιι, εΐ Οβρίιοηειιι Ευ8εϊιΐιΐ8 βΐ Μίοερίιο-

ΓΙΙ8 ΕΙί3ΠΙ |11Ι1Ι!ΙΙ1Ι,(|ΙΙ(·ΜΙ ρΓΧίΟΓΠΐίίίΐ ΕρίρΙ)3Ι)ίΐΙ8. Ι'·-

Ι, ε]υ3ηΐΙβ ;ΐιΙιιιί|·:ιΙιιΙϊ ,1:1111 ΊιΙ:ιΙι· νιιΐι'

Ιίΐι. νι (
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Γ. Ιούδας.

Δ'. Ζαχαρίας.

Ε'. Τωβίας.

07'· Βενιαμίν.

Ζ'. Ιωάννης Εως δεκαεννέα Ετους1 Τραϊανού.

Η'. Ματθίας.

<*. Φίλιππος.

Ι . Σενέχας.

ΙΑ'. Ίοϋστος, Εως Αδριανού.

1Β1. Αευΐς.

ΙΓ. Ούάφρις.

1Δ·. Ίωσί;.

ΙΕ'. Ιούδας, μέχρις ενδεκάτου Άντωνίνου.

Ούτοι δεάτΛ περιτομής έπεσκόπευσαν της Ιερου

σαλήμ. Εξ εθνών δε ούτοι ·

1~,'. Μάρχος.

Ι/'. Καστιανός.

ΙΗ'. Ποΰπλιος.

!'·>·. Μάξιμος.

Κ'. Ιουλιανός

Ούτοι πάντες μέχρι δεκάτου Ετους Άντωνίνου Ευ

σεβούς.

ΚΑ'. Γαϊανός.

ΚΒ1. Σΰμμαχος.

ΚΓ. Γάϊος, Εως ήμερων Ούήρου, ογδόου Ετους

αύτοϋ.

ΚΛ'. Ιουλιανός.

\Ε!. Καπίτων.

Κ^". Μάξιμος, Εως ις-' Ούήρου.

ΚΖ'. Άντωνίνος.

ΚΙΓ. Ούάλης.

Κθ*. Δολιχιανδς, μέχρι Κομμόδου.

Λ'. Νάρχισσος.

ΑΑ'. Δϊος, Εως Σευήρου.

Λΐ; . Γερμανίων.

ΛΡ. Γόρδιος, Εως Άντωνίνου.

ΑΛ'. Νάρκισσος, ό ούτος Εως Αλεξάνδρου υιού

Μαμαίας, ου του Μακεδόνας, αλλά άλλου.

ΑΕ'. Αλέξανδρος, Εως Αλεξάνδρου του αυτού.

III.

IV.

V. Το1)ί»ί.

Μ. Ι!οη];ιιηϊιι.

VII. ϋοαηυββ .ιΐΐ αυηιιιΐι ϋϋοϊαιυιη ηοιιυαι ΪΓ.>-

VIII.

IX.

Χ.

XI·

XII.

XIII.

XIV.

XV.

ΡΙιίΙίρριιβ.

δοπεοιι.
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Λ Ι) Ί;ιΐίΐ Ι6ΐιΐ|ΐυι·α

Ρπ1)Ιίυ8.

Μα\ίηιιΐ8.

3(1 υηϋΰΐ-ίιηυαι α^ηυιιι Αιιίοιιϊηϊ.

ΙΙί βχ οίΓουιιιοίϋίοιιβ Ιιιοιχ· ΙϋβτοβοΙγιιιοηιΐΗ ι·|>ί-

! Μ·ηρϊ. Εχ £6ΐιΙί1ί1)υί> νου

XVI. Μαιουβ.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

ΙΙί οιιιιΐι?ϋ 3(1 ^^^^^1)ι1111 αηηυιη Αιιΐυιιίηί Ι'ιι ροΓ-

νβυΐαιιΐ.

XXI. (·:ιΊ:ιιιιΐϋ.

XXII. Ν\ιιιιΐ!;ιΗιιι*.

XXIII. ΟΙ:ιίιΐϋ, ιΐιΐ οεΐανυιιι αηιιυιιι Υι;π.

XXIV.

XXV.

XXVI,

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

ϋ3Ρϊΐο.

Η3χίιηυ$ ;ιι! αιιιιιιιιι ίΐιτίιιιιιιιι

Υεπ.

Λιιίοιιίιιιΐϋ.

Υβίεηβ.

1>(»Ιί(·1ιί:ιηιικ 3(1 €οιηιη<)(Ιιιιιι ιιβηιιβ

ΑίΤ1. Μαζαβάνος, Εως Γάλλου χα\ Ούλουσιανοϋ.

ΛΖ'. Ύμέναιος, Εως Αύρηλιανού. ρ

Όμοί άπδ άναλήψ:ως Χριστού (21) έως του Μάνη

' 1·88· ετών.

(21) Όμον ι'ι -ί ά.· ϊ/.Ιι, ί,'·.1 1·»; Χρίστου. Μ.ιιιίΗι;ι·ο-

πιΐη ΟΓΪξΟ ι1ιΙι^ι·ιιΙι·Γ (.'&Ι ίιι Κβίΐίβ ;ιι1ιιο|;ι1:ι, νείιιΐ

ίιι$ΐ§ηΐ9 (|π:ι·Ί.ιΐιι !;ι1ιι·Ν ϋΙΐΓΪ8ΐίαηϊ ηοιιιίιιΐΒ :ιι· Γ:Ι|;>-

ηιίΐ38. 56(1 «Ι.· ιιιπκι :κ· ΐειηροΐ'ε 3θΓίρΐοι·ε$ ιηίΓΐΗεε

(Ιίίϋειιΐίυιιΐ. ΕρΙρΙΐ3ΐιίιι$ ιιυϊίει· πλατυχώς \ιιι·ι Π.ιηι

' ι Ρροΐιί ΐειιιρ·>ΓΐΙ>ιι$ βιιιεΐ'8ίί>5ϋ υοπϋΐι. ^·π;ΐ' εηιιιι

κΐ) ΒίιΟβΙΙβίΟΒΒ ΟΙ1ΓΙ81Ϊ ΙβΙΙφΟΠΝ Γ:ιΙίιι ριιΐιιΐιΐΐ', Ι1ΚΊΙ-

(Ιθ8Ϊ$8ΪΗΐα β:;ΐ, ει βιιϋίικίυ (·;ι>ΐιμ^ηιΙ;ι. 8υρΐ'3 ιιιι-

ι.ι· .·> ι ϊη ιν Λΐ!κ·1ι;ιιιι ιιιιρ. 3ΐιιιυιιι ο>ι^εοει·3ΐ. Ιιι

ΗΙ>. τεΓΟ Ι>>: ροηά. «( ιηβια. ;πιικιι\ (ϊαΐϋβηί Ιπ1»ιίΙ.

Ι Ί -Ι-ΙΜΙΙ-Ν ϊιι Οίτοη. >ηιιο ιι Ρι·υ1)ί, ΟΙγιηρ. εει,λΐν

ιιιηο -,··Γΐΐ'ΐιίη. ΑηΐΊοοΙίϋΐιοπιιιι εεΰχχν ρι-ο,ΐι·-^·,

"'ί.πιΐΓΐι,ΐ'ΜΐΊΐιιι ΙκίΜ'ΓίΊιι ιιιιί.:Ι , εΐ χι·α$ :ιΙίΐ|ΐιοΙ ι·ίνι·

Ιιιυιη .ι:Ι]ϋ ιι ; φΐίΙ>ιΐ8θΙ>ΐΊ!>ι< ηηηυ8 278 3»α·ίΙ)ίΐιιι·.

ίυιιιΐ! 2, /' V

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

Ι»ίιΐΝ 3(1 δΰνοΓυιη

Ι.ίΐ'πΐϋΐηίο.

ιΐΜ(ΐΐι· η<1 Ληίοηίηιιιΐ).

ϊΐβπιιη υ^ιμίϋ 3(1 Λ1<νν:ιιι-

ιΐιιιιιι Μ:ιιιΐΜΚ·.·ΐ! Πϋαιη, ηηιι Μ:κτ·|:ι

ΙΙΙΊ1Ι, Μ'ΐΙ ίΐΐΐΐ'ΐΊΠΙΙ || Ι1Ι·Ι!Ι(Ι;ΠΙΙ .

Λΐι-χ.ιιιιΐιπ' ιΐίι)ΐκ; ;ΐιΙ ειιιικίειιι ΛΙεχαη-

(Ιτυιη.

Μαζαίοιιιιβ ΛΙ! ΟαΙΙιιηι, εΐ νοίυϋΐ.ιιιυιη.

ΙΙνιικΊιίΐΊΐϋ 3(1 Λιικ·Ιί;ιιιιιπι.

3ΐ> .ιΜΊΊΙί,ΙιιΙΗΙ ΟΙΐΠ^ΐί 3(1 Μ:ι|!ι·ιιι, 61

βηία ηιαΐ)ϊιίβΓ [αΐιΐΐαΐίι άϊαύοΐΐοα, βΐ

ίΐίιίιιηίί ιιΙ>Λΐ·ι·ιιιι·, ίο Ιι'ΐ»ικιΐΊ· ιΐαηιηαιιάιιχ

ι/ηιι ροίί Γβαιί'παίοιίϊΐη ϋοιηίηί ύιΐ€ΐιιί£$ί»ΐΗ!

ει ιβΧΜίαίηηΐί αιιηιΐ! ίικρίπια αϊ, Ρι·υΙ>ο ίιιιρβηι-

!<η<:, ΓιιιιΙίιΐιι<ιιι<· ΙΊ.ΚΛΗ/Ι·. ()!ΙΜΊΙΙ ί^ίίιιι;ι $11111 ΛιΙΓϋ-

Ιι.ιπΐ, Ι'κιΐιί, ιί&ςυβ ρΓΟχίοιοΓυιη ίιηρεΓβΙοΓίιηι ΐειη-

Ρ"ΐ·:ι, ΜΙΙΙΙΜΙ;» ευιι$υΐ3Γπιπι Κ^δίοπιπι ναι·ϊβΐ3$, ηευ

ίιι ;ιιιηί$:ιε εοηβηΐβΐϋ)»» (Ιί^εΓεοάίβ (|ΐιί$ηα3ΐη ΙΗΙΙΙ&

<·ιιιιί ;ιΙΙ(·ι·(ΐ ι.ΌΠΜ'ΐιΙιΙ. Ι|;κ)ΐκ: [ΐι·ι ρΐΐ'λΐιπι εΐ ΙΙΙίΓΙ-

(·;ιίιιιιι Ιοίϋΐη ΐβΐιιϋ ιιοςοίίυιιι βίΐ. Ι'κιΐιιιιιι ηο Ι'.ιιι

Ι,ΙΙΙΙΙΙΙ εθ»8. €388ίι>(ΙθΓυ$ ΑΐΙΠ'Ιίο 3ϋ Μ3Γ€«1ΙΪ1ΙΟ

«·0&$. .-,ιιΐφι-ίΐ. 1;;ι>1; δίευΐί ρο$1 Λι|[(·Ιι:πιπι;ι 3<:

Μ.ιπτΙΙίιιιιηι Τ;ιι ϋιιπι εΐ ,Μη/ι1ι:ιιι:ιιιι Γ,υΙΙοεβΙΙΙ :

Ι|ΙΐίΙ)1Ι5 Ι'ΐ'ιΐΙιΙΙΙΙΙ Ι',1Ι|ΙΐΙΙΙ1Π:ι|',1Γ ,·>ϋ! Ι.ΛΙΙΙιΙ

ι> .·ι<. ; κ.ΐΓϊ Οκιιΐι ί;ι~ ΙΙΦΙ
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ΑιΐΓβΙϊβηιιπ), «ο Ρπιΐιιιηι ΐηιροΓηΙΟΓΟδ ηηη'ι «ΧΙΛΙΤΙ, Α *<« Αύρηλιανοΰ χαΐ Πρίδου βασιλέων Ετη ιός" κατά

οχ φίοπιπιιΐηηι ο1ιι·οπο^Γ3ρΙιοπιηι οαίοιιΐο. Εχ οΐϊο-

πιιιι νβΓΟ ίΐιρρηίηΐίοηο <<·.\ι.νι. Α ηυο ΙβηιροΓβ »Λ

!;<ιιΙί<·πι;ιιη ιΐίειη ΙΓι ορίδεορ'ι ηιιιηοι-αηΐυΓ, Β.ιζαδ,

ΙΙΐ'Πίκιιι. Μ:ΙΓ:ΠΊΙΙ-,, Μ.ΙΜΙΙΙΜ*, ('.νπΐΐιιχ, ΗβΓβηηίϋδ,

ΓνπΙΙυδ βΐίβι·, Ηϊίαποηυβ, ηυϊ ηυηε ΕοοΙοκί* ρΓ«-

β'κΐβΐ, ςιιί ειιιη ΛπαιΓιχ Ιιηΐκπςςβ εοπαιηαηϊοηβπι αε-

ΟΠ3ΠΙΠ5 ε$ι.

Ιιιιρ.'.ι .Ίΐϋπ·:·. νβΓΟ (Ιβϊηεερ» ΙΓι δβοιιΐί 638 8ιιη1>

φίοπιιη ουηι ερίβεορίδ Ιεηιροι-3 ι «ΙΠΙΠΙΓΙ ι βυηΐ.

Λιΐ!·<·!ί:ιΐ]!ΐϋ αηηο υηο βυρϋΐ-ΓυίΙ, Τααίιιβ ιηβιΐδίΐιιιβ

6βχ, €απΐ8 βίΟβπηιΐδ βΐ Νιιιηεπβηυδ ιηβηβεδ ιΐιιοβ,

Οίοείεΐί-ιιπίδ ηηηοδ νίβίηΐί, ΜΗχίιηίηηιιβ, Ι.ίείηίυ8,

ΟοηβΐηηΙίηιΐΒ, ΟοηδΙϊηΓιιΐδ, ,Ι'ΐϋ:ιι;ϋ··,, ,1<η ΜΠΊ·;, Υ.ι-

Ιεηΐίηίαηιΐδ, Υηΐεηδ, βι·αΐί»ηιΐ3. Αιΐοο ιιΐ » ΜηηΊ-

τινας χρονογράφους, κατά δε άλλους σμς·1. Κα\

τότε χ=Λ έως δεΰρο (22) άλλοι επίσκοποι, Βάζας, "Ερ

μων, Μακάριος, Μάξιμος, Κύριλλος, Έρίννιος, Κύ

ριλλος &λλος, Ίλαρίωνος, νυν κατέχων την Έκκλη

σίαν, προσεγκληθείς τ^ των Άρειανών κοινωνία.

Βαιιλεΐς δ£ οΐ καδεξής (23), ων κα\οΙ χρόνοι συν

ημμένοι· Αύρηλιανοΰ περιλειφΟέντος ϊτος πρώτον

Τάκιτος μήνας εξ, Κάρος χα\ Καρΐνος κα\ Νουμε-

ριανος μήνας δύο, Διοκλητιανος ϊτη εΓκοσι, Μαξι-

μιανος, ΛιχΕνιος, Κωνσταντίνος, Κωνστάντιος, Ιου

λιανός, Ίοβιανο;, ΟΟαλεντινιανος, Ούάλης,Γρατιανίς.

Ως είναι άπ6 του είρημένου Μάνη (2ί) έως του

Ιοηιροι-ε 3ΐΙ Ιιιιηο αηηιιιη, ςιιϊ βίΐ Υαΐεηΐίβ Β όντος, τουτέστιν Ούάλεντος μεν έτους ιγ1, Γρατιανοΰ

ι1(·.(·ίηιιιχ ΙεΓίίιΐδ, ΟΓϋΙίηηϊ ηοηιΐδ, Υϊΐεηΐϊηίιηϊ )ιιηϊο- δϊ Ιτους θ', Ούαλεντινιανοΰ δΙΝεωτέρου Ετουςα', (Διο-

ηβρπππιβ, 3ΙΙΙΠ ονη ηυιηοΓοηΐπΓ. Εχ ηυο βεςιιίΐιΐΓ κλητιανοΰ δε) Ετη οζ' '· ίνα εν τετάρτω Ετει Αύρη-

αιιπυιη ςυηΓίαιη ΑυπεΙίαπΊ 8υΙ> Πνηιοηχο λιανού κα\ εν χρόνοις Τμεναίου επισκόπου Ίεροσο-

Ρϊ·

. ΓΟ οπίϊηηπϊδ ίη οιηηιοιίϋ

δ«(1 "δι 3ΐιΐβ Τιιοίΐυηι II, ει

ιιιιιιι ριριι;ιιι1ιη·, 3(1 ΛιιπΊΐΜΐιι ίιηρεπιιιη, ιιοιι Ι'πιΐιί,

ρ>Ίΐίιι<·Ιιιΐιιΐ. ΙιΙ(·(Μ|ΐκ· ίη (ιαιιιΐ :!'!<-. ^^^ιβ^^α^I^^^ι^ηι^\

ΑυΓβϋβιιίνιιεοιηροηυηΙιΐΓ,ηηιιο Οιπδΐί277. Είβηίηι

ροδί Λιιι·ι·1ί;ιιιπιιι Ταοίΐιΐδ δεφίίΐυτ, ςυί ηοηηίβί

ιηεηδ'ιΐηΐδ νι ίπιρβι·ίιιπι (βιιιιίι. δβαιηιΐυιη πιιεηι

<;Γβαΐιΐδ εδί ΡΓοΙιιιβ. Οιι»(Ι δι ροδί ΤβΐΊΐυιη εΐ /Ειηί-

Ιίίΐηιιηι Ρπ>1ιιΐδ ηε Ραιιΐίιιιΐδ 8υϋδΐίΙιι:ιηΙυΓ , ρι,ιι

ϊϋΐίδεοδδ. Ρι·ο1>υ8 ίιηρβΓ3ΐοΓ βηηυηι 'πηρεπΊ βεειιη-

ιίιιιιιίιιίΐ'Γίΐ; ςιιοίΐ Κυδβΐήί ('.ηΓθηοΙθ£ίχ οοηδβηΐ3-

ιιειιιη εδί; φΐί βηηο ΡΓΟΟΪ ιι Μβηίεΐιχοπιιη οπβίηεηι .

388ί§Π3ΐ. ΟΙΙΙΜ! ΓοΐΊ.Ιδδε νβΐ'ίΐΐδ 881. 8β(Ι ίΐι Οιιΐιΐ'πί

ΙΛι-αΚ ιίιιη ίη Γπιΐιί ίηιρεΓ3ΐοπδ βηηίδ οηπ853 ευηΐ

ρ;ιπ3 εοδδ. φίλΐΐφΐ,ιηι ίη διιρβποπίιυδ οηηίϋ ιπιιιιη

«•οηιρβιΐδανοΓΒΐ. Ιΐ;ι ιιιιο (Ιιιιιΐ3Χ3ΐ ηηηο βιιΙιΙ:ιΐο,

οπή ;ι·ι;ι 1)ιυιινΜ;ιιι:ι εοηοίΙίίΐΙιΐΓ, ιριοιΐ ρΐι-πιριι·

Κιΐδΐί ρχρυηείίδ ιΐιιοΐ,ιι.·, εοηδυΐ3ΐίΙιιΐδ οΐιΐίηβηΐ. Οβ

(|υθ 3ΐΐ3δ ΟρρΟΓίΙΠίίΐΙδ. ΟΙΙΜΙΙΙ 3ΐ)δΙΙ)·ϋβ "ίι· ίΐΐίΐΙΟ

Γι-οΙΓι ίιηρεΓαΐοΓΪδ Εηιβηάαΐ. Ιβιηρ. Ιϋι. ν (Ιίδρυΐκΐ

8Γ;ιΙϊί!ΐ·|·, δυο Ιικ'.ο (ΙίδείΙΐίβΙυΓ.

ΛιΙ .Μ:ιιι1(Ίι:ι·ιΐ!ΐι, βίνβ Μ:ιικ·ΙιΊΙΙ, ιριιιιΐ 3ΐΓΐηθΙ,

73ΓΪΧ ΜΙ|Ι ίϋβιιι Γεί'β ΐβηιρυδ βΓυρΙίοηεδ ηιοηβίτί

ίΐΐίιΐδ ΓιιβπιηΙ, εΐ ίηδίςη'ιϋιΐδ 3ΐίειψι$ ΓβοίηοΓίδ ιιοΐίβ

<·ι·1ι·Ιι|·;ιί;<·. (,ΙιιΐΓ 831183 ΓπίΙ, ΓΜΙ1 ΙΙΟΠ ίίδ(1εηΐ ΙΠίρβ-

ΓβΚιπΙιιΙδ, :ι|ιρΐι· εοδδ. Ι)ίυΓ88Ι8 ίδΐίιιδ ιιΓίμιι ιιι:ιιιιΙ;ι-

ΓβΙιΐΓ. Ιιι αΐιιιίδ €Ιη·Ϊ8ΐί Ιοηςίιΐδ 3ΐ)1ιοιτι:ηΙ ΕρίρΙΐ3-

ιιΐιΐδ, οΐ ίεο Μ. ; Ρι·οΙιυδ πιίιη «ε Ρ»ιιΙίηιΐδ εοβδ.

ιΐΜΊ'Ιιΐηΐ ιιι βηηιιιη Ι'εΐ'β Οιηδίί 277, ίη ΧΓ3 Οίοην-

.',ίιιιιιι : ιριιι βχ ιιΐιιιιπ η χχχι βηηίδ ϋειίιιειίδ, 246

3ΐ)ηί ΓείϊφΓι βυιιΐ 31) Αδοεηδίοηβ Ώοηιίηί, Ιοί'κίειη

βοίΐϊεεί ιριιιΐ βχ 3ΐίοι·ιπη δοηΐεη(ΐ3 ροδίβΓίΟΓβ ϊη

ΙΙΙΠΙΙΙΊΟ ροιιίΐ Ερΐρΐιαηϊυβ. Ρι·Ίυπδ οιιίεηι 8ροε1ΐ3

ηοη άπο της αναλήψεως, βεϋ άτ;δ της συλλήψεως,

Μ·| γενέσεως 3Γ88888ηο<3 νίϋεΙιΐΓ. 1)βιιίςιιβ ίίρικί

ΚΓΟΙΙΓΙΙΙ ρΓΟ ι,ι,ι \, Ιι·μ<·ικ|ιιιιι ΠΛΙ . .">:ιιιι ΙΌΐΐΙΠιΙΐΙβ

Ιΐΐε ΙΙΙΙΙΙΙ,ΊΊΙϋ Γ.·, Ι 3 ύΐΐΠβΙί 38εϋη8ί()Ι)8 (ΙβΐΙΐΚΊΙΙδ.

<;.ί·ΐι·ι ΊΙΙΙΙ ΐΐ Ιιβε Ερίρΐιβηίί ρπΐ3ΐ'ιοηε ηοη ηιεϋίο-

ί.Ί·Ιΐι·Γ ίιΐ ιρπίιΐ δΐιρπι ρΐεηίιΐδ Οδίβικίίηιιΐδ, 3δΙι·ιιίΐιΐΓ,

(Ίιτίδΐί Οοιιιίιιϊ Ρ.ΙΜΜΙΙΙΚΊΙΙ εΐ 38εεηδίθΐιβηι ίη ^.ι-

ίί.ιηιιιιι ι,χχνι ίηευιτεΐ'Ο.

(2ί) Καΐ άχύ τόπι,, χαΐ ίως δενρο. 1η ί/ίΓοηίΐο

Νίΐ'ερίιοτί ρΐΌ Β.ιζβϋ, /.;ιΙιιΙ:ικ ΙΓΙΙΙΙΙΙΓ. Ιίειη ΡΓΟ

Μ.ινιιικι, Μ;ιχ'ιιπΊ:ιιιιΐΛ ; ρεΓρ6Γ8Π). ΜϋΧΙΠΊΟ ΟτηΙΙυΧ

&ιιοεε<ίδίΐ, ιρκι :ι!ι Απ3η'ΐ8 εχίΓυδο, 3ίΙ Νίεερίιρηιβ,

ΙΓΙ'Λ β](18 ΙοεΟ οπ',ίιΐΓ Μΐ|ι|·ιιμ:Ίί. ΑΓ88Ιΐίυδ, Ι18Γ3-

εΐίυβ, ΙΙίΐ3Γίυ$. Ρθ8ΐε3 ΟντίΙΙυδ ίη δεόειη Γεδίϊΐιιΐπδ

ί>·< ιπιιί.Γ, δ)'ηο(1ο ίιιΐι·ι·ΐΊ:ίι θΓ3ΐίίΐηο ίιηροΓαηΙβ. ΗΜΟ

«:_._, 8> ΗίβΓοίί.ίπ διιρρ1βιιΐϋηΐο(;>τ;11θ8 ιν ειια-

' Μ.ΐΜΐιΐίΐιιι. ΛΙίΐι ιιιΐ'.ιι:· ρεί' εα Ιοιιιροια

ΓγΓΪΙΙιιπι Γιιίδ8βρΐ3ευίΙ. Οβ ςιιο εοηδίιίβηάι Αιιηαίβι

Β3Γοηΐ3ηί 3η. 551. Α^ΪΙΙΙΓ «Ίιΐβ ϋ)τϊΙΙο ΗΧΓ. ιχχιιι.

(25) ΒασιΛεϊς δ& οΐ καθεξής. Ρι-οΐιιιηι |πιρβΓ31ο·

ΓΟΠΙ ρΓΧίβπηιϊδίΙ Ιιίε Ερίρίοηίιΐδ, ηη 1ί1)Γ3Γίιΐδ, ςιιειη

Ιίΐ). Οι ροηά. Γεεβηδεί, είηιιο βηηοβ βεχ εΐ ηιβηί>ε8

<1ηθ8 3ΐΐπΙ)ΐιίΐ: ΑυΓβΙίβηο νεπ> βηηοβ ν, ηιεηβββνι.

ςιιοί ΕιΐδβΙ)ϋ ίΙ/ίΓοπίοοη ηιπηεΓβΙ. !»<· .ρκι Γββιιοΐοεο

νίιίεΐιίιηυδ. Ιΐ3 ΑυΓεΓιβηί ςυβΓίο, Ρηοΐχ) ι.·ΐ Ρβιιΐίηο

εοδδ. Μ:ιιιίι·Ιι.ΐΊΐι ιιιιι ΙιχΓεδίδ εηιβΓδίΙ.

(24) Ως είναι άχύ τον είρημέτου Μάκη. Αηηιΐδ

1ιί<·, ςυο Ιιχε εοιηηιβηΐ3ΐ)βΙιΐΓ Ερ'ιρη3ηίυ$, ϋΐιπκΐί

, 8δΐ 57ϋ, ΥβΙεηΐβίιηρβΓ. ν, εΐΥβΙβηΐίηίβιΐο ^ιιη^ΟΓ8 ιι,

' εοδδ., ειιηι δυρεΓίΟΓβ βηηο ηιοιΊιιιυ εβδβΐ Υβίεηΐί-

ηίβηιΐδ δβηϊοΓ; ραβί εοηδίιΐηΐυηι 6ι·.Ίΐί3ΐιί III (·1

Ι ιριίιίι. ΜοΠυυδ εδί βηίιη Νονειιώ. 47, βχρίειίδ ίη

ίιηρεΓίο βηηίδ χιι ιηίηυδ ε (Ιίεΐιυδ. Ου3Γβ εββίίκβη-

(1ΐΙ8 8θεΓ3ΐ8δ, ιριί 3ΙΙΙΙ08 XIII, ίΐ1ΐρ8Π18δ8 δεΓιΙ)Ίΐ .

(|ΐιθ(1 ιΐΗ(ΐι:ΐιρι:ιιιι ρΓΟεβιΓιΙ. Νβηι εοίρίι »ηηο 564,

ρ >-ι 1)ίδε\1υιιι. Ιΐ3φΐ8 3ηηιΐ8 »τ&. Οίοιινδίβηχ

οοει,χχνι,ΥβΙβηιίδ βδΐ χιιι, ΟΓβΐΊηηί νεΓΟ ιχ;βχίι·ηδ:

(ρΓι ίηΐρ8Γ310Γ3ρ3ΐΓβ Γ8Ι1ΙΙΙΐΐΊ3ΐΙΙ8 Ρ8ΐ3Ιΐηθ567, III ΊΐΓΐ-

Γιο Ιιη|ΐΐ8 ορεΓίδ αιΐηοΐανίηιιΐδ εχ δοεΓβίε.ΑΐΥβΙβηΙί-

Ιΐίβηΐΐδ .Ιπιιιιιι VI ροδί ρ»ΙΓΙ8 ιιΐιίΐιηιι ιϋ·'· ΠΓ.|ΐιΤ.ιΙ')Γ

3 ηΐίΙίΐίΙ)ΙΙ8 881 83ΐΐΐΙ:ΐΙΙΙ8, |·»Ι!ΓΙΙ, 3ΙΐεΙΟΓβ δθ(Τ3ΐε,

ηεε ηοη εΐ Αηιΐιιίαηο Ίϋι. χχχ. ΐ'.ιηιι βϋνβΓδίΐδ Ιιηιιε

ΙιΧΓβδίη δεΓίθ8Γ«!ΐ, ΐοΓίίυηι ]3ΐιι 3ηηυηι ίη Ιιοε ορβι-β

νβΓδ3ΐ)3ΐυΓ Ι·'.[ΐίρΙι:ιηίιΐϋ. Ουίρρβ ηηηο 574 δοπΙιβΓβ

εδί 3^(ζΓβ88υβ, ιιΐίιι ΡπβΓΐΐίοηε ιΐοευίΐ. 8β(1 βϋοτία

Μηηίεΐιχοπιιη :»! Ιιυηε ΐρδίιιη 3ΐιηυηι ιηεηϋοβίβδίηιβ

ΙΙΙΙΙΙΙΓΓΙΙΙΐΙ Π" :ΐΙ"|'| Ι \ΧΜ1, ρΐ'Ο Ι||Γ|1ΐΙ1ϋ 3ΙΙΠΟδ Ι ΜΙ Γ8-

δεήϋεικίοδ ίη ηΐ3ΐ·§ίηβ οεηδυίηιυδ. Ρεηάβΐ 83 ηιι-

0 ιηοΓΒΐΐιϋ ι-ηΐίο βχ ίηιρβΓβιοΓϋΐη βηηίδ, <Ιβ ςιιίϋιΐδ,

ηΐ3χίηιβςιιβ δΐιρβποπϋυβ, δΐιηιιηβ ββΐ, υΐ βηΐβ ηιο-

ηιιίιηιΐ8 Αιιηιιϋιιιιι (Ιίδετερβη'.ίβ : άβ ηΐ)3 3ϋο ίη Ιυεο

δΐηΐιιεηπιΐδ. ΙηΙβΓίηι δι ΑιιτεΓιβηο ν ϋυιι13Χ3ΐ 3ΐιηοδ,

ευηι ιηεηδϋιΐΐδ βϋηιιοί αιτο^ειηιΐδ, βΐηιιβ ίΐΐίιΐδ

3ΐιιιο ιν Μαηβδ ρΓθ(1ίβΓίΙ, ΡΓΟΟΟ ει Ρβιιΐίιιο εοδδ.

ββίο 3ΐιηυ8 ίδΐε ϋΙιήδΙί265. ΙΙίηοίρΊΐιΐΓ 3(1 5/6 βηιιΐ

1Ι!ΙΙΙΙ(·!·:ιΙΐΙ !!1 ΟΙ. (,)!ΙΠ, ||;| ΡΧ Ι .)ιΐρ1ΐ;ΐ!|'|ί Π18ΙΙΙ8 |Ι.Μ·-

Ιίιιι Ιιοε ίρδο Ιοεο, ρ:ΐΓΐιιιι Ιίϋ. ΰ« ροηά. (Γΐ8ρβηΜΓβ

ΐιοδδίπιηίδ. ΑιίΓεΙίβηυβ ροβΐ πιπί αηιιιιιη, ιρκι ρΐ'ί-

ιιιιιιιι .Μ:ιιιι·8 οχδΐίΐίΐ, νίχίΐ ιιιιηιιιιι Ι, 111811888 ΤΙ,

Τβείΐυδ ιηβιΐδ. νι, 1'ΓθΙ)ΐΐδ »η. νι, ηιεηβ. ιν. ϋΜΠίδ

<·ιιιιι Γιΐϋϋ :ιιι. ιι, ΟΊοιΊοΙίαιιυϋ ;πι. χχ, Οοιι$ΐ3ηΐίηυ8

3ΐι. χχχιι. ('.οϋίμιπιΐιιι· αϊ) 3ΐιιιο ιν Λιι«·1ι;ιιιΊ 3(1

(^<)η8ΐ3ηΙίηί οΐιίΐιιιιι :ιιιιιί ι,\πι. ΟΙιϋι Οοη&ΐΗΐΐίηηι

εχ ηιιιιι ιιιιιι 86ΐιΐεηΐί33ηηο557. Αφίο.ΊίΙ ίΐιιιιιιηι 57(1,

Γείίφΐί δυηΐ χχχιχ, ιριί 3(1 ίΐιιι ; αιΙ]υιιεΐί κιιηιιιι»ηι

εοηίκ'ίιιηΐ αηηοΐ'υηι ςιι.



Λ1)νΐ·;Κ5Γ5 ΙΙ/Γ,βΕ8Ε5 ΙΛΒ II. ΤΟΜ. II. - ΙΙ/ΕΠΕ5>. (10

λυμών ίπίπεμπτος έξαποσταλτ) τω κόσμψ του ένοι- Α ΙΗβΓΟβοΙνηιΟΓίιιη ερίδοορο ίηΐϊ<κ1ιΐ(Ίιιιιι Ιιιιηε ία

χοΰντος εν αύτώ διαβόλου ενεργεία; πλάντ, καΐ φαν

τασίας, άποιτήστ] ' ά-δ της αληθείας τους ούτω

πειιθέντας άπατώσα.

ΙΙΙΙΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ ΓΠΟΙΓΙΙΙ Ιΐιί>-ίι!, εΐ (1Ϊ3ΐ)θ1), (|Ιΐί III

ΐϊοο ϋΐο ι-ο.-,ΊιΙιΊκιΐ, νί 30 Ιι·:»ιιι1ι; ρι·ορη£3ΐυιη, ιιΐ εοι

ςιιί Ιίιΐΐ'ΐιι 3(ΙΙΐ)1)ει·ειιΐ 3 νοπΐ3ΐο τενοοβίοδ ίιι !Υ;ιιι-

<!:·ΐ;ΐ ίιηρεΙΙεΓοΙ.

XXI. ς>:ι.πΐι:ι1.|ι·]]| εΧ ΟΙΠΙΙΪ ρ:π Ιί' ΟΟΠνίοΙ» $111)1

ί1Ιΐυ8 ρπεδίί^ίχ, δϊο ιιΐ δ:ιρΊεηΐίιιιη αιιίιιπι», ουπ»

;ι.·ππ·.\|ι· Ι·ΙΜΚ·|;Ι ΐιονίτΐΐ, ινιιιιιΐϋ'ΐιΐίΐίιιιιΐ ΠΙίΐΙδ ϋο;{ΐιΐ!»

(·!ΐιΙι1<·ι:ιιιι·1 , Π3ΙΠ Γ;< !ιτ;ι 111)115 ΒΟρΙΐίδΙΪΟ* 03Υ|||»-

Ιίοηεδ ιιιιμ;ιι·ιιιιι ρίειιίίδίηιχ, ιιηιΐιίμιιΐί· ,·ι 1η£ΐ3ΐ>')1?»

ρΓυϋεηΙίοΓΪΙιιΐδοιηηΐΙιυβ 1ι>ιΙί1)πο βιιιιΐ. ΟΙΙΙΕ ιρικΚΊΗ

8Ϊ 3(1 νεί'ΐιαιΐ) εχροηεΓο 30 δίηβΐιΐϊδ ΓΡδροηιΙο-ε νε-

Ιίπ), εΐ'Ο ίιι 1)30 Ιι;··π·.Μ Γ.ιΐίΓιιΙιιιιιΙ.ι 1ιιη£ΪΟΙ·. ΡΓΚ-

Μ-ιΓηιι ι ιιιιι 3 ΙΙΙ,Ί.ΊΙ^ ΥΙΓΪ8 ;ιι!ηιϊι ίΐίιϋι·,·, 3(1 ΪΙϋιι»

ΓκΓοίηηϋοδ εΓΓΟΓΟδ Ιυοιι1)Γ3ΐίοιιθ8 ειιηΐ εϋϊΐ*. Υεΐιιΐ

(Ιίοΐυιη εδί : Οι·ϊ-

'ι, εΐ :ι!ΐιτο

Κπιεδειιο, 8ο·αρ!οιιβ Τΐιιιΐϋεηδϊ, Αΐΐιαιιαβίο Αΐβχβιι-

ΟΠΙΙΟ, βϋΟΓςίο Ι,;ιιι·!ί:·ι·!ΐ;ι, ΑροΙΙίη.ΙΓΪΟ ίΐϋΐιι ί.ΐιιιιΐί-

ΙΊΊΙΙΙ, Τίΐο, 30 ρ!επδ(|υε βΐϋδ, ςυί :κΙγ(η·ϋΐΐϋ ίιΐιιιιι

ΚΑ'. Έξελήλεγκται οΰν ή αυτού πανταχόθεν κυ

βεία · ως γε 6 νους των συνετών πάντα άκριίώς γνοϋς

καταγνώσεται της αύτοΰ παραπεποιημένης έπινοίας.

Τα δε &λλα πάντα τα νομιζόμενα αυτού σοφίσματα

ληρψδίας Ιμπλεα, λοξά τε καΐ άστατα, παρά πασι

συνετοΐς γελοιαζόμενα · άτινα κατά λέξιν διελεΐν, κα\

τ<ά ·πρδς ά·/τίθεσιν πάντων αυτών γράψαι *, είς πο

λύν ίγχον έλάσσω της κατ' αυτού πραγματείας τδν

Ιλεγχον. Ήδη δε άνδράσι μεγάλοις (25) θαυμαστώς

κατ' αυτού αντιρρήσεις του ελέγχου πεποίηνται ·

Άρχελάω μεν τω επισκοπώ, ως προείρηται, 'βριγέ- " ;|1> ΑΓεΙιοΙαο ερίβευρο, ιιΐ

νει δε, ως άκήκοα, Εϋσεβίω δε τω Καισαρείας, χοή δ6"6. ιι1 3θΡΐ'ρίηιΐ)8, Ευ8θ1)ίο

Εύσεβϊω τω Έμέσης, Σεραπίωνι θμούεως, Άθανα-

σϊΐι) τφ Αλεξανδρείας, Γεωργίω τψ Ααοδικείας,

Άπο)^ιναρίφ τω Ααοδικείας, Τίτψ κα\ πολλοίς των

κατ' βϋτοΰ είρηκότων.

βύδεν δε λυπήσει κα\ άπδ της ημών πτιοχείας

ολίγ» ε!ς αϊσχΰνην του ελεεινού ανθρώπου ειπείν

πρδς άνατροπην της αυτού κατά πάντα τρόπον πε

πλανημένης διανοίας, ως καΐ ήδη προείπομεν. Ή6ου-

λόμην δι μη αυστηροΐς (5ήμασι τδν κατ' αυτού πο:ή-

σασΟαι Σλεγχον, κα\ ηδυνάμην επιεικώς, εί μη δτι

τδν των πάντων Δεσπότην άθυρογλώττω; βλασφημεΐν

ουκ αίσχΰνεται, εϋθϋς αύτδν τδν Ποιητήν αρνούμενος,

τδν τίδε τδ πάν κύτος ουρανού τε κα\ γης, κα\ πάν

των των εν αϋτοΐς, και τα εν τω κοσμώ πάντα δη-

μιουργήσαντα· έτερον δε τίνα φανταζομενος θ£δν, τδν

αή ίντα, τδν δ^ ίντα καταλιπών. Εξέπεσε γαρ της

ί ληβείας · κα\ συνέβη αύτώ τδ της γελοίου παροιμίας

:νέργημο,ώς ό κόρχξ βρώμα ίχων περ\ τδ στόμα, κα\

σκιάν εν ΰδατι του βρώματος θεασάμενος, βουλίμενος

ετέρας τροφής περιγενέιθαι, την ουσαν απώλεσε, καΐ

την μη ουσαν ουκ ίκτήσατο. Τίς 6Ϊ άνίξεται του

βλάσφημου; Εί γαρ πατέρας Ιχομεν κατά σάρκα, κα\

ου φέρομεν άκοΰίΐν τον τούτων υπό τίνων ψόγον ·

ΐϊΐσφ γε μ3λλον, τδν Κύριον θεδν πάντων ύπδ του

χκλεπωτάτου Μάνεντος βλασφημοϋμενον εάν άκοΰ-

σωμεν ; "Οταν οίν εν τψ έλέει του θεού βμβροι ά-ο-

στέλλωνται κατά την αύτοΰ αγαθότητα, αύτδς βλάσ

φημων ουκ αϊτχύνεται φάσκειν, μη εκ θεού τους [) Ιοιίίοΐίδ 3ΐΐ(1ίειΐ))!5 ? Κίοηίι» οιιιη 3 Οεο ρΓΟ ϊϋ

όα6ρους ε'να:, αλλά άποίίοία; αρχόντων. χαβ ηιίδεποοι·(1);ι 3ο 1>οιιί(3ΐε ίπι!)ΐ·εδ β εαΊο ηιίΐ-

ΐιιιιΐιιι·, ι»3ΐε(1^ιΐδ ίϊΐε ιιοιι νειχΊυι· Ά 1)οο ίιιιΙ)Γθ8 ϋΐοδ 8888 ιιε£3Γε, &εΊ εχ ρΓΪηοίρυιη 3880ΠΙ

νιο

Νοη Γΐίι ΐιιηιι'ΐι, ιι! ορϊηοΓ, ιηοΙΰ$ΐυιη, 8Ϊ |):ιικ·;ι

ρΓΟ ϊιιορία 30 ΐβηιιίΐηΐβ ηο8ΐΓ3 »ά βυ^βικίαιη ίιιΓβΙϊ-

είδ Ιιοιιιυηοίοηϊβ ίηΓϊΐηΐηιη ΐη ιηοιίίιιηι βΙΓκραιηυ»,

Ιίϋ.'ΐϋ.ΐιΐΐίίοιίΐΐ!:! 31)163 (11X1111118. Ιΐ) <|||() Μ'ΙίΓΙΙΙ (·||Ιΐί·

Ί··ιη Ίη ΐΐΐϊυβ βΓΓΟΓϋ ι :ι^,ιι:,:ηιι!(ΐ οιηιιβηι ΥΙΊ ΙΙΜΙΙΙΙΟ

::--;ι:·ι ιΐ,ιΐ.'ΐκ Γυ^βΓϋ, ΙϋςϋΟ 8(1βϋ ΙοιΊΐιΤ ί;ΐ€ιτβ ρο-

η>8Ϊ ίιι υιιίνβΓ8θΓΐιιη Ποπιίηυιη οίΤηβη»-

ηΐ;ΐΙι·ι!ί(·|Ί:Ι|;ιΙΙΙ ||]||}| ΙΙΙ.Ιι'ϋΙι ! (·|ΓιΙ)ΙιΙ(·|Γΐ.

Οΐΐίρρβ ΐ|ΐιϊ Μΐΐιίπΐι· ΙΙοιιιΙίΙοΐ'ιΊΐι ίρβΙΙΙΙΙ :ι1ι:ιι·μ<·1, *

{[«α ωι» 1ΐ86ο οα·ϋ ΐΘΐτα?(|ΐιβ ιηοΐοβ, οηιηίβηιιο ίΐΐο

ι-ιπι, 3ΐιι1)ίΐα οοιηρΓϋ1)6η83 Γα1>ι·ίο3ΐ3 βυιιΐ. £39 £"-

,ίιΐι ΙΟΟΟ ηβ80°ΙΟ (;ϋ. )ιι Γΐ·;;ΐ!"Πΐ|!!,, ι .,! ;ιΙΙι·Γ1ιΙιι

ϋΐΊΐιιι, ιι ιιΐ ηυ8(|υ:ιιη ΜΙ . ιιΐ ;ι!> οο (|ΐιί ε$ΐ ι τίρ^ι Γβοε·

(ΙβΓεί. Α νεπίβΐβ επ'ιιη εχοίιϋι ; βΐ Ιιοο ίΐϋ ϋο

οοηΐίς'ιΐ, ΐ|ΐι:ι ΟΟΓΥΜ8 3ΐίςυ3ΐι<Ιυ Ιι·ι·ίηι·, ι-ιιιιι

ρ:ι!ιΐι1ιιιιι Γη ιτΐ, η)ΟΧ ι:! ·']ΠΝ ιιΐιιΐιπιΐιι ϊιι : ιριιι οοη-

8ρίο3ΐυδ ε$1, ιιΐ ,ιίπι.ϊ 8ί1)ί (|ΐια.τβΓβΐ, ηιιηά Ιι:ι1ι.:Ιι:ιΐ

ρεΓ(1ϊ(1Ϊ8$ε, ιιεο εηιη ιριηπι ηοο Ιι:ιΙιιΊι;ιΐ <.Ι:ηπιιΝΜ·.

ΙΛΙΠ νετο ςοϊβ 1)ΐ3ϋρ1κ:ΐ)ΐιιιι) ίΐΐιιηι ΐοίοι-αη.· ρο58:ΐ?

Ναιη 8Ϊ ραΓειιΐοβ ΐΐΐοβ, 3 <]ΐιίΙ>υ8 οοΓριιβ 3οεορηΐ)ΐ)$,

η Ι) ;ιΐιΐ|ΐιΐ! νί(ιιρεΓ3ΐθ8 :ιη»Ιϊι·ι· ηοη ρο$$υιηιΐ8, ηυβηιο

>(1 ιηϊηυβ Γοιτε (Ιοίχ-ιηυδ, ευιη 3ΐ> ιηοΙε8ΐίβ$Ίιηο ίΐΐο

Μαπίο1)χο Οευιΐ) υηίνεΓβΟΓαπι Μοπιίπιπιι ηρρείϊ ηιβ-

1 ΓΟΓ. Γνα άποστήστ). * Οεεδί νοχ βουλόμενος αυΐ νοχ ίΐιηίΐίδ.

(-25) Ήδη ££ άΓδράσι με-τάΛοις. Τΐιεοίίορείιΐδ

δΟΓίρίορεδ, ηιιί ηιΐνειδυδ ΜΗπίοΙι^οπιπι 8εοΐ3ΐιι

(·οιιιιιιειιΐ3Γίυ5 ειΐίιίεπιιιΐ, τεοηιΐδεί )8ΐο8 : Τίΐιιπι

ΟρίδΟΟρίΙΙΠ, Π:,:ιίιπ :;ιιι Τηΐ'δΙΜΙδείΙΙ,

Γ^ίιιιη Ι ·-· ;ι· ιΊ'Ίΐιι Αη3»υπι, Ειΐϋεΐιίυιΐ) ΙΊκκη'ι-

ιΐκιι· εδί Ειηεδειιιιηι). (ν)ΐ!ηιΙ 3(1 Ειΐ8ϋΙ>ΐιιιη Οχ-

53πεη$οιι: η(1'ιηε(, δοοι·»ΐεδ ΙίΙ). ι, >·.ιρ. 17 8(·Γί1>1(

ί^υηε 3(1ιηο(1ϋΐη ίη Εο^ίίίαίΐΊοα Ιιΐαοιϊα Μβηί-

<ί·.<·ιιπιιιι :ι!ι ιΐΐο πιεηΐίοιιειη εδ^ε Γ:ΐΕΐ3ηι. ι.):ι;ι (Ιο

(31)53 Ιοίαιη ο]υδ ΙΓΐ8ΐθΓίηιιι εχ ΑποΙιεΙαΊ δΟΓίρΐίδ

βζροηίι. Οιι.ιτε ρΓίοοϊριιο ηΠιμιο 1Ί1)ΓΟ Ιι;«-... -·'-··-- ϋοδε^ίϋδ. δε ' '

Οη^εηειη 3(1τεΓδυ$ Μβιιϊοΐιχοβ ε1υεο1>Γ3δ$ε
([•ιΊιΙ ΕρΊρΗηηίιΐδ 3(Γιπη:ι(, ΐεηιροΓίδ ι·ηΐϊοηε

Γ Γ.Τ,ϊίπι·. ΜοΠιιυδ εηίιη είΐ <)ι·ί^,·ιιι·^ 3ηηΪ5 Γοΐ'ε \\

,ιιιΐ(·ΐ|ΐκιηι Μ:ιηίοΙι;Βθπιηι ΜΐρβΓίΐίΙίο ίιι Ιυοειηεπιβι·-

8«ι·εΐ. 5ί(]υί(1εη>, {,Ί·3$83ΐιΐε δενει-ϊ ροΓδεοιιΙίοηο,

ίΐιιηο ι^υβ ίπιροπι χ, <μ:ι εδί χΐ'Χ Οίοιΐ)·8Ϊ3ηχ εοι,

Ο,ΊαΙίβ ;ιιιΐι ιιιιι <·χι·^π·.:! χνιι, 1)1 Επ8βΙ>ίιΐδ 988επί

ίι!ι. νι, εηρ. 5. 01>ϋΐ νοι·ο αιιηο :.«ΐ3ΐί$ ΙΛΙΧ, ιιιιρι·-

ι ;ιιι[ι· 03ΐ1υ, ΐΊΐ,!,·:ιΐ 3ΙΙΟΙΟΓΟ 111). VII, ΐ';·;ρ 1. Λιΐιΐίΐί:;

ι-·:ΐιιι· 3ΐιιιί>; ι.», ιιΐ ι \ι\ ϊιηρΙεβιιΙιΐΓ ηιοΓίυιιβ εδί

ΧΓΧ εοιηηιυιιίδ »ηηο -.>», ϋία 3ΐιΐο Μβηίοΐιχα: ί<>-

οΐϊοηϊδ υι ΐαιιι.
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XXII. ΟιιοιΙ Λα Γείίφΐβ ροπίηοΐ, φΐϊβ Ίιι Ιιϊ$εοιτι- Α ΚΒ'. Τα δϊ αλλά είπ:ΐν τίς ουκ έχγελάσειεν, ως

πιεηιοι·3ΐΐ(]ί5 ΠΜΙΙΙΙ Ιεηβ3ΐ, οιιιη ΡΗίϋ&Γιοη!$ ιηϊπιί

ι ιϋι'ΐιϋ* ίΙΓιιΐί! ηιι^ίδ πιπ^'Ή εδβε δβπϊ νίι1ε3ηΙιΐΓ *

Ι'πιιιπηι βηίηι ηε$οίο ηιιειιι 1)η]ιιΙιιηι Ρδ$ε ιίιι;·ίι,

φΐΐ ΐι·! ι ;ιιΐι ΟΙ11110ΠΙ $ιιϊδ Ιιιιιιιει-ίδ δΐΐδίεπίοΐ, »ε Ιπ-

εΐ'δίΐΙΙΟ ι|ι|η,|Μ,· 3ΙΙΠΟ , ΐ3ΐ)ΟΓ3Πΐ8 βΙΙΟΓΟ ΙΐΙΙΜΙΡΓΟ ,

ΟΜΙΙ8 πι ΐΗΐΐΊΊίπι ΐπιπδΓιτιιΙ, υικίβ ΙΓΙΓ.Ι· πιο(υ$

ΟΧϋΐδΙηΐΐΙ. Ο:ΗΗ| δι ίιΐ Μ'πιιπ 65$6ΐ, Ιι:ι! ΐίπιΐ.' ΊιΙ 0111-

ιιίιιο Γοι·εΙ, ιιιΐΐΜΐιιεΐ]υε ϋϊνπιιιιιι. δβι! ρπεδΓι^ίηπιιη

ίΐΓΐίϋοοιη δηΐνηίοπδ βεηΐεηΐίιε εοηϋεηιηηηΐ, τβΐιιΐ

6ΙΙΠ1 .ιϊι : Είΐοΐβ ϋοιιϊ, ίίαιΐ Ραΐίτ ναΐετ €<κΙαΙΐί ,

Ι,ΊΙΙ ηικιιι οτίτϊ [αοίΐ ιοίαη χηαιη ίΐφίΓ ]ιΐ(1ο! βΐ ιιι/ιι-

*Ιο«; (Ι ρΐκίΐ ιυρίΓ ιηαΐοί ει ύοηοί '. Ιίβηι : /·>ΜΗ/

ΐιττίκ ηιοΐιιι ρβΓ Ιοαι, βί ξαηΐΐ», βΐ ρίίΐϊΐιηΐία ·. ΟιιοιΙ

81 Ι|:ι!ιη:;1ιίι·ι ,ιΐιρι,· ιΐί'ιΐηΐο ιηΟΓΟ 16ΓΡ56 ΙΙΙΟΙΙΙδ 80θί-

ιΙΡΓΟ ιϋι·:ιιιΐιη , ευηι διρρίδίίιηο ναπϊβ ϊη Ιοεϊδ ΐβιτη

Γΐι:ι['ι;ιΙιιι·, βϋοο ιιΐ ιι-ιιι » η π ι; η,πη 1010 3ΠΠΟ δίΐΙ£ΙΙ-

Ιίίφίο ιιππίί π- οοιιοιιΐί νκίεηΐυρ, ιιΐΐ'υιηικιιιι 1)η]ιιΙιΐ5

ϊΐΐε δαυοϊβΐίδ Ιιιιηιεπδ ΙβΙίΟΓΪδ ίηιραΙϊειι$ Γ.οηΐίηιιαιη

Ιι»ικ: ηςίιηΓιιιηοηι οΙΓιειτβ (1Ίεειΐ(1ιι$ε$(? ΟΙΜ$ Ι.ιηΐίΐιιι

δίοΐίιΐίιηΐεηι 8υί,Ιίη6:ιΙ? Ουίίΐ «υΐοηι αΐίυιΐ, φΐοϋ ρρο-

: ;ι!ιΐΙι· νί(Ιεΐ'εΙΐΙΓ, ιιιιιι 31Ι8υ8 881 .1886ΙΌΙ1

ΟΙΐίΐΙΙ ΙΙιΙ.-Γ (·;ι·1π·:ι. 3Ι1ΪΙΙ1ί1$, ιρι^' ί»1$Ί-δυί

8θΪ6ΐιΐ:3 ρεΓΓιΐδχ δΐιιιΐ, :κ1 ΙπιιηΓβιιι θΓΐ>ειη ενεΐιϊ,

ηιιιι Ιυοίιία δίΐ ΙΙΙΠΙΙΙ.Γ 1Ι3ΐΐΙΙ'3. Πιι;ιιιι οί) 63υ$3Ι11, ΪΙ1-

(]<ιίι, ρ!ειΐ3 ε$ι βΙΊαδ ΙΙΙΠΊ, 3ΙΪ38 Ιιιεε ρηνβΐιΐΓ, φΐοά

ιν;«ιιι 3ηϊιιιχ τερίεαιιΐ, ςιιχ ίηΓκΙεΙίιηιίδ ΗΙίιΐδ εο§ηί·

ιίοιιε ρι,πΐιΐ.ι· εχ Ιΐ36νίΐ3 (ϋδ6688εΓίη1.640 Οεϊηϋβ

.ι Ιι Ιΐΐη.1 ί ;ι π ιρι.ι πι Π1ΪΙΙΟΓ6 π;ι νί .· ιι ι ε3$ϋ61ΙΙΟΧΟΙΐεΐ·.ΊΓί ριί-

131, ί'1 ίιιΐΓΐι δυΐειίΐ νΐΜ'ίρΊ, ϋΐιρίι: ιιι ΧΥυΐΙΙ Ιι.·;ιΙιιπιιιι

εχροηί. ΕιιΊιηνεπο ο1)6Χ63ΐη κβιιιροι· ιιι:ιΓιΓΐ3 ρικίο-

ιτιιΐϋΐηιιιι ί^ηοιιιίηίπιιιςιΐι; ηοιι δεηΐίΐ, 3ΐΙεθφΐε ίρϋίδ

8Ι1Ϊ8 ν6Γΐ)ίδ (Ίΐιινίιιι ιΐιιι-, ι/ιιιιι ιιιι·ϋιΙ:κ:ί ;ι 8113 ρκ,Ιι.ί-

1)ϋι·ιιι :ιΐΜ]!ΐίΐιιι ΛΙ! Γ3ΐίοηεηι εχΐΐυηΐ(|ΐιβ ρει·(1υοοι·6

ηβφΐβι(.

XXIII. Ιιι ρνιιιΓκ εηϊιη υηυ8 Ιιοηο Γοπιιαίιΐδ 6ϋΐ

Λιί.ιιΐϋΐ·,, 3 ι|ΐ:ιι 1ΙΙι·'ΐΙΙ8φΙ6 86X118 ϋΐΐιτί ρΓιιρ:ι;.;:ι: ι

ϊΐιηΐ. 'ίιιιιι ΜΙ|Ι ιιιιιιιιΓι ίιιίιϊιιηι, 3ΐιηυ <·ιι ι ίΐι·ι· Λιίβηιί

('οιιίεδίιιιο, ΛΙχ'Ι ϊηΐ6ΓΓεοΙιι$ ε$ΐ, αηηο$ ιΐ3ΐυ$ Γει·ε

ΐ|·ιμ;κ!,ι. Ι'οι-Ι Ιιιπιο, <|ΙΙΪ ρΐΊΐιιιι-4 ιιηιιΓιιηιι 0601811$

»ι, ρΓίιιπίδ ρ»Γειι$ Αϋ3ηιιΐ8 ιιι ΐεη·3 πΐϋΐ ιίπι ηηιιο

ιιοιΐ£εηΐ6$ϊηιοΙι·Ίοε$Ίιηο, ειιηι ]3ΐιι $ο! εΐ Ιυιιβ, βίοΐ-

Ι.ι'ΐρΐιϊ (·,ι·ίι·Γ:ΐ! ιρι.ΐΓΐο ιΐιι: ιιι ΗΙ:|Ι> (ΙεΠχα (ιπιιίΜΓΐ,ι-

(|ΐιε Γιιίδδεηΐ. ΟιΓκΙ ί^Κυτ, ηιϊ Ιιοιηο, ιΓκ ΐηπ ΜΙ ιιι ».-,''

Νοηηε (ϊΐιιίεηι εοιινίείβηι βδ$ε δΙοΓκ!ίΐ3ΐειη Ιυηηι Γη-

ΐβΙ)ίιιηΐΓ?Ιίεπιιε εηίιη ροΐιιϊι ΐοΐ'δ υΐ ιιοπ^6ηΐί$ ηο

ιηςίιιΐ3 3ΐιιιί$ ιιεε ΙιιιρΙοΓεΙυΓ Ιιιικι, ηεςυε ϋεοΐ'ε-

κεβΓ«1? ΟιιΐΙ)ΐΐδη3ΐη 3ΐιΙεηι αιιΐιηίδ ρο$ΐ ηιοιΗειη ΓΟ-

ίειία 6846 Ιιιη.ι υΐ ίιιιρΙεΓεΙϋΐ· ροΐιιίΙ? (Ιίε , ίθιΐ65..

Νίηιίηιηι 1ΐϋι· ΜαιιίοΙι:ειι$ ί^ιιοΓβΙιηΐ; εβδβ ρπΐ(Ιεη(ε$

. ίιιριη.·, ιριϊ ιιιιιι Ίη:ιιιίΙ)ΐΐ8 ιιΐ6ΐιιΐ3εϋ8, 86(1

τάχα τα του Φιλιστίωνος είναι αναγκαιότερα ή τι

τη; τούτου μιμολογίας ; Ώμοφόρον γαρ μυβοποιών

διδάσκει βαστάζοντα την γήν πδσαν, κα\ δια ετών,

φησ\, τριάκοντα κάμνοντος του ώμου, μεταφέρει·/ εϊς

τδν Ιτερον ώμον, τους3 σεισμούς γίνεσβαι. ΕΙ δε ην

τοϋτο, κατά φύσιν ην τδ πρίγμα, καΐ οΰκέτι ην

Οεσπέσιον. Έλέγχουσι δε τδν γόητα οί του Σωτήρος

λόγοι, ως Ιφη· ΓίνεσΟε αγαθοί, ως ό ί/αΓήρ ύμώτ

ό ονράηος' Βτι ΛτατεΛΛ,ει τον ήΛιον αύΓον £.ι?

διχαΐονζ κάί άδίχονς, χαϊ βρέχει αυτόν τ&τ

ϋετύτ εαϊ πονηρούς χαϊ αγαθούς- κα\ τδ, "Εσον

ται σεισμοί χατά τόπον, χαϊ Λιμοί, χαϊ Λοιμοί.

ΕΙ δε έχ φύσεως, ή χατά συνήθειαν (26) οί σείσμοί

έγίγνοντο, πολλάκις ουν, 2τε * σεισμοί χατά χωράν

γίγνονται, συνέβη (δε) χα\ έπ' ένιαυτδν όλοτελή

καΟ' έκάστην νύκτα πολλάκις σαλεύεσθαι την γήν.

ΤΑρά γ' ουν τραυματωΟέντων των του ώμοφόρου

ώμων, άφερεπόνως άγεται ενδελεχή ποιούμενος

τδν σάλον ; Κα\ τίς άνέξεται της τοιαύτης μωρο-

λογία; ; Τί δε 4λλο πιΟανδν ουκ έτόλμησεν ειπείν;

Φάσκει γαρ ό τοιούτος, ότι, φησί, τάς εν γνώσει της

αΰτοΰ πλάνης ψυχάς γενομένας άναλαμβάνεσβαι εις

την σελήνην, φωτεινής ουσίας της ψυχής ύπαρχού-

σης. Διδ, φησ\ πλήθει ή σελήνη, και φθίνει πληρου-

μένη άπδ των ψυχών των τελευτωσών εν γνώσει της

απιστίας αυτής. Είτα, φησ\, άπογομοϋσθαι άπδ της

σελήνης του μικρότερου φησ'ι σκάφου;, εις τδν ήλ;ον

δε παραλαμόάνειν, χαϊ άποτΐΟεσθαι είς τδν των μα-

, χάρων αΙώνα, φησίν. Άε\ δε τυφλή τυγχάνοοσ* ή

' χακία, την εαυτής αίσχύνην αγνοεί, ώ; άπδ των λό

γων αυτής ελέγχεται, μη δυναμένη τελειώσαι των

ψευσμάτων την τελείωσιν.

ΚΡ. Πρώτον μεν γαρ ότι εΤς 4νΟρωπος πέπλα παι

ό Άδΐμ, εξ ουπερ γεγέννηνται υιοί τε κα\ θυγατέ

ρες· εν τη όρχί) δε τη; κοσμοποιίας (27) περ\ τδ

εχαστον ϊτος του Αδάμ, πλείω έλάσσω, άποχτείνε-

τα1. "Α6ελ, ως ετών ύ-άρξας λ', πλείω έλάσσω. Μετά

τούτον τδν πρώτον άποκτανΟέντα τελευτ^ επί τη; γης

6 Αδάμ 6 πρωτόπλαστος 8Γ ετών ^λ', του ηλίου κα\

τη; σελήνης καΐ των άστρων άπδ τετάρτης ημέρας

εν ούρανώ πηχΟέντων κα\ κτισΟέντων. Τί ο·3ν εϊπω-

! μεν, ώ ουτο;; Όμολογήσομεν τον τη; άνοίας σου

Ιλεγχον; Πώς γαρ ήδύνατο έννακόσια τριάκοντα Ιτη,

γενέσθαι άνευ του φθίνειν σελήνην χαϊ πλήθειν;

Ποίων τοίνυν ψυχών τελευτησασών ένεπίμπλατο ή

σελήνη κα\ έ«ληροΰτο ; λέγε. Αλλ1 ήγνόει Μανιχαϊος,

ότι εϊσ\ συνετοΧ, ου λόγοις ιίβυδέσι π«ιθόμενοι, αλλά

άληΟεστάταις ά-οδείςίσιν. Είτα δε δώμεν, δτι ούτως

1 Μαιίΐι. ν, 43. * Μ;ΙΓΟ. χιιι, 8 ; οΐ Μ.ιΙΐΗ. χ\ιν, 7. * Ι,ο^. κα\ ούτω τους. * Ρ. ο? τε.

(26) ΕΙ 6ί εκ ρύσεως , ΐ, κατά σνη'ιθειαν. Μονβεβ ΐβοιιϊΐ. Ηΐε ηηιιο εεηΐεδίιηο ηεεαίιιε (ΙΊοίΐιΐΓ,

'!Ι·ΙΓ.«Ϊ ιιιοΐιΐδ ιΐ3ΐιιι·3ΐίϋιΐ8 εχ εηιι&ίδ ΙΊ'ΙΙΊ ηίιηϊβ οιιιιι χΐ:ιΐί$ η^επ'Ι χχχ. υηάβ ιχχ ε'ίΓοίΐεΓ ηιιιιο ιιη-

Ιδ'.ωτικώς ηι·^3ΐ·ενίιΐ6ΐιΐΓ. ΟΜΟΙ! εΐ αρυ() ΡΙι:ΐ3>ΐνίιιηι Ιιιιιι οροΓίυϊΙ. δε(Ι Ιιχε ΙΙΙΓΙ·:· ιΙΊνίη3ΐίο ε$(. Ροπο

Ιθ8ϊι»ιι$· έκατοστίν, ρνο ϊχαστονοιιιβικίηηιΐιιηι ε$8θ ηβηιο ιιοη
(•27) 'Κν τ»} αρχή δί τϊ\ς χοσμοποιίας.βηο ηηιιο νϊιίεΐ.

ροδί ΟΓοειη (Οίκΐίΐιιηι Αϋοΐυιη Αιΐηηιιΐδ ν. ΙΜΜ := ,
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ν, όπερ ουκ ϊβτι, μη γένοιτο! καΧ άπδ των ψυ- Λ ιηϊ» (ΙρηιοιίΒΐΐ'ΛΐίοιΓιΙιιΐΒ ηιΙιΙικ·ηηΙιΐΓ ιιΐ (ΠΗΐηηΙ. Υβ-

πιιη (ΙεηιυΒ ίΐα βεδε τειη ΙκιΙκτΓ, ηιιοιΐ Ιαιηεη Ιοηςο

:ιΓιΐΓΐ· κ<; Ιι;ι1,<·ι ; 30 ΜιίΓιι Ιι:ι·ι>ιιιιιι αιπιιιΪΒ <>:ιιτ;ιπ

εοηιρίεπηιιε Ιιιηαηι, ηυί ΐ:ιικΙι·ηι ίδΐίιιβιιιοιίί <Ιυμιιι;ι

οοιίϋίϋΐοΐ ? Ν»ηι ΒΪ ΜβιπεΙκΒοπιιιι ηιιΐΐαδ 3 (Ιεοίιηο

φΐίηΐο Ιιιικι· ι!ί<· ΙΙΙΙΙΠΊΊ·ΙΙΙΙ·, βε(1 ρΓχΠιιίΙυιη ϋΐυά εί-

Βεΐ χρΜίιιιιι, ιιΐ :ΐιΙ Ιιιηχ (Ιεοίιηιπη (|ΐιίιιΙιιηι (Ιίι-ιη

Μ:ίΐΐϋ ΙΙ.ΓΪ 6Χ 1)30 νίΐιι ιϋ*(Ί·ιΙηνηΙ, ρθ$1 Ιιιιιΐί' ιϋι-ιιι

ηεηιο ηιηρίίιΐδ οϋίτεί, οίοηεο Ιιιηχ οηιΐδ ο«δεΐ εχρο-

Μΐιπιι ΐι»ν.ι, ι:ΐ οηεΓαΐ'ί :·ΐιΐ >ΙΙΝ ιικιρ ·κ'ί, ηοηηίΐιϋ

Ιΐΐ ίιι Ι1!ΐ·!.(!.ιπ:ι ρΓθ1)3ΐ)|Ιίΐ3ΐίκ ΙΙΜ >Μ·1. Νιιΐι ιιΐΐΐι Ίιι

|ι!:ιιιι· Γ-ί ΪΒίαιΙ .ΙΪΙΜΙΙ υίπιι, 8ίη§ιιΙί$ ΓΙΙ'ΙΙΙΙ ιϊκ-ΙιιΐΗ 00-

Γίιΐιπϋ , ει ΐ|ΐι:ι· 3 1)εο οοηδί'ιΐιιία Βυηΐ οίειηεηΐο ΟΙΓ-

Βΐιιη ΜΙΙΙΙΙΙ ΐι'ΐΐι'πΐ. (^ικιιΐ' ιι πι ιιι:ιπι :ιι υηυΒ ϊΐΐυύ ίιι

Ιιιηαηι ίαιροβίΐυιη ιηίηίιηε εοιίΒίΒίεΙ.

XXIV. ('..ι·ΐι.·ιιιΐ!ΐ ίηΐεΓ Ηΐοβ ηοηιιυΐΐϊ $υηι , ηυί

ναΓπιιιι (|ΐΓιι!ιΐ.ιιιι ΓΜ (ΐ^ιΐ.π ιιιιΐ : υπίνεΓΒΟΓυιη νϊϋβΐΐ-

εοΐ ηιβίΓϋΐη, ςυχ νίηι ΒΙΙΙΙΙΙΊ οοηίΓηιιηίοανίΙ, β οοείο

, υΐ ΙΊΙΙΙΙ ϊρ83πι νϊιιι ρπηίΊρίΙιιΐΒ ΓιιιΊιι

• ΜΐΙιΐ'Ίρί:ιΙ.:|ιΐ.ιιιι ε ι π·!ο ΙΓ3Ι1$Γ|181ΙΙΙΙ

:!ΐ·ΐΊ·ρ · ι·;ιι.·ι . Ιη ΐ|ΐιιι ίΐΐϋιΐ 8ΪΙ)ί νοίπιιΐ : ρπηείραΐυΒ πο

)ΐ ι ·>ι.!ΐ.·> )ιι·!1ο ΓοιιίΓα ΙΐΐΊΐιιι ΜΥΙΙΙΙΙ δυβοβρίο, ιιι»-

μιι:ιιϋ :ι!ι εο Γ3ριιΪ88β νίπι, (]ΐΐ3β ευιηρΓϋΙιεικΙϊ ιιιιΐΐο

ιιιθ(Ιο ρυΒδίΐ, ΐ|ϋ.ι· ΐ|ΐιίιΙι·ιιι ;ππιη.ι ηοηιϊιιαΙιΐΓ. Ο η!>-

ΒΐιηΙί8δίηΐ3ΐιι Γ.ιΐ8ίΐ.ιΐεπι ! Εΐοηίηι ουίουηςυε ρεΓνίιιι

:ι ί.|ΐ!Ϊ:Ι ;ιι: Τΐοίθΐΐΐίαηΐ ΟπρίΐΙΙΓ, ϊιιΓεΠΟΓ «81. Οϋ3Γ8 81

ρπΐΜ·ίρ:ιιιΐΝ ϊΙΓι Ικιιιιιιιι Οου ιη ηΓηιϊβ εχριι^ικινεπηΐ,

\ίι·ίιιιιΐ(|ΐιΐ! 31) εο ρ:ΐΓΐειη ηνιιίβεπηΐ, ΓΟΓΙΪΟΓΟ» ϊρκο

ΙΙΙοΒ ι·χΗΐ· ηεεοΒδε εδί. 111ε ροιτυ ιιΐ.ί ρηιηιηη ιΐΐί»

χών των Μανιχαίων γεμίζεται πληρουμένη ή σελήνη·

κώς Ιτι συσταθήσεται ή τοιαύτη ϋπόθεσις ; Εί γαρ

ού&Χς μετά την πεντεχαιδεκάτ^ν ήμέραν της σϊλή-

νης Μανιχαίων έτελεύτα, αλλά προθεσμία ην ώρι-

«μένη ϊω; πεντεκαιδεχάτης της σελήνης τους Μανι-

χιίους άποθνήσκειν, μετά δϊ πεντεκαιοεκάτην μηκέτι

«λευτάν, ϊως άποτεθϊ) ό της σελήνης φόρτος, ίνα

«{,ξτται πάλιν άπ6 νεομηνίας γομοϋν πιθανόν άρα

ί,ν τ6 ψεϋσμα των αυτών. Νυν δε καΧ άπίθανον. ΚαΟ'

ήμέραν γαρ τελςυτώσι, και τα ώρισμένα στοιχεία έχ

θεού τον Γδιον έπίττανται δρόμον. ΚαΧ πάλιν ου στα-

Οήτιται 4 περΧ των ψυχών ίν τϊ| σελήνη γενόμενος

γίμος.

ΚΑ . Και τίνες μεν αυτών πάλιν βούλονται κατά "

έπίνοιαν πανουργίας, φησΧ, την μητέρα των όλων

ΐυγχωρήσασαν δύναμιν ιδίαν εξ ουρανού κατελθεϊν

εις Ά χλέψαι των αρχόντων, χαΧ άποσυλήσαι άπ'

ίϋτ·"ν ί,ν εΓληφα ' ίνωθεν δύναμιν. ϋούλεται γαρ

λέγειν, ότι πολεμήσασαι αϊ άρχαΧ καΧ έξουσίαι τον

Η;ον ·Λν ζώντα, καΧ μεγάλην χαΧ άκατάληπτον ήρ-

κιχένα: π^ρ' αυτού δύναμιν. ην χαΧ ψυχήν ονομάζει.

ΚιΧ ώ της πολλής τούτου άτοπίας ! Π3ς γαρ άρπα-

ζόμενος χα\ βιοφορούμενος ύποβέβηκεν. ΕΕ τοίνυν αί

άρχαΧ, άπ6 της πανοπλίας καταδυναστεύσασαι τί/ν

ίγιβδν θεον, δύναμιν παρ' αυτού απέσπασαν, ίσχυ-

ρίτεραι αυτοί υπέρ εκείνον Εσονται. Εκείνος 6έ, τού

τοις το πρώτον ύποχωρήσας, εΕσαΰθις ου δύναται

πβρ' αυτών άφελέσθαι την άπ-' αίιτού άφηρπασμένην « οβδδϊΐ , (·π·ρΐ:ιιιι ;ιΙ> ϋβ νϊηι δυβιη ΓΟΟυρβΓίΓβ ηοΐ'

οϋναμιν, εΓτ' οΰν πανοπλίαν, ό εξ αρχής άντισχείν "··«»-· -:— »-~« ~·« .ι:™~ _..ι:. -..«. .„„:„<—

προς τους πολεμίους μη δίδυνημένος. ΚαΧ ίλλως, εί

δε χαί ποτέ ·κάλιν εν νίκη γενόμενος άφέληται ίσχύ-

:ας χατά των δι' εναντίας την άπ' αΰτοΰ άφηρπα-

σμένην δύναμιν, της του κάκου (ίίζης τε χαΧ αρχής

άναρχου ϊτι έπιμενούσης, και παντελώς μη δυναμέ

νης άναιρεΟήναι, ανθις πάλιν κατισχύσει έπιστρα-

τεύιβσα ίαυτή περισσοτέραν δύναμιν, κβι την πάλιν

αυτού ληφβεϊιαν εκ του αγαθού θεού δύναμιν, κατά

«να δυναστείχν έξισχύσατα, πάλιν άφαιρήσειε· καΧ

Ισται άίΧ χ»τ' αυτόν τ4 καχον άνθιστάμενον, χαΧ

μηδέπο-ε Εχον την κατάλειψιν, εις το διηνεκές άρπά-

ζον τε κα'ι άρπαζόμενον. Εϊ δε καΐ λέξειαν οΐ τάς

φρένας β·6λαμμίνοι άπατηθέντες κατά πάντα τρό-

, $ΙΤβ :ιΐ'ΐιι:ιΙιι|·:ιιιι ιϋιπι: ιπιιΐί», ι πιιι Γ65Ϊϋ(ει·β

Ιιο^ΐίΐιιικ Ίιιίΐίο ιΐ(·ι|ΐΓινι·ι·ϊί. ΡΓ3618Γ03 Ιίεβΐ αΙΪ(]υ3ΐι(Ιο

νίοΐοΐ'ϊοπι εοη8θ(|«;ιΐυΓ, ηο (Ιεΐιείΐαΐϊβ α(Ινι·Γ88ΐ·ϋ5

ΓΠ·ρΙ;πιι ϊ!Ι;ιπι ν'ιιιι ΜΙ;ΙΙΙΙ οΙιΙϊιιΟΓι' ρθΒ3ΐΙ, εοηΐ πΐ.ιΐί

ΓΙΙΐΙίΧ 30 ρ|·ίΐΙ«·ί|ΜΠ1ΙΙ ]1|·!1ΙΙ·ϊρϋ II ΙΐΐΊΊΙΙΜ εΧρΟΓβ ΛΐΙΙΐΙΙΙ'.

ιιι;ιιιι·:ιΐ, ηεηΜβ ρεηίΐυβ βχ$ΐίιΐ£;ιιί ρπ8$ΐι, ροΐβπΐ ΓΠΓ-

8118 ΠθνΪ8 «Ο 1Ι)η]θπΙ)ΙΙ8 ΓΟρίΪ8 ΟΟΙιΠ:ΐΓΐ8 νΐΐΚΌΓβ,

νϊηΐ(|ΐιε ϋΐαηι η ηιβϋοΓβ ΙΚ·ο Γεεερΐ»ιη αιιΓοΓΓε »1β-

ΙΗΙΟ : <·\ ιριο ϋΐ·(|ΐιϊι<ΐΓ ιηηίπιη ίΙΙίιΐ8 ορϊηίοηε ΠΙΜ-

•η ρει-ρείιιο, ηθ(|ΐιε

ίιι ροΐεδίαίειιι ροδδε

30 νίοίδδίηΐ (Ιί|·ίρί:ιΜι|·.

1 1 II II III ΙΐΙ III II Λ

ιιηςιιαηι, αΐΐ]ΐιβ

ΒΙΟ ιιΐ ακΒίιΙικ; ιΙΪΓΪρίηΐ,

κι ϊβίικί νο.;ιηί Ιιοιιιί-

: ΡοΒίεη-

ίΙΙΊιΐΒ, (]Μ9Β $ί1)ϊ ιτι-ρ:;>

ιιεοίοηβ ε$$β.

πον, ίτι, 'Εάν την πανοπλίαν ό αγαθός θεός του με- Ο Γιιοηίΐ, 3Γηΐ3ΐυΓ»ηι δίΙ)ί ιιϋκικιιιιΐο τπιάίοτοπΐ, Ιιιιιο

ρους του άπ' αυτού άφαρπαγέντος καιρώ έλευθερώιη, ρΓίηείρ·)1(ΐ8 30 ροΙε$1:ι(εδ εοηΐΓ^η* Γ.ιΐ Ιίιιιιιπ ίιιίερ-

τότε τάς αρχάς καΧ τάς έςουσίας της εναντίας δυνά

μεως άφανίχειε χα'ι έςολοΟρεύσειε.

ΚαΧ εΐ Ετι Εσται τούτο, καΧ εί όλως αφανίσει ό

αγαθός Θί6ς, χαΧ έξολοθρεύϋϊΐ, έξέπεσεν ό του άγύρ-

του λίγος, ό φάσκων μη είναι δίκαιον τον αγαθόν,

μηδέ εν κρίσει χαταχρίνειν τ6ν αμαρτάνοντα, μήτε

^ασάνοις τινά παραδίδοντα, μήτε κτείνοντα. Εί γαρ

όλως τ?;ν διάβολον, εΓτουν την άντικειμένην ενεργέ ιαν

άφανίσαι τε χαΧ έξολοθρεϋσαι πειράται, χατ' αυτόν

οϋκέτι έσται Αγαθός, ως 6 αυτού περιέχει λόγος. "Η

«τι* αγαθός ων, τδ πονηρον αναλίσκει, καΧ Ισται

Ηυο, πιΐ|π;ιιπ, βί ιΓιχοιηΐ, $ί υηιη'ιιιοετϊΓιιι^ιΟΓΟ

;ιο ρεηίερο 1)οηπηι 1)βυιη αβΒβπιΟΓΐηΙ, ιιιιΐΐοβ Λΐίει-ΐ

ίιηροΒίοΓίΒ ίΐΐίιιβ Οδβε ιΐεοτείο Ιοοιιβ ροΐεπί; ηπο

(Ιιιι-ιΊ ΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙ ίΐΐιιιη Οειιιη ίιΐΊΐιπιι ηοη ε8Βε, ηοΐ|ΐιε

<ΙεΙίιΐ(]υΐ3ΐιΐειη ιιΐΐο ]υ(1ί(·ίυ ι1αηιπ.ΐΓε, ηεηυε ΐΟΓΠίεη-

ιϊ> ΒΐιΙψεεΓε, ηεο οεοί<]6Γβ. Νΐΐη Β'Ι «Ιίβΐιοΐιιιη, :ιιιΐ

ΐ|ΐι;ι·(:ιιιι·μι.' (ίι-η.ιπιι εΒί ορρΟΒίΙ^ ί!Ι:ι νΪ8, β ΙΙΚΊ!:·.

ΙοΙΙοΓε 8ο ρΓοΠίβητε Γοηηΐιΐ!·, 3ΐιΙ βχ ε]ιι« δοιιΐοηΐί.τ

ΙΙΟΙΠΙΛ 6Β80 (!(·ΜΐπΊ, ιιΐ ίιι ίΐϋυδ ΟΓΑΐίοιιο

1 Γ. είληφαν, 1ε({. είλήφασιν. * Ρ. ίτι.
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υ*ΐ; Λιιΐ 8Ϊ ιιϋιίίοιηϊιιιΐδ 1>οηιΐ5 «Ι, ηΐ3ΐιιιη ϊιΐ8ΐιρει· Α ούτος ό ποιήιας τδν ούρανδν χα'ι την γήν Κύριο;, ως

και Εστίν εν άληθεία, ό έχάστω άποδιδους κατά τί

Εργα αύτοΰ, ό δι' ύπερβολήν άγαΟότητος τω άγαθω,

χεχμηκότι Ιν άγαθότητι, παρέχων τδ άγαθδν, και τω

τα φαΰλα δεδρακότι τδ δίκαιον απονέμων. Κα\ παν

ταχόθεν έξελήλεγκται αυτού δ λίγος, υποφΟείρων

καρδίας ανθρώπων εις τα εναντία.

ιΟ Γΐ!ΐιΙι:(Π.>ΐ!ΐ (ΙοεΙΠΙΙίΙΜΙ ι!ι·ρι·:ιν:ιΙιιϋ ΙιΟΙΙΠΜΙΙΙΙΙ .ιιιί-

ΚΕ'. Κατά λί'ξιν δε καθεξής υποτάξω άρμοττόντως

τδ αύτοΰ φρόνημα άπδ των Αρχελάου πρδς αύιδν

•πεπραγματευμένων εν τη πρδς αύτδν άντιλογία, ως

αϋτδς απεκάλυψε Τύρβων, εΤς των αύτοΰ μαθητών,

περί οδ 5νω έπεμνήσθην. Έπερωτησάντων τοίνυν

των περ\ Άρχέλαον τδν έπίσκοπον, κα\ Μάρκελλον

οι. Ρι-ο'ιιιιίεφίε ίιίειιι φ5ο ι;πΙ οίου »ο Ιι·π·<6

< ΟΙΙΐΓΐΙΟΓ ΠΐΗΙΠίΠΙ.Ν, Μΐθ8ΐ Γϋνΐ·Γ3, φΐί 11Ιΐί(·Ιΐί(|Ι1ι| ρΐ'Ο

πρβπιιιι δΐιοπιιΐ) Γ3ΐίυιιε ρπυιιιίίΐ ΐΌηβΙΪΙιιίΙ : <|ΐιί ρίθ

εχ'ιιιιίη 1)οιιίι:ιΐϋ εί, (]ΐιί Ιιοπυβ ε8ΐ, «Ι ϊπ εΐϋΐτειιϋϋ

1ιΐ>1ΐίί:ΐΙ(· Ι:||ΜΐΓ:ΐΠΐ, ρι'ΓίΙΙ ίο 1)1)1111111 Π'ριΜΙίΙΊΐ. ΚΙ νΐΊΊΙ

<|ΐιί ιιι;ι!;ι ('ηιιιιιιίβιτίΐ, ιριιχΐ ]ιΐ8ΐαιιι 081 Π'ιΙΜίΙ. ΙΑ

ιμ'ΐίπι -. 242 "ΐιιπίΐιΐκ Μ.ιιιίι·|ι;ι·ί ΟΓαΐίο Γΐ·Γ>.·ΙΙίΐ ιιι·, ι]ΐι;ι:·

ΙΙΙΟ8 ;ιΙιιΪ!ΐι·ιΙ _

XXV. 8<ί(1 ηιιηο ϊΐΐϊιιβ (3ο»ιη.ι α<1 νεΛιιιη, υΐί

ϋοιίϋβιιΐΗπευιη ε&ΐ, βδοιίΐιηιιι , εχ ΑΓεΙιεΐ3Ϊ ορεί-ε ,

<]ΐκκ1 αίΙνει·8ΐΐ8 ευιη(Ιβιη ίΐΐιιηι ειΐίύίΐ, εχ ϋβ φ4% α

ΤνιΊΐϋΐιε ιΐϊ.-ι ίριιΐο ίΙΓιιιβ ηοεεροι-ηΐ, ϋε φΐ<> ηιεηΐϊο-

! ΐϋΐι 3ΐιΐε Ι'.τΊιιιιΐχ; ηαιη πιπί ΛιτΙιε1:ιιΐ8 ερίβοοριιβ,

οι Μ:ιι·οκ1Ιιΐ8 ιΐε ΜαιιΪ!> ι)ο·ίΐιΐ3ΐί1)ΐΐ8 Τνι·1>οιιβηι ΉιίεΓ-

Ι'0^:ΐ$8βΙΙΙ, ΙΐίΓβ ΊΙΙε Ϊρ83 , ιμι* ηο» οχ βο " Τύρδωνα, περ\ της του Μάνη διδασκαλίας, δ Τύρβων

θ]ΐΙ3Ι1ΙΟίΙί :

3/ί/ιιίεήίΐ'ί ϊιιιρία άυ</ηιαΙα.

5ί Μαηίϋΐκβί Ικίοιιι ϋο^ιιοδϋοΐ'ϋ νείίΐίβ, α ηιβ Ιιιν-

νϋιτ 6χρυ§ιΙαιη ηιιιΐίΐβ. Ιΐκ ίμίΐιιι· ιΐι-ιΐί, μοιπίπο» ι·ο-

1.1, ίιιξοιιίΐυκ, α βειιΐϋΐ βϊδίϊίοιιΐβϊ, $ΐΊΐιρ':Ιοι·ιιθ3, Μΐ-

\.ι·ι·ιιιι|ΐκ; ϋυηΐΓαι·ϊθ8. Οιιοηιιη αΐΐϋΐ'υιιι Ιιυιιιιηι, ηι;ι-

Ιιιιιι:ιΙΐΓΐ·ιιιιι άϋΐίηίΐ, :>:ΐ)ΐιΐΜΐιιί ΙΙΙ.Ί.-, ιιοιιιοη ΐηιροηίΐ,

ι> ι»·Ιιι ΜΙ ΊΙΙΙΙ ,'ΐΐΐπ ί. ΛιΙ 1υεΐ8 ραηοβ Ιιοιιιίιιίβ αιιίιιιαιιι

ρβΠϊηβΓϋ ραΐαΐ; ΙϋΐκΊ)ΓΪ8 νοί'ο ϋΟΓρυβ, ;κ·. ηΐϋΐοΓίχ

υρίβαίυιη ΐιΊΙιιιίι. ΙΙοΐ'ΐιηι νοπι ρϋπιιίϊΐίυηβιιι ;ιι· !ι·ιιι-

ρ6Γ3ΐϊοιΐ£ΐη Ιιιιιιο ίη ιιιθ(1ηιη ηιτ'κΐίάβυ (Ιίαίΐ, »ο

ιΐυυπιιη ΐΌ^αιη ϋχΐ'ΐιιρίο (1ϋθ1αι·;ι(, (|ΐιί ]αιιι ιΐιιϋιιιιι

άπιχρίνατο λέγων, ατινα εκ του βιβλίου παρεθέ

κα\ Εστί τάδε·

των ίου Μάνεττος (28) άΟίωτ δογμάτων.

Ει την του Μάνη πίστιν θέλετε μαΟεΙν, πβρ' ίμοΰ

ακούσατε συντόμως. Ούτος δύο σίβει θεούς άγεννή-

τους, αυτοφυείς, αίδίους, ϊν* τω έν'ι άντικείμενον

κα\ τδν μεν άγα06ν, τδν δε πονηρον είσηγίϊται· φως

τω ίΆ όνομα Οέμενος, κα\ τφ έτέρω ΐκέτος. Κα\ του

μεν φωτ6ς είναι μέρο; την εν άνΟρώποις ψυχήν, του

δε σκότους τδ σώμα, κα\ το της Ολης δημιούργημα.

Μίξιν δε, ήτοι σύγκρασιν τούτων λέγει γεγονέναι τον

τρίπον, άπεικάζων τους δύο τψδε τω παραδείγματι·

καθάπερ δύο βασιλείς αντιμαχόμενοι προς

πιίπι'ιοί ιιιυΐιιο δ'ιΐιί ΙιοΙΙιιιιι ϊιιΙ'ϋΓΐιιιΙ, ίΐι» υΐ υΙβΓ(|ΐΐϋ € οντ£ί απαΡΧίιί έΧ°Ρ°'1·. χα^ άναμέρος εκάστου τα ϊίια
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Εχοντος. Κατά δε σύστασιν τδ σκότος έπελθδν εκ των

ορίων αϋτοΰ προσεμαχήσβτο τω φωτί. Γνόντα δε -.δν

άγαθδν πατέρα τδ σκότος εν τη γη αύτοΰ έπ-.δεδημη-

χδς, προ6άλ)ώΐν εξ αυτού δύναμιν, λεγομένην μητέρα

της ζωής· καΐ αυτήν προ6εδληκέ·;αι τδν πρώτον άν-

θρωπον, ' τα πίντε στοιχεία. Είσΐ δί άνεμος, φως,

ύδωρ, πυρ χα\ Ολη. Και ταύτα ένδυσάμενον ως πρδς.

κατασκευήν πολέμου, κατελϋεϊν κάτω, κα\ πολεμήσαι

τφ σκότει. 01 δε του σκότους δρχοντες, άντιπολε-

μοΰντες αύτώ, Εφαγον εκ της πανοπλία; αύτοΰ, δ εστίν

ή ψυχή. Τότε δϊΐνώς ίΟλίδη έκεϊ κάτω ό πρώτος άν

θρωπος ΰπδ του σκότους. Κα\ εί μη εύξαμένου είσ-

ήκουσεν ό πατήρ, κα\ άπέστειλεν έτέραν δύναμιν

προβληθείσαν ύπ' αύτοΰ, λεγομένην ζών Πνεϋ;χα, χαΐ

Λ3ΐιι1ί8»οΙ, Βΐφΐι; .ιΐίιπ ;ιιιι α δβ ρΓθ(ΙιιοΙαιη νΐιη, ΐη Ο εί μη χατελθών δέδωκεν αύτώ δεξιάν, καΐ άνήνεγχεν

εκ του σκότους· πάλαι αν 6 πρώτος άνθρωπος κατ

εχόμενος έκινδύνευσεν. "Εκτοτε ουν.κατέλειψε κάτω

την ψυχήν. Και δια τοϋτο Μανιχαϊοι, εάν συναντήσω-

σιν άλλήλοις, δεξιάς διδόασιν έαυτοίς σημείου χάριν,

ως άπδ σκότους σωθέντες. Εν γαρ τφ σκότει πάσας

αίΐ,

Πΐΐίί>11$ Μΐί-ί 0^!·ϋ8838 Ιιιι1!! ι Μΐ;ηι· ι;ι

,ι · ειιιιι 1ϋ(·β (ϋυιϊϋ388υ. ('.ιιιιι βυίοπι 1>υιιιΐ5

ΙΙ(;Ιι)Γ38 ΪΙΙ Ι.Ί IV, 5)13 ν6Ι'£3ΙΊ ϋΟ^ΙΙΟϊΟΟΓΟί, νίιιι Ά

ΦΜ> ΐ|ΐι:ιιιιιΙ:ιιιι ϋΐ1'κ1ί$8β, Ι(ΙΙΛ: νίΐχ ηιαί

8ΐΐ. ΑΙ) 1ι:ιι· ρι·Ίιιιυιιι Ιιοηιίιιοιη ρι-οιίυΰΐυιη ; ιιεο ιιοη

ι·ι (·1·,·ιιΐι.·ιη.ι <μιΊιΐ(]υβ, νβηΐυηι, Ιυεοηι, 3^υαιιι, Ί^ιιυιη,

'.ικιΐιτκιιιι. Ι^ΙΜ: ΓΙΙΠΙ Μ-ΙιιΙ ,ι<1 1>βΙ1ίϋυιη αρραΐ'ΜΙιιιη

ί, ίη ίιιίϋΐ·ίοι·.ι <1ϋΐ3ρ8(ΐιη ειιιιι ΙΠΙ/ΙΜ ,Ν ριι-

Ϊ<·ΙΙΓ!ΙΓ;Ι>·:ΙΙΙΙ ν<Ίο ριΊιΐ£ίρϋ8, ςιιί ι·ιιιιι >·;ι

ι,ν(·ΐΜ 1:ιΙι.ιΐιΙ., βΧ 111ίΐ18 ;ιπιι;ιΙ [11 ;1, ι;ιι;ιι:ι 3ΙΙΪΙΙΙ3ΙΙ1 6ίί8β

<Ιίϋίΐ , ιιοιιηίΐιίΐ (1ΰ(1'ΐ88θ>. Οιι» ([υίιΐθΐιι ΐβιηρυΐ'ϋ ρη-

ιιιυιιι ΙιοιιιίπΐΊΐι ίη ΊιιΙίτίοΓίΙιυϋ Ιιίϊ Ιυείϋ α

ΐιι:ιςιιορει·ϋ ιϋ-ϋι: νοχ;ιΙιιιιι. Οαοιΐ ιιίί>ί υΐ'αηίειη

;|Ι·ΜΙ·Γ:ΙΙΙΙ π ροιτεχ'ι$8εΙ, 3ΐ(|ΐιε ι·,

ί., ]3ΐιΐ(1υύιιιιι ρρίπιαιη ϋΐιιιη Ιιο-

ιιιίηειιι (ΙοΙιΜίΙιπυ ροΓίουΙυιη ϊη^οηβαιϋΐιίΓυιιι ΓυΪ88ϋ.

ΛΙ> εο ί^,ϊΐίΐΓ ΙεηιροΓε 3ηίπΐ3ΐιι ίιι ίιιΓει-ίοπ Ιι,κ· βΐ'ύβ

!ϋ1ί(|ΙΙΪΙ. 643 '.'"1" 0·1>Ι83 681 01Ι11 ίΐ ;. ιΐ !Γ!Ι:Γ[, ι||ι.)-

ιίε* ιιιν,ι.·,,ι υ. ι.·:ιι>·:ΐιϋ, Ιιι^υ» πει 8Ϊ§ιιίΓιεβηιΙχ §Γ3-

(|ΐιϊι!|ΐί;ιιιι.

(28) Αρχή των τον Μάνετίος. Ρρίιηιΐδ ροΓίοη-

1Ο8Χ ί!ΙίΐΙ8 Ι: "Γι-ΜΧ θρρΐ!^Ι)3ΐΟΓ, οΐι ί(ί:|11ι· 8ίΐΙξ(|ΙαΓΪ

Ιαυιΐβ ίΐι-ιιικ. Αιτίιείιιιΐϋ ϋχβΐίΐίΐ; <|ΐιί Ικιύίίαιιι :ι 8β

Ι'ΐιιιι ίιιιροϋΙΟΓβ !ίΐ:-|ΐϋ(;ιΐΊιιηι ι\ι ίη ΐΊΐ,,ιί,,ηιι ;ι !'; ι:::ι

χ 8υρει·5ΐίΐΐοηί8 ιητίΐιι» ρα-

τάς αιρέσεις είναι λέγει. Τότε ζών Πνεΰμα Εκτισε τδ·;

κόσμον, κα\ αύτδ φόρεσαν ετέρας τρεις δυνάμεις, κα·

ΙοΓοοίΙ. Εχ Ιιβε Ανεΐιείηϊ ϋόΐΐηΐίοηε ο.ΈΐεΓΪ ιΐείιιεορβ

!Ι.Π:ΜΊ ΙϋιΙ ΩΙΙΙ11β8, ψΐί !ι,ι·Μ·Ιι,·1 ίΙ1ίΐ!8 ΙΐίίΙΟΠαίΙΙ Ί'

ΐίίί ρι·οι.ΙίιΙ(.Ί·:ιιιΐ. Μϋΐιιίιιίΐ Αι·εΙιο1αί ίιι

·-.. 11ίθΙΌ1ΐνηΐ1Ι5.
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ν

τ:λΟδν άνήν:γχε τους δρχοντας, και έστερέωσεν εν Α Ι'» πιυΐυο δΊ1)ϊ (1εχ(εΓ3δ ροιτϊ<;.·ιιιΙ, Ι;ιιΐ(|ΐΐ3ΐη 3 Ιεηε-

τώ στερεώματι, Ο εστίν αυτών σώμα, ή* σφαίρα. 1.ιι·ίϋ εινρΐί. Οιιιιιοδ εηίιη 5εεΐ38 νεΓϊ3π ίη Ιεηε1>π3

βωεπί. Τι;ΐι<· \ ίνηιιι ίΐΐιιιιι δρίπΐυιη ιηυηϋυιη εοηάίϋίδδε, 3ε ΐιτκ :ι!ί;ΐ5 νίιΊιιίεδ 1'εΓθηΐειη εΐ ϋείαρβιιηι

ριϊηοίρβδ εχΐιιΐίδδβ ΒΐίΓδίιηι, ει ίη Ππηβιηειιΐο 8ΐ3ΐ)ί1ϋδδε, φίοιΐ ίρδΟΓυιιι οορρυε εδί, δίνε μΐοίπιχ.

Κ^. Τότε πάλιν τδ ζών Πνεύμα Εκτισε, τους φω- ΧΧΥΙ. Τιιηι νεΓΟ ρηεΙεΓε» εοϋειιι 3 δρίπία 1α-

& εστί της ψυχής λείψανα · και οϋτο3ς ιιιϊιι;»π;ι <·ι <·;»Ι;ι , Ι|ΙΙ;Γ, δΐιιιΐ 3ΐιίηΐίβ Γείίφΐί* ; ίιαφίο

31) ίΐΐο ρειΤεείΒ, υΐ Ιπ·ιιι;»ιιιπιΐιιιιι είπ-ιιιιιαείβ ρβι·-

ΟϋΓΓεΓεηΐ. ΚιίΓδυηι \εΓθ Ιειταηι οοΐϋρΐίεϊ δρεείο Πι-

1)ηυ3δ$ε. Μ Βιψιΐιπιι ίιιΙΥη χιικπιιΐ'π·, Γαΐΐςαίαιιιςυε

ΐΓειηερε , 3ε Ιεπ-ίε ιηοΐιιι» ρρχίεΓ εοηδίίΐυΐυιη Ιειιι-

ριΐδ εΙΓιεεΓε. 01) ί(1 Ικιηιιβ , ίηςιι'ιΐ , ΡβΙεΓ Ρίΐίυηι ε

8ΪΙΠ1 $υο ίη ι<:ιτ;ι: ρεηεΐΓ3ΐΪ3, 3ΐ<μιε ίηΐίηΐ38 ε]ιι«

ραιΐΐ'8 3ΐ1ε£3ν'ι(, πι ίΐΐίυβ εαηδεηίαηεο (1>·8'κ1ο·ίο

53ΐίδΓαοοπ}1 ; εΐ φΐοΐίεδ Ιειτη ιηονεΐ, νεί ΪΙΙε Ιαίιο-

Γ3Ι18 ΐιχ'ΐιιίι , νεί οιιυδ ϊη ;ιΙΐι·Γΐπιι ηιιηιεπιηι ΐηηδ-

ΙοίΊ. Ρει· ϊιΙι:·ιιι ΐεηιριΐδ ηι;ιΐ(·ι·ί;ι βΐίΐ'ρεδ εχ «ηκε ρΓθ·

ει·ε3νίΐ ; ηυ3δ ευιη ηοηηπίΐί ρπηεΐρβδ ιϋήρεΓεηι ,

εοηνθ(·3ΐίδ ΪΊ;ι ρηηείρυιη ρι ίιιιιιι ίΐιιΐί , ιιικπη 3ΐ>

δίιιςιιϋδ ν'ΐΓΐυΐεηι αεεερίΐ, Ιιοιηίηεηιςυε (-ηικίίιΐίι

3(1 ρι·ίιιιί ίΐΐίιιβ Ιιοιηίηίδ εχβιιιρΙαΓ, ευ'ι εΐ 3ηίπΐ3ΐΐι

Π1ί§3νίΙ. Ε]υδΐηο>1ί Γθΐιιιηίδΐίυιιί8 εδί Γ3ΐίο. δειΐ νί-

νιΐϋ Ρ;ιΙ(:ι·, ιμιοιΐ αηίηιηιη ίη εοιροΓβ 3ΐΗίεΐ3ΐιι εϋΐ'-

ιιειχΐ, >ιΐ εδί ηιϊδεπϋΟΓδ αε ΙιΐΊΐί^ιιιι», εΙΐ3Γίδδίηιαιη

κίΐιί Γίΐίιπιι 3(1 ίΐΐίυδ ι·ιΐι·ιιρει·ί»ηι1:ιιιι δαίιιίβηι ειηίδίι.

Η.ιικ: ΐΊΐίιη οϊ) Γ3ΐΐδ3ΐη , δίηιιιΐ <·1 Ιί,ψιΐί (;πιΐί:ι ηιί-

8Ϊ$δε (Ιίείΐιιι·. Ιςίΐυτ Ρϊΐίυδ ικΙνειΓιοιι» 868ε Ιιοηιϊηίβ

ίιι Ω«υΓ3ΐη εοηνεΓίίΙ , ηίψιο Ηοηιίηίδ βίιηίΐίβ Ιιοηιί-

ιιίΐιιΐδ 3ρρ3Γυίΐ, Ιΐεεί Ιιοηιο ηοη β$δεΐ ; ειηιΐ(1εηι<{ΐιε

[•(•ηϊΐηιιι εδ^ε Ιιοηιίιιεδ ναΐξο ρι·θ(Γΐ(1ι·ι·ιιηΐ.

ΙΙ;»<ΙΙΗ.·, ηιυχ ιιΐ 3εεεδδί( , ορυ8 ηυοι!(ΐ3ΐη :κ1 :ιιιί-

ιιι.'ίππη δαίυΐεηι πκιΐίΐιικ εβί , ιηβεΐιίηαιηηιιβ ΓΟΙΙ-

Βίπιχίΐ ; ίιι ΐ|ΐι;ι ι·;ιιΓι ει·3ΐΗ (Ιιιοιίεείιη :

ευ}ιΐδ(]3η) 3@ίΐ3(ίοηε εοηνει·«3 ηιΟΓίυοπιιη

δΗΤδυηι ενεΐιίΐ, (]υ3 ιιι«^ιιιπιι ίΐΐιιιΐ δίιΐι

εχεορ(38 βε ΓεριΐΓ§»ΐ3δ ίη Ιιιηίΐηι ΐΓβηδροιΊηΐ. Ιΐ3 Πι,

ίιι Ιιιι]ιΐ8 θΓΐ)ίδ ίηιρΙε3ΐυι·, ηυί (Ιίδϋυδ 3 ηοΐιίδ νιιίμο

(ΙίείΐυΓ. Νβνίβίβ φΓφρε εΐ ρυηίοηβκ ύαο θί,δο· δίιΐιτη

ί)ΐ3 εεηδει. Οηυδΐ3 νείΌ Ιιιηα ;κ! δυ1)8θΐ3ΐιυιιι ΐπιιΐδ-

νιΊιίι. Ιΐ;ι (Ιεροδίΐο οικ:ι·ε Ιεν&ΐυΓ, 3ε πιι·8ΐιιη η:ι-

νίςίιιηι 644 εοηιρίεΐ : ΙΙΪΙΙΓ. ηονίβ ρ<·ι· ε:ΐ(1θ8 ενε-

εΐί8 ηηίιηίδ ίΐϋπιηι εχοηεΓ3ΐιΐΓ, ιΐοηεε 8ΐι:ιιπ ;κ· ικ·-

Ιηοίησε στερέωμα χυχλεΰσαι. Καΐ πάλιν Εχτισε την

γην είς είδη οχτώ. Ό δε Όμοφόρος κάτω βαστάζει

κα\ έπάν κάμΐ) βαστάζων , τρέμει, χαΐ σεισμού

αίτιος γίνεσθαι παρά τδν ώρισμένον καιρόν. Τούτου

Σνεχι τδν Υίδν αυτού άπέστειλεν ό άγαθδς Πατήρ

έχ των κόλπων είς την καρδίαν της γης, χαι εις τα

ταύτης κατώτατα μέρη, όπως αΰτώ την προσήκου-

σιν έπιΟυμίαν ' δψ · χα\ οσάκις αν σεισμδς γένηται,

ή τρί|«ι κάμνων, ή άντιφέρει είς τδν έτερον ώμον. β

Τότετοϊτυν χα\ ή ύλη άφ' εαυτής Εχτισε τα φυτά·

«αϊ συλωμένων αυτών από τίνων αρχόντων, έχά-

λειε τάντας τους των αρχόντων πρωτίστους, χα\

Εχαβεν άπ' αυτών ανά μίαν δύναμιν, κα\ χατ-

εϊκεύασε τ*ν άνθρωπον, τδν χατά την ίδέβν του

πρώτβυ ανθρώπου έχείνου, κα\ Εδησε την ψυχήν εν

ούτω. Αυτή έστ\ της συγκράσεως ή ύπόθεσις. "Οτε

ίΐ είδεν ό Πατήρ 6 ζών θλιβομένην την ψυχήν ίν

τιο σώματι, εΟ&πλαγχνος ων χαΐ ελεήμων, Επεμψε

τον ΙΓίδν αύτοΰ τδν ήγαπημένον είς σωτηρίαν της

ι|ιοχής. Δια γαρ ταΰτην την πρόφασιν, κβΐ τδν του

Όμοφόρου άπέστειλεν αυτόν. Κα\ έλβών 6 Υίδς μετ -

(ΐχημάτισεν ίαυτδν είς ανθρώπου είδος, χα\ έφαί-

νιτο τοις άνθρωποι; άνθρωπος, μη ων άνθρωπος·

κα\ οϊ άνθρωποι ύπελάμβανον αΰτδν γεγεννήσθα*. Ο

Έλθών ουν ποιείται την δημιουργίαν πρδς σωτη-

ρίβν των ψυχών, χα\ μηχανήν συνεστήτατο Εχουσαν

«ώδεκα κάδους· ήτις, ϋπδ της σφαίρας στρεφόμενη.

άνιμϊται των Ονησκόντων τάς ψυχάς. Καΐ ταύτας ό

μέγας φωστήρ, ταΐς άχτίσί λαβών, καθαρίζει χαΐ

μεταδΐδωσι τη σελήνΤ|· χαι οΰτως πληρούται της

σελήνης ί δ£σχος, ό παρ' ήμϊν προσαγορευόμενος.

Πλοία γαρ, ήτοι πορθμεία είναι λέγει τους δύο φω

στήρας. Είτα εάν γεμισθή ή σελήνη, μεταπορ-

θμεύει εΙς άπηλιώτην · καΧ οϋτως άπίκρουσιν ποιεί

ται του γόμου έλαφρυνομένη, κ*\ οϋτω πληροί τδ

τπρβμείον, καΐ πάλιν άπογομοί, άνιμωμένων ΰπο

των κάδων των ψυχών, αχρις ου τδ ίδιον αϋτοΰ με- (ΊΐΙΊιιπιιη ;ιιπιη;ΐ' ρ3Γΐειη εΓίρίιιΙ. Εΐεηίιη ηιιίηκιιιι

ρος σώβει της ψυχής. Της γαρ του αγαθού πατρδς οηιιιειη, βίςυε οηιηβ (|υο(1 ηιονεΐιιπ 31111113! 1«»ιιΐ

ού-ίας πάσαν ψυχήν και πάν κινούμενον ζώον |^τ- Πΐίιιβ ρηΐπδ ηβΐυΓ.Έ ρ«Γΐίεορδ εβδε (1οι·εΐ. ΡΟΓΓΟ ειιιιι

έχειν λέγει. Της ουν σελήνης μεταδιδούσης τδν γί- οιπι» ίΐΐυιΐ ;ιιιίιιι;ιπιιιι 3(1 Ραίιίδ Λίοηεδ Ιιιηβ ΐΓ,ιιΐδνο-

μο·/ των ψυχών τοις Αίώσι του Πατρδς, παραμένου- χειΊΐ, ηιβηεηΐ εχ ίη βίοπχ (·οΙιπιηκι ηυί ρεΓΓεεΙιιβ

σιν εν τφ στύλω της ίόξης, δς χαλείται αήρ & τέ- 3βΓ (ΙϊοΊΐυΓ. Εδί βυίειη Ιιίε 38Γ Ιαοίδ εοΐυηιηα ςα;ε-

λειος. Ό δε αήρ ούτος στύλος έστ\ φωτός· επειδή (Ι3ΐη; ςυοιιίβιη 3ΐιίηι»1)ΐΐδ ηυ;ρ ριΐΓ^αιιΙιΐΓ εδί ΐ'εΓειΊα.

γίμει ψυχών των καθοριζομένων. Αυτή έστ'ιν ή ΙΙ«ε ίρδβ ε3ϋδ3 εβί ρερ (μοηι δαίπίειιι ηιιίιιι* εοιΐ8θ-

αίτία, ο ·.' ης αϊ ψυχαΐ σώζονται.

ΚΖ'. Ή δε τδ ' άποθανείν τους ανθρώπους εστί

πάλιν αύτη· Παρθένος τις ώραί» κεκοιμημένη, πι

θανή πάνυ, αυλάν επιχειρεί τους άρχοντας τους εν

τιο στερεώματι ύπδ του ζώντος Πνεύματος άνενε-

χδέντας χα\ σταυρωθέντας. Φαινόμενη δε τοις α,ίρ'εσι

ΐήλεια ευμορφος, ταίς δε θηλείαις νεανίας εύειδής

1 ν»·ϊ ΊΙΙα έπιθυμίαν ιηίΐιί βιΐδρεεία, εοη]ΐείε1)ΐΐη έπιτιμίαν.

1'ΛΤΐιΠΐ. Ο ιι. XI

ΧΧΥ1Ι. €ΙΙΓ 3ΐιΐειη ιηοπαηΙυΓ Ιιοηιίηεδ

Ιιιψίδίικκίί ρΐ'οροηίΐ : Υίτς» ςιιχιΐ3ΐιι , "ιηψϋΐ, 1<ιι -

ηιυδα ;ιΐΐ|ΐιε εοιηρΐ3 1)1αηι1ί1ί;ιπιιιΐι|πι· ρΐεη.ι ρήη(·ί-

ΡΓ« Λ νίνο δρίτίιυ ίη Ππικιιιιειιΐιιηι οϋικ.Ίυδ βε εηιει

δυΙΓιχοδ δυίβ ίΙΙεεε!)Π8 βΙΙΊεεΓε η^^ΓοιϋΐιΐΓ ; ηυχ !>«

|ΐιι1(.·1ιι:ιι·ίιη.Γ Γεηιϊιιχ, ίοιηίηΐδ νείΌ εΐβ-

* ΟΟΓ. του.
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30 ΓΙΙΙΊΙΙΟΜ Ν|ΐι·( κ·]ιινι·ΜίΝ οΙΤίΜ'βιΐϋ, ρηιιοΐρβδ, Α κα'ι έπιΟυμητδς, κα'ι οι μεν άρχοντες, οπόταν Γέωσιν

( ΙΙΙΙΙ ΠΙΠΙ 1.1111 Ο.(]ΙΙΙ$.10 ΟΙΙΚΙΠΙ νΜβΓΪΒΐ, 3(1 81Μ

ί'ί·-,ΐι1ΐΊΊΐιπι νεΙιειιιειιΙεΓ βεεεικίίΐ. Ο;ιί ειιιιι εαιιι 38-

Μ·ΐ|ΐιί ΐ!ΐ·ΐ|ΐΐι·;ιιιΐ, εχΐι·.ι ροΐε$ΐ3ΐειιι εχειιιιΐι'§, ρι·9β

.ι:ι.οπ· 30 εΐΐρϊιΙίΟΙε ιιιιπιιιι ίιι ιικιιίπιι: (·ν;ιπΙ(·ΜΊΐιιΙ.

<;ιιιιιι|ΐΐι· ;»ι·» π; ινιΐΐίΐιικ ίΐΐίβ ν'ΐΓ^ο 80 ΐ'χ ιΐίιιι ιιιιί »8ρβ-

<Ίιι ϊΐιΐχΐιίχοπΐ , Ιιιιιι ΙΙΙ.Ι^ΙΜΙ^ Ρι·ίιΐϋερ8 (·\ ΛΙ·Λ: ιιιι-

Ι>68 ('ιιι.ΐιί! , υΐ ρ.,-ΐ' ΙΐΜουικΙία ιιιιιικίιι Ιοιιο1)ΐ·»8 οί-

Γυιιι]αΐ. Αΐηυε Ιιοε ηιοάο Μ νείιειηοηΐίιιβ ρι·ειιΐ3ΐυΓ,

Ιι.ϋίΓιιιΐΝ ίιιβίατ ι:\ 8ΐΐ(1οι·ε 1ιΐ8$αΐιΐΓ, ςιιί ηιιΐιίειη 8α-

Ι!(ΙΓ ρΐιινίιιιιι (ΊίΐΓΐΐ 8ίε ει ρπηεερ$ αΙιεΓ,

3ρρθΙΐ3ΐΐΙ8, 81 νϊΐ^'ίπίί. ΊΊ!ι'(·ι·1)Γ:ι Γ:ιρΊ.ιΙιη·,

ίιι ιιηϊ'. ι·ι ΜΙΙΙΙ ΐειταιιι ρει·ιΙεη(]ι$ 1ιοιη1ιηίυ$ ίιηιηΐΐΐίΐ.

δίηιπιΐοη εοΓρη$ ί»1υι! ειιιιι ιη3]οι·ε ηκιηιΐο οοιηρα-

ι .ιΐιιιιι ιιιιί Ι!;Ν ιίκ ίΐιιΐ'. (';νΙ(·ιιιιιι Ιιοηι'ιιΐϋ8 ιιη1νεΐ'8Ϊ

αυτήν χεχαλλωπισμένην , οϊστροΰνται τω φίλτρίυ,

κα'ι μη δυνάμενοι αυτήν χαταλαβείν, δεινώς φλέ

γονται τω έρωτικψ πόθφ, τδν νουν εξαρπασθέντες.

"Οταν ουν, τρεχόντων αυτών, ή παρθένος άφαντος

γένηται, τότε 6 "Αρχων ό μέγας προβάλλει τάς νεφέ-

λας εξ αυτού, όπως σκοτίστ) τϊ) οργή1 αυτού τδν κό ·

σμον. Καΐ ούτως εάν θλίβτ) πάνυ, χαΟάπίρ άνθρω

πος Ιδρών άποχοπούται. Ό δί Ιδρώς αυτού εστίν

ή βροχή. "Ομού χα\ ό θερισμδς άρχων (29) εάν συ-

ληθΐ] ύπδ της παρθένου, χαταχέει λοιμδν ίφ' όλης

της γης, όπως θανατώσει τους ανθρώπους. Τδ γαρ

σώμα τούτο κόσμος καλείται πρδς τδν μέγαν κό-

αμον. Κα\ οι άνθρωποι πάντες ρΊ'ζας (χουσι, κάτω

συνδεΟείσας το?ς άνω. Όπίταν ουν συληθτ) \ιιΑ της

ΓίΐιΙΊοε» ΙΐϊΙιειΗ ίιιΓι·» ουιιι $ιψ6ποι·ίΙ>υ8 €θΐιηεχαί>. Β παρθένου, τίτε Αρχεται κόπτειν τάς (Ιί^ας των άν-

ΙξίΐΙΙΓ ( ΙΙΙΙΙ 3 νίΓ^ΙΙΙΟ ρβΙΙθΟίΐΙΚ ι'.ιρί ΙΙΜ|ΙΙι· ΙΊΐι'ΙΊ' ,

ΙΙΜΙΙ' Ιΐ(ΙΙΙΐίΐΙΙΙΠ) ίΙΙΙΐρΐΙΙ.ΙΓι! Γ;ιιΙί(·|", ΙΙΐΓίρίΐ ; Ι|ΙιΊ1ιιΙ.·,

ϋΐΐΓΐΊΛΐΛ , ροδίίΐβιιΐ'ια ςΓα$$αΐυΓ, ιΐ :>οι:ι· οιΟΓΪιιηΙυι·.

(,ίΐΐΐ'ίΐ 51 Μΐρί'ΓΪΟΓ;! ΓΜΐΙίΐΊΝ |ϋ:·.' Ι.ΐίθΙ'6 ι|Ι|:ΐΙ ί:ι||1ι||·,

Ιι'ΐΊ'.ι· ιιιιιΙιΐΗ €θη50ί(ϋί ΙΙΙΓ, (]ΐιΟ Ι5;ι]ιιΙιΐίι εΐί.1111 (·ι>ικ:ιι-

Ιί'.ΙΙΓ. Ε» (·:ιιΐϋ;ι ΠΙΟΓΙΪ5 (·«,!.

XXVIII. Νιιικ1 ίΐίικί νοΙ>ίί< εχροηαηι , ΐ|ΐιειη3ΐΙιιιι>-

ιΐιιιιι :ιιιϊιιι:ι ι]ΐπιιι|ΐιι; ιη ΐθΐροΐ'3 Ιι :ιΐι»ΙιιιιιΙ:ιΙιη·. Ιιι

ΡΓΪΙΙΙΪ8 (ΊΙΙΙΙΙ ρ»Γ5 ίΙΓιΙΙΝ εχί§113 |·('|ιΙΙΙ'ΐ;;ιΙΙΙΓ. Ί'ΐΙΙΙΙ

πι ( ;ΙΙΙ'ΙΗ νεί ε:ιιηβϋ νεί :Ι!ΙΓΙ ίπ< 3ηίιη.ιΙΪ9 εοΐ'ρυβ

ΐι·:>ηϋΓι·Γΐιιι·. Λι· &ί Ιιοιηίειϋίιιιιι πηίιιια ρει·ρεΐΓ:ινεΓίΐ,

ϊη εείερίιοπιηι εοΓριι$ ΐΓ3ΐι$ΓβΠυΓ. δι ηιθί;$ιιΊ$»ε

ι!ί·|ΐιι·1ΐίΊΐ.Ι;ιΙπΓ, ιιι 1);ιΙΙ)ΐι8 ΛΚ. 1ίιΐ£ΐιη οηχ|ΐεϋίΙο*.

Αηίιηχ νηο Ιιιΐ'ί· ίρ$3 ηοιηΊιιη $υηΐ : πιειιε , ιιοΐϊο ,

Οριόπων. ΚαΧ όταν κο-ώσιν αϊ (5ίζαι αυτών, τότε

Λρχεται λοιμός γίνειβαι, καΥ ούτως άποθνήσκουσιν.

Εάν 6ί τα 4νω της (Ιίίης πίνιρ σαλεϋστ), σεισμός

γίνεται τε χα\ ιπαχολουθεΐ, βυγχινουμένου μίν του

'Ώμοφόρου. Αυτή ή αίτια του θανάτου.

ΚΙΓ. Έρω δε ΟμΓν κα'ι τούτο, πώς μεταγγίζεται

ή ψυχή εις πίντε σώματα. Πρώτον καθαρίζεται μι-

χρίν τι άπ'α!ιτής· είτα μεταγγίζεται εις κυνδς, ή

είς καμήλου, ή εϊς ετέρου ζώου σώμα. Εάν δε Γ, πε-

φονευκι/ϊα ψυχή, εις χελεφών σώμα μεταφέρεται·

εάν δί θερίσασα εύρεθζ, είς μογιλάλους. Της δε ψυ

χής εστί τα ονόματα ταύτα* νους, έννοια, φρόνη&ις,

ένΟϋμησις, λογισμός. 01 δε θίριστα\, όσοι θερίζου-

ΊηΙκΗΊξοηΙί:! , 64·5 €0§Ϊ131ΪΟ, Γ3ΐϊοειη:ιΐίο. Αϊ ηιοβ- σιν, έοίχασι τοις άρχουσι τοις απαρχής ουσιν εις

8ΟΓ68 , ιμπι ΐ!ΐιΐ]ΐιο ιικΊιιιιΙ , ρι ίηΐ'Ίριιιιι $ίηιΐΙε$ Μΐιιΐ,

ηιιί ιιι ΙεηεΙιι·ί$ ]ιιιιι Ιιιιιι ;ι!ι ίπίΐίο νεΓ$3ΐι1ιΐΓ, ΙΙΙΙΙΙ

ρι ιιιιί Ιιηιιιίιιίϋ .'ιπικιΐιιπιιιι ;ΙΙ|ΙΊ!ΙΊ ιηιΐ. Ιιΐοο ΐΓ3η$-

ροιίαι-ί ϋΐπ» ίιι Γπιιιηι :ιιιΐ ρΙιβ$ε!ο$ ίΐιιι Ικιπίοιίίΐι

:«ιιΐ βρίεηιιι ιι1ι·ι·:ινι; ΐΗΗ'ΐ'Κϋΐ· ι·ϋΐ , πΐ ιικΊΊ $υεεί(1ί(]υβ

ροϋβΐιιΐ. Ι'.ιπί' 8Ϊ ιμΓΐΝ νΓΜ·ίΙιιι·, |>:ιικ'πι Ιηιηε Ιίοπ

ΟρΟΓίΟΐ, υΐ ι ! ίρ&β (ΊΐιιΐΓ(Ι:ιΙιπ·. Λν.Ίΐι ((ίιι ΟεεϊϋεΓΪΙ,

:ι\ ί> ίίί·ι. δίιιιίΙίΐεΓ ςιιί ιηυτοη οεείιίΓΓΐΙ , ίπ ιιιιί·

Γ6ΙΙ1 ι·ιιΐ!ΐιπιι!.ιΐΜΐιΙΓ. ΡΓΧ16Γ63 $Ί ςΐΙΪ8 ίη ΙΙ.ΙΓ \ϋ:ι

ι1ί\·(·ϋ ΙιΐΓΐ'Ίι , ιιΐιί εχ εορροΓβ ιιιί^ι.ι\η:ΐ ϊιι ηιειιϋίεϊ

Γοι·ριΐ5 ΐι·;ιιι·ιΓι·ΐΊ:ΐιιι·, ιιι (ΐΙπλΐΊ·;ιηι δΐίρειη εοτο^οΐ ,

ίηιΙι>(]ΐιβ ϋΕΐιιρΊΙεπιιιηι ηιΐ δΐιρρίίείιιηι ρει·νειη3(. Αε

ϋΐιιιι ιιοδίπιηι ϊδΐιιϋ οοΓριΐί »ιΙ ρι·Ίι:ι·ίρε5 ηΐίΐΙεΓΪηιη-

σκότος, οτε Εφαγον εκ της του πρώτου ανθρώπου

πανοπλίας. Διδ άνάγχη αυτούς μεταγγυθήναι είς

χόρτον, ή είς φασήλια, ή είς χριθήν, ή είς στά-

χυν, ή εις λάχανα, ίνα θερισθώσι κα'ι χοπώιι. Κ»\

εΓ τις πάλιν έσΟίει άρτον, άνάγχη καΐ αύτδν [1(Χιί-

βήναι άρτον γενόμενον. Ει τις φονίύιει όρνίθιον,

έρνίθιον Εσται. Εί τις φονεΰΐει μύν, και αυτός μΰ(

ϊσται. ΕΓ τις πάλιν έστ'ι πλούσιος εν τούτω τω χό-

σμψ, κα\ εάν έξέλΟη εκ του σκηνώματος αύτοΰ,

ανάγκη αΰτδν είς πτωχού σώμα μεταγγισΟήναι.

ώστε περίπατουντο αϋτδν «παιτήσαι , χαϊ μετά

ταύτα άν;λθεϊν αύτδν είς χόλασιν αίώνιον. Του δϊ

σώματος τούτου δντος των αρχόντων κα'ι της Ολης,

(|υβρβΓΐίηβοΙ, ςυϊ ΡβΓβίοήπι Βΐ'ΙίΟΓεπι ρίαυίβΐ, ιτιυΐΐί ..ανάγκη τον φυτεύοντα περσέαν διελθεΐν πολλά σ( -

ματα, Εως αν καταβληθΫ) ή περσέα εκείνη. ΕΙ δε τΐί

οικοδομεί έαυτώ οίχίαν, διασπαραχθήσεται είς τα

όλα βώματα. Εί τις λούεται είς τδ ύδωρ (30), την

εαυτού ψυχήν πήσσει. ΚαΧ εΓ τις ου δίδωσι τοις έκλε-

χτοϊς αύτοΰ εϋσέδειαν, χολασθήσεται είς τάς γενεά;,

χα'ι μετενσωματούται εις χατηχουμένων σώματα ,

ϊως ου δω εύσ:6είας ιτολλάς. Κα\ δια τούτο εϊ τι

κάλλιστον εν βρώμακ τοις έχλεχτοϊς προσφέρουιι.

βί ευφοί'α οΐιειιηιΐιι κιιιιΐ, (Ιοιιεο Ρει δ'κ·α ΜΙη (ΙεείιΙεί'Ίΐ.

(,ϊιιί 8)1)1 ίρΒί ιίιιιιιιιιιι εχ$ΙιιιίΙ, ίιι ιιιιηι·:·-.! εορροΐ'3

(ΙίίΐΓ&ΙιβΙυΓ. Ουί Ίη :ιΐ|ΐΐ;ΐ Ιβναί , κιι.ιηιηιεί Ίρκίοβ

.ιηίιη.ιιη :ι.·ΐι·Ίημϊΐ. Οιιί ε!β€ΐί$ ίι>5Ϊιι$ ρίε(:ιΓι$ :ι!ί-

φΐΊΐΙ ιιπιιιιΐί ικιιι ιΐι-ιΐιτίΐ , ρι·!1 ηιη1ΐ3>> ςειιεΓ3ΐίοηε3

(·χρι·πιΙι·ι , αΐηιιε ίη εηΙβι-ΙιιιηιειιοΓυηι εορ-

ΐΓ3ΐΐ5Ϊ1)ΐΙ, «Ιοηεε ιηυηει·α ηιιοιιιρΙιΐΓίιιια Ι:ιι·-

»(1:ιΐιιι·. 01) ί(1 είΐιοπιιιι εχ(]υίάίΐ(ΐ$ ηιιο$(]ΐιε νΙει·ΐί$

(ΐίΓιίΠΙΙΙΙ.

Ριιιιειη 3ΐιΙε(|υ3ΐη εοιηεϋτιηΐ, οΐ'ηΐίοηΑΐη 1(3 εοιι-

ι Ί|ΐιιιιιΐ 3(1 ρΐΐιειιι Βεπιιυιΐϋ εοηνοΓ$ο : Νϋ<|ΐιε <!§ο ίο

Καν Βταν μέλλωσιν έσθίειν άρτον, προσεύχονται

πρώτον οϋτω λέγοντες πρδς τδν 4ρτον Οΰτε κ

(29) Όμοΐι χαϊ ο θερισμύς Άργ.ων. Γ. θεριστής. λούεται, είς τδ ύδωρ. 5ΐ ηιι'ίί ίαναί, ίη αι/καιη 4«ι· ·.·

(ου) ΕΙ τις ,ΐούεται β/ί τύ ϋ&υρ. €ΟΓ. εΓ τις Γθ»ί(πιι</ί( αηΐηιαηι.
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Λ ηιοίΐκιΓι . ηοφίβ ηιοΐιιί, ηβο βχρΓ68βί , ηβε ίη ε\ίΙ»3ΐιωι»

ΐηιροβυΐ. Α1ίιι$ Ιιηρο οπιη·» ρρίθδΐίΐίι, ηήΐιίφΐε οΙΛιι-

Ιΐι ; ο(5θ »1) οιηηί ευίρα ίυηοεεηδ νοβοοΓ. ΟΙΙΒΪ οκη»

:ΐ|ιικΙ ;,(· ριοιιιιιιΙιΐΗΊΐ , Ιιπιι <·:ι|(·(.·1ιιιιΐ:(·ιι» (1ΪΓΪΙ :

ΓΓΟ Ιβ ΟΓηνί. Ι(α ΠΙο άίδεοϋίΐ. Νίΐη, «Ι νοΙ>ί? ρβιιΐ·»

πιιΐο ίΐχϊ , ηυί πιοδδΐιοηΐ εΐ ΐρβιιηι β«8β ιηβίβηιΐιιιη ,

ίΐ» (]ΐιϊ πι ίΐΗίπιηίρηΙιιιη ;ι1ϊΐ|ΐιοι.1 ίηιπιβηΐιιιη ίη]βΟβ-

»ιΐ, Ίιι]ίι:ίοιιιΙιΐ8 βΐ ϊρ«β βϊΐ, υΐ ηιιΐ ιη:ι>χ:ιιη

Τίΐ, 8ΐιΙιΊ;,'<·ΐίΐ1ιι·; Οθ(]ϋθΐΐ(1ιΐ5Γ]υβ ηιιϊ ρηββΠΙ

ΡπορίΟΓκα οιηιιί ηροηο ΠΗβ ίιιίοπΙΊαίιΐΓ. Οιιίη βΐΊαι»

Λ\\\ ΜΙΙΙΙ , ίιιφιιιιπί , ιΐΜΐιιιΙί ο>; ηιιίΙ)ΐι$ ΟΓΪιιιιΙιΐΓ 51-

<Ιι;Γ3, ςυηε αΐι Ιιοο ηοϋΐιχ» οοοίόβηιΐο τβοβίΐ.ιηΐ. δϊ

ςιιίβ Ιιιιιιιί :ιΐ!ΐ!ιιιΙ<·Ι , Ι(.·Π"ΐ!Μ Ιχ'ιΐιΐ , ιϋ 01 :;ι'π·ιιι

Ιχιϋΐ ςπι ιιιιιΐιιιιιι »κ'ιΙί>1, ΟΒΠ) »βΓ Ιιοιιιίιιιηπ βΐ 1)β-

Κΐί&Γΐιιιι ;κ·. νοΙιιοΓίιιη ιΊ ρϊ«(:ίιιιη β( Γβρίίϋιιιη ηιιίαηλ

8ΐΊ. Οιππιιΐφίο νεΓΟ ίη ιηιπκίο ββΐ , Ιιοο ίρίΐιιη , αϊ

(Ιίχί , ιορριΐδ ποιι ΒΡΪ 8«ύ ιιΐίΐβπκ οδΐ, οΐ ΙβηβΐΜ·ίβ

οίκΐυοί ηβι·685β Οδΐ.

εγώ έθέρισα, ούτε ήλεσα, ούτε έθλιψα σε, ούτε είς

χλίβανον ίίαλον. Άλλα άλλος έποίησε ταϋτα , χαΐ

ήνεγκέ μοι · εγώ άναιτίως Ιφαγον. Κα\ όταν χ.αθ'

Ιαυτον εΓπη ταύτα, λέγει τψ κατη/ουμένι;) · Ηϋςά-

μην υπέρ σου. Καΐ οϋτο>ς αφίσταται εκείνος. "Ο;

γαρ εΤιτον ύμίν πρδ ολίγοι*, εΓ τις θερίζει, θερισθή-

οεται- οΰτως εάν είς μηχανήν σϊτον βάλλτ), βληθή-

«ται χα\ αύτδς, ή φυράσας φυραΟήσεται, ή όπτή-

οας αρτον όπτηθήσεται. Κα'ι δια τοϋτο άπείρηται αυ-

«Ις ϊργον πβιήσα», ΚοΛ πάλιν ϊ!σ\ν έτεροι κόσμοι

ϊινές των φωστήρων δυνάντων άπδ τούτου του κό

σμου, εξ ων άνατίλλουσι. Καΐ εΓ τις περιπατεί χα-

μα\, βλάπτει την γήν · καΐ ό κινών την χείρα, βλά

πτει τδν αέρα· επειδή 4 αήρ ψυχή εστί των άνθρώ-

«ων, χαΧ των ζώων, κα*. των πετεινών, κοή των

ιχθύων, χαι των ερπετών. Κα'ι ε" τις εν κόσμιο εστίν,

§1πον ύμϊν, ότι τδ σώμα τοϋτο ουκ Εστί του θεού,

αλλά της ΰλης έστ'ι, χ»\ σκότος έστ\, χ*\ αϋτδ σκο-

τωθήναι δεί.

Κθ1. Περί δε του παραοείσου, (ου) καλείται κό

σμος. "Εστί δϊ τα φυιά τα εν αΰτώ επιθυμία, /αϊ αλ-

λαι άπάταί, διαφθείρουσαι τους λογισμούς των ανθρώ

πων εκείνων. Τδ όϊ εν παράδεισο» φυτδν, εξ ου γ'Λϋρί-

ζουϊΐ τδ καλί>ν, αυτό έ ιτιν ό Ιησούς, ή γνώσις αυτού ή

Ιν τω χόσμω· ό δϊ λαμβάνων διακρίνει τδ καλδν

χα\ τδ πονηρόν. Ό μίντοι κόσμος, ούδ' αυτός εστί

του θεού, άλλ' ή άτ.δ μέρους της Ολης έπλάσθη, χαΐ

δια τούτο πάντα αφανίζεται. Γ0 δε έσύλησαν &! άρ

χοντες άπδ του πρώτου ανθρώπου, αυτό εστί. τδ

γέμιζαν την σελήνην, τδ καΟαριζόμενον καθημερι-

νον άπδ του χόσμου· χα\ εάν έξέλθη ή ψυχή μη

γνοΰσα την άλήθειαν , παραδίδοται τοις δαίμοσιν,

όπως δαμάσωσιν αυτήν εν ταϊς γεένναις του πυρός.

Κα\ μετά την παίδευσιν μεταγγίζεται είς σώματα,

ίνα δαμασΟ^\ · κα\ ούτω βάλλεται είς τδ μέγα πυρ,

άχρι τΐ)ς αυντελείας.

Α'. Περ'ι δε των παρ' ύμΐν ' προφητών οΰτως λί-

γει· Πνεύμα είναι ασεβείας, ήτοι ανομίας του σκό

τους, του άιτ' αρχής άνελθόντος- χα\ 6ιά τούτο πλα-

νηθέντες ουκ * ελάλησαν. Έτύφλωσε γαρ αυτών δ

αρχών την διάνοιαν. Κα\ εΓ τις ακολουθεί τοϊς λό-

γοις αυτών, αποθνήσκει είς τους αιώνας, δίδίμένος

εί; την βώλον, ότι ουκ Ιμαθε την γνώσιν του Ηαρα-

«λήτου. Ένετείλατο δε τοϊ; εκλεκτοϊς (31) αυτού

μόνοις, ου πλέον επτά ουσι τδν αριθμόν Εάν παύ-

σησθε έσθίοντες, εϋ/εσθε, κα\ βά/Λετε ίπ\ της κεφα

λής ίλαιον έξωρκισμένον ένομασι πολλοί;, πρδς στη-

ριγμδν της πίστεω; ταύτης. Τα δε ονόματα μοι ουκ

έφανερώθη· μόνοι γαρ ο! επτά τούτοις χρώνται. Κα\

πάλιν τδ παρ' ήμίν τίμιον κα\ μέγα δνομα Ιαβαώθ,

αύτδ είναί την φύσιν του ανθρώπου, κα\ πατέρα της

επιθυμίας. Κα'ι δια τούτο άπλάριοι ' προσκυνοϋσι

την επιθυμίαν, θεδν αυτήν ηγούμενοι.

ΙΤερ\8ετοΰ Αδάμ, πώς Ικτίσβη, λέγει οΰτως· "Οτι

1 ΟΟΓ. ήμΐν. * Εχριιηςο οΰχ. * Οβ Ιι ιέ νοεο, άπλάριοι, \·ί^^^^ι1ι εΓυϋίΙι.

(31) Έΐειεί.ΐατυ Ιέ το'ις ίκΛεχτοΐς. Οβ Μβηί- Ιοείβ ΛυςίϋΐΊηυβ ρΓ.ΈϊΟΓίιηι αοηίΓα /(1ο»*ίΜη« ; ΐΐοηι

1 ··..· <·;ι.ιιι αυϋίνιιΐίΐιιΐδ ιΊ ε!ϋε(ί$ αςίΐ ρΙαι·ΊΙ)υ5 ία Ερ. 71.

646 \^ΙΧ· (,ίιπχΐ ;ιιΙ ραΓ3(1ί5ΐιιτι ^ιεΗίιικΙ , ιΐΜΐη·

ϋαβ Ϊ8 ;ιρρι·ΙΙ:ιΐιιι·. ΑΓΐ;θΓβ8 ροΓΓΟ ϊιι οο 8ΐιινΙ, «1-

ρ:(1ΙΙα$ , :ιΙι;<·(|πο ΓΓϋΐΐιΙΐ'κ , {{ΐιίΐιιι.·; ίΐΐοηιιη ΙιοιηίηυΐΒ

ευιτυηιριιηΙιΐΓ απϊιιιϊ. (χ)ιι;ι_· αυΐβιιι ίη ρίΐηκίίβο «'οιι-

8113 681 αΓΐ)ΟΓ, ΙΊψΙΚ Ιχ'ΙΙι'ΓΐΙΊΟ ΙχΐϋΠΙΠ ΐ1ίίΟ ΓΙΐίΐΐΙΓ,

^ϋ8ιI8 681 , (']ιΐΜ|ΐκ: οοξίιίΐΐο , φα; ίη ιηιιηιΐο ββΐ ;

φίΜ.ιι (]ΐιί ρι·ι·ι·ίρ,1 , ΙΙΟΜΙΠΠ ιη:ι|ιιιιιΐ|ΐΐϋ (ΙίϊΟΟΓηϊΙ.

δοιΐ ικ·Γ ιιιιιη(Ιιΐ8 ί|>5(! 8(1 ΙΙΐ'ΐιΐ'.ι ροΓίίηοΙ, \ι·πιηι η

ιιι;ιΙ(·ι ί;ι· ιιιΐ)1ι· ίθΓΐιιηίιι$ ε$( ; οΐι ία ιίηίν«ΐΐ·8» ρς·Γ-

βηιιΐ. ΟΙΜΙΙ! ;ΠΙ·:<ΊΙΙ ριίιιιο ΐ'χ Ιιοιηίηβ ρι·ίικ·ίρι·κ πι-

ριιρπιιιΐ , ίι-,ΐιι.Ι ίρ$ιιηι οηιΐ8 Π81, ιριοιΐ ΐηιροιιϊΐιΐΓ

Ιιιιιικ, φίοιίφΐι· δΐηβΐιΐιβ (ΙίιΊιιικ;» ιηυηϋϊ εοηΐη^ίυηβ

ρ·/ι·μ;ιΙΐ!ι ; ;ιιιί.ιι:ι νπ'Ο, (]ΐ:ί£ νιΐΓίΙίΐιίβ υχρβΐ'8 ΟΧ 1>30

νίΐη ϋίδΟΟ(1ίί , .!;:ΊΐκιυϊΙιΐΐΗ 1ι·;κΙίΙιιι·, ιιί ηαιη >_Ί·Ιι<ΊΠίΛ

ϊ'ΐ|ΐκ: ίικ-υικίϋί οι!ι>ι»(>ιι(. ϋϋ4ΐκΙβ ϊΐ:ι οα&ιίςηία ίη

ο·οιροι·η ι (!<>ιι:;ιιιι1ί πιι·8ΐιηι μι·;ιίί;ι ΐΓ.ιηΐΐτιίΙΙνίυΓ ;

ιιικίί! ίιΐζοηΐϋιΐ) ΐη ίμικ·ιιι :ι<1 Ιίικ:ιιι ιΐ6ΐ|ΐι« ιπϊκίΐιιι·.

XXX. Ι»;· ρι·ορ)ιοΐί.<< ιιικίι-ίϋ ίΐα ιΙϊίΜΐιίι : Ιηιρίβ-

Ι,ιΐίϊ 8ΙΥ6 ίιιιρι·«Ι)ίΙ;ιΐίϋ Ιΐ'ΐιιΊιΠιι ιιπι 6££Ε 8ρίΐΊΐυΐ1),

φΐί 3$εοιΐ(1ίΙ Μ!) ίιιίιίο ; οΐ ο!> Μ Ηΐιΐ'νπιιιΐι1.·; ηίΐιίΐ

Ιϋι'ΐιΐί 8ΙΙΙ1(, ()ΙΙΟι1 ΪΙΙιιΠΙΙΙΙ ρΓΙΙΚΟρΚ θΙ)ΓΗΪΟ.ΊΐΙΙ8 αΐΐί-

ιιιο ΓιΐΐΊ-ίΐ. (,ίπηππΐ! ιιηί ϋΠΊΐκιιιίΙχίϋ 3»8ευ1ΐ3ΐ, ίη

Μ';ηρ ΙΠΊΠΠΙΙ ρεί'ίΐ , ιιιΐ ^·|ι·1):ιιιι ]Ι!ι;:ϋ1ιΐΗ, ριο ι·ο

φΐηϋ Ι':ιι·;ΐ(·ΙιΊί ςείβηΓιαιη ηιίηϊηιε <Ιίι1ίΐ'ίι. Οιιί^ι

«Ίίηιη 8οΙΐ8 ί»1 οίεπίβ 8ΐιΪ8, ςυί ιιοη ρΐιιΐΐβ φίαιη

Ο βερίοιι Γιιΐ'πΐϋΐ , Ιιοε ιηαιιϋϊΐιιιιι ιΐεϋϊΐ : ΙΙΙιί ι·ίΙ)»ιιι

8Ίΐιιρ8«;πΙί$, ΟΓαΙβ, ε* οίοιιιη ηιιιΐίοπιιη ίηνοε»1ίοιιβ

ιιοιηίηιιιη εοηβεοπιΐιιιη ίη εβριιΐ ίηκρβΓβίΐο, ιιί Ικνε

ίη νηΐιίκ Πϋΐ'8 ευι·ι·οΙ>υι·ε4.ιιι·. Οβ φΐί1)υ8 ηοιιιίπίΙ>υ$

ιιίηίΐ Ε8ΐ ιιιιΐιί ^Ίςιιίϋεαίιιηι ; 8υΙί υιιίιη ίΐΐί βορίκιιι

1)16 ΙΙΙΙΙΙΐΙΙίΙ'. ΡίΧΐβΓΟ.Ί 88ΕΓΙΙΙ1Ι ΐΐΐΐΐιΐ 3ε νεΐΙβΓ3ΙΙ(1ΐΙΠ1

βρικ) ηθ8 δ3ΐ)3θϋι ηοιηοιι ίρ>:ιιη ο$$ο ύίειιηΐ Ιιοιηί-

]Π8 ηίΐιΐΓβηι , οηρ'κΙίΐΒΐίίίριβ ρ3ΐι·βηι. ΟιιηρΓορΙβί

. ειιρίι]ίΐ3ΐεηι 3ΐΙθΓ3ΐιΐ, εΐί·58β ηιιιικ·η

»ι·|)ίΙι·;ΐ]ΐΙ\π·.

ϋβ Α(Ι;ιιηί ΟΓΟΒίίοπε Ϊ13 δεηΐίΐ : Εαηι ηπί ί1.ι |<ν;η·
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6δΙ \Ίηίΐ6 , [ιΐί'ίιιιΐιΗ* Ιιοηιίηοη αά ίηια^ϊηαη Α 4 είττών· Δεντε, χαΐ ποι^\^^ωμε^ ΛτΟρωαοτ χατ'

ηιιχίηιιιι α είηιΐΙίΐΗάίηεηι1 , δίνε 3(1 εαηι φΐβιη ν'κΐϊ-

ιηιΐδ ιοπηηιη, Ρπηεϊρεηι 0580, φιί Γοϋφΐ'ΐδ ρπιιά-

ρί&ιΐδ (Ιίχοπΐ: Αιίεβίε, ιΙ;ι(ι: ιυίΐιί εχ ίΐΐα Ιιιοο, ηιιαιιι

ηεεβρϊιηϋδ, εΐ /βπαηιΐΜ ΛοιηιΉβ»» αιΐ ηοδίπιηι, φΐϊ

ρπηείρεδ ΜΠΙΚΗ , εΐ&κ'ιβιη , φΐηίειη 3δρεχίπΐΗ8 ; ςιιϊ

φίΜοιη ρπιηιΐδ Ιιοπιο ββΐ, Ίΐ:ι Ιιοηιίηειη Γ:ι1>ποίΐδδε.

Εαϋβιη ΓΙ Ενηιη ΓηΓιοιιο οοηϋίιΐϊδδβ , 647 |'ΐ'|ι"'

<1ε δΐΐΛ πφίιΙϊΐΊΐι· :κί ΛΊ:ΐ!ΐι·,ιΐ!ΐ ιΙοείρίι',ΐΗΐιιηι ϊιιιρεΓ-

Ιϋδδβ. ΑΙ) ϋδ ϊ^ίΐιιι· οχ ρπηε'ιρϊδ ορίΩείο ιιιιιικίιΐδ

Ϊ8ΐβ ΓϋΙιΠι'ΙΙΙΙΙ* Οδΐ.

Χ\ΧΙ. Αιΐ ΙΙ.ΈΟ Οευηι ηίΐιίΐ Ιια&οτε ε«ηι Ιιοε

ιηυηϋο εοιηηηιηυ, ηβε εο ϋοΐεοΐαπ ; φΐοά ίρ$ιιηι

(ΙβρΓΒηΐΛΐί δίηΐ ρπηεΐρβδ, αε ιηοίοδίίηπι βχΐιίΐκιε-

ι-ίιιΐ. Ρπ>|ιΐ!Τ(Μ φΐοΓκΙίβ ρεΓ δί(1ει·α ιδία, δοΐοιη νί

ή{ΐετέραγ χαΐ χαΟ' ομοίωση; ί) ν.αΛ' ην

εΓδομεν μορφήν, "Αρχων έ<ττ\ν, ό ειπών τοις έτίροις

άρχουτ'.ν, δ~ί, Δεϋτε, δοτέ μοι εκ του φωτί»ς ου έλά-

βομεν, χαΐ αοιήσωμεΓ ά^·0ρωxο^ κατά την ή{*"όν

των άρχίντων μορφήν, καΟ' ην εΓδομεν, ζ έιτι πρΊ>

τος δνΟρωττο; · καΧ οϋτως ίκτισε τον «νΟρωπον. Την

δε Ευαν ομοίως Εκτισαν, δόντες "ύ^ΐί εκ της έ-ιΟυ-

μίας αυτών, ζρδς Ά έξαπατησαι τδν Αδάμ · Χαι δια

τούτων γέγονϊν ή πλάσις του κόσμου εκ της του

άρχοντος δημιουργίας.

ΛΑ'. Τον δε Θεον μη ϊχειν μέρος μετ' αύτοΰ τοδ

κόσμου, μηδέ χαίρειν ίπ' αΰ·τψ, δια το εξ αρχής σε-

συλήσΟαι αυτόν ύπ?< τώνάρχόντίυν, κα\ γενέσθαι αϋτ·ώ

Ολίψιν. Τούτου χάριν πέμπει κα\ συλά άπ' αυτών την

(ΙιΊΊί'ΐΊ »ο !ιπι;ιιιι, βπίπιαιη 8υ»πι ΟΓΪμΟΓΟ, ι|ΐιΐ1ιιΐί> ;ι!ι " ψυχήν αϋτοΰ καθ' ήμέραν δια των φωστήρων τού-

Μ(1επ1)ΐΐδ ηιυηϋϋδ ηιιίνο,Γδίΐδ, 3ε φΐίιΐφΐίιΐ 651 ΟΓΟΒ-

Ιιιιη άίπρ'ιΙιΐΓ. Ειιιη φΐί ευηι Μονδο, 30 ,Ιιιάα'.ϊδ, εΐ

δ»€6Γ(1ύΙί!)υδ Ιοειιΐιΐδ εδί, ΐ6ΐιε1)ΐ·3Γυιη Γιιίδβο ρπη-

ΓΪΙΜΊΜ βχίϋΐίηιηΐ : εχ (]ΐιο εΐΐίοίΐυΐ' ΟιιΊδΐίηηοδ <·ιπιι

^(Ιχί$ 3ο {*οηΐί1ί1)ΐΐδ ιιιιιιιη 1 1 ίϋοιη Ι·«Μ', ιιΐροΐβ φΐΐ

ϋΐκικίεηι Ποιιιη νεηοτεηΐυι·. ΟΙΜ ΡΓΟ κιιίδ ίΐΐοδ ειι-

ρίιΙίΐ:ιΐί1ιιΐϋ ιΐϋοίρίΐ, οιιιη η'ιΐιίΐ ιιιίηιΐδ κίΐ (|ΙΙ:)ΓΙΙ νε-

πΐϊΐίδ Οϋΐιβ. (}υ3Γ6 (|ΐιί «ι'ιΐδηιοιΓι 1)εο οοηΠΊυηΙ,

φΐί ΙΊΙΙΙΙ Μ(>ΥΜ·, 3ο ρνορίιείίδ Ιϋπιΐιικ ϋδΐ, νίηοίβικίί

ι ιιΐΓΐ ίΐΐο δΐιηΐ, φίοιιίηιη νιτίΐηΐίκ ίιι ϋεο ιιπιπηιο

οοηΓκΙυηΙ. Ναιη ίΐΐι: :ι11ιτ ρΐ'ο ίρδοιιιιη, αΐϊ ι!ί\ί,

)ί1)ίιΙίιιβ οιιιιι είδ Ιοοιιΐϋδ εδί. Ροδί Ιι.ιτ ο;ι:πκι

ροδίΓβιιιο υΐϊΐίοδοπρδ'ιΐ, ιώί δεηοχ ίηι;^ίη<·πι δίκιηι

οδ'εικΙείΊΐ, Ηπιε 15:ψιΙιι> ΐειταιη 6χΐι·3 δο (Ιίιηίιιίι, ,

ίικίι'φΐΐ! νείιοιηεηδ ί^ηϊδ εηιηιρειίδ ηιιιιιιΐυηι ι οιι-

ί,ιιπιιΐ ιιηίνεΓδυπι. ΙΧ'ίηιΙι· ςίεΐιαηι ηονο οιιιη ίυοιιε

;ιΓιΐιίι, ιιΐ οηιηεδ ρεοοηίορυηι .ιηίηκυ ϊπ χΐεπιιι»ι

<νίηειι1ίδ οοιίδΐΐ'ϊοΐχ (εηεαηΐιΐΓ. Ο:ι;\· ΐαιη .ιοαιίοιιΐ,

«οηι 8Ϊιιιιι1;κ·πιηι 3(ΙνειιεΓΐΙ. Οαίιΐιμιίίΐ νοι·υ ρΐΌρα-

!;.Ίΐ:ίϊ $οΙ>ο1ίδ 6δΙ, ριιΐ.'ΐ .Ιοκιιβ, (]υϊ ιηϊηηι-ο ηανίςΐο

νείιϋιιι·, <·1 ν;ΐ;«! ηκιΐιτ 61 £ΐι!)θΐ·η3ΐοι·εδ ΜΙ, 61 Ιΐιοίβ

», ιΊ ΐετίίυδ βεηεχ, φ^^ ϊη ηιη]θΓβ η«νίβίο ΓΟ-

αιι» ειιηι νϊνο δρίπΐιι, εΐ ϊηςεηΐίδ ίςηίδ ηιυι·«,

«ειιΐίφίε-ρηπΙεΓ «ηιίΓΟ, εΐ 3επδ, αφ^;x;, νίνίφιο ι·ι

4·χΐοι·ϊοι·ΐδ ϊςιιίδ, »ριΐ(1 εχιςιιυιη δίϋιΐδ Ιι;ιΙΓιΐ;ιηΐ, <Ιο-

ιιεο Ηΐοεηϋίυπι ιιηίνοΓδίιιτ) ιιιιιηϋιιιη Λΐ)δΐιιηαΙ; ίϋ

ιριοιΐ ΓΐΊΐο :ΐ!ΐιιοπΐίΐι εραΐϊο εοηΐίη^βΐ, φίοπιιη ηιι-

ιιιοππιι ηεδοϊυ. Οαίϋιιβ ροΓΓεοΙίδ π:ιΐιιι·;ι; ϋυα; ρΐ'ί-

δΐίηιιιΐ) ΐη βίαίιιιη Γϋδΐίΐιιεηιΐ,ε δΐιιιΐ, αε ρηηείρεδ

ίιιίοΓίΟΓ» δε(1ίϋηι κυαί'υηι ίιιεοίοιιΐ, Βΐιρεποιτα Ρ»ΙεΓ

οεειιρ.ι1)ίΙ, 30 Ιοουιη δϋΐιηι Γοοϊρίβΐ. Ηαηο οιιιιιειιι

ϋοείπιι.ιιη Μ:ηικ·Ιι;ι·π* ΙιΊϋυδ (ΙΊδοϊριιΙίδ ΐι·;κ!ί(1ί: ,

νηίΪ3δ(]υο ίη Γε^ίυηβδ (Ιίιιιίδϊΐ. Λιΐιΐκ· ΟΓΪΙΊΙΛ οΐιΐί ·

μίι, ΤΙιοιηχ Κ)·ι·ί;ι, Ηβπηεβδ αΐίιΐδ ίη Λ/,;νρΐιιιη

ρπ>ΓβιΊιΐ!> εδί, «ιιιίΐιυδ ίη Ιοοίδ 3(1 Ικχΐίεπιιιιη υδ^ικ

ιΙί(·ιιι ΐιΐιιηοηΐ, υ1)ίφΐε 648 '^'Β111·1 δυιιιη 30 δεοίαιη

οοιι(εη<1υηΐ.

11 ιτ. 6^0 εχ Λκ 1ιι·1:Γι Ιίΐινιι ρΓοροηεικΙα

|;;ιΐ;ινι. Λίφκ: Ηχο κ<·1ιο1.ι: ίΐϋυδ ι!ίδ(;ίρ1ίιΐ3Β(]ΐιε εοη-

εΐίΐυεικίχ ταΐίο Γιιίι, ρβΓ ςυαηι Ιοϋιιηι ίη ηιιιικίιιιη

των, ηλίου κα\ σελήνης, ϋφ' ων όλος 4 κόσμο; καλ

πάσα ή κτίσις «ρπά^εταί. Τδν δε λαλήσαντα μετά

Μωϋσέως κα\ των Ιουδαίων, καΐ των ιερέων, τδν

άρχοντα λέγει είναι του σκότους· ώστε εν εϊσι κα\ τδ

αϋτδ οιτε Χριστιανοί κα\ οί Ιουδαίοι, καΙ οί εθνικοί,

τδν αυτόν Θεδν σέβοντες. Εν γαρ ταίς έπ·.0υμ!αις

αυτού εξαπατά αυτούς, ουκ ων αληθείας Θεός. Δ*ά

τούτο ούν δσοι έπ' εκείνον έλπίζουσι τδν Θεδν τδν

μετά Μωϋσέως λαλήσαντα καΐ των προφητών, μετ'

αυτού Ιχουσι δεθήναι, 'ότι ουκ ήλπισαν επί τδν Θεδν

της αληθείας. Εκείνος γαρ κατά τα; επιθυμίας αυ

τών έλάλησε μετ' αυτών. Μετά δε πάντα ταύτα ΙιΛ

τέλει λέγει, καθώς αύτδς Ιγραψεν, ό πρεσδύτης, όταν

, προφανή αύτοϋ την είκόνα, τότε ό Ώμοφόρος άφιΥ,-

σιν ϊξω την γήν, κα\ ούτως απολύεται τδ μέγα πυρ,

και δλον αναλίσκει τδν κίσμον. Είτα πάλιν αφίηαι

τδν βώλον μετά του νέου Αιώνος, όπως πάσαι αί ψυ-

χαι των αμαρτωλών δεθώσιν εις τδν αιώνα. Τότε δέ'

ταύτα γενήσεται, όταν 4 άνδριάς ΕλΟι). Αί δε προδο-

λαΐ πασαι, ό Ιησούς, ό εν τω μικρώ πλοίω, και ή

μήτηρ της ζωής, κα\ οί δώδεκα κυβερνήται, και ή

παρθένος του φωτδς, καΐ ό πρεσβϋτης 4 τρίτο;, ό εν

τω μεγάλω πλοίω, καΐ τδ ζών π<;εύμα κα\ τδ τείχος

του μεγάλου πυρδς, και τδ τείχος του ανέμου, χα\

του αέρος, καΐ του ύδατος, καΐ του ίσωθεν πυρδς του

ζώντος, πρδς τδν μικρόν φωστήρα οίκούσιν, &χρις

αν τδ πυρ κατανάλωση τδν κόσμον όλον, εν ποσοΐς

ποτέ Ιτεσιν, ων ουκ έμαθον την ποσότητα. Κα\ μετά

, ταύτα άποκατάστασις £σται των δυο φύσεων. Και οΐ

άρχοντες οίκήσουσι τα κατώτερα μέρη ,έαυτών, ό δι

Πατήρ τα ανώτερα, τδ ίδιον απολαβών. Ταΰτην δε

πδσαν την διδασκαλίαν παρέδωκε τοις τρισιν αυτού

μαθηταίς, κελεύσας εκαστον εις κλήματα * οδεύειν,

ΚΛ\ 6 μεν Άδδας τα της Ανατολής μέρη ελαχεν, ύ

δε Θωμάς την Σύρων γήν κεκλήρωται· Ερμείας δε

άλλος την είς Αίγυπτον πορείαν έποιήσατο · καΊ μέχρι

σήμερον έκεϊσε διατρίβουσι, την του δόγματος ύπό-

Οεσιν στήσαι Οέλο·/τες.

ΛΒ'. Ταύτα εστίν άπερ έθέμην άπδ του Αρχελάου

βιβλίου του προειρημένου. Και ούτω συνέστη · τΊ »ύ-

τού δίδασκαλεϊον ζιξανιώδους εν κοσμώ σποράς, κ«1

. ι,26. . κλίματα. * Ρ. συνέστησε.
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τα ζιΓανιώδη της αυτού διδασκαλίας έξεμέσας. Πόσα Α (ΙϊδδεηΐΗιβΙιιηι εβί. ΙΙυίο εηΐιπ βοπΓιη'ι $ΐιιιϋ1ΐπιηιη

II τις ύπενέγκοι πρ'ς την τοσαύτην διαδολήν του μι-

μολόγου τούτου, ύ; παντί που δήλον εΓη ! Καν τε μη

«ιξεσΟώσιν αϊ λέξεις πρδς άνατροπήν, άρκέσουσιν

€Ϊς αίσχύνην. μόνον τδ είδέναι, δτι ταύτα παρ1 αύτοϊς

νομιυτεΰεταν άσύστατα ίντα, κοΛ μηδεμίαν δύναμιν

ίχοντα. Τα μεν γαρ πρώτα εν τοις δευτέροις κατα

λύει · τα δε δεύτερα ετέρα παρά τα πρώτα φθέγγε-

ται. 'Οτϊ μεν γαρ τδν χόσμον εκ θεού θέλει γεγενή-

σβαί, ότε: δε εκ των αρχόντων, κα\ τδν θεδν μη Ιχειν

ί!ς τδν κόσμον τι αΓτιον, αλλά άπολλύμενον τδν κό-

αμον. Ποτέ δε τδ στερέωμα δέρματα είναι των άρ-

χίντων φάσκει, ποτέ δε σταυροΰσθαι αυτά άνω εν τω

ι:Λφ, κατατρέχειν καΐ συννεφεϊν, κοΛ 4ργ3ν, χα\

ίςοιστροϋσβαι πρδς την της παρθένου θέαν, χα\ πρδς

ιήν ωραιότητα του νεανίου.

Καΐ ω πολλής αίσχύνης ! ΤΕ γαρ τούτου μοχθηρίτε-

ρον, αηδέστερων τε και αίσχρότατον ', τδ θήλειαν

έαυτώ άνατυποΰν τδ Πνεϋμα της αληθείας ; ότ& δϊ

ο^(ίίνοειδώς ότττάνεσθαι τοις δρχουσιν ; Αίσχρδν μεν

γαρ παροινεΐν τδ άνδρα βηλυεύεσθαι ·, κα\ εν θη-

λείας μορφΐ] Οπάρχειν · αϊσχρότατον δε πάλιν τδ τα

γύναια άνδραΐζεσθαι, καΙ του άνδρδς φέρειν τδ σχή

μα. Κι: πώς ουχί αρετής 3ν Πνεϋμα καϊ θείον, 06ρ;-

ζόμενον μάλλον εύρεΟήσεται παρά του πλαστουργού

τούτου Μάνη; Πώς βέ οΐ έκδαρέντες οίστροϋνται, λέγε

μοι, ώ ούτος; πώς δε μετάτδ σταυρωθήναι έξεδάρη-

βαν;Είδεκα\ έσταύρωνται, πώς έπιτρέχουσι τϊ) ..., _0 ,„. ..

τ) ; Τίς δε άνέξεται του βλάσφημου, του :ιιιΐ φίοιιιυιΐο, ριΐίίΐ({ΐι:ιιιι ΐη ΟΓυΐ'εηι βεΐί δΐιηΐ, ροΐΐο

ιΙοείΓΪηαιη ενοιηυίΐ. Οιιαηι ιτιιιΐΐα ρονΓΟ 3(1νεΓ8ΐι»

Ιηηίαω Ιιίδΐι-ϊοιιϊδ Ηιι]ιΐδ ο»ΙυιιιηΊ«ηι ορροηϊ ροδ-

ΜΙΙΙΙ : ςαο»1 ϋηΐοιιϊφΐβ εοηδΐ3Γε ροΐε?1. Αε Ιαηιβίδί

ροΓροϋΐβ ϊη τεΓιιίβηίΙο ηοηιιβςιιαηι 3ά1ιϊΙ)β3ΐυΓ οι·»-

ιίο, 531Ϊ5 3(1 ίηευΐίεπάυιη ΐΐϋδ ρυ^οτειη ΓιιεΓΪΙ, ιιΐ

1(1 ΐπίοΙΙίί,'.ιΐιΐΓ ε]ΐΐ8ηιοάί 3ΐ> ΠΙίδ (ΙεειεΟ άεΓεικΙί,

ΦΙΒΕ εοηδΐ3Γβ βίΐη ηεςαεηηΐ, ιιοφ^ιε νϊηι ιιΐΐίίτι »πΐ

ροηιΐιΐϊ 1ι:ι)»ο;ιΐιΐ. Εΐεηϊιη ρΐ'ΊοΓ» ροδίοποπίπιβ ενει·-

Γιΐ, ροδΙεΓΪΟΓ» Ιοη^ε 3 ρπον'ιΐιιΐδ ιϋνεΓδβ ρΓοροιιΐΐ.

Μιιιιιΐιιιη 3ΐΐ»δ α Γ)εο ρποιίαείαιη 3δδεπΐ, ιιΐϊβδ 3

ρι·ίιΐ(·ίρΐΙιιΐΛ, υΐ ε]ΐΐδ ηιιΐΐβ εχ ραΠε ϋ3ΐΐ8Α δίΐ

8ε(1 ει ϊρδε ηιαηάιΐδ ΐπίερεαι. Νοηηιιηφααηι

ηιεηΐιιιη ροΐΐεβ εβδβ ρπηείριιηι (Ιοεεί, φΐοδ ΊηΐεΓ-

άιιιη δΐιρι·» ΐιι ροΐο Ίη επιεβ δΐιΙΒχοδ εββε άΐεϊΐ, βε

: οϋδΓ,ιίΓΓεΓε. ει νείιιΐ ηυΐιεβ οΜυεεΓε, ρΓΟπίβπςιιο,

εΐ 1ίΙ)ίιΙίηΐδ δΐίηηιΐϊδ Άά αδρεείιιπι Λ'ΊΓςΐηίβ, εΐ 3<1ο-

Ιεδοεηΐϊδ ριιΙϋ1ΐΓΐ1υ(1ίηεπ)·ί·οηείΐ3Γί.

Ο ιιιΓ:ιιιιί:\ιιι δίη^ιιΙπΓϋΐιι ! ΟιιΐιΙ εη'ιιη ίίιΐ|;Ί ροίεβΐ

ϊηιρΓθΙ)ϊυδΤ φΐ'κΐ ιηοΐεδίΐυδ 3ε ΐιιτρίυδ φΐβιη νεπί»^

ΐϊδ δρΪΓίΐυηι ιπιιΐϊοΐιπ δί!)ϊ ΠβΐΐΓβ άεδεπΙιεΓΟ, ειιιη-

(Ιειηφίε (ΙίεεΓε ηοηηυηφίαιη ΙΙΙΛΙΪΗ 8ρεείε ρΐΊΐιοίρί-

Ιιυβ αρραΓ8Γε? Ν»ιη εαηι ΙιίΓρε &Ί( νίΓυηι εο (ειηιι-

Ιεηΐΐχ ίηβοΐοηΐίχφΐβ ρΓΟβΓεάϊ, ιιΐ ηιυ1ϊε1)Γεηι 1ΐ3))ΐ-

ΐιηιι η ε Γοπικηιι ίιιϋιι:ιΙ; Ιιιηι νεΓΟ ΙπνρΗΜΠΠίΐη 68(,

ιηιι1ϊεΓειιΐ38 ίιι νΐΓΟδ εοηιηηιιΐ3ΓΪ, 3ε νίπίοηι ευΐΐυηι

ίικΙιιεΓε. Οιιαηΐο \ει-ο ιηη]θΓε 3 ρεδδϊιηο ϊΐΐο ΠείΟΓΟ

Μ.ΊηίεΙιχο ϊιι]ιιι·ίη (Ηνϊηιΐδ ΐΐΐε νεπίηΐίδ δρΪΓΪΐυδ :>Γ

ίίι·ίιιΐΓ? δεά ίΐίικί νοίο ιιιίΐιί άίε38, φΐίΙιιΐ8 ευΐίδ Λ<·-

ΐΓΛίΊΛ ί-ίι, ίιΐίίιίίιιϊϋ κΐίηιιιΐίκ αςίΐαΓΪ φΐϊ ρθδδίηΙ?

άπδ ιδρωτών άρχίντων ημάς τρέφεσΟαι όριζομίνου,

χα\ άπδ εκκρίσεως αϊσχρίτητος τ6ν ύετδν ήμΐν κατα-

κέμπεσθαι ; ΙΙόΟ;ν δε αύτδς π<5μ« πίνει εξ ύετών

άρυέμενος μετά των ιδίων αυτού μαθητών ; Πώς δε

ου χαταγέλαστος εϊη, ήττώμενος τη των σωματικών

χρεία, Ιδρώτας πίνων; Κα>. γαρ αμαρτία διάφορος μεν

υπάρχει · ου τοσαύτη δε έσται ή τιμωρία τφ ακουσίως

άμαρτάνοντι, ως τδ μετά εκούσιας γνώμης τδ άμάρ-

ττ,μα Ιπιτελοϋντι. Οι μεν γαρ άλλοι άνθρωπος ει καΐ

ούτως ^ν, 5περ μη γένοιτο, φαντάζεται γαρ ό έμμα-

νής· π).ί]ν οΐ άγνοοϋντες ίδρωτας κα\ εκκρίσεις αϊ-

νχράς, ότι υδρεύονται καϊ πίνουσι, συγγνωστοί μάλ-

λον Ιλέους ύπάρχουσιν ήπερ ύ μετά του συνειδοτος

ηικίβΐί 8ϋΐιΐ? ίιηο νεΓΟ, δι οΓυοϊ :ι(1ΐχΊ Βΐιηΐ, ()υ:ι·

ηαηι Γ3ΐίοηε ^^ νίΠυΐεηι ίΐΐηιιι, <ιιι;υ Γορεηΐβ ιΐίδ-

ρϋΓοαΐ, ροδβυηΐ οεοιίΓΓεΓεΤ Οεΐηίΐβ νεπο ηιιίδ εοιν^

ΐιιπιεΓιοδίιηι ίδίαιη ίιι Οουιη Ιιοηιϊηεηι Γεπ-ε ρο$$ΐ(,

ηιιϊ ηοδ ρπικίριιπι «ικ1οι·ϊ1)ΐι:» αΐΐ δβηΐϊβΐ, αίφίο

βχ ΙανΙίίϋϊιιΓίΜ ϋΐοηιηι εχεΓΟΠίεηΓίδ ΊιηΙλΓειη

βηιϊΐΐΐ» ΟΙΙΓ βιιΐβιη ροΐιιηι ίρδεουιη (Ιίδεΐρυΐΐί

Ιιίηπΐ εχ ΊηιίΓε εοΐΐεοΐυηι» Νοηηε δΐηΐΐιη πύ'ιειι1α&

6?1, φΐΐ οοΓροΓΪδ ιιεεε88Ϊΐ3ΐΊ1)ΐΐδ οβδεφίεηβ βυϋτ)-

τει» 1)ϋ)3ΐ? Ν3ΐη υΐ άίδρηπ δϊΐ ρεοεβίιπη, ροεηβ Ιη·.

ιηεη εϊ ηυΐ ίηνϊΐυδ ρεεεηΐ Ιοιι^ε ηιϊηοΓ ρΓοροηΐΙαΓ

ιμι:ιιιι β'ι φΐϊ 8ροηΐε ΓΟίηιηΐδεί'ίΐ. Ι.ϊιτί εη'ιηι, φίοιί

Γείρδ3 ηοη εδ(, νεπιπι εδδεί φίοιΐ ΓιΐΓίοδίΐδ ίΐΐε ΙΊιι -

νενυγμένος μάτην δια την ^τταν της ασθενείας αύ- ρ ς\ι. ο;εΐοι·ί 649 <Ι«»Ι«'η Ιιοιηϊηεβ, φΓι δΐιϋοΓΟβ 3ε.

«ΰ έχ των αυτού πομάτων χρώμενος κα\ των άλλων ΓοβΗηβ εχεΓεΙϊοηεβ ϊβΐιοι·3ΐιΙ, ειιηι 3(|ΐιηηΙιΐΓ , 3ΐιΙ

των έκτης σαρκδς χρήσεων. ροοιιΐ, νεηΪ3 ηοβϊβ ύϊςιΓί βιιη' , (|ΐιηηι ηιιΐ, ΓηίδΐΓ»

-'.:ιΐ'ΐι1 ιΐι«..: οοιιβείεηΐίβ, ίηιΙ)εεΐ1Ιίΐαΐί δΐια; δϋεευπι1)8η8, ε]ιΐδΐηοϋϊ ροΛίδ 3(11ιϊ1)εΙ,

ΑΠ. Κα\ πολλά εστίν εν οΤς ούτος στίματι ψευδη-

γορ:ας τους αύτώ πεισθέντας ήπάτησε. Ποίον γαρ

παρ' οιύτω ου χαταγέλαστον ; Τδ, ήγεΐσθαι μεν τα

σπέρματα βοτάνων τε χα\ γεννημάτων, κα\ οσπρίων

ψυχάς είναι. Ως κα\ γελοίον έπιχειρήσομεν λέγειν

Χατά την αύτοϋ μυθοποιίαν πρδς Ελεγχον αυτού.

"1>τι ε£ ψυχα\ τυγχάνουσαι κόΊικοι φακού, και φασί-

',,;', χαΧ έρεβίνθου, κ/\ των άλλων, ψυχή δϊ χαΐ

XXXIII. !->(·(] αΗΐ δΐιηΐ ςιΐ3ΐηρ1ιΐΓίπΐ3, ϊιι (|ΐιίΙιιι ,

ί^ι<· δεείΒίοτεδ δΐιοδ οηε ιηεηιίβείδδίιηο (Ιεεορϊΐ.

εηΐηι ηΐ) εο ηοη πιΐ'ιοιιΐιιπι εδί 3ΐί.ιΐιιηι?

εδί : Ιιι·ι·1):ιπιηι Βΐίΐ'ρίιιηΐφΐε 3ε Ιθςιιιηίηυηι βεηιϊη»

3ηίιη38 εδβη εΓε()θΓθ. Οιιο<1 φΐηιιι ηΐΐδΐιπίιπη $ίι, ηύ

ίΙΓιιΐΒ πΊΊιΐιιιιιΙΐϋ ΐηερΙΪ38, (Ιειηοηί>ΐΓ3Γε εοηαϋίιηιΐΓ.

Ι^ίοιιίιη 8ί Ιεηΐϊδ, βχεηιρϋ οηυβη, νεί ίββεοΐί, νοί

ι·ίι οΐ'ίϋ 3Γΐ3φΐε ι;ι·:ιιι:ι 1(1 ςειιιΐδ :ιηϊΐιι:ι· ΜΙ ιιΐ ; Ίΐΐ'ηι

'Ρ. αίσχρότβρον. Εΐ ιηοχ.έαυτδ άν«τ. · Ρ. τδ ΟηλεύετΟαι. ' Ρ. φασίλου νε! φασιίλου.
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φΐο ββ^τη εΐ Ι.ΙΙΙΓΪ δ!ΐ αηίηιη, Κιικίαικίϊ 1113315 ϋ Α ταύρου ή αϊτή, επαινετοί μάλλον οΐ χρέοι φαγούρες

ίιιηΐ, οχ βοπιηι δοηίοπί'ια, ςιιϊ Γ.απιί1)ΐΐδ νοβειιηΐιιι·, χατά τον αυτών λόγον ί,περ οί τάς πολιτείας Ιξ-

ςιι.ιηι ςυί ββνβηοΐΊβ νΐΐκ ίηκίϊΐιιΐιι δΟΐίαιιΐιιι·, 11<>ί·

ΐ'ϋίιη, υΐ ΪΙΙίυ.4 Πιΐιΐιΐιι <·ιιηΓπκΊ, ΜβΙΙΙΘΓβ νίιΙιΊιΐΓ ΜΙ·,

Μ .-ιιιίιιιιιΐίϋ ιτΐιιι» ιιΐίιΐιπ·, νΐ'ΐιιΐ 3η'ιΠ)3ΐίΙυδ 30 ι ;ι·Ι -

ιΐί, ΙΙΟΓΙΙΠ) δίιηίϋδ εχδΐίΟΙ. Αΐηιιί οοηίΓηπιιιη ρο-

Ιίυδ :κ·πιΙιΐ. Οβιηιιβ εηίιη ηιηηςυαςεηοϋ, νεί εειι-

ΐβηοβ ΙΜΙΙΙΪ υηίυδ ειίΓηίΙιιΐδ ηιιΐππ, οη)ΐιε8 ίΐΐί, ιι(

ίδΐε ιιιιίιΙιΊΐ! ηιιμιιΐιπ-, βΐ Λ ηοΙ)ΐ8 ΓβΓεΙΙεηάί βΓαιίϊ

<!Η οηιΐιιιιι εβί, ιιηίιΐϋ ιΙιιιιΙ;ι\;ιΙ .Ίΐιίιηχ Γοί ειιηΐ. Αϊ

ς ιιί κ!ΊΐιΊπιιιιι £ΐ·3ηίδ ρβΐεϊΙυΓ, Ιπεβηηπιιη νεί Ι\»Λ-

ΊΠΪΙΊΙΙΪΠΠΪΙ (πιο 1ι;ιιι>ΐιι 3ΐ)3ΐιιηρ(:ιπιιη του$ 8δΙ.

1ΐ3 ηίηϊΐ ιιοιι .)!> <·ο πιΐίπιΐιιιη βΐ Ίιι:ιιιι> ρΓΟρΟΙιΊΐυΓ.

Νέε Γϋίιπ πϋιι.ϊ ββΐ, ιριϊ ραιιΐυΐιιηι ΠΊΊΙΙΜ

πιπί ϊιιΐι:11ίι,'(!ΐιΐί;ι &ΪΙ ρΐ'χϋίΐιΐδ, ('.ιιί ηοη ε:

<1ιχ:1ι ίπ:ι ρ!:ιιι;ι 30 η)3ηϊΓ8ίίΐ3 Νΐηΐ νι:ι·ίΙ:αίϋ ίικΙίι·Ί:ι. '

Οπίρρβ 8η1ν3ΐθΓ6 ιιοϋίπι ιπΐιίΐ :ιιΙ ηοιηίηυηι \ϊΐ.ιιιι

ι1ι·ι:1;ι1ίιη(]:ιιι1 8888 ροΐεδί ν8ΓΪϋδ. Ιδίβ νβΓΟ ηθ1)Ίδ

Ιι:π1>;ιΐΊΐί> Ρεΐ'δ3, ϊηξβιιίθ(ΐΐίβ ΕβΓνυδ (ηαιη ηϋοιρΓι

Ιΐίϊΐίΐ «ί Γ1ΙΓρ(.>.'·!3 ΒεΐΎΪΙΙΙδ Ι)1ΐι·Λ.ΜΊ1, ΙιΙΗ', ίΐ1Ι|ΙΙ.\11ι,

α888ΓΪ(: χι|π'.ι1('« οπ)ηε$ ηηΊιηηΒ εκδβ, ει Ίιι οιηηίϋιιβ

ΐΜΐϊι·ϋΐη ΓβρβΓΪπ, ΐλΐιι Ικιιιπηϊΐιιΐί δΐ'ΊΓιεεΙ ςιιηηι |)ε-

!Ίΐι1ίΙ)ΐΐΛ, Γεπδ, ίΐνΊΙιιΐΗ, δεΓρεηΐίϋιΐδ, 3ηΊιΐ)3ΐίΙ)ΐι&,

νο1αθΓί1)ΙΙδ, ρ'ΐΝ(Μΐ)ΙΙί, 1)8δΙΠδ, ΙΐιΊ 1ι;ΐΠΙΙΙΙ()Ι1(' «:·!|ιϊιιί-

Ιιικ, εΐ :ιι·|ιοι·ί1ριΐδ, εχΙΰΓίδηιιβ οιι;ι· \ ίιΐι'ΐ ί οευΐίδ ρυ$-

δΐιηΐ. ΑΙ ηοη ίδίικί ηο!)Ϊ8 α Ουηιίηο βϊ^ηίΠϋβΙιιιη οδΐ.

Νηηι 5Ϊ ϊΐ3 εβίίεΐ, ευπι 3(1 Ιιιιηιβιιί ςεηεΓίδ £3ΐιιΙειη

ηιΐνοηίι, ρεεα(1ε& ςιιοιιιε 8;ιιΐ3$δεΙ, ίίδςυε ειιι·3ΐιι

30 ειιΐΐιιηι 3(1ΙιίΙ>υί88ε[, <ΊΟ ιηοιΊιιαδ 1)ΰδΙί38 ΓΙΙΓΜΙ ιι

3ΐ1 νίΐιπη εχε'ιΐβδδεί. 650 Αΐιμιΐ Ιοηςβ :ιϋ.ι π:ιπ .ι- „

νίΐ, η·ν· ϊϋίικί ιιηςιιβιη (Ιοευΐΐ. ΛΙκίι! 5ί

Ιιοιηίιιπιη 88 βηίαιίδ βαίιιΐβιιι ΐΓϋιυεΓε

(|ΐι.·»ιιι Ιιοε χηί§ιη3(β Ι>Γ6νΐΐεΓ εοιιιρίεχιχβ ε$ΐ, επιιι

(Γιχίι : Νοη υβηί ηί»ΐ ρτορίΐΓ ονβηι Ι/Η»· ρπίνταΐ '

(,ίΐίϊΙιΐ'.Ν ν£Γΐ)ίβ ιΙΙιίνΐ'ΓΜίιιι Ιιΐ)ΐιιϊιιϊί> ιι;>!ιΐϊ.ιιιι ϊηΐεΐΐί-

ςίΐ. ΟυίιΙηΒΐιι νεί'Ο ρρ«;ΙεΓβ3 βεΓΪρΐυιη 8!>1? €ιιναΐ><ιΐ,

ίιχ|ΐιίΐ, οιιιικ-χ ηνοί υβ',:Γ,Ί>αιιΙ ίίΐιί, ΙαηαΙΚΟί, £ΐ ηι-

ιϋ« ηο>·Ι>>£ αβκίοί '. ϋυιη εηίιη €»:οο3, βιιτϋοδ, ίιι-

ι ιη-νοϋ, ρ.ιι·:>1νΐί(·θϊ, η)3πεο& 3(1 Ι.ΊΙΙΙΙ :ΐ(1(1ιιι:ι·ΐΊ·ιιΙ,

οιηιιΊ1)υ$ 1)ΐΊΐ(ΊΊι·ίιιιη δυυιη :κ· δβηίιαίεηι Ιιπ^ίπ 80-

1ι·1>:ιΐ, ηιΐδφΐ3ΐη νεΓΟ ίεΓίρΐυπι ε$1 ρβευ(1ε& είάβιη

ο!)Ιαΐ:ΐ5.

Ρΐ'ΚΐβΓβΒ οιιιη 3^ ΟβΓβεβεηοΓυιη Γε^ϊοηεηι νεηϊβ-

δβΐ, ιιΐ Μβι-ειίδ 3δδ8Γΐΐ 3 ; βιιΐ βϋ εηρυηι Γιηεβ, υΐ

ασκούντες. Δέδιε γαρ κατά την αΰτοΰ ρΊ

μήπως, μεταλαβών εμψύχων, ζώων τε και των ίλ-

>.ων, κα\ αύτδς όμοιος γένηται. Τουναντίον μάλλον.

Συνελθόντες γαρ άνδρες πεντήκοντα ή κα\ ίκατον, ί'ς

ενός ταύρου οί πάντες τραφήσονται, ως κατά την αύ-

τοϋ ματαίαν συκοφαντίαν, δμως προς ίλεγχον λε-

χτέον, δτι οΐ πεντήκοντα ή οΐ έκατδν Ενοχοι γίνονται

μια; ψυχής. Ό δε τους κόκκους των σπερμάτων

έσθίων μάλλον εν ένΐ βροχισμώ μεταλήψεως τριάκον

τα καΊ τεσσαράκοντα ψυχών ίσται αίτιος. Κα\ πάντα

αύτοϋ μάταια καΐ γελοιώδη.

Παντ\ γαρ τω νουν Ιχοντι εν Κυρίω τα της αλη

θείας τεκμήρια εΟδηλα δήπουβεν εστίν εξ αυτής της

αληθινής διδασκαλίας. Κα\ γαρ του Σωτηρος ουδέν

άληθέστερον προς άποχάλυψιν ζωής ανθρώπων. Φί-

οχίΐ γαρ οίτος ό βάρβαρος ήμΐν παρελθών. Πέρσης,

*οΛ δούλος την γνώμην. Ουδέν γαρ έλΰπει το δοϋλον

αύτδν είναι κατά το σώμα. Φησίν ουν, δτι πάσαι αϊ

ψυχα\ Γσαι είσΐ, χα\ ή μία εν ακασι τυγχάνει, Ιν τε

άνθρώποις χαΐ κτήνεσι, χα\ ΟηρσΧ, χα\ πετεινοίς, και

έρπετοίς, χαΐ ζώοις, πτηνοΐς τε χα\ έναλίοις, κνω-

δάλοις τε χα\ εν σπέρμασι γεννημάτων, εν ξύλοις τί

κα\ εν τοις 4λλοις πάσιν δρατοΐς. Κιΐ ούχ οϋτως ύπ-

έδειξεν ί Κύριος ήμών.ΤΗ γαρ έλθών αώσαι την αν

θρωπότητα, και την των κτηνών έποιεΐτο, την της

Εάσεως έπιμέλειάν τε κα\ θίραπείαν, κα\ άνάσταιιν

των πεπτωκότων ζώων συνάγων. 'Αλλ' ούχ οΰτιος

ι, ουδέ οϋτως διδάσκει, μη γένοιτο! 'Αλλ' οίοε

αύτβς τάς ψυχάς των ανθρώπων σώζειν, ην

συλλήβδην · συνειληφώς δια του αινίγματος ίφη· Ου*

ήΛΟοκ εΐ μη ΰιά τύ χρόβατον τύ άποΛωΛός. "Ινα

εΓπη πάσαν φϋιιν άνθρωπείαν. Καΐτί φησι; Έβερά·

χενε Λαπάς, ους Ιίρερον αύτφ, σεΛηνιαζομέτονς

χαΐ χατεχομένονς εν Λοιχ.ίΛαις νόοΌίς. Προιέφ»·

ρον αΰτώ τυφλούς, κωφούς, κυλλούς, παραλυτικούς,

αναπήρους, κα\ έπ\ πάντας ήπλου την αυτού εύερ-

γεσίαν τε καΐ ϊατρείαν· ούδαμοϋ δε γέγραπται, δτι

προσήνεγκαν αύτψ ζώα.

Είτα πάλιν έλθών εις τα μέρη (32) της Γεργεση-

νών, ως ό Μάρκος λέγει, ή εν τοις όρίο-.ς τώνΓεργ&ι

Ι,αεβδ ^ΟΓΪρδΊΐ*; ;ιιιΐ ΟβϋβΓεηοΓυηι, υΐ Μ3ΐΐΙι%ιΐ5; Ο σηνών, ως ό Λουκάς φησιν, ή Γαδαρηνών, ως ό Ματ

θαίος, ή Γεργεσαίων, ως αντίγραφα τίνα ίχει· των

γαρ τριών κλήρων 6 τόπο; ανά μέσον ?)ν· Καΐΐδού

δύο βαιμοηζΰμετοι χαΛεχοϊ ΛΙατ, εκ των μνη

μείων επερχόμενοι, χαί Ιχραζον Λέ·γο>·τες· "Εα·

τι ήμ7ν χοΐ σοΙ, Ίησον ϊίίέ του θεού, δτι χρ&

καφοϋ ηΜες βασατίσαι ημάς ; ΟΊδαμέΥ σε τις ά,

ό "Αγιος του θεοί. ΤΗ>· ίέ άγέΛη χοίρων έχεϊβο-

σχυμένη. Καϊ χαρεχίΐουν αυτόν οί δαίμονες Μ·

βϊνβ (ίι·ι·ι;ι·.·,;ν;οπιιιι, υΐ εχβπιρΐ3ΓΪα

πιιιΐ; ιτ:ιΐ πιίιιι ΙΓΪΜΙΙΙ βοπίυηι ίη ηιειίίο 1οευ8 ίΐΐβ

ροΒΗυβ . ίΓίίβ, ϊη(]υϊΐ·, ίπηιοηίαή άαο άί^ίΐα

ϊαΐάβ εηΐϋηΐίηΐίηΐΐ! βς/ηιιϊ ίΐιηικώαιιΐ ιΙα^Ήία; : 8ίηβ.

ί>ΐίί<1 ηοΐιϊί ΐΐ Ιίίιι, ^βίIί Ι'ΊΙι Οβί, ηηοηίαηι αηΐε

Κηιρίί! ινΗΐ',Ηίί (οτηαβη ηοι ? Νονίιηηί ίο, </«' .·>;,<,

ΚιίικΊιιχ Ιΐι'ί. Εταΐ ααίβιιι φτεχ ροΓΐοηυ», φιί ίΐΐίί

ρακβίίαίιιτ. Ει τοφαίιαηι βαηι (Ιιηηοηα άίαηία : 8ί

1 Μϊΐιΐι. χν, 21. · Μβΐΐΐι. ιν, 14. »Μ3Κ. ν, 1. » ίυο. νιιι, 26. « Μ3Κΐι.\ιιι, 28-53. ·Ρ. 3 συλ.

εΐ(32) Είτα χά,ΐιν εΛΟίατ εις τα μέρη. Ι,βνϊοοίβ ,

Λϊ<'. ηαΙΙυείηαίιΐΓ. Εΐβιιίιη Μ3Π·υ$ ε«ρ. ν, 1, την (Ιυο, 3ΐίΪ9 ιιηυιη εΐ ϊ()εη) Γυί&δη νΐάβΙιΐΓ. ΛΊ(1ε 1»ηί«·

χωράν των Γαδαρηνών 3ρρβ!ΐ3Γ. Μϊΐΐΐι. Γεργεσηνών. ηϊιιπι εβρ. 30 Οοηοοτά. Α (ΐιιίϋυδ η:ιιΐ!.Ληηιαιι;ι

1>ικα8 εβρ νιιι, 26, Γίδορηνών. ί&ΐίηιιε ίηΙεΓΠΓβί ϋ,βιιι Γβ^ίοι·(·£ίιι ηουιοι
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ΕΙ έχβάλλεις ημάς έχ των ανθρώπων, Α «/ι'ίί» «οι βΧ Λοηιϊπϋιΐί, ιηίΐΐβ «ο» ίη ροιΐοι. Κί ΪΓ-

άχύστκιΛον ημάς είς τους χοίρους. ΚαΙ ωρμησαν

είς την θάλασσαν, χαϊ άχώΛοντο εν τοις ϋδασιν.

01 £& βύσκοντές Ιρυγον, χαϊ άχήγγειΛαν είς την

-.·.'.<·.· Κα\ εν μεν τω ΜατΟαίω περί δύο λέγεται δαι-

μονιζομένων. Χοίρους δε σημαίνει απλώς, χαϊ ου

τον αριθμόν δηλοϊ' ό δε Μάρκος και την άκρίβειαν

του άρ·.θμοΰ των χοίρων διηγήσατο ειπών, δτι 'ΉΛΘε

Ιέΐΐς τάμέρητής Γεργεσηνών, χαϊ άχήντησεν

αϋτψδαιμονιζόμενος, ος έδεσμεΐτο ά,ΐύσεσι σιδη-

ραϊς, χαϊ Βιέσχα τα δεσμά, χαϊ εν τοις μντ\μεΙοις

διήγε, χαϊ ίχραζεν · "Εα · τι ήμΐν χαϊ σο), Ιησού

Τίί του θεού; 'ΉΛΟες αρύ καιρού βασανίσαι

ημάς. Καΐ ήρώτησεν αΰτύν ά Ιησούς · Τι σοι όνο

μα εστί ; ΚαΙ είχεν, ότι Λεγεΐύν, ότι ποΛΛά δαι

μόνια εΙσήΛθεν είς αΰτύν. ΚαΙ παρεχάΛνυν αύ- Β ύεπηίατ. Εΐ'βΙ βηίιη ίΐΐίο

ι άΛοσταΛηναι £ξω της χώρας, άΛΛα εΙσεΛ-

' βίς τους χοίρους · ίρ· γαρ ίχεϊ άγέΛη χοίρων

ί·7}, χαϊ εχέτρεψκν αΰτοΐς είσεΛΟεΙν ΐΐς

τι,νς χοίρους. ΚαΙ άρμησεν ή άγέΛη χατά του

κρημνού βίς την θάΛΛσσαν. *Ησαν γαρ ως δισχί-

Λιοι, χαϊ έανίγησαν εν τη ΟαΛάσση. ΚαΙ οΐ βό~

σχοντες αυτούς εφυγον,- »αί άνήγγβιΛαν εν τη

.-'.'.(( ι. ΤΑρα ουν δι' δγνοιαν ήρώτα 6 θεός Αόγος, ό

ίι' ημάς άνθρωπος γεγονώς, και ουκ βδει το δνομα

του δαιμονίου πρίν έρωτήσαι ; 'Λλλά βΓωθϊ το Θείον

ίχ στόματος των ερωτώμενων τας προφάσεις έχά-

βτης υποθέσεως έχδήλους παρασκευάζειν. Ούτω καΐ

έπαΰβα. Ινα δ:ίξη τ6 φοβερον καΐ το πλήθος των δαι

μόνων, το ερώτημα ποιείται, ίνα εκ στόματος εκεί

νου τδβαυμα στον ϊργον ύποδειχθήσεται. ΚαΙ καρ-

ίχά.ΐονν αΰτύν ϋΐ δαίμονες Λέγοντες· Μι\ πέμψης ίη ροκοι: ει ρβηηίίίΐ ίρ$ίι. Ει εχίεηιηΐ ύα-ιηβηΐ», «Ι

ημάς είς την αίνσσον · άΛ,ΐ επιτρέπον ήμίν Ίνα ίηίΓανεηιηΙ ίη ροΐ'ίο», «ί ΙΓΓΗΙ! $τ(χ ροΐΐΟΓίίΐη ρ«Γ

άσέΛθωμεν ίΐς τους χοίρους. ΚαΙ επίτρεψεν αν- ρταάμίίΜΐη ίη ηιατε; εΐ ρετϊετηηί ίη αηιιΊί.

τοις· χαϊ έξήΛθον οΐ δαίμονες είς τους χοίρους. Καΐ ώρμησεν ι\ άγέΛη των χοίρων χατ& τον χρι\-

μνον είς τϊ\ν θάΛασναν · χαϊ άπώΛοντο εν τοΊς ϋδασιν.

ΑΛ'. "Ο μεγάλης θεού φιλανθρωπίας ! πως τδ μεν XXXIV. Ο δΐηβΐιΙπΓΟίη Οεϊ ϋβηΐ^ηϊΐαίειη! ((υίΐη

ψεύδος ελέγχει, τοις δ£ δοώλοις αυτού την άλήβειαν 1)βηβ ηιοηιΐιιοίυιιι Γεϋαημηΐ, αο ϋΟΓνίβ »υΪ8, Ια ι η

υποδεικνύει δι' Ιργων, χαϊ δια λόγων, κα'ι δια πάσης

«ϊιτοϋ της επιμελείας. Έργω γαρ Ιδειξεν ουχί την

αύήν ψυχήν είναι £ν τε τοις άνθρώποις χαϊ εν τοις

χτήν:σι, καΐ εν τοις ζώοις. ΕΙ γαρ ή αυτή ψυχή

υπήρχε, τίν» λόγω Ινα μίν ρΌυλόμενος καθαρίσαι, ή

μίαν ψυχήν σώσαι την του ανθρώπου του δαιμονών-

τος, δισχιλίας ομού ψυχάς άπολέσαι ουκ έφείιατο, ε!

<) αύτη ην ; Πώς τον Ινα καθαρίζει, η" την μίαν ψυ

χήν, ίίς δε ιά 4λλα σώματα, εΓτ' ουν ψυχάς ίπι-

τρέ-ει τους δαίμονας- είσέρχεσβαι ; Ούχ Εστί δήλα

τίτοΰ φωτός έργα; Ένφωτί είσιν ούτοι οι λόγιιείρ-

γασίιένοι; ου ΐής άληβΕίοις τ6 πρόσωπον φαίδρόν;

οΟχ\ πάντα λ«ϊα τοις βυνιοΟσι, και ορθά τοίς εύρί-

:--·.·--.·-·. γνώσιν ; -·,-, ταύτα άχούσας χαϊ συγχρίνας,

ι» ηιατε, ΐί ρβτΐεηιηΐ ίη «(/κι». Αι ραιίοη»

(ιιιΐιηιηΐ, (Ι ηηηΐιοηιηί ίη ΗΓ&ΟΙΙ. ΑρικΙ Μβΐΐΐιχιιαι

ϋχιηοηϊβοϊ ιΐιιο ΓυΪ88β άΐειιηΙυΓ. ΙιΚιιιι ροποοβ 8°ιιη-

ρϋοΊΐβΓ οοηοϊρϊΐ, ηβςϋβ ηαιηβΓυιη βχρΓΪπιίΙ. ΜΒΓ-

€ϋ8 νεΓΟ βΐΊ»ιη ροΓΟΟΓυηι ηυηιεΓϋΐη ΒοουΓβΐίϋδ βχ-

ροηϊΐ. νίηίί αηΐεηι, ϊηςϋϊΐ ', «η ρβΓΐ« Οετςειβηο-

τνηι, βΐ οοαιι-πί «ί άαηιοηίιιτη Ιιιιίχιια, φιί αΙΙί^α(Η$

«ΐιιΐ ίβίβηίί [βτηίι, εΐ ώ«πίπιρ«*α< νίηαιία, «1 ϊ"

«ίθΗΗΐ/><.'Μίίί> αιρετοί, ει νοοί(εταΙ>αΐιΐΓ : 8ίηε. (ίαί<1

•ι 'ί Υεηίιΐί (ΐηΐ<: Ιειηραι

·. ηυβ? Ει ίηίβτΓο^ανίΙ ίριιιηι ^β^ν» : ΟΜΟΟ αϊ

Ιίίιί ηιιηΐι'η ? Ει ί/ί.τι'1 ; Ιε^'ιο, ηαοηίατη ηαΐΐα άκηιο-

ιιία ίηΐτανβΐ'αιιΐ ίη ίρ<«ιη. Ει τοφαίιαηΐ ίραιικι, η«

ι·ί0ίοηβηι, ιεά «Ι ίη ρο»·<:οί ίιΐζτε-

ρο^^ο^υη^ </κί ρα«Γθ·

ίκιΐιιι·; εΐ ρίπιιίίίί ίρίίί ΐηφτεάί ίη ρο^^ο^; εί ίιταίΐ

φτεχ ρ«Γ ρτα'αρ» ίη ηιιιτε ; εταηΐ ειιίιη ηιιαιί ιΐιιο

ιηιΐΐίιι, εΐ Λΐι//'ϋ(·«ίΗ ίΐιηΐ ίη ηιιιτί. Εί ηπί ρα»αΙιαηί

ϊρίΟ! /ΉρίΓΐίηί, εΐ ηιιιιΐίαηιιιΐ ίη είνίίαΐβιη. Νυιιι νεΓϋ

Οβί \ι:ι·|ιιιιιι, ΐ|ΐιοι1 ρΓυρΙεΓ ηθ8 Ιιοπιίηειη &ο ΓεείΙ,

ο]ιιίίΐιΐϋιΓι ι]ΐΜΐ1(Ι;ιηι βχ ί$ηοΓ3ΐιΙί3 8εΪ8θΐ3ΐ)3ΐϋΓ, Π6-

ι|οε ιΙ<·ιιιοιπί> ηοιηβη ηον«Γ3ΐ, αηΐεηυβιη ίιιΐοπ·!)^:»-

ΓΓΐ? 651 νΐίπιιιι ίΐ3 Οειΐ8 ΓαεεΓε εοηβιΐϋνίΐ, ιι' εχ

ΐίΙΟΓΙΠΙΙ, Ι.|11()Ν ίΐ11ί_'ΓΓΟ^;»1, ΟΓε (_Ίΐ]πΗί]11(! ΙΚ'^Ο'ϊΐ Γϋ-

Ιίοηεβ οοοαβίοηεδηιιε |ΐ:ιΐι·Γ:ιι·ί;ιΐ. (^ι;ιπιπ1ιΐΊ:ιιι εΐ ίΐ-

Ιϊϋ (|υο(]ΐιο, υΐ ηιι:ιπι ΙΰΐτίΙ)ί1?8, ςιι:ιηΙθ(|ΐιβ ιιηιιιιτο

ιΙ.νιιιοιίΓΚ 0886ΠΙ ϋΐ(Γκ';ιιχΊ, ίηΙβΠΌ^αΓβ ριϊιΐ3 νυΐαίΐ,

ι.Ι εχ ίΙ1ίιΐ8 ΟΓε :ιι1ιηΊΐ'ίΐΙιί1ΐ! Γαι:ίηιΐ8 ΪΙΙιιιΙ ο$1οη<1ΐ-

ΓιΊιΐΓ. ΙΙιΐΊΐίοηι'α ροττο τοι/αύαηΐ ίριιιηι : Νε ιηίΐΐα»

ηοί ίη η6ι/85κΐΗ ,· Μ'</ ρετηιίΐΐβ ηοΙ>Ί» ιιΐ ίιι^ταάίαπικτ

ούχ ελέγχτ) τδν Μάνην καττύοντα 4 μη δεί το την

διίνοιαν των άνθρώπιον έχ του ίντος διαστρέφειν ;

'Αλ)Α πάλιν οι άλιτήρ:οι. 'Ακήκοα γαρ καί τι·Λ»ς

<Λτω διαλεγομένοι». Ίίς ποφ' ημών ζκουσε ταυτηνΐ

*ήν πραγματείαν, στραφείς ό κτηνώδης, ένόμισε μη

'Μ;ΐΓο. ν, 1-15.

Ι'ββΓιβ ((η»»! νεΓΐ)Ϊ5, «ι ϊιι οηιπ'ι »(ΙίηΊηΐ3ΐΓ»ΐίηηβ ρηβ-

νΐ(Ιο·ι»ΐί9(|Ηε 8ΐΐΜ νΰΓΐΐβΙειη ύβιιιοηβίπιΐ ! Ηοο εηΉιι

ΓΟ Ίρβα δίκιιίίίι'ανΊΐ, ιιοη εαηκίβηι βηίηκιιη ΐη Ι)θΐηϊ-

, 30 |ΐι·ι·ιιιΙί1ιιΐΝ, εΐ Γε1Ί(|ΐπ8 βηϊηιβηΐίΐιιι» ίιι-

Ν.ιηι 8Ϊ εηϋειη ίη ίΐΐίς Γοπ,Ί :ιιιϊιιι;ι, ι ιιι· ψιι

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Π'ρΐΙΓβΚΓβ νείΐϋΐ, ίΐΐΐΐ ΙΙΙΙίΙΙΙΙ 3(!Γν»Γβ ΟΟΓΓβρΙΐ

:ι ιΐ3ΕΐιιοιιιΙ)ΐΐ5 Ιιοιηίηίβ :ΙΙΜΜΙ:ΙΙΙΙ, (Ιυο^ιΐδ .ΊΙΙΪΙΙΙΑΠΙΙΙΙ

ιιιίΙΙίΙ»ΐ8 ιι-ιιι ρρμοη ίΐ 1 <!ΙΙΓ ιιιιιιιιι Ικιιιιίηοιι, βίνο

ιιΐί.ηιι :ΐ!ΐίι;ι.ί>ιι ίΐ:ι ρεί'ριΐΐ'^ηΐ, III ΊΐΙ :ι!ί:ι ΐΟΓρΟΓΐ

νοί 9ΙΙΜΙΙ1Ι& ώυιηοηοΐ ίιι^ΓοΙί ρι:ι·ηιΊΐΙ;α '/ Νιιηιμι'κΐ

ΙΙΙΙΪΜ ιη:ιιιίΓρ8ΐ;\ 8ΐιπΙ ορϋΐ'α? ιΝοιι Ιιιεε ρ;ιΙ;·ιιι (|ΐι.ι·

ίΐίιι; πιπί ;ιιι!ιιι· |ΚΊ ΊΊ,τΙ ι δυηΐ ? Κοηιιβ ΙιϋϋΓίβ Λ«

ϋρΐΐ'ΐκΐί,ΐ-ι Υ6ΓΪΙ»(Ί$ ι·ϋΙ Γ;ΙΙ·ΊΙ:Λ ? ικιηιιι: ρΙ;πι;ι 8ΐπι(

ίιιΐι'ίΐί^ι'ΐϋίΐιιι* οηιιιϊ,ι, |·ι:ι·1;ι,|ΐΐι' ΙΪ8 , (|υί ϋ<·ίοη1 ί.'ΐιιι

ΐ(·ρΐ'ΐ·(·ιιιιΐ? 0>Γΐ8 (ΚΓΟ 3ΐΐιΙίεη$, εΐ αρικί βη ροΓρειι- ·

(1οιΐ8 ιιοη Μϋΐιοιιι ϋΐιιιιι ι·(·ρπ:Ιιι·ιιι/:ίΐ, (|ΐιϊ 63 ι|ΐι.ι:

ιιιίιιίιιιε ορΐ)>1(·1 <·οπ?ιι:ιΙ, ιριο Ικιιιιίηιιιη ηΐϋΐιΐΐ'ϊ 3

νΡΓίΙϊΙϋ ιΙ';1()Γΐ|ΐιεΗΐ. Αϊ βηίιιι ροη^ηπΐ ιιεί-ιπί. Αιι-

άινι οιιίιη Ι||Ι;·:ΙΜ|.ΜΙΙ (·ν Ί|||& |ι«ιι.
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(Ιυί 1ΐ3ηο 3 ηοΙ)Ίδ Γαΐίοείηηΐίοηεηί ηοοερΓδβεΙ, Α πη δρα δύναται χατά της του θεοΰ αληθείας χαΐ

χλεύης, Εμπλεα (5ήματα έαυτω προβαλλόμενος, [έν*-

μισε] τα αληθινά τω ψεύδεί μηχανδσθαι, κα! φησιν ·

Άλλα διενήνοχε τοίς χοίροις τδ τεΟνάναι. 'Απηλλα-

γησοιν γαρ α( ψοχαΐ άπδ των σωμάτων, χα\ έσώθη-

σαν.

«Όΐινι'ϊίπΐί; ίιι 8680 ρρπκΐίβ Ιιοιικι δίπΐίΐίδ

εαφίί, εεςυίιΐ βάνβΓδίιβ ι1ίνίπ:ιιιι ϊΐίαιιι νιτίι.ικ,-ιη

ροδδβΐ οΙ)]ί€ι·Γβ. Ρι-οΐικίβ νιιιιιιιιι 90 ι·ί(Ιϊ<·ιιΙιιπι ςιιίίΐ-

ιΐιιιιι ορροιιβΟδ ΐ!ΐ<Ίκ!;ιπο νι·πΙ:ιΙι>πι ενΟΓίεΓβ κο

ρθ85β ΓΓ.·ίΙί(Ιι·|·:ιΙ. 8ΪΟ ίβίΙΐΙΓ 3850ΓβΙ)3ΐ

|"ιπ.:ίκ ΙΙΙΟΓΐι:πι ί11;ιιιι Γΐΐίδδε. Ιΐ:ι (ΊΠΙΙΙ 3

1ιΐΗ.·Γ!ΐΐ;ο. αε δεπναΐίΕ κιιιιΐ αηίιηχ.

δβ(1 ίδΓιιΐδπκχΙϊ Ιιυηπιπιιιι , ψιί ιιιΐιίΐ νίόβηΐ βΐ

ιιιβιιΐβ εκεί δΐιηΐ, ηεςαβ ςυϊϋ όίεβηΐ 3ΐΐ(1ΪΓβ ίρδΐ-

ηιβΐ νΐϋπιΐιΐΓ, ϊηβίβηίδ εδί νεεοπίίβ. Νβπι 8Ϊ 1ί1)βΓ3Γβ

α εοΓροπϋιΐδ βιιίιηαδ δ3ΐυΐ3Γβ 6886 ριιΐ.'ΐΐ , 1οη{5<;

οοιίδΐιΐΐϊυδ διιΐνβίορ ββΐδδεί, δι εοιτερίυπ» 3 άχνηο-

ιιιΐιΐιβ Ιιοιιιιηΐ'ΐιι βϋΐβ^δδεί, 652 "ι :«'' Ιιοηιίηίβ

111>ι·ι·;ιΐ;ι ΐιιηιΐηιι 3ηΐηΐ3 Βαΐυίοπι οΐιΐιιιιτι·!.

Κα\ πολλή άνοια των μ}) βλεπόντων, χα\ την 6:ί-

νοιαν τυφλωττίντων, μηδέ ε!ς αΓοθησιν ακοής τ4

ύπ' αυτών λεγόμενα λαμβανόντων. Ει γαρ όλως τδ

άτδ του σώματος άπαλλαγηναι τα; ψ«χ4ς σωτηρίαν

ηγείται, Ι&ι μδλλον τον Σωτήρα άποστεΤλαι * τ4ν

δαιμονωντα ίνθρωπον, ίνα σωθ?| ή ψυχή από σώμα

τος ανθρώπου άπαλλαγεΐσα. Ούχοΰν ήγάπβ μάλλον

3ΐιίπΐ38 ΐΐΐαδ, ςοκ ίη ροιχΐχ ίικ·πιιιΙ, ρΐυπΐδ Β τάς ψυχάς τάς εν τοις χοίροις ύπίρ την ψυχήν την

του ανθρώπου. ΤΕνι γαρ τψ λόγ<ο οΰχ\ χαΧ τον 5ν-

Ορω-ον μετά των χοίρων έτέτρεψεν εμδληθήναι εις

θάλασσαν, χα\ άποθανεΐν, είς τδ τας ψυχάς δλας του

τε ανθρώπου χα\ των χοίρων χαθαρίσαι, χα\ σώσαι;

Άλλ' ούχ οδτως εΚομεν · άλλα Λάίαρον μίν άτΛ

μνημείου τεταρταϊον χαλεϊ, χα\ εγείρει, χα\ βίς χί-

σμον επιστρέφει, ου πονηρίαν αΰτψ προξένων, ουδέ

τι άβέλτερον ούτω εργαζόμενος. Ήγάχα γαρ τίτ

\άζαρον, φησίν ή Γραφή. Όν ήγάπα τοίνυν, «ως Ιν

τϊ| σαρχ\ άναχάμψαι έποίει, είπερ πονηρά ή σαρξ;

πώς δε ουκ εΓασε μάλλον τδν άπαξ άποθαν<5ντα, χβ\

άπίι σώματος σωθέντα ; Κα\ μη τις νομίστ) τδν Αβ-

ζαρον εϋθΰς πάλιν τετελευτηχέναι. Δείχνυσι γαρ,

σαφώς το &γκ>ν Εύαγγέλιον, ότι άνέχειτο 6 Ιησούς,

χαΐ ό Λάζαρος άνέχειτο μετ' αύτοΰ. Άλλα χα\ εν

Παραδόσεσιν εύρομεν, δτι τριάκοντα ετών ^ν τότε ί

Λάζαρος, δτε έγήγερται. Μετά δε τδ άναστηται α·0-

τδν αλλά τριάκοντα Ετη Εζησε · κα\ οΟτω πρδς Κύ-

ριον έξεδήμησε κοιμηθείς* εκλήθη μβτβ σεμνού ονό

ματος, καθάπερ πάντες Εως της ώρας της αναστά

σεως, ότε μέλλει ό Μονογενής, ως ύπέσχετο, άποχα-

θιστ^ν το ιώμα τη ψυχ^, καΐ την ψυχήν τω σώματι,

κα\ διδόναι έκάστψ χαβά ϊπραξεν, ήτοι άγαθδν, ήτοι

φαύλο·*

Ιιυιιιίιιϊϋ ίΐπίιιιη Γ;«Ί<·1ι;ιΙ. (ΙιΐΓ ι:ιΓιιιι ιιοιι 61 Ιιοιιιί-

ιιειη ίη ΠΙΗΓΟ ευιη ροινίχ ρι·χείρϊΐ3Γβ 61 εχδΙίη£ΐιί

ρηδ$υδ ΟΜ, <|ΐιο υηίνεΓ53δ βηίηιαδ, ΙΗΙΠ Ιιυιιιίηίκ

βοίΐίεεί ςιοιη ροι-εοπιηι, Π.ΊΗΙΓ»:ΙΠ·Ι 3ο βεΓνϊΓβΐ»

νεπιηι Ιοη^β ΛΐίΙβΓ ϊδΙαΛ ίηΐεΐΐί^ίηιυδ;

1<3Ζ3ηιιη β ηιοηιιηιβιιΐο ηυ·1π4α>ηηιη βνοοΐ,

εχείΐ3ΐ, υ ι ίη ηιιιιιιΐιιιιι τεάυείΐ ; ηεε υΐίηυβ ιιιιιΐί

ηιιί(1ΐ|ΐΐ!ΐιη 60 ί:ιιΊ<> εοπείΙίβΓε νοίιιϊΐ, :ηιΐ ιιΙΐΜΐιπΙπιιι

ει «ΙίφπιΙ ίηερίυηιηυβ ΓαεεΓβ. Λιηιώαΐ οιίηι ί,αζα-

ηιη, Λ'Λ δεπρίυΓΒ '. Ουεηι ίβϊΐϋΓ ;>ηκ>1ι:ιΐ, Ο»ΙΓ ίη

οαπιειη, δι 63 ιιιηΐη εδί, Γε§Γε<1ί νο1ϋΐΙ? ευπ ιιοη

ηιοηυιηη Πΐιχη ββιηεΐ εχδοΐυΐυηιηυβ εορροΓε ϊΐα υΐί

ΐΊ·:ιΐ η·1ίΐ|ΐιϊι ? Νέε 681 φίοιΐ 8Ϊ1)ί ςπίδ(]ΐΐ3ΐιι ρετδΐΐ3-

ι!ι';ιΙ Ι,:ι/.;ιπιιιι ϋΐιΐιϊιιιΐο ε»86 ιικίΓΐιιιιιιι. Ηοε εκίπι

Ενβηςεΐίυηι 3ρεΠβ ΙΚΊ Ί.·π·;ιΐ, βεειιΰιπδδβ ροδίεβ .1ο-

ΜΠΙΙ , ει ευιιι εο 1 .;ι/:ιπι:η δίηιίΗΐεΓ 3εευΙ>υίδδε.

^υ^η εΐ ίΐίικί ϊηκτ Τρίχΐίΐΐοηεδ ΓερεΓΪιηιΐδ, ΐΓίςϊιιΙβ

ΐιιηι βιιηοβ ικιΐΗΐιι Γιιίδβε Ι.ίΐ/.:ιπιιιι, ειιηι α ιιιοπιιίκ

εχϋίΐηΐυβεδί. Αίςιιείϋειη ϋΐβ ροβίεα ΐΓίςίηΐβ 3ΐϋδ.ιη-

ηίδ νίχίι. Λΐι|ΐιο ίΐ3 ηιοΓίυυδ 3(1 Οοιιιίηυηι ιειίιϊί,

61 πιπί Πΐιΐδΐπ ηοηιίηίβ Γ;ιιικι νοεβίηδ ε$1, υΐ εΐ

&ι·1επ οηιηεδ ικΐ ιιΙΓιιιιχ Γβδυπ'εείϊοηϊϋ ιιχ(|ΐιο Ιβηι-

ρυβ, (ΐιιιιΐκίο, ίιι ροΙΙΐείΐιΐΒ β$1, ιιηίςεηίΐυβ Οεί Ρί-

1ίιΐ8 εοΓρυδ ίΐιιίιιΐϋ.·, ευι·ροπ(]υβ τε8ΐίΙυεΙ :ιιιίιικιηι,

ι·ι υηίευϊ(]ΐιε ρρουΐ ςβδδίΐ, δίνε ϋουυηι, &ίνβ ηιαίιιηι

κρβούβΐ'.

XXXV. Είβηίηι ηίδί εΟΓροΓϋΐη ΓυΐϋΜ εδδεί βΐί-

ϊΐΐβ δίΙ)ί νβΐΐεΐ (Ιεηΐίυηι

ϊςιιί ίη83ηί$ ϊΐΐίι νοείϋυδ

οΙ)δΙπερ3ηΙ : Οεηΐεδ ιιο1)Ϊ3 ;»Ι ιιι:ιιιιΚ·ηι1ιιιιι 6886 Γ;ι-

1)ΓΪε3(θδ. Εεηυ'κΐ νι.το Γ.ίΐιί ροδί ηιοηυοΓυηι ΓεβυΓ-

Γεοΐίοιιειη εοηΐ6(ΐ6ΐηυδ? Υεπιπι ευπι ροδί ΓΟΪΙΙΠΌ-

«•ΐϊοηοιιι ^εδηδ δεευηϋο είϋιιηι ιηαηάυεβνεπί , 30

(Ιο 38831ο ρίδεε, <;( Γ;ινο ηιείΐίδ εοηιεόϋΓϊΐ 4 ; ηεο-

ηοη εΐ ειιιη ιΐίδείρυΐίδ (ΐυ3ΐΐΓ3^ίηΐ3 (ΙϊιΊιπκ <·ί1)ΐιιη

δυιηρδβπΐ °, ηοηηε α!>υηι ϊΐΐο ηυοηυε Ιεηιρορε ίιι-

ΐιιπιιυ ριιΐα1>ίπιυ8 ? ϋιι:ιιιιιιΐ3ΐιι (Ιέ εί!>ο ρεΓδρϊευυηι

ϊιΐιΐο βδΐ, ιιιιο(1 δεΓίοίΙυΓ : Βεαίηί ι/ηί ιηαηιί'.καίιίΐ

ραηβιη ίη ηφηο ((ιΊ/ιτηιη *. Ιιιιο εΐ ίρδίυδ Οοιηίηί

ΙπΐΓ.1 ο!)8ευΓ3 ρΓοηιίδδίο : 8ε<ΐ€/ι'ιΐϊχ ικΐ ηΐίΐΐίαηι Ρα-

ΛΕ'. ΕΙ μη γαρ σωμάτων άνάστασις η"ν,

βρυγμδς οδόντων ; Άλλα μη πάλιν τα της φρενοβλα-

6βίας τίνες εΓπωσιν, βτι οδόντες έπ'ι τδ μασάιΟαι

ήμϊν είσι χατεσκευασμένοι. Ποίον τοίνυν ίδωδήν

μέλλομεν έσθίειν μετά την των νεχρών άνάοταϊΐν;

Ει γαρ μετά άνάστασιν δεύτερον βέβρωκεν & Ιη

σούς, χαΐ εξ ιχθύος όπτοΰ μέρος, κα\ άπδ μελισσίου

κηρίον, καΐ συνηλΐσθη τοις μαθηταΐς δι* ήμερων

τεσσαράκοντα' άρα ουκ ϊσται βρώσις; Κα\ περί

μεν βρώσεως σαφές εστίν, 8τι Μακάριος δς ^άγεται

ΰρτον εν τ^ βασιΛεΙφ τώ^ ονρα^ώ^. Κα\ αϋτβϋ

του Κυρίου ή ύπόσχεσις, δτι "Εσεσΰε χαθήμεται

επί της τραπέζης του Πατρός μου ϊσθΙοΥτες χιΛ

Κα\ τδ μεν έσθίειν κι\ πίνειν αίτώ μόνω

1 ^>ίη. χι, 56. * Η ΟΓ. ν, 10.

Κ. αχοκτεϊναι. ' ίες. καΐ χοιμ.

1 ΜβΐιΗ. νιιι, 12. » Ι,ιις. χχιν, 42. · Αεί. ι, 3. · ΙΛΙΟ. ι«ν, 13.
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ϊγνωτται · επειδή ά όρΟαΛμύς ουκ εΐδε, χαΐ ους Α.

ου* ηχούσε*, οϋτε επί χαρδίαν ανθρώπου άνέβη,

ίσα ήτοίμασεν ό θεός τοις άγαπώσιν αυτόν.

'Αλλ' επειδή έφθάσαμεν έπΧ τω τόκω, τάς διαφοράς

των ψυχών ΰφηγούμενοι, χαΐ τα εξ αυτής της αλη

θείας, χαΧ του υποδείγματος εντελούς δντως, ότι 4λλη

μίν ψυχή ανθρώπου, 4λλη δε κτήνους · καΧ ουκ ήλθε

αώσαι την ψυχήν του κτήνους, αλλά του ανθρώπου ·

διίτι τα κτήνη ου κρίνεται. "Ανθρωποι μεν γαρ

κληρονομοΰσι βατιλείαν ουρανών, καΧ άνθρωποι κρί

νονται. ΆχεΛβύσονται γαρ ούτοι είς κρίσιν αϊώ-

ηοτ, χαΐ ούτοι είς ίωή*· αΐώνιον, φησΧν 4 Μονο

γενής.

Λί^-Μ'. Τί δε οι τα ζητήματα χατοπτεύοντες; Έπάν Β

<;0άσωσι, χαΧ μη καταλά6ωσι του ρ"ητοΰ την σαφή-

νίίαν, άσχάλλουσιν αντίθετα έαυτοϊς διανοούμενοι,

ήτ^ρ χρήσιμα έαυτοϊς θηρώμενοι. Επειδή γαρ 6

Ματθαίος (33) φησι, δύο δαιμονιζόμενοι · ί δε Λου-

χϊς περί ένδς διηγείται. ΚαΧ γαρ εΓς των εύαγγε-

λιιτών λέγει, δτι 01 Λησταΐ οΐ σννεσταυρωμένοι

έΐΛεατρήμονν αυτόν 4 δε δλλος ούχΧ ότι μόνον

«οχ ^βλασφημούν ν. αμφότεροι, αλλά και άπολογίαν

του ενός σημαίνει. Καΐ γαρ επετίμα τφ έτέριρ, χαΐ

ί.ΐεγεν, δτι. Ου φοβ® σν τον θεύν, Βτι εν τφ

αϋτφ κρίματί εσμεν οντος 8έ ό άγιος ουδέν

'. · χαΧ πρδς έπΧ τούτοις έπεφώνει λέγων ·

ν, νήσου, δταν ίΛθης εν τη βασι-

Λείφ σον · χαΐ τον Σωτήρος προς αυτόν είπύν- ^

τος, ότι Αμήν Λέγω σοι, σήμερον μετ' έμοΰ ένη

εν τω παραδείσφ. "Εοικε δε ταϋτα ως διαφωνίαν

ίχοντα εν ττ) Γραφτ). 'Αλλά πάντα λεία υπάρχει.

Κίν τε γαρ εν τω Ματθαίω δύο είσΧ δαιμονισμένοι,

πρά τω Λουκά οί ούτοι Οπάρχουσιν. 'Λλλ' επειδή

είωθεν ή Γραφή προφάσεις διδόναι των είργασμέ-

νο>ν, τούτου ϊνεκα ου μνημονεύει Λουκάς των δύο,

αλλά του ενός. Δύο μεν γαρ ήσαν οί ί~Λ των δαιμο

νίου τεθεραπευμένοι · εΓς δε παρέμεινε τη πίστει,

6 οε Ετερος έξώκειλε. Δια τοίνυν την παραμονήν της

-ίστεως ήκολούθει τψ Ίτ,σοϋ, ως ?χει τ6 Εϋαγ-

γέλιον, είς οίον άπήρχετο τόπον. Τούτου Ενεκα τ&ν

ένα παρέλιπε, κα\ του ενός του εν βασιλεία των ου

ρανών έπεμνήσθη · κα\ ουδέν έναντιοΰται πρδς την

της αληθείας εϋρεσιν. Ο

ίπ'< ηΐίΐ', ΐΊΐιικ'/Ιΐ'ηΐι'χ εΐ Ιι'ώαιίι'* '. διπ! ηποιΐ α«1 εί-

Ιιιιιη ΊΙΙιιιιι ροΐυπιςυε ρεΓίίιιεί, 8θ1υ8 ίΐΐε ιιονίΐ :

ΐ|ΐι»ικΙοΐ|ΐι1(ΐΓΐιι ηικε ΗΙΤ οαιίιΐί ιίιΐίΐ, ΙΙ<Ί αιιιίί αιι-

ιΐίΐ'ΐΐ, »ι'<· ίιι €οτ Ηοτηίηίί <ιαι·αιι!ΐΊΊΐηΐ, ι/ιΐιι· ρτΛραηι-

ΐ'/ί Οι»» 653 Ίίΐίι,ΐι'ΐιΐίΐιιιχ ίι' -. δε(1 Ιιχε οΙ)ίΐεΓ Ιοεί:

1ιιι]υ$ οεεαβ'ιοπε ρι·ορο&ιπηιιΐ8. ευπι :ιιιίιιι;ιπιιιι ιΙΊί-

εΓίπιβη εχρϋε»Γεηιιΐ8 ; ΐϋςιιβ εχ τεί νεπίβίε, (·ι

βχεηιρίο ϊΐΐο Ιοιιςβ 3ρΙί$8ΐηιο εοιιιρΓθΙ)λΐ·ειηιΐ8, ηί-

ηιίπιιιι 3ΐίαιιι ε$ϋε Ιιοιηίηίδ, :ιΙ;:ιιη ρεευ(1Ϊ8 :ιιιιιιι;ιηι ;

ηεε ιιΐ ρεευϋίβ 3ηίηΐ3ΐη Ηθΐ'ν;πι·ι, ΗΠ! Ιιοιηΐιιϊβ (Ιυιι-

13Χ.ΊΙ, 3(1νειιϊ$8ε ΟΐΓίίΙυιη, ((υοηΐαπι ρεειΐ(1ε$ ιηί-

ηϊηιε ]ικΙΪ(·;ηιΐιΐΓ. Ν:ιηι Ιιοηιϊιιεκ ιριίιΙΐΜΐι ει π'^ηϊ πι·-

Ιιιπιιιι Ιι;ι:π.·ιΙίΙ:ι1(Ί]ΐ :ΙΚΜΜ(ΙΜΙΙΙ|ΙΙΓ, (Ί ίη ]ιιιΙί(.·Ίιιιιι

νοε3ΐιΙυΓ. Πηιηΐ εηΐηι, ίηηυίΐ, ίί ίιι ]ΐι<1ίάιιιη α·ίίΓ-

ΗΗΙΗ, ιΊ ΐί ΐη ί'ίΐηιη <ιΊ<·ηι<ιιη '.

ΧΧΧΥΙ-Χί. (

ΜΑ'. "Ηβη 6έ χαΧ έτέραν πρόφασιν άμοίαν ταύτης

της υποθέσεως τδ Εύαγγέλιον διηγείται , ώ; ΰπδ

ενός. Ό Κύριος δέχα λεπρούς έχαΟάρισε. Κα\ οΐ

εννέα Απελθόντες ουκ ίδωχαν δοξαν τω θεφ · 4 ίϊ

ίΤς ύπο<ττρέψας Εμεινεν, ό και ύπδ Κυρίου έγκω-

μιαζίμενος, χαθό Εφη· Αέχα Λεπροί έχαθαρίσΟη-

σαν · δια τΐ ουδέ εις εξ αυτών νπέστρεψε δονναι

1 1,υο. ιχιι, 58. · Ι €ΟΓ. ιι, 9. ' Μβΐΐΐι. χ\ν, -56. * ΜϊΐΐΗ. νιιι, 28. ' 1-ιιε. νιιι, 27. · ίιιε. χχιιι,

39. ' ίΐΜϋ. 40 5(ΐ(ΐ. * Μβΐΐΐι. χχνιι, 58, 44. · ΜαΐΛ. ν,ιι, 19.

(35) Επειδή γαρ όΜατθαΐας.ΟιτγδΟ&Ι.ηοιη. 19, ειιιη ΐηιιΐιιηιιηοιίο οοιηηιοηιοΓανοιίΙ, ΐ(ΐιϊ αΐι ιιιο-

Ιεηΐίβιη 3$86ευΐί Γυεπηΐ, ίικΙίςηΐηΐιΐΓ, 3ε ι·εριι§η:ιιι-

!ί:ι (|ΐι;ιΊΐ:ιηι ΓιηςεΓε 8ΐΙ)ί ιιηΐιπιΐ, ιρικιη Ι'ΠΚ-ΙΙΙΛΙ

ιιΐίΙϊΐ;ιΐ(.·ιιιΐ|ΐκ· Γε(]υίτεΓε. Μαΐΐΐι,τιΐδ εηίιη (Ιυυβ :»

(Ιιοιηοηο εοΓΓορΙοδ Γυίδ5θ ιηβπιοΓ.ιΙ* ; 1,υε38 ιιηίιι»

(1ιιηΐ3Χ3ΐ ιηεηΐϊοηεηι Γ:κ·ίι °. δε(1 ει εν3ΐιςε1Ϊ8(3Γυιι>

βΐΐερ, ί,αίΓοηίί, ίηφίϊΐ, ι/υΐ εηκϊβχΐ εταηΐ αιηι ίο,

1>1αιρ1ιειηα1>αηΐ ψΜΐιιι'1; βΐΐεη ιιεϋυιη ιιιπιιιιΐ|ΐκ·

1)ΐ38ρ1ιεηΐ38$β (Ιίείΐ, 8ει1 εΐ υηϊιι$ (ΙεΓκηβίοηοιη ευιιι-

ιηεηΊθΓ3(. /η<τ«ραΑα/ εηΐιη, ϊηςιιίΐ , αΐΐιηιιιι , αο

ιΐϊίί'ίχιΐ : ΛΊν/κί ί.'ί ίίιιΐια θεατή, φιυηίκιη ίη εαάεηι

άαηιηαίίοηε οιηιικ ; Ιιΐο ααίεηι ίαιιοΐαι ηΐΐιίί ίφίΐ.

Οείηιΐε Ϊ13 Ποπιίηυιη εοηιρείΐβΐ : ίΐεηιεηΐο ΐη»,

^βίιι, ίηηι νεηετΐί ΐη >·ι·/ιηηιη ΐηιιιιι. €Η'Ι ίΐίβ Γε&ροιι-

άΐΐ : Αηεη (Ιίαι Ιίΐιΐ, Ιιοάΐβ ιικαιιη ΙΊΊΧ ΐη ραταάίίο1.

ΟΜ* Ι3ΐηεΐ8ί (Ιΐί(Ί·(·|κΐΓη ηοηηϋιίΐ ίη Κι·ι·ψΐιΐΓ3 νί·

ι1(>ίΐηΙιιι·, ιιΐΐιίΐοηππιΐϋ ρΙ;»η:ι 8υιιΙ οηιιιϊ:ι. Ν3ΐη ιμίικί

3(1 3ΓΓερΙϊΐΐθ$ ΗΐΓπκΊ, Γιι:ι:1 ;ΐ|)ΐκ1 Μ;ιΙΐ1ι;ι:ιιηι ιΐιιο

ΓυΪ8$ε ικιπχ'ΐιΐιΐΓ \ ϋιίοιη ηϊΗΐΙοηιϊηιιβ βιιηΐ, ϋε ςυί-

ιηεηΐίοιιειη ίηείΐ ; ΜΊ| Ιικε νϊιίεϋεεί ε$ΐ

εοηβυείικίο , ιιΐ εοηιιη ηυχ βεπιιιΐυι·

Γβΐίοηεβ εΐ οεεβδΐοηεβ ίιιιιιιηΐ ; οΐι ϊιΐ ηοη ύυυ$, βε(Ι

ηιιιιιιι Ι.ιιι·;ι« ηιιιιιίη;\Γιιιι (·χρι·ιιιιί[. ΓυεΓε ςυίϋοιιι

ϊΐΐί ιΐιιυ 3 (Ιίΐίΐιιυιιιιιιι νεχ3ΐίοηο δοΐυΐί ; βε(1 ιιιιιΐϋ

(1ιιηΐ.ιχ3ΐ ϊη Ιίιΐι: ρεΓ8ΐΐΐ!ΐ, ιιΐίοι· ;<1ι ει» εχεϊϋΐΐ. ΟΠ;ΙΓΟ

φίοιΐ ίΐΐι: οοηκΐ:ιιιΐει· ϊιι ΓκΙε ιηαιιεί'εΐ, $εςυε!>αΐυΓ

, αϊ ίη Ενβηςεΐϊο $επρΙυηι ββΐ', ςιιοουηηυε

. Ηίηε εβί ΐ|ΐκχ1, 3ΐΐβΓθ ρΓχίβΓηιΐββο, υηϊιιβ

(1υηΐ3Χ3ΐ ίικ·;!8 ιιιυιιιϊιιίι, ((ΐιί εαΐοηιηι ίιι τεςηο

ρεΓ$ενεΓ3νίΐ ; ηεηιιβ ΐ]ΐιΐιΙιΐιι:ιιιι Ιι:ι1κ·ι 3ΐ1 Ίηνεβίί-

£3η(ΐ3ΐη νείΊΐηίειη ;ιΙΐήοιιιιη> 3ε (ΙίνβΓβυπι.

λί.1. Νβε ι1ί.·ί>·ίιΐίίΓΐϊ ηυ'ιε (Κ: ςυο 3ςίηιυ$ 3Γ^α-

ιηι'ΐιΓι ε8ΐ, φΐηιΐ Ίη Ενΐη^εΓιο ΙΙ;ΙΠ·.ΊΙΙΙΙ·, υΐροίε ;ι!>

(.•ικΐι'ΐιι ηικίΟΓβ ρΐ'οΓεεΙο. ϋεεειη ΙερΓοεοβ Οοηιίι»ΐ8

654 ριιΐ'ί;;»νΐ!Γ;ιΐ, ε φΐίΐιιιβ ηονειη 3ΐ>ευηΐε8 ηοιι

ςΙοΓΪβιιι Ι'πι, υηυ$ ιΙιπιΙ;ι\:\Ι Γε<1ίεη$ ρη-

ίΐ, ηυί 3 Ιΐιιιιιίικι ρπορΐεΓε3 εο!ηιηεηιΐ3ΐθΓ Ιιίβ

: Ι)ι·ίι·,<ιι 1(ΡΓο$ΐ ιιΐΗΐιιίαΐϊ αιΐΗΐ. €ΗΓ ηίΐηο (κ

(1υο> ον»ιι;;«:1Ϊ8ΐ3$ ίο ι υικ ίΐκιΐ, ΗΙ Ι.υε35 1ε$ιίοΓΪ άχιιιυηε
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δόζαΓ τφ θεφ, άΛΛά μϋΐ'ος οΰτος ό ά.ΙΛογεη)ς;

Κα\ οράς, ότι δια τδ εύαίσθητον χαΐ της ευγνωμο

σύνης ϊργον του ένδς άντ\ των δέκα μνημονεύει.

'βσαύτως δε επειδή ό εΤς ευαγγελιστής π«ρ\ λί)στώ·»

έμνημόνευσεν. ΕίώΟαμεν γαρ τα ίνιχά πληθυντικά

λέγειν, χαΐ τα πληθυντικά ενικά. Φάσχομενγάρ, ότι

Διηγησάμεθα ύμΐν, κα\ ιΓδομεν Ομάς, χαΐ ήχομεν

πρδς υμάς. Καΐ ου δύο οι λέγοντες, αλλά εΤς ό

παρών. Ό δε είς χατά την συνήθειαν τί)ς χρήσεως

έχ προσώπου πολλών πληθυντικών διηγείται. Ούτω

πληθυντικώς περιείληφεν ή του Ευαγγελίου ύποΌε-

σις. Ό δ^ έτερο; διηγείται, δτι εΤς μεν ην 6 βλάσφη

μος, ό οέ εΤς έζωμολογεΐτο χχ'. Ετυχε σωτηρίας. Κ;·.

οράς, ως πάντα τα της αληθείας σαφή υπάρχει, κα\

ουδέν εναντίον εν τη Γραφή. Άλλα πάντα ταύτα

ίεευΐιιπι. Αιιίιιΐ3(1ν8Πίδ, ορίηοΓ, ςιΐ3ΐη 3ρεΠ3 ΜΙ ίιι β την Γραφήν διεξιόντες είς πλάτος ήλάσαμεν, ως

οιιιηί1>ιι$ νεπίββ, ηεςυβ φα)<1φΐ3ΐιι ΜΙ ίιι 8οπ- οίμαι, του λόγου τδ διήγημα. Και γένοιτο μεν ημάς

ρΐιίΓα οοιιΐΓ.ιιίαιιι «ο Γεριιςιιΐιις. Υκι-υιιι βιιϊηι- χάμνειν τω πλάτει του λίγου, έλέγχειν δε τους κατά

νοίΌ (Ιιιηι Ιΐίβο β δοπρίυπί (Ιορρο.Ί,ρΙ» Ιοίίιιβ εχρο- της αληθείας, εύφραίνιιν 8ε τους υΐοΰς ταύτης βία

ιιϊηιιις, Ιοιι»ίιΐΝ ε»1 3 ηοΐιίβ ββπηο ρροΐαίιΐδ. (ίιι.'ΐιι- των της αληθείας Ιατρικών φαρμάκων 1

(]ΐΐ3ΐιι νοίίιιι οΐ|ΐΓιιΙι;ιιι ίιι ρΓοϋυεοιιϋβ 1οιΐ{;ίυ$ οιαΓιοπβ Ι;ι1»ιΐ';ιη·, ιΐιπιι οι νβπίαΐίκ πο&ΐ6$

ε( ε]ιΐ8(1βηι ΠΙίϊ νβπΐ3ΐί$ ηιε(1ίε3ΐιιεηΙί& ;ι<· ΓοπιοιΗίδ

XIII. Χιιιιο πη·ιιΙ,ιΐοπ* ίΙΙίιΐΒ τεΓιψΐ3 νίιΙε3ηιιι$.

Ι)ΐΙΟ Ί Γ*1:ΐ[ΐιι;ιιΙ:ι $ίΙ)ί ίιινίινιιι «856 εΟΙΙΐΓΒΠ» (ΙεΓβΙΙ-

ά'Λ, αε Οειιπι ΐΐΐιιηι, ηιιΐ ίη Ιι-^ε βίΐ Ιοειιΐυί, :ι!ι

Εν3Π§ε1ϋ ;ιικ Ιοη: (Ηνί'ΓΜίιιι. Γιιιίιιιΐο [ΐιίιιι ιρ;·ιιι

ίϊ« τειεπίίί αϊ, </ίίί ααπί ι/Ιοιιαιη Ι>,·*>, ηίίί ιοίιιι 4

Ιιϊί ιιΐίιαιίίβηιι '? ΥϊιΙι'ΐΓ ιιΐ ι>1> ε}»$ ^Γαΐυιιι ιιπϊηπιιιι

30 1ιΐΜκ·Ιίι·ϋ Μ'ΐιΐίΐΊΐΙοιιι , ιιοιι ιΐοοοιιι, $ε(1 ιπιιιΐΛ

88(, ΐ|ΐιοιΙ (1ε Ι;ιΐκ»ιπΙ)ΐκ ενβη^εΐίϊΐβ εοιηιιιειηοΓαΐ.

δοΐειηυβ εηίιη $ίΐ]£ΐιΙίΐπ3 ηοηηυιιΐ|ΐιβηι ηυιηεΓΟ

ιηυΐΐΐΐυιΐίηίκ εΐίειτο, εΐ εοηΐΓ3 ρΙιΐΓβΙίβ βίιι^ιιΙαΓί ;

νοίιιΐ πιπί ιΓίΓΐηπι-, : ΙΝβΓΓανίηιυί νοΙ>ΐ5, ει νίϋΐηιιιβ

νο$, εΐ τεηϊηιυ$ :ιιΙ νο$ ; ειπη ίηίοΐ'ίιιι ηυιι ρΐυτεϋ

κίηΐ, βειΐ ιιηυ$ ιΐιιιιΐ,ιχιιΐ ςιιί ΙηφίίΙυΓ. \Ί·ι ιπιι ιιιιιΐί

(•ιι.ιιιΐΜΐιΐ! Ιοηυβιιιΐί εοιίδΐιειυϋίιιβ εχ ρΐυπυιυ ρεπ-

$003 βεπιιοηεηι ϊηβΐίΐυίΐ. δίο 3ϋ ιιηο εν3η§εΙΪ5ΐα

ρΙΐ[ΐ·;ιϋ8 ιι$ΐΜ·ραΙυ$ εβί ΙΙΙΙΙΙΙΟΓΙΙ-, ; «ΙιεΓ νβπ> υιιιιιιι

υ Ι.ιΐι ιιιιϋιιι-, ιη (]Ι)ΓΪ$ΐυηι ιιΐίΐΐεϋίειιιιι Γυί$$ε ϋοεεί ;

3ΐΐεηιηι ν, Ή. εοηΓε$$ιιηΊ, 3ε ββΐυίειη Γυί8$(·. εοη-

ΊΙΙιιιΐ) :ιρροΙΙ.ιΐ; Ιιιιηο ΥΟΓΟ ΡαίΓειη, ;κ· Ι'Ίϋιιιιι ; βΐ

ςιιίιίειη ΓβίΓβιη Ικιπυηι Οειιπι ϋΐιιπιι ηοιιΓιιΐ3(. Γιι-

ιΐ3πι νεπο &υυηι είδβ (Ιίχί&ίεΐ, ηεε ΟΓΓΟΓΟ Γαίβυβ

ΜΒ'. ΕΤτα πάλιν (δωμεν τα ετέρα του

φάικει γαρ τάς δύο Διαθήκας εναντίας πρδς αλλή-

λας, κα\ τδν θεδν τδν λαλήσαντα εν τφ νόμω έτερον

ϊντα παρά τδν θεδν του Ευαγγελίου. Κάκείνω μεν

δνομα άρχοντος τίθησιν, ω δε τδν * Υίδν, χα'ι τβν

Πατέρχ άγαϋδν θεδν εαυτού λέγει. Κα\ είθε ήλή-

θευε, καΐ οίι σφαλλόμενο; καθ' εαυτού έβλαιφήμει'.

13Π1 εοιιΙιιηιυΙίο83$ ίη Οειιηι νοεεβ ίη $υιιιιι Ο3μιι1 ^ Τω δε αϋτώ λόγ<;) καΐ αυτόν συμφωνοΰμεν · ότι άγα-

Οοΰ Πατρδς τδ άγαΟδν γέννημα, φως εκ φωτός, θεδ;

εκ θεοΰ, θεδς άληθινδς εκ θεοΰ αληθινού ή"λθε πρβ;

ημάς, ίνα ημάς σώση. Είς τα Ιδια ήΛθε, χα\ ουκ

είς τα αλλότρια, οΐ Ιδιοι αύτύν ου παρέΛαίοτ.

"Οσοι δε ΙΛαβον αΰτύ)·, ίδωχε*· αύτο'ις έζονσίατ

τέχΓα θεοΰ γεΓέσθαι· οϊ οϋχ εξ αίματος, ονδί έχ

σαρχός, άΛΛ' έχ θεού έγε^·η'|θ^|σα^. Καίτοι γε

οϋδε\ς εν τφ κοσμώ άνευ σαρκδ; έγεννήθη και αί

ματος · αλλά πάντες μέτοχοι σαρκδς χαΐ αίματος

γεγόνασι. Τ! γαρ ήσαν, πρίν ή εν σαρκ'ι γεννηβώ-

σιν; ή τί δυνάμεθα είναι 4νευ σαρκός; Επειδή δε ό

κόσμος εκ θεοΰ γέγονε, κα\ ημείς κτισΟέντες εκ

σαρκδς μεν έσμεν γεγεννημένοι πατέρων καΧ μητέ

ρων, ήλθεν ό Κύριος γεννήσαι ημάς έχ πνεύματος

χα'ι πυρός. Έγεννήθημεν γαρ· χαΐ εστίν αληθές·

χα\ ου δύναται τις άρνήσασΟαι την πρώτην γέννη-

σιν, ουδό τδ εκ σαρκδς είναι. Την οέ δευτέραν γέννη-

βιν ουκ έχ σαρχδς γεγεννήμεθα, ουδέ εξ αίματος;

τουτέίτιν ου τη άποχρήσει της σαρχδς χεχρημένοι

και του αίματος, αλλά σάρκα κα\ ψυχήν εν πνεύματι

γεγεννημένοι μηκέτι σαρκικήν οΰσαν, αλλά αίμα,

κα\ σάρκα , κα1. ψυχήν πνευματικώς συνηνωμένι·

τουτέστιν "Εδι·^κε^ αντοϊς ίζονσίαν· τέχηι θεοΰ γε

νέσθαι, τοις μεταβάλλουσι την γνώμην, χαΐ δια σαρ

κδς, κα\ αίματος, και ψυχτ.ς θεφ εύαρεστήσασιν.

νεπο ίΪ3 Ίρβϊβ »Ι) εο ιΙΊοΐΊβ 33$εηΙίιηυΓ

υΙΐΓϋ, Μ(ΐυ(! ρΓοΓιΐβιηιΐΓ : Βοηΐ Ραΐπ» 1>οηαιη βοΐιο-

Ιβιη, Ιιιηιεη (Ιέ Ιυηιίηβ, Πευηη (1ι; Οεο, 1)ι·ιιηι ν<·-

πιιιι <1ι; Οεο νιτο, 3(1 ιιο$ Μτν:ιικ1ί ηοβίπ {[παΐία

νβηί&$ε. Ια ρτορήα φιίρρβ ΠΉΪΙ, ηοη ίη βΐίεηα, βΐ

«κι βαιη ηοη τκεριτιιηΐ. (Ιαοίηιιοί ανίβπι ι·<νΐ7><τ»Ηί

ϊΐίαιιι, (Ιι'ΐΐίι «ίί ροΐαίπίαιι Ι/Ιίιΐχ ΙΊ'Ί /Ίΐ'ΐ'ί ; ηαί ηοη

ΐΐ 5Ηΐιι/Η/ικ', Ηι'ί/ιΐι: ΐΐ αΐϊηΐ., ίίά α Οβο ηαΐί ιιιηΐ '.

Αΐιριί ΙΙΡΙΙΙΟ &ίηε εαρηβ εΐ 83η§ιιίηβ ίιι ιιιιιιιιΐο ιι:ι-

Ιιΐ5 ε$1, $ει! οιιπιΐ'ϋ ι ΙΙΠΙΙΝ ^ &Άηξ\ί\η'ι$ ρ»Πκ·ίρ6$

ιι:ιΓι ΜΙΙΙΙ. ΟιιΊιΙ ειιίηι εκιιιΐ ρΓίυ$(]ΐΐ3ΐη ειιιιι ι.·:ιπκ·.

655 8'$5"ΡΓ<3"1ϋΓ' *"' Ί"'^ Ρ85<; δ'"° <:3Γ11β Ρ08"

8ηιηυ5? δοιΐ φΐηιιΊιιηι ηιιπηίιΐδ 3 Ι)ι·ο Γ;ΐι ΐιικ ε$1, <Ί

•ιοί :Γιΐ εο<Ιεηι ρι-ΟϋΓεβΓι βχ ρβΓοηΐυηι ποβίΓΟΓυπι

ι ;ιπκ· £βιΓιΐί $υιηυ$, νεηίΐ ΟοιπΊηυ$, πι ηο$ εχ &ρί-

ιίΐιι ί'Ι ϊ^ηβ (!<·ιΐ"ΐ·:ιι·ιΊ. ΟεηΊΐί ίΐ;κ|ΐΐι· ΜΙΙΙΙΙΙΧ : ίιΐφΐΐ!

$( ; ηε^ιιε ΐ|ΐιίίΐ|ΐι:ΐ[ΐι ρι·ίηιαιη

ε]ιΐΓ»Γε ροίο»ΐ, ηιιΐ εχ εαπιο

ββ ε$$β -«ϋΠίΙβΓΪ. (,ίικι

μ(>ιΐΓΓ:ιΐΊηικ·ιιι :ιι(.Ίι,<·1, ηοη

νεί >;ιιιμπϊιιο βοπΊΓι $υιιιιι$, Ιιυε

ί11;ιιιι

«Ι

εχ Ο3πιο

11(111 8Χ ΙΙ8ΙΙ

πυΐ $ηιιςιπιιΐ5 ηΐ'υβρΊΐΗ«ι$ : νι·ι ιιιιι ι·:ιπκ·πι ει

;ιιιιΐιΓ.ιΐιι, |ΚΐΗΐι';ιΐ|Μ;ι:ι] βρϊπΐυ μι'ίΐίίί 81ΙΠΐυί, ΙΙΟΠ

88(1

οι ;ιιΓιιιι;ι κρίτί!»!! (|υηι1;ιιιι ι·3ΐίοηε ε«

Λΐ(|ΐι\: ίΐΐικ] ίρδίιπι ο$1 ηιιοιΐ ϋίαίιΐΓ : Ιΐι'ΐΐίι ;ΐ* ροΐαΐαίαιι /ΊΙίοί Ι)ι·ι /ίιτί, ςιιίειιπφ^ιε ηίπιίηιηι

1η ηιε!ίυ$ 3ΐΓιηιο οβπιειη, ϋ:ιηςιιίιιεη> <·ι βηίηιαιη 3(1 ΙΊ ί νο!υιιΐ3ΐοαι »εεοιιιηΐΰ(ΐ3η(.

ε. χνπ, 17, 18 « ^ο^η. ι, 11-15. ' Κ. τωδε τόν.
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Ό γοϋν εις τα Γδια έλΟών οΐιχ αλλότριος έιτιν,

άλλα Δεσπότης πάντων. Και δια τούτο λέγει · Ό Λα-

Αυν έτ τοις προζήταις · Ίδον πάρειμι. Καΐ τοις

Ίουδαίοις ?φη · ΕΙ Μωϋσεί έπιστεύετε, έπιστεύετε

Αν ίμο(· ίχείνος γαρ περί εμοϋ έγραψε· και,

Αβραάμ ό πατήρ ημών ήγαΛ.Ιιάσατο Ιδεί* την

ήμέραν μου. Καΐ είδε, χαϊ έχάρη- καΐ, Οντως οΐ

χιιτέρες υμών εποΐονν τοίς χρορήταις · και, Μα-

χύριοί έστε, όταν όνειδίσωσιν υμάς , χαϊ εϊπωσι

χηθ' υμών χαν πονηρότ ψευδόμενοι. Χαίρετε καΐ

ά···αΛΛιάσβε · δτι ό μισθός υμών χοΛί>ς εν τοις

α'·ρανοΤς. Ούτω ·\·αρ εΒϊωχον τοίις προρήτας τονς

προ ΐ'ίΐώί- · χ«\ άλλοτε · ΊερονσαΛημ ή άαοχτεΐ-

Τονσα τονς προφήτας, χαϊ ΛιΟοβοΛονσα τονς

άχεσταΛμένονς, χοσάχις ηθέλησα ίχισυνάξαι τα

τέχνα σον! Τ6 δε ποσάκις δεικνύει δια προφητών

τούτου συνάξαι αυτί;·/ έπιμελησαμίνου. Ει γαρ άπο-

χτεΐνονσα τους χροφήτας λέγει έλεγχτικώί , άρα

των προφητών ποιείται την έπιμέλειαν. Ό δε των

προφητών έπιμελούμενος ουκ αλλότριων έπεμελεΐτο,

αλλά των Ιβίων. Κα\, Ζητηθήσεται, φησ\ , τύ αίμα

το έχχντόμβνον ά.Ίύ αίματος Ά6εΛ άγβΐ Ζαχα-

ρίου τον οΊχαίον , του έχχενωθέντος αγά μέσον

τον ναοΰ χαΐ του θυσιαστηρίου · και , "Αράς

πάπα , χαϊ τάς τράπεζας των χοΛΛυβιστών χατ-

έστρεψν, χαϊ είχε · Μη ποιείτε τον οίκον τον Πα

τρός μου οίκον εμπορίου. Κα\ πρδς τους περ\ Μα-

ριίμ χα\ Ιωσήφ έλεγε· Τι ότι έζητεΐτέ με; Ούχ

ΪΙ*ειτε, ότι εν τοις τον Πατρός μου δει με είναι ;

Κ»\ εύθϋς επιφέρει τ& Εύαγγέλιον λέγον, δτι είπε·

Λί/^ ΛοιεΊτε τύν οίκον τον Πατρός μου οίκον

έμχορίου · ώ; λέγει · Καΐ έμνήσθησαν οΐ μαθτ\ταϊ,

ότι ην γετραμμένον· Ό ζήΛος του οΐχυν σον

-',-«;>; με.

Α ί·ΙΙ1Ι ΥιΤΙ» (]ΜΪ ϊιι [ΙΓΟρί'ί;! νβΙΐί$$& ΐΙΪΙ'ΪΙΙΙΓ. ΙΙΟΙΙ

;<·(! οηιηίυιη ϋοηιϊηιιβ. Οικιπκ>1>ΐ'(.·ιιι ϊΐ.ι

(Ιίπΐ : Οηϊ Ιυ^ίκ-Ιαιι· ίη ρΓορΙιεΙ'α, ι·^^<·<ι<Ix1ιιη '. Οιΐϊη

εΐίαιη ,Ιιι,Ι;ι;ο$ αΙΙοηιιεη$ : ϋί Μ^ιμί ετειίετεΐίε, ϊηςιιίΐ,

α'ΐίΙεΓεΙίι ει ηιίΐιί; Με βηίιη άε ηΐί κήριίι *. Ιίειη :

ΑύταΙιαιη ρηΐετ ηοιίετ εχίκΐΐανίΐ νΐ ν'ιάετεί άίοη

Ι. \ Ίιΐίΐ ί'Ι (ΙΗΙΊ.-,ΗΧ είΐ'. Ί'ιιιιι ΊΙΙιιιΙ : ίϋί' μιιΐί'ε»

ΓΙ {πηείιαηΐ ρτορίιείη*; βΐ: Βεαίί ίίί/8 πιιιι εχ-

ρτούτανετίηΐ νοΰίί, εΐ άίχεήηΐ αάνεπιιιη νο& οηιηε

ιιιιιΐιυιι ιηεηΐίεηία ; ςανάείε εΐ εχίΐίΐΐαίε, φιοηϊαηι

«ΐι'ΐτι'5 ναΐτα ηιαίΐα ίίί ίη £<Ε/Ι'«. 5ίί εηίιη ρεηεηαβ'

ΙιαιιΐΗΐ· ρτορίιείαι, ην: απΚ νοι {Ίιεηιηΐ ". Γι 3ϋο

ΙΟΓΟ : ΙΙίί'ΐηχαΙαιι, φκκ ο^^^ιίη ρι-ορίιείαι, εΐ Ιαρίάα»

ΐθ! ηαί ηιίαί 5«ηΙ : ηηοίία Γοΐιιϊ ^ο)1<^^ι'I^α^ε /!/ϊε·

Ιηοι*\ Ο\Γ,Κ νοχ ί/ικιίιΊ·.·,·, οϋι» ίμ-,πιιι (ΐπ· ριορίιείββ

' (:οιΐ[·π·{;:πιι1ίι> ίΐΐίκ ορβΓΐηι 3(1Ι)ΊΙ)ΐΓΐ8$β

€ιιιη ειιίηι Ιιχε ίρ83 νειΊΐ3, </Ι«Γ ο^^^^ι^!

()1ι]ιι1·^'.ι|ι«1ί μΐ':ι|ΐ;ι ρΓΟηυΗΐΙΑΤεΓΪΙ, 601156-

ρΓορ1>ε<απιιη &Ι> εο ειιτβηι ε88β βυ>6β-

ριηιιι. .Ι.ιιπ ΐ|ΐιί ρΓορπείπρυπΊ ΠΙΙΜΙΜ ξκήΐ, ηοη ιιΐί-

ςαε 68( ΐίίικμκηη (1ε .ιΐϊεηΐβ, 86(1 ΐηη(]ΐΐ3ΐη ϋΐιϊκ

ρΓορΓϋ$(]υβ δοΐΐΐεϊΐυδ. Ο,ιιο βΐ ίΐΐυίΐ ρβΓίϊηεΙ : Λί-

ί/ΗΐΊ·ί/ΐίΓ Μΐη/ιπίχ Γ/Η/ εβΉίΐΐί ειΐ α Μΐηιμήηε ΛΜ,

ΐίίί/χι; «ι/ ΧιΐΓ.Ιιιιι-ίιιιη }α$ΐίΐηι , φιΐ [ιιαια αϊ ίηΐι'ΐ·

ίβιηρίαιη εί αΐΐατε '. ΡπείβΓβα ιιΐίο ίη Ιοεο, 5ιιΙ>Ιαΐϊ»

οηαιίΙΐΗί ηιιιηηιαΙατίυτΗΐη ιηαιιαε ενετίίΐ, αε άίχϊΐ :

Νοίίΐε Ι'αητιί άοηιαιη /ΉΙΙΊ'Λ /ιΐίΐ' ιίοιιιιηι: ηεί/οΐϊαΐϊο-

ηίί ". Αϋ Ικν<: Λ1ιΐΓί;ι: 36 ίοβορίιο ιίίχΐΐ : ΟΜ/'/ «ΐ'ηί

ΡβίΓΐί ιιιβϊ »κιι{ οροηβΐ ιηβ εαε 9 ? Ροιτβ Εγβη^β-

1 Ιίιιιιι, ρπβίςααιυ Ιιχε :ι!ι 60 άϊεΐα Γβΐιιϋΐ : 656 ^°"

ίϊΐί' (αοετε άοηιαηι Ραιτίί ιηεί ιίοιιιιηη ιιε^οίίαΐίοηΐ!,

&1·ΛΪ\ιη ίΐΐϋιΐ ΜΐΙι]'ιπΙ : Ει ^ε^ο^άαι^ ζηιιΐ άίίοί-

ρυ/ϊ ιιιιικ! κα-ίρηιηι νχΐ : Ζαίιιχ άοηιιΐί ίικκ ααηβ-

άϊΐ ηβ '°.

XI, III. ΟΙΙΛΙΙΙ ιηιι1ΐ:ι ι>\ Ενβη^εΐϋβ βΐ αροείοϋβ

ίΐΠ'ειτϊ 3ιΙ Μ:ιηΊ('.1κΐΜ Π'Γ(·1Ι(Ίΐι1;πιι πΐΜΐιΠίΐιιι ροϋΝΐιιιΙ,

(|ΐιϊ Υεΐυβ Τββίβηιεηΐυιη 3 Νονό (1ί8ΐΓ3ΐιβΓβ οΐ :ιϋε-

ηϊΓε <;οιιΐ(·ιιιΙίι? ϋυηι Ιαηιεη εΐ Υ(·ΐιι« ηιιιΐΐα (Ιο

5α1ν3ΐθΓβ Ι6$1ίιηοηΐ3 εοιιΐίιιεαΐ; βΐ Ιιίο νΊεΊ$$ϊιιι,

ΐιιιο βΐ ερββροβίοΐί, ΥιΊϋΐ-ί ΤεβΙβίΗεηΐο ααείοπίαΐβ

8Κ3 5ΐιΠΊ·:ΐί;ϋΐιΙιΐΓ, ιιΐ ίΐι ίΐΐο Ιοεο, ς'ΐί εχ Ι);ινίι!ο

ΐΓ;ιιΐϋ1αΐΐ!8 ε8( : Λι'ατ'ί Ιίοιιιίηιι» ϋοηιίηο ηιεο, Βεάβ α

ιΙι'.ΠΐΊί Ηΐί'ΐΛ. λ'ί ι^ϊί'Ί" 1>ιηηιηηα ιίΐιιιιι νοοαΐ, Ι/ΗΟ-

, ιηοιίιι /!//ΐί8 β]ιιι ε$ί " ? Αίΐ ηβκε : ί',ΙιιιηιηιΐίΙηια^Ηι',ΐΊα,

Ηοιβηηα Πΐίο 1>αι:Ίιί ", εαιη 608 ηοη Ίικ·ι·ϋ[κ>ι·ΐ!ΐ,

ΡΙΐ3Γί8α·ί ίΐ3 ίρκιιιιι ίίΠοΓίιΙΪ $υηΙ : Νυη αιιά\ί ΐ]ΐιίιΙ

ί$ιί ιΙΊΐΊΐιιΐ ? ρΐΊΐΙιίίκ' ίΐίοι '''. ΙΙΙβ νεί'ο Κ» Γοβροικίίΐ :

Νί ίιΐί ΐααιοΊηΐ, Ιαρίάα υο^^[ε^αI>ιιηιΗ^". Εβί εηίιη

1);ινίι1Ϊ8 ΊΙΙβ <|ΐΓκ1ι·ιιι Ι·:ΙΠΗ: ίίϋιικ, Γ]ΙΙ^Ι|(!ΙΙΙ νότο, $ΐ

Η]ΐ'πίΐιπη ι:οπΛΪι1ΐ!π.·.-;, ϋοηιϊηυβ, πιιιι 3ηι1>χ ΊΙΙ:ι: νο-

(·(·.·, ;ιΙίΐ|ΐιίι1, (ΐικκΐ ΙίβΓί ριικδίι, νεηιηιςυε 8ί{τιιίΠεειι(.

Ν3ΐη ιιίΐιϊΐ 681 ίη νβπΐηΐο εοηβεΐυιη.

Υΐ'πιιη ικ! (Ιίιιΐΐιΐϋ ϊη εο 3Γ§υιηεη(ο εοιιηιιοπϋτ,

ΟΓΟ ρ:πιείϋ ϋ$ ΐο8ΐΊιιιοιιϋί> εοηΐεηΐυβ, π)6(]ΐΐ6 3(1

:ι!ία ϊσιρο8ΐΟΠ8 ΐΐΐίιΐϋ (Ιο^πι;\1.ι ΐ'οΓιιΙ;ιηι1;ι ςοιιΓο-.ιιιι.

1 Ι&β. ιπ, 6. · ^ο^η. ίιι, 4β. » ^3ΐι. νιιι, 56. * Ι,ιιε. νι, 25. · ΐύΐά. 22, 23. 6 Μ:ιΐΐΙι*κχιπ, 37.

: ίΙ)ί«1. 55. *1ο»η. ιι, 15. ' ίυο. π, 49. 'Μοηη. ιι, 17 ; Ρδίΐ. ιχνιιι, 10. " Μίΐΐΐι. ΪΪΙΓ, 44»|Ιϊ

ΡΗ!. αϊ, 1. " Μίΐΐΐι. χχι, 9. " Ιιιε. χα, 39. 'ΜΙιίιΙ. 40.

Ι1Ρ. Κα\ πόσα ίστιν ειπείν δια τοιούτων Ευαγγε

λίων χοΐ των αποστόλων ε [ς ϊλεγχον της του Μάνη

μανίας; χα\ ως βούλεται διαιρεΐν και άπαλλοτριοϋν

την Πάλαιαν Διαθήκην άπδ της Καινής, της Παλαιάς

μαρτνιρούσης πίρι του Σωτήρος, χαϊ του Σωτήρος

ίμολογοΰντος την Πάλαιαν Διαθήκην · ου μόνον, άλλα

χα\ αύτο\ οί απόστολοι , ως λέγει Δαβίδ · Είπεν ό

Κύριος τω Κυρ ι φ μον · Κάθον έχ δεξιών μον. ΕΙ

ουν Κύριον αυτόν Λέγει, πώς νΐύς αυτόν εστί;

Καΐ πάλιν εν ίτέρω λέγει· Των παίδων χρα&ντων \

Ωσαννά τω νίφ Δαβίδ ' και ουκ έπετίμα αϋτοϊς ,

λίγουσιν οϊ Φαρισαϊοι' Ονχ άχούεις τι ούτοι Λέ-

γονσι; χώΛυσον αυτά. Ό δε προς αυτούς· "Λ*· οίί-

τοι σιγήσωσιν , οΐ Λίθοι χεχράζο-ται. Γϊός μεν

γαρ Δαβίδ εστί χατά σάρκα, Κύριος δε του Δαβ\5

χατϊ πνεΰμα, των αμφοτέρων λέξεων δυνατών ούσών

χα\ άληθιυουσών. Ουδέν γαρ εστί παραπεποιημένον

τι) αληθείς.

Ά)Λά ίνα μη μηκϋνω την ϋπόθεσιν ταύτην, άρ-

χεσθήσομαι ταϋταις ταϊς μαρτυρίαις Έλεύσομαι ί':

ε:; *α ετέρα, Ιξελέγχων τ6ν Λγύρτην. Εϊ τ6 σώμα
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δ» οοΓριΐϊ βΙΙοΓίυδ ΒεΊ β!,!, οΐ η!ΐβπυ$ 3ΐιίηΐ3, ςυ» Α ετέρου θεοϋ, ω ούτος, κα\ ή ψυχή αλλού θεού, τίς

, ιηί Ιιοπιο, ;ιιιιΙ;ιιι·ιιιιι 0880 οθηιηιυηίο?

φΐηιιι οοβΐΐΛΊιΙί ηιίΐιί ΐ|ΐι:ιιιι ηΐΐιιιιι ίη οοηΙοηιρΙηΐΊο-

ΙΗ.ΜΙ ΙΓ.Οΐ1ί(Κ·Π5 30 ρΟΓρίΙδίΗα ΠΙΟΠδ ΙΙΟδΙία 8080

(·οιιιιιιί!1;ιΙ, δΐιίιίΐ ιΐιΐιιιοιίιιιιι νι-ητί. Πιιηηιοΐιη'ΐιι

ϊιιί'ΠκΊιιι ιηοιηείίρδίιηι, ιιο ΪΪΒ, ςιιί 1οςοι·ε ιδία ροβ-

.-ιιηΐ, ρΙιΐ8φΐ3πι ρ:ιι· οδΐ 1;>1ιοι·ίϋ Ίιηροη3ηι, (·ιιιιι ρι.ι>

ΜΊ ΐίΐιι ιιηίοο Ιβδίίηιοηίο ρηνδίίβ'ιβίοΓ ίδΐε π·ιΙ;ιι·μιιί

ροββιΐ. Ι-.ίΐ'ΐιϊιιι ίη ε.ιιηιίοιιι οοιΐδθείαΐίοηοηΐ3θθοηιιηυ-

ΐιίοποιιι Αίΐϋιιοί ηοη οοπιιιι οδδβ ροΐοΐ, ςιι;Β ιηαίιιο

<1ίδ8βηΙΪ3ΐιι, δοιί ιιιπίιβ οριΐϋεβΐ, :ιιιΙ ;ι (ΙιιοΙ)ΐΐδ 5:ιΙΙ<Ίΐι

ηιιιίι-ίδ ι-Ι1ίι·Ίΐιιι·. Ιΐηφίο ουιη ϋθΐ·ριΐ8 ι·ΐ :ιηίιιι:« ίιι

1ΙΙΠΠ11 ϋοηνοηϊ&ηΐ, ιιηϊιι-, 1>ι·ί ορυδ ϋίιΐιΐ 0880 ριι-

Ι;ιιιιΙιπιι £δΙ. ϊΧί'φΜ' οιιίιιι ιιΙ!:ι Ρδΐ ίηΙΟΓ ΊΙ1:ι (]υι)

κοινωνία των αμφοτέρων; ΚαΧ δέδια ως είς

ίγκον βυθού διανοημάτων έγκύπτειν πειράται 6 της

ημών βραχύτητος μικρδς νους. Διδ χαλιναγωγήσω·

έμαυτδν, ίνα μη πολύν κάματον ποιήσωμαι αναγνώ

σεως τοις δυνάμενοι;. Και άπδ μιας μαρτυρίας Εστίν

έςελέγξαι τδν γόητα. Τδ μ£ν γαρ έπιτοαυτδ κοινω-

ν;ΐν ουκ Ιστι διαφερομένων πρδ; αλλήλους, αλλά ενός

τδ έργον, ή δύο φίλων ή εργασία. Του - σώματος τοί-

νυν καΧ της ψυχής έπΧ τδ αύτδ δντων , ένδς θεοϋ τδ-

Εργον. Ου γαρ εστί διαίρεσις , δια τδ άμφίτερα συ,ν-

εργεϊν πρεπίντως κα\ συνδοξάζειν. Εί δι κατά τδν

τούτου λόγον καταφαγίντες οί άρχοντες την ψυχήν.

εποίησαν αυτή δεσμδν τουτοΐ τδ σώμα, πώς την βε-

ι1Ϊ8]ιιιιοΙίο, οιπιι 3(1 ;ιι;ι·ΐΗΐΐ)ΐιι ιιιυΐιια οοιίίοιίδίοηο βρωμένην αύθις εγκλείουσιν είς σώμα; Ηδν γαρ το

30 οοηοοηΙΪ3 ΓΟΐΐδρ'ΐΓβιιΙ. Ι3Π1 νονό δί, ιιΐ ΜΙο δέη- β βιβρωικίμενον αναλίσκεται· τδ δε άναλισχίμενον κα\

Ιίΐ, ρΓίιιΐ'ίροδ 3ηίιιΐ3ΐιι, (1113111 ι]ονοι·3νοι·αιιΙ, ίη Ιιοο είς τδ άνύπαρκτον χωρεί. Τδ δί χωρούν είς τδ άν-

οορριιβ, 1:ιιΐ(ΐυ3ηι ΐη νίηοιιΐιιιη ΐ[ΐιοιΚΙ::ηι οοηιρο{ΐ<:- Οπαρκτον και μηχέτι δν, ο&τε Ιν τινι τόπω περικέ-

ι-ίιιΐ, ι]»Γι ΓΙΟΓΙ ροιοδί, υΐ ςυαηι άενοΓβνεηηΙ, ίΐ(>πιιη χ.λεισται, οϋτε εστίν, οδτε γενήσεται αύτω τόπος δε-

ίιι ϋΟΓριΐδ 1ικ1ιιϋ3ηΙ? 1)ιιίιΙι|ΐικ1 ('ΐιίιιι ι1ον·θΓ3ΐυρ, σμωτηρίου τφ μη ύπάρχοντι.

«ΗΐΜΐιιι'ιΐιιι- , ιμιοιΐ αυΐοηι οοηδίιιιιίΙυΓ, εν.ιηβδοίΐ, οι ίη ιιίΐιίΐιπη ι·(·(Γι^ίΐιιι·. Οηιιιΐ ΐη ηίΐιίΐιιηι ηΙ>Ίΐ, ιΊ

6880 657 Ίοδίηίΐ, ηοο ΐ'·Ι1ο Ιοοο είΓουιηδππϋΐΐιιι·, ηοο ο$ι ΙΙΜ|ΙΙ:»ΙΙΙ, ηεο ιιΐΐο ε3ΓοβΓβ ευιη ιιίΐιίΐ 8ίι>

«οοΐΈνπ ροίοδί.

ΜΛ'. Πολλάκις δε της εαυτού διοτκοίας έπιλαθ<με-

νος, περ\ ων δ' αν εϊτ^ι έπιλανΟάνεται , κα\ ά τντκ

κατασκευάζει, τα αυτά πάλιν ανασκευάζει άγνοών.

Ότέ μεν γαρ την ψυχήν φάσκει την. βεβρωμένην

έγκατάκλειστον οριζόμενος εν σώμασι τοις ουσιν

ότέ δε άφηρπάσΟαι άπδ των άρχίντων άνωθεν εκ της

^ πανοπλίας του αγαθού θεού την αυτήν ορίζεται, ως

μηκέτι βεΰρώσΟαι , αλλά ήχμαλωτεϋ ιΟαι · ποτέ δε

την αυτήν αίχμάλωτον ληφΟεΐσαν οϋκέτι συναόοντω;

λέγει, άλλ' έτερον τρόπον την κατ' αυτής Οπόθεσιν

διηγείται, φάσκων, ως δέλεαρ αυτήν έκουσία γνώμη

παραβεβλήσΟαι ύπδ της άνωθεν δυνάμεως δίκην έρί-

φου εν βίΟρφ βληθέντος, είς τδ τδν θήρα άγρεϋσαι,

έρεθισθέντα τε χαΛ κατελΟόντα τδν Ιριφον λαβείν, καΙ

αΰτδν τδν θήρα Οηρευθήναι. ΚαΧ ει μεν της ιδίας

δυνάμεως τον Εριφον άπέστειλεν ή άνω δύναμις, ό

εστίν άγαΟδς θεδς, ή τδ φως , ως αΰτδς ονομάζει ,

καν τε Οηρεΰση τδν θήρα , τέως πρώτος α ίριφος

καταβρωΟήσεται , καΊ μάλλον έαυτήν βλάψει ή.άν*>

δύναμις, μέρος αυτής υποβάλλουσα εις βρώμα τω

Οτ,ρ\, ϊνα δι' ου μέρους αυτή ζημιουμενη δίξί) τδν

θήρα θηρευσαι , καΧ ούκέτι ουκ ισχύουσα, κα\ υπέρ

τατη, χαΐ δυνατή, λίγψ ή θελήματι τδν θήρα χε*ρώ-

σηται' αλλά μηχανάται πολυτρόπως, καΧ πανουρ-

γεΰεται, Ενα δυνηΟτ} του θηρδς περιγενίσθαι. Κ«Χ εί

όλως ΟηρευΟείη ό θήρ ήδη άπδ του ιδίου μέρον;.

άπεβάλετο τδν ϊριφον τδν βεβρωμένον, καν τε όλως

δυνηθείη θηρευσαι. ΕΙ γαρ την ψυχήν άπέστειλεν

ενταύθα ή άνω δύναμις, ίνα δια της ψυχής πέδηση

τάς αρχάς, καΧ τάς εξουσίας θηρεύουσα , ουκ απέβη

6 σκοπδς η) οϋτω βουλευσαμέντ;. Καν τε γαρ απ

έστειλε την ψυχήν θηρευσαι, τεθήρευται, ή παγι-

δεϋσαι , πεπαγίδευται , έλθοΰσα άπδ καθαρός φύ

σεως, καΐ ύπο"πεσοϋσα πρώτον μεν δεσμώ σώματος

της Ολ^ς , είτα δε και πολλαΐ$ των αμαρτημάτων

XI. IV. 8ο(Ι ίϋικί Ιιιιιιιίιιί ροΐ'δχρο βοοίύίΐ, ιιΐ δυχ

ορϊιιίοηίδ οΐιΐίΐιΐίφΐ:·.· 3ΐιΐθ3 ιΓΐΜτΊι ηοη ΓοεοηΙοΐιΐΓ

αιηρίίυδ, ι·ι (|ΐιχ 3ΐίφΐ3ηιΙο οοηιρΓθΙ>3νοπΐ, οαιίοηι

ΓΟΓδαδ ΐιιιρΓίιϋοηδ ΟΥΟΠ31. ΛιΓιιιι:ιιη ίιιίοπίυηι ιΐο

νοΓ3ΐ3ΐη, εΐ (-υηκιπίπιχ, ΐ|ΐι:ι· πι 1)00 ιηιπιιΐο κιιιιΐ,

ίΐΙθ1ΐΙ83Ι11 0880 (1(:Γ(-ΙΙ(1ίΙ. Α1Ϊ38 3 ρΓίΐ1θίρίΙ)118 Ο ι'11'Ιιι,

:ιΙφΐ<· οχ 1)οηί Οεί :ιηη:ιΐιιι·:ι ιΐίπ-ρΐιιιιι, ιιΐ ηοη ,ιιιι-

ρΐίιΐδ ϋθΥΟΓ3ΐ3, 80(1 ίιι οηρίίνίΐηΙΐΊΜ :ι1ιι1ιιι 1;ι δί(.

Νοηηυιΐ(|ΐΐ3ηι βΐ ι ιιρίϊ νηηι 38ΒΟ-ΪΙ ; ιιοφίο οοΐιχι-οη-

ΐΐα ΙοφίίΙιΐΓ ; 5θϋ .τΐίο ιιιοίΐο Ιοίιιηι ο]ιΐδΐηοι1ί ΙΙ:ΙΓΓ:Ι-

Ιϊοηοιη οοηίοχίΐ. Οιιίρρε νοίυΐ βδθ3ΐη ΐ|ΐι:ιηκΙ;\ιιι ηΐ)

ηοη :ι!ίΙ(Τ :ιΐι|ΐιι· Ιιχϋυιη ίη 8θΓθΙ)οηι 3υ]ίοοΓε δοΐϋΐιΐ

(':ιρΐ:\ικΙ:Λ ΙοΓΧ [;ι·:ιΓι:ι, (|ΐι:ΐ! Ιΐ30 Ί1ΙθΟί1)Γ3 3(1 03ρίοη-

ι!:ιιιι ρι·«ιΙ:ιηι ίηνίΐ.ιΟ θ3ρΪ3ΐιΐΓ. Υονιπη δί οχ νίΓΐιιΙε

|ιπιρι·ί:ι νοίιιΐ Ιπ'ιΐιπιι Ιιιιηο βΐΐςυοηι νίδ ί!ΐ3 οαείοδίίδ

ίηιηιίδΟΓΪΙ, Ιιοο Οδΐ Ιιηηιι^Οοιίδ, βΐνο Ιιιχ, υΐ ίδΐε ηο·

ιηίιΐ3ΐ; 1ί(·.ι·1 Γοι-.'ΐηι Ο3ρί3ΐ, ρήιΐδ Ιιιπιοιι ΙΐίΓιΙιιιη :ι!ι-

$υπιί ιιεί'Οδδο 081. Αΐ(|ΐιο ίΐα ηΐ3]ιΐδ ίρδί δί1)ί ι1ι·ΐι ϊ-

ιιιΐΜΐίιιιιι Ο(£ΐθ£ΐί$ ί!ΐ3 νίΐΊΐΗ ΟΟΐΐδοίδΟΟΐ, (|ΐι;ι· ηοη-

ηιιΙΙ:πιι δΐιί ρ.ινίι-ιιι 3(1 Ιιοδίία! ριιΐιιιΐιιηι οΙι]οεοΓί(, ίιι,

ι|ΐι;» 80 ίρδαπ) ροΠίοηο ιιυιΓι1;ινιτΊι, Γοι·3ΐη Ο3ρΐ3886

νί(Ιθ3ΐιΐΓ; ηοο ]αιη να1εη$, 30 δΐιρποηΐΒ, ηιιΐ ρΓ?ορο-

Ιοηϊ ΟΓΪΙ, υΐ νοοκ νβΐ νοίυηΐιιΐο ίοΓ3ΐη ροΙθδΙ:ιΙί »ιι;ο

$ιιΙ)]ίοΐ:ιΙ : ςιιίη ροΐίιιβ, ιιΐ ε]ιΐδ οοηιροδ ονβιΐβΐ, <·:ιΙ-

1ί(1ο 3θΓΓ3ΐΐ(1ιιΙοηΐθΓ ιηιιΐ!3 ιιιοΙίΐυΓ.Αο Ι3ΐηο1δί ϋΐίιΐϋ

:ΐϋ(|ΙΚΙ ρβΓίβ Ϊηθ80.1ΐ3 Γ('Γ3 ίΐΐίΐ Ο.ΐρ1ΐΐ3 δίΐ, 31110

Ι3ΐηεη ιΙ(·νοι·:ιΙιιιιι 1ι;ι-!Ϊ!ΐηι ίΐΐιι ρεΓ(ΙίϋίΙ, φΐ3ηΙιιιιινί$

ρι. ν, 1:1111 3δδΟφ.ΐί ρυΙυΟΓίΐ. 5ίθ ί^ίΐΜΓ δί Μΐιίιιι:·,ιιι

νίιΙιΐΛ οβοίοδίίδ ίη Ιιιιιιο οιΊιοιη οηιίδΟΓΪΙ, ιιΐ ρεπ Ο3ΐη

ρι·ίηθίρ3ΐυ8 ΪΓπΊίπΊ, ρθΐ68ΐ3ΐϋ$1|υθ 0;ιρ|:ι|·ι·1, ΙίΓιιι

ί!1;ι δεοριιηι, ΐ|ΐκ-ιιι νοίοοηΐ, 3δδεουΐ3 Γιιίΐ. λ;ιιη ΓΠΙΙΙ

3ηίιιΐ3ΐιι νοίιιΐ 3(1 νΐΜΐ;»ιιι1ιιΐιι ι·;ΐ|ιΙ:ιικ1ιιιιιιιιΐ(; ηιίδΟΓίΙ,

ι\ιρΐ;ι ίρδ3 1311)011 ρυΐίιΐδ οδΐ ; (-1 (Ίπιι 3(1 ίΓΓΟίίοικΙιιηι

ΥΟΙι-ΐίΙ, δΐΐίδ 081 ΊΐΙΐρ1ί('3ΐ3 ΓΟΐΊΙ)ΙΙ8 : !ίί(|ΙΐίιΙι·|11 [111-

ΓΪ5ί>ΐιιΐ3 εν η.ιΐΐϋ.ι (1επ\·3ΐ3 ρπαιυιη ΐη νΐηευΐη εοη-
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//·;·'·», και ή του άλιτηρίου διδασκαλία.

άτοπίαις. Κα\ πανταχόθεν διαπίπτει 6 του πλάνου Α «Γ«1ϊ οιιηι ηιηΐεηα (ΌΓροηβ ϊιιεκίίι ; Ιυηι ιηιιΐΐϊβ «ι

ρεΓοαΙοηιηι ίικ-οιιιιιιοιΠϋ <>|>,!ΠΓ(;Ι. ΟικπιιοΙιΐΌΐιι ΙΙΛ-

Γβΐίοϊ ίΐΐίυβ :ιΙςιιο εχδεοππκΐί Ιιοηιίπίδ ΐ,ιιη ΟΓαΐίυ,

φΐηιη (ίοείπηη οιηηί βχ ραιϊβ Γείεΐΐϊΐυι·.

ΜΕ'. Φέρε £ή Γδωμεν καΐ π=;ρΙ της μητρδς της

ίωϊ,ς, ης φάσκει δυνάμεως προβεβλήσθαι · χα\ αυ

τήν δΐ την μητέρα της ζωής τον τε πρώτον ανθρω-

«ον τι πέντε στοιχεία, άτινά εστίν, ως εκείνο; λέγει,

άνεμος, <ρώς, ϋδωρ, πυρ κα\ ύλη. Ταύτα δε ένδυσά-

μινον αύτδν, ως πρδς κατασκευήν πολέμου κατ-

ελΟεΐν κάτω, χαΐ πολεμήσαι τω σκότει. Οι γαρ του

ΧΙΛ. Αι;.· ιιιιηι·. ηιαίΓβΐιι ί!1:ιηι νϊΐχ νίάεαπιιιβ,

(]υαιη αϊ) νίι-ΐιιΐβ ρροιίιιοαιη 658 οΙΠπηίΐ, ε;ιηι-

ιίειιΐφΐε ευιη ρι-ίηιο Ιιηηιΐηε ιιιΓιηιιυε εΐοηιεηία ρι·ο-

ΟΓβαδδε, ςιΐ33 βυηΐ εχ Πΐίυδ ορίηίοηε, νειιΐιΐδ, Ιιιχ,

3φΐ3, ϊμηίϋ (·ι ιη.Ίΐη ι;ι. Οιι 11)118 ίικίυΐιικ ΙΙΙβ, νείιιΐ

«(Ι ί·οιιιρ:ι|·;ιιΐ(ΐ!ΐιιι |:ι:1!ιιιιι ϊιι ϊηΓεποΓα )1εΙ»ρ8ΐΐδ,

ευηι ΙθηεΙ)Γίδ οοη@π?δδυ8 681. Ναιη ΙοιιοΙίΓ.ιππιι

σκότους άρχοντες, πολεμοϋντες αύτψ, Εφαγον εκ της ρηηείρεδ, οιιιη οο εοηΠί^επίοδ εχ ε]ιΐδ απικαιιιιι,

πανοπλίας αύτβΰ, 5 εστίν ή ψυχή. "Ω άγύρτου μίμο- ςυ.Ό :ιιιίιιι:ι βδΐ, ηοπηίΐιϋ .-ηίειίεπιιιΐ. Ο ίιιϊηιίεαδ είπ-

λο^ίας! ώ χλεύης άσυνεικάστου κα\ γελοιώδους ύπο- ευΐαίοπβ ίιι<'ρΙί;ΐ5 ! ο Γ;ι1>ιι1;ιιιι Ηδΐι οιηιιί 30 Ιυι1ίΙ>Γίο

Οέιεως! Τα έπίχειρα1 πανταχόθεν άδυναμίαν προσ- ιΙίμιι:ιιη ! υοίςιιβ (ΙΊνίηο ηυιιιΐηΐ ίη)1>εοίΙΙίΐ3ΐ6ηι ίιί-

άπτει τψ θείο, πανταχόθεν άγνοιαν ορίζεται τω β Γιηςίΐ, ευιιΐφιε ηιιί ηονίΐ οιηηϊ» ΜΙΙΙΠΙΚΙ ιιικίίφιο

πάντα γινώσκοντι θεώ. Ό γαρ προβολών την μητέρα

τη,· ζωής, κατά τδν αύτοϋ λόγον, ή ότι άγνωσίαν

ε'χε, τίνα τα άπδ της μητρδς της ζωής επιτελού

μενα, ή ότι άποτελεσθέντα παρά την προσδοκίαν της

ϊιινοίας τα συμβεβηκότα άλλως ευρεθέντα δνειδος

^έρει. "Αγνοιαν γαρ όφλήσειε ό Ετερα μεν διανοηθείς

άποβήσειιΟαι , (6) έτερα δε εύρων ες ΰ'στερον γενό

μενα, ου κατά την ούτοϋ Οέλησιν. Ή γαρ μήτηρ της

ζωής ή πβρ' αύτω δύναμις καλούμενη , εξ αύτοΰ

πωληθείσα, ως αϊσχρόν ίστι καΐ τδ λέγειν μητέρα

ζωής! Ου γαρ αποδέχεται τοις τδν σώφρονα λογισμδν

κεκτημένος τι θήλυ εν τη Οεότητι διανοεΐσθαι. ΚαΙ

αυτή δε, φησ'ιν, ή Οήλεια προεβάλετο τδν πρώτον

δνθρωπον · καΐ όλως ειπείν, τδν πρώτον δνθρωπον

την φΰσιν κα\ την μητέρα της ζωής εκ των εν ήμίν '

γιγνομένων φαντάζεται. "Ανθρωπος γαρ κέκληται

ΐπ\ της γης, καΙ μήτηρ εκ της γης ημάς γεννήσασα,

ή εκ θεού τω Αδάμ κεκτισμένη. Φαντάζεται δε άπδ

των ιδίων λογισμών ο κτην(όδης εν οϋρανω τοιαύτα

είναι , όποια και έπ\ της γης υπάρχει. "Ατινα ουκ

επιδέχεται *, ως ά θείος λόγος πάντη διδάσκει. Λέγει

γαρ σώματα έχονράηα, κα\ σώματα επίγεια"

άλλ' ετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα όϊ ή

των επιγείων κα\ οϋτως όλως τα υπεράνω των ου

ρανών διηγήαατο. Άλλα περί των φαινομένων τού

των των σώμα υπαρχόντων, ηλίου λέγω, ή σελήνης,

ή των έπ\ γης ίντων, καΧ των σωμάτων των αγίων,

ως γ« διανοούμεθα ταπεινοί δντες. Η δε κα'ι των

ΐ|(ΐιθΓΐιηΙΪ8 εοηβίΓΐη^Ίΐ. Ν.·ιηι ιριί ηιβίτειη ίΐΐηιη νίΐχ

ρηκίυιβπΐ, ΒΙΤΘ ΐ£ηοΓ3ΐ>&ι ςυίά 68861 ϊ11:ι ΓαίΊυι·»

κίνι·];ιιιι Γαοΐα (ΙϊνεΓδβ ηΐ) εο, ςυοίΐ δρεΓ.ηνεΓ.ιΙ, ΐη-

νβιιΐ3 βυηΐ, ίηΠιηιϊηηι ϋ(Τιΐ£βΓε ιιηη ροίεβί.

εδί εηίηι ι^ιιοπιιιΐκι· ίΐΐιιιη :η·μιιί, ΐ]ΐιϊ ειιηι

ονβηΙϋΓυηι 6880 εο^ΊΐανεΓίΐ, ϋΐίικί ρι·5εΐοι· νοίυηία-

ΐί'πι δΐιιιηι ενεηίδδε ροβίεα εο@ηοδ(·ί(. (ίιιοιΐ νει·ο

9(1 ίΐΐηιη νίΐχ ιη:ιΙι·οηι βΐΐίηεΐ, (|ΐι;ιηι εΙί:ιιη νΪΓΐιι-

ΐι;πι ηοιηΐηαΐ, οι αϊ) οο νυΐΐ οδδβ ρι·οι1ιΐ(·ι»ιιι, ((ΐιηιη

ΐιιι·ρο ε$ΐ νίΐπ' ϋΐηηι ηκιΐπ'ΐιι ϋίεβΓε! Νεηιο εηϊιιι,

()ΐιϊ δαηο ]ΐιιϋ(·ίο ρπΰΒιΙίΙυδ δίΐ, ηιΐιηίΐΐιτε (|ΐηιΙι]ΐι:πιι

ίη ιϋνίιια π;ιΐιιι·η Γοηιϊιιοιιιιι ροΐ^δΐ. Αϊ ϊδΐβ υΐί.ιιΐι :ιΙι

1ΐ3ε Γβιηϊηα ρι·ϊιιππιι 6δ8ε ρπιΐ'ΐ ι·:ιΙιιαι 1ιοιιιίι:6ΐη η:ιτ-

ι·;»1. Κι, (ΐηο νιτίιο ι1ί(·;ιιιι, ρΓΪιιιιιιιι ηοηιίιιεηι νίΐχ-

ςυε ιηαίΓεηι :ΐιΙ εοπιηι, ΐ|ΐι.ι: ίιι ιιο1)ϊδ :ΙΓ<·Μ|ΙΤΟ εει·-

ηιιιιΙίΐΓ, κίιιιίΙίΙιιιΙίιΐιΜίι (•οπιιιιπιΐη.-ί εδί. Κίιριίιΐι'ΐη

εΐ Ιιοιιιο νοοηΐιΐΓ ίη Ιειτ:ΐ, εΐ ιιι:ιΐι'ν, ηυα; ηοδ β Ιβπ·α

(ζεηιιίι, ΐ|ΐι:ι;(|ΐιο Αϋαιιιο (Ιίνίηίΐιΐδ εδί ρι·οι]ικ·ΐ;ι 4.

Ι'.ι ί,'ΐ) εαιίειπ ΐ]>ι:ι; ίη ΐοπ·;> Ιίιιιιΐ, εΐίαηι ίη εικίο Γερκ-

ΓΪΠ &Ι13 ϊικΙιιιΊΐΐϋ ορίηϊοηε δΐιιρΐϋιΐδ Ιιοιιιο ηυ@:)1ιιι .

Ουχ (|ΐιϊι1ί·ηι αϊ) οιιιηί Γ3ΐίοηβ ΜΙΙΙΙ 3ΐίεηϊ$ϊίηια ; 1. 1

φίοιΐ ιι!)ίι|ΐιο κ:ΐ(·|·:ιι ίιίΙΙΟΓΧ ηθδ (Ιοεοηΐ. Οιι:ν <:<»·-

ίβίΐία €θ>·ρο>·α, εΐ Ιβη·αια οοτγοτα ιιοηιϊικιΐϊιιι εχ-

ρπιηυηΐ', $εϋ ηϋ:ι 681 «ιΊι^Ι'ιιπιι ξ'.οτ'ΐΆ, :ι!ι:ι Ιπ -

Γεηοηιηι. υΐ)ΐ ηοη (1ε ϋβ ςιια; δΐιρΓΒεοεΙοδΙεδ οι·1κ·8

κιιιιΐ, (Ιίδβεΐ'Ίΐ, 8θι1 (1θ38ρεεΙαΙιϋί1)ΐΐ8 ϋδεε εοΓροι·ίΙ)ΐι$,

δοΐε, Ιιιηα, δίνε εΐί.ιιη (Ιέ ϋδ φκβ ίη (ειτ:ι ειιιιΐ,

83ηεΐοηιιηηιιο ευι-ρύΓίοιίδ : ςυεηΐ3(Ιηιθ(1υιιι ρι·ο ι(·-

ύπερ ουρανί»ν Ισται λόγος, δ;ά τδ εν αύτω τω Άπο- ηυϊΐαίο ηοδίΓβ ίιιΙει·ρΓθΙηη(1ηιη εΓεϋίηιυδ. ΙΙίπιιιι

βτόλω της γνώσεως βαθύτατον χώρημα, ου πάντως νεπ) ιΐε ίί», ίιΐδΐιρερ (|ΐΐ3β διιρΓη ΐ'οΊιιιιι ειηίηειιΐ Ιιοο

Όμως πολλά των επιγείων λέλεκται · Ιοεο δβηηο δΐΐ, ρι-ορΙΟΓ ίηιηιειίδηηι Αριΐδίοΐί αΐΐίδδί-

ιιι:ιιΐ)φΐ(! δείεηΐίαιη, εοΠί ηίΐιίΐ ηδδεΓίηιιΐδ. ΤβΓΓεηα

φΐϊ(1ειη ρ!ιτηΐ|ΐΐ(· εοηιηιεηιοι-ηνΐΐ. (,)η:ιιιΐο ηιη^ίβ

ιρι.ι· ΙΌ·]» ίρδο Μ:|κ·ι·ίοι·π ΜΙΙΙΙ .' ΟΙΙ.ΊΙΙΠΙΙΙ 659 ι;1"

ιίοιιε επιη ΐεΓΓεηίβ εοιηρ3Γ3ΐ·ί ροΐεππιΐ?

ΧΙιΥΙ. Οπου νιτο ρΓΐιηιιιη 3Ϊ8 Ιιοιιιίιιειη ;ιηιι;ι-

ΐιιπί! $ί!)ί Ιοεο νεηΐιιηι , Ιικί'ΐη , ϊ-ιιπιι, 3ΐ|ΐιηηι ;κ:

πόσψ μάλλον τα υπεράνω των ουρανών ; Πόθεν δύ

ναται τοις έπιγείοις άπεικάζεσθαι, ώ οίτος ;

''. Τδν δε πρώτον ανϋρωπον (8ν) φάσκεις πάλιν

κιτεσκεναχέναι έαυτώ πανοπλίας χάριν τδν άνεμον,

τδ φως, τδ ιτΰρ, τδ δδωρ, την ΰλην, Γνα » εί μεν

άνωθεν εστίν & πρώτος άνθρωπος, και ώδε ήλθεν

έαυτω χατασχευάσαι την πανοπλίαν, κα\ προβάλλειν

ΙΙΚίΙΟΙΊΙΙΙΙΙ Γ;ιΙ)Π(·ί(ΝΝΚ, 51 Ο ί·(|·Ιθ ]ΙΓΪΙΙΠΙ« ί!Ι(! ΙίΟΜΙΟ

(Ι·Ί·ίν;ιΐιι» 681, 3ΐψιβ Ιιυε ρΓοειΐ(1ειΐ(Ι% ϋΐϊιΐδ ;ιι·;ιι.,

ΙΙΙΓ:Ι: ^Γηΐία νεηίΐ, ηυα νοίιιΐ ΙοΓίε.ι ({υβϋαιη ;ιι

1 Υβϊ ίΐΐα τα έπίχηρα ηοη α.Ιιηοάιιιη ηοοε85αΓΪ3 νΐιΙείιΐΓ. · Γ. ενδέχεται.

4 ϋβιι. ι, 26. ' 1 £ΟΓ· »», *»>·

' ΡΙΌ Γνα ΓοΠη αλλ* Ι<·"
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ιιιιιηΐηιεηΐο δε ρΓΟίοβΓΓΟί ; οοηίεφίεηβ Οδΐ ιιΐ ΙΙΛΗ: Α έαυτώ ταύτην εις θωραχισμδν εαυτού χα\ ένϊονι·

μίαν, άρα δυνοτώτερα τα εν τω κοσμώ τούτω ύ-\ρ

τδν άνωθεν έλθόντα των επουρανίων. Τδωρ γαρ ίση

τδ όρατδν, κα\ φως τδ φαινόμενον, κα\ δλη ή χιτά

σε φθειρομένη, χαΐ άνεμος 6 εν ήμίν ενηχοΰμενος,

χα\ τδ πυρ τούτο ψ άχωλύτω; οί πάντες κεχρήμεθι

εν ταϊ; χρείαις. Κα\ εί δια τοιούτων τους άρχοντας

πολεμεΐ, τίς ή ενέργεια του πολέμου; λέγε · τί; ήμϊν

σαλπίσειεν άρχηγδς πολέμου γινόμενο;· Διατέμωμ-ν

τάς φάλαγγας, έπισυστήσωμεν τα παρά * του πολέ

μου ; Τίς βόλοι πρώτον βέλος κατά του χαλεπώ; μα-

νέντος κατά της αρχών και εξουσιών υποστάσεως;

"Ανεμος πιΑεμεΐ, ω οδτος ; αλλά ύλη ή κατά σε φθει-

ρομένη ; αλλά τδ πυρ τδ είς χρησιν ήμετέραν χατα-

σκευασθέν ύπδ του Κυρίου ; αλλά τδ φως τδ ύποχω-

ίιιΓοποΓΛ ίΐΐο ροΐεηΙίηι·3 δ'ιηΐ ςιΓι ε οουΐη

νίί Λί,ΐΜ πιπιι ΊΙΙ?. ϊρδα 681 ιΐπ.ΐ' ιτππίιΐΓ, Ιϋ\ φΙ86

οοΐιΐίδ :ιρρ:ιινΐ, π>3ΐεπ3 φΐ36 ορίΐιίοηβ ΐιπ οοΓΓίιιη-

ρίΐιπ-, νεηΐιΐδ (|ΐπ βιιπίίΐΐδ ηθϋΙΐΊ$ ϊιΐδοηαι. ΐςηί$

ίιΙ'Ίΐι ί!Ι(· ιΙ(·ιΓιΐ[ΐι<· , ΐ|ΐιι·ιιι :ι·,Ι ΙΙδυηΐ νϊΙΧ ρ;ι>Μ"ΐ

3ϋ1ιίΙ)βηιιΐδ. Ουϋηΐδ Γβϋιιβ ει ρπιιι·ίρι·ϋ ορρηςιΐ3ΐ,

<:ΓΙ|Ο φΐ;ι>ιι;ηιι ΪΙΙα ΙιιΊΙί Γ3ΐίθ 3(]ιιΓΐηϊδΙΓ3ΐίοηυε

ρΓοροηϊΐιΐΓ? ςυίδ ϊδίπΐδ ΙΐιΊΙί Ίιι\ ει :ΙΙΚ·Ι(ΙΓ εΐ38δί-

ΐ'ίπιι ηοΐήδ εοηεϊηεΐ : Λ»ΐ! ροιτυπιραηιυδ Ιιοδίΐυιη

ρΗαΙαη^β, ρΓχϋιιιηηυβ εοιιΠεπιυδ? ^ιιϊ.ϊ ίη ειιιιι

ρπηίΐιβ ρπιΙιΊιιι·. ιμπ (·<>ιιΙϊ;ι ρπιι<·ίρ:ιΙιπιιιι »ϋ

ροΐ6$Ι»Ιυηι ειιΙ>$ΐ3!ΐ(Ί3ΐη ίυποί,αβ ίικ·ιιπΊι'ί Εεΐιιβ

ιιΐ νειιΐιΐδ εοιιΠίξβΓε ρο:,>α, αιιΐ ηι»1οπ;ι, (|υχ εχ

Ιιια Νι·ιιΐηηΐί:ι εοιτυιιιρίΙυΓ ? Ιμπ'κιιι· ρορρο , ΐ[ΐιΊ 3(1

ΙΙΜΙΙΠ ηοϊίίπιιιι 3 1Κ·ο (·ΙΊ·;Ι|ΙΙ> ο,δΐ ? Λιι Ι'.ιν ΪΙΙιι, ιμι;ι· ρουν τω σχίτει άναμέρος, δια(ΐτημάτων των χρόνων

εκ θεού τεταγμένων ; αλλά το Οδωρ ; ποίω τρόπφ,

διήγησαι τα παρά -<',: χενοφωνοϋμενα. Κα\ γαρ όρώ-

μεν δια τούτων μΐλλον χα\ αγαθά χα\ φαΰλα γινό

μενα. Εν τω γαρ πνιρ\ θυιίαι γίνονται είδώλοις, χαΐ

ου παραιτείται τδ πυρ, ουδέ χωλύει την άμαρτίαν.

Τφ ΰδατι τ?(ς θαλάσϊτ,ς οπένδουσιν οί τοις δαιμονίοις

προσχυνοΰντες, χα\ ου χεχώλυτα( ποτέ εν ΰδατι ·.

•πειρώμενος άγνοιαν έπιτελέσαι. Πόσοι δε πειρατα\

φόνους είργάσαντο εν ΰδαϊΐ θαλάιστ,ς ; χα\ μέλλον

ουκ εναντίον τδ ύδωρ τοις ίρχουι; της τ^νηρίας, ώ;

συ λέγεις, αλλά συνεργητικδν μ5λλον τδ ύδωρ, ούχ

δντος αίτίβυ του ύδατος, αλλά αιτίου έκάττου ανθρώ

που τ!)ς ίουτοϋ αμαρτίας. Καΐ ω της πολλής σου

ΡΓΟ ΙΙΊΓΦΟΙΊΙΠΙ (1ο8€πρΐί5 3 Οευ δραΐίίδ νίεΐβδϊιιι

ΙΐΊΐιΊιΐ'ίϋ (τιΐϊΐ ? Αϊ ορίιιΟΓ, ;ΐι|ΐι:ι ριι^ιιιιΐιϊΐ. Οιιιι

Χ;ΐΜ(1(Ίΐι |ι;ι<Ί(>'' ΕάίδδεΓε , 80(1εδ, ίΐ(6ρΐ38 ίΐΐβδ ΙΙΙ38

ί3ΐιιιΐ38. ΛΙΦΙΙ ρΐ'ΐ' Ιιιιτ ΟΙΠΙΙΙΛ 13ΐη Ιιοιΐ3 φΐ3ΐη ΙΠ.Ί|;Ι

ίίι·ΐΊ νίύεηιυδ. δϊε ΐςηίδ ηιΐιιπηίπιΐο κβεπίίεϊβ ίιΙιιΙίΛ

ίηχΙΐΊΜίηΙιιι1, ιιι·(]Πι· ίιΐ <>Ι1ί(.ίί ςεηΐΐδ «ΙιΊπ'ι Ι:ιΙ 1^1)18,

:ηιΙ |ΊΐΊ Γ;ιΙιηιι ρπιΐιίΐιΐ'ΐ. Πιιίιι ιΊ :ΐι|ΐι:ιιιι ιιι;ιι·ίΙίιυ:ΐϋΐ

1ί1)3ΐιΐ. ΐ|ΐιϊ (Ιχιηοηεβ αάοπιηΐ ; ηεε υΐΐιΐδ ιιηςυβηι 3(1

!ΐ'ΐι· δυιηιιιχ ίςηοΓβηΙκε ορυδ :ΐφΐ:ι ρΓΧδΙβηΊυηι *·Λ

ρΓθ!ιίΙ)1ιιΐ8. ΟΙΙΒΙΟ ηιιιΐΐϊ ρΓ,ΐϋυιιεδ ίιι ιηβΐ'ίδ 3ςυίδ

1ιΐ)ηιίι·ίι1ί:ι ρΟΓροίΓΛΠίηΙ ? Λι 1;ιιιΙιιιιι ;Ι|>ΓΝ( ιιΐ πι>

<[ΐιΐιΐ;(: ρπηεΐρίΐιυβ, ιμιιιιΐ Ιιι ύίοίδ , :ιΐ|ΐι:ι (:οηΐΓ3ΓΪ3

811, III ΪΊδ ρΟΙΪυδ 0[ιίΐΙΐΙι·ΙΙΙ|· 30 ( ιιι,ΓιΊ'.ιΙ, ΪΙΙΙΙΙ ίρδϊυβ

3(}ΐΐ56 ειι!ρ3, δΐ!(1 ίρδίυδίικΊ Ιιοηιίηίδ, ουϊ ρεεθ3ΐ'ι ίυί ,, φλυαρίας !

ε3ΙΙ83 Ιΐ'ίΐιιιοιιιΐ.ι 811. Ο 1111^38 :ιΙ((ΐιι: ΪΠΟρίίϊΒ !

Ουϊιΐ ί!Ι:ι νι·ι ο απηοΓυιιι >ΐπιι ΐιιπι εΐεηιεηίοηιηι-

ςιΐϋ ηΐϋΐιΐιηοιιΐυηι ΡΓΠΙΙΟ ϋΐί ΙιοηΓιιΓι ρπιΓυϊΙ, ευπι :ΐι!

ριαίΐίαικίιιηι ιΐεΐηρϋυδ α 1(·ιιε1>πδ νϊεΐιΐδ :κ· Ι|Γ|Η·!!:Ι-

Ιιΐδ ΓιίΓΓίΐ ? Ί'ιιιι εηίι» Ιι;ιτ οΐ'αΐίο εδί ; ορρπεδδυηι

,ιΙΠιι·1ιπιΐ(|πο ίιι ϋδ ίιιΓι:ΐΊ(ΐΓίΙιιΐϋ ΙΙΙΙΙΙΙΪΙΙΓΙΙΙ , ιιιιι ΙΊΙΙΙΙ

ϊ;ΙΐΊΐ·ι·ο ΐ'ίΓΓίιΙιι·, εδδοι, εχηυϋίδδε ΡβίΓεπι, εΐ ;ιΙί:ιιη

ρπ><1ιι<·1ίΐιη .ι 8ε ηιϊδίδδε νίηυίειη , 660 Φ"'"' νι*

νειιίειη δρίΓΐΙυιη 3ρρε1ΐ3ΐ. Τοίΐΰ Ι.ιι \ ;ιιπ ΐικιηι , ο

ΜΐΊκιιιιΙοΓ εοιηίεε ! Μ3ΐη ευαι (^ιΐδίικκίί ρΐ.ιιιε 8Ϊ8 ,

1;ιΙι·Ιιι;ιιη Ιϋιΐ ηίΐιίΐοηιίηϋδ ςικιτίδ, 3ε ηιι·ι·;ι ηο)>ΐ$

ηι1ιι1ΐι·ι·Ί:ι εΐ ι·υι ί(.·.1:ιΙι·χ Π.1ΓΓ.Ί8. Λϋιϋ εΐιΐιη :ιριιιΙ Ιέ

εοιηροδϊΐιιηι :κ· ιηούεδΠιηι. Τα εηίιιι ρι·ο νεήΐβΐβ

ΐ!ΐ1)ΐιΙ:ΐΗ ϋκίαεβηβ 8βεΐ·Ιοπ1)υΒ Ιηίι ίϋιιιΐίδ.

π]ΐΜΐΙ(·ιιι 83ρίειιΓίυι·ειη Ιβ Ηεβΐοάυιη Γιιίβιο ,

(Ιιιπι Π1»δ ϊη Τ1ιεο£οη'ΐ3 Γ3ΐιιι1»δ ΐ'ΐΙιχί,ΓΐΊΐ : ηεεηοιι

εΐ Οΐ'ρΐιεαιη, 3ΐφΐε ΕυιΊρϊϋειιι. Ν3ηι ΙΜΙ, φίαιιΐυηι-

νίδ ιίιΙίΐΊΐ1;ι ιΐίΐιτϋηΐ, ρΐΊχρίπιιιιιι εβί , (]υο<1 ρικ-Ι.Γ

ββδεηΐ, Ι3ΐ&α ιΐι: ίηιΙιι-ΐπ;ι εοιιΩη\ί$8ε. Τα νβΓΟ

ΙιιευΙεηΙίοΓβιη ιιΐ βΓΓΟΓεηι 1:ιπ;ικ, Γ;ι1.·,;ι ρτο

Τί δε ώφέλησεν ή χατασχευή των όπλων, χαΐ ί

θωραχισμδ; των στοιχείων, τδν πρώτον κατά σϊ άν-

θρωπον τδν χατελθόντα πολεμήσαι, χα\ ύπδ του σχί-

τους χαταπονηθέντα ; Φάσχεις γαρ, δτι έΟλίβη Ιχ:1

κάτω ύ άνθρωπος. Εύξαμένου δε αυτού ζχουσεν 6

Πατήρ, ώ; 5φης, κα\ άπέ;τειλεν έτέραν δΰναμιν προ-

βληθεϊσαν ύπ' αυτού, λεγομένην πνεύμα ζών. Έπα-

ρόν σου τδ προσωπεΐον , ώ κωμωδοποιέ Μένανδρε.

Έχεΐνος γαρ ων, σεαυτδν σκεπάσεις, μοιχών ϊργ»

ίιηγούμενο; και μέθη;. Ουδέν γαρ εν σο\ καθέστηχε.

Των γαρ Ελλήνων τα ποιήματα άντ\ της αληθείας

παρεισφέρων, πλαν5ς τους ύπδ σου ήπατημένους.

Τάχα γαρ υπέρ σε Ησίοδο; έφρόνησε, τα περί τήί

θεογονίας ποιητεύματα διηγησάμενος· τάχα Όρφεΰ:,

τάχα Ευριπίδης. Εκείνοι γαρ, καν καταγίλαστα δι-

ηγήσαντο, δήλο! είσιν, ότι ποιητα\ ΰτ.άρχοντες έποιη-

τεύσαντο τα ούχ δντα . Σϋ δε ως βντα διηγΐ), ίνα τη»

πλάνην περισσοτέραν έργάστ).

ΧΙΛΙΙ. Ι^ίΐυΓνίνπιη ϋίαιη δρίιίίιιιη ΙΟΓΓΒΪ ε εοείο

(1ι·1;ιρίΐιιιι ρΓΐηιο Ιιοηιΐηϊ ροΓΓοχίδδε ιΙεχΙεΓβιη, 31-

ηιΐ6 ε ΐοικ-ΙιΐΊΝ εάυχίδδε , ευπ) , ίηςυαιη, Ιιοιιιίιιπιι ,

ιΐιπ ΐη ίιιΓϋΓίοΓί Ιιικ', οιΊιι: ρει·ΊοΙίΙα[>ιιΙιιι·. (}ιι'ι ΙΊΙΙΙΙ πί

ΐ1>»ιιιηρΐ3ΐη 1ίΙ>εΓ3Γε( βηϊιηιππί άεδεβικίίβδεί , ιιβο

«Γίρεηε ροΐυίδδεί, ϊΐΐυηι ίρδίιιη, ίηφαβηι, ςυί :ιι! 83-

ΜΖ'. Τούτο φάσχεις τδ πνεύμα τδ ζών χατελ6«<

κάτω δεδωκέναι δεξιάν, κα\ άνενοχένα» * άπδ το»

σκότους τδν πρώτον λεγόμενον παρά σο\ άνθρωπον,

τδν κάτω εν τοις χατωτέροις χινδυνεΰσαντα,τδν χβτ-

ελΟόντα σώσοι την ^εβρωμένην ψυχήν, χα\ μήδυνη-

0:ντα σώσαι, αλλά αύτδν κεκινδυνευκέναι εί;

τα πτε(··ί. * ΟΟΓ. άνενηνοχέναι.
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ρ :»ν απεσταλμένος ' έκινδύνευσε, και επεβλήθη ετέρου Α Ι"1ΐ!«" ηΐίοιΐιΐδ ιηίβδίΐδ ΓιιβΓβΙ, ιη ιΐίδοπιηεη 3(1ιΙιι-

πάλιν απεσταλμένου πρδ; την τούτου σωτηρίαν. Πόσω

γ> μάλλον ή ψυχή κινδυνεύσειε δι' ην ό απεσταλμέ

νης πρώτος άνθρωπος έλθών έκινδύνευσεν; Άλλα και

δ; έτερον άπεσταλμένον εις τδ ιιώσαι, όπερ φάσκεις

είναι αύτδς πνεύμα ζών, κατά μετάμελον. "Αρα ό

Πατήρ απέστειλε τδν ϊτι ίσχυρότερον, ?να του πρώ

το·.; ανθρώπου σωτήρ γένηται. "Η ήγνόει μεν εκείνον

αδυνατούντα τδν πρώτον, κα\ ύπολαμβάνων, δτι σώσει

κινδυνεϋσαντος αυτού, ύστερον δια τη; πείρας έγνω-

κώς προβάλλεται καΐ αποστέλλει ; Κα\ πολλή τίς

ίστιν ή άτοπία, ώ Μανιχαϊε, καΐ άσύστατον τδ παρά

σοδ ληρολόγημα της πάση; διδασκαλίας. Φάσκει Κ

κάλιν, δτι κατελΟδν τδ Πνεύμα έδωκε δεξιάν, καΐ

άνήνεγκε τδν πρώτον κινδυνεύσαντα άνθρωπον. Δια

τούτο μυστήριον τοις εαυτού μαθηταΓς παραδίδωκεν Β ΙΠ»(Ι νιτο ΙιΐΜίροΓ ΒίΤιπηΒΐ. (Ιβΐϊρϊΐιιη ίη Ιιτπαδ 8|>ί-

( ΙΙΙΜΙ, :ι1ΐ|ΐιι: 3ΐΐ6ΠΙΙ5 ορό, φι! ρ πιιι!ι· Λΐΐ ΙίΙκΜ'ϋιιιΙιι.ΐ)

ιιιιΐίπνίιιι·, οριΐδ ΙιαΙιιΓίδίο. Οπιιιιΐιι Ί{·ίΙυΓ ηι:ιρί»

ροΐΊΐΊίΐαπ ρ»ι· 6ΐ·3ΐ ηιιίιικιιιι , ι·ιι]ιΐ8 βΐ-αΐί» ρΐ'ίιιιιιβ

Ικιΐιιο ΙΙΠ6ΜΙ8 ΙΙΙ·Ι·'Γ|[|ΙΙΙΙΙ :κ1ίι·πΙ ? Κ,Ί! ΜΙ ιπιιΐιι,, ι

ΐ|ΐ(Γΐιι;Ι.πΐ! ΙίΙιβΓΛίΟΓΟίιι νοίυΐ ίιι δΐιίιβϊιΐϊϋΐη οΐΐ^αΐυπ)

β88β ϋθϋ£$, νβΐυΐ ΡβίΓβΙΠ ρΐίθΓΪ$ <·ο:^ί1ϋ (Κι·ιΓι(<Ί·|·! ;

βΐ ϊΐΐυηι νίνιιιιι ίρίΓΐΙιιηι ΜρρβΙΙ;ΐδ. ΡοΠΐΟΓοηι ϊ^ΊΐιΐΓ

3 ΡίΐΓβ ςυοιιρίοηι ηιϊ$$υηι ορΟΓίκΙ, ρππιί υΐ Ιιοηιί-

ηϊ$ νΐηϋϋχ οδδβ ροίββί. Αη νβΓΟ ρΓΪιηαιη ίΐΐυιη

ΙΙΠΪΜ·: ϊΐίιιιπ ίοι·β ηϋ$εί6ΐ>3ΐ ? βΐ ηυεη ρο-ίεϋΐαηιί κη-

Ιυΐϊ ΓοΓβ 6ρ6ΓαΙιαΙ , ρο$1εί«(|ΐΐ3ηι βϋροΐΊβηΙί» 003110-

νίΐ, ιιΐίιιιπ ϋΐιιιη ρΓοϋυχΐΙ βΐ 6ΐηϊ$ϋ? ΑΙ)5ΐΐΓ(1ί8$ίιιια

811111, Ο Μ;ιιπι·Ιι;ιτ, ι|ΐι;ι; (Ιίείδ, 30 Ιιπιιιι ΗΙικΙ (]ο^ιι:3

ηιίηίιηε ε<ιΙιΧΓοη$ ο$ι ιιυ§;3Γυηιΐ]υβ ρ1βηί$$ϊηιπιη.

ιϊΐιιηι Ι.|(·\ΙΓ:ΙΙΙΙ <1β(Ιίδ5β, 3ο ρπιιιιιιη Ιιοηιίηεηι (Ιο

ϊίΐΐιιΐι· ρβΓΪεΙίΙίΐηΐβΐη 6Χΐπ1ΐ8$6 ΪΙΙΓΚΙΙΠΙ. ΟΙΓΟΙΙ Οί)

«Μΐΐί,ίΐΜΐ ΙΙΙΥΝ|Ι·ΙΊΙΙΙΙΙ φΐυιΐιΐιιιιι <]Ϊ3θίριι1ίδ δίΓιβ ΐΓβιΙί-

<1ίΐ, υΐ οιιηι ίηνίοεηι οοοιιιτιιηΐ άυχίβΓαιη οοηΓβΓβηΙ :

ηυο δί^ηο β Ιβηβοπδ τίηάίθ3ΐθ3 3ϋ 0836 ιΐοοί.ιπ'ΐιΐ.

Ν;ιηι ηηηικι ρπΕίβΓ δβ ιιιπιιη νΰΓβαπ ΐη Ιβηοΐιπβ

, ιιιιιΐΐιιιη νίιΐοηΐϋε βρρεί-

ίΐς τδ έπιδιδόναι δεξιάν, δταν άλλήλοις συναντήσωσι

σημείου χάριν, ως άπδ σκότους σωθέντες. Εν γαρ

·:<·> σχοτει πάντα φάσκβι είναι, πλην αυτού μόνου. Και

γαρ οί τυφλοί χλεύης Ενεκα μάλλον παρά των όρών-

των τδ κακόφημον έκχλίνοντες, πολύ βλέποντες άκού-

ουσιν.

;ιΠιι Γ.ΐ3ΐ. Οιιϊρρβ ΓΙ ο.ι:ι·ϊ ίρδί Γι-πιιη 3 νΉ1ι·ιι!Ί1ιιΐ5, ιη,ιΐί οηιίηίδ νίΐιιικίί

Ι.ίΐ ί βοίβηΐ.

ΜΗ'. Είτα φάσκει πάλιν, ετέρας τινάς κατασκευάς

ήμίν κα\ άρχιτεκτονίας εργαζόμενος, ως παρών

έκεΐσε, κα\ φανταζόμενος τα μη δντα, ότι τότε τούτο

τδ ζών πνεύμα ίκτισε, φησ\, τδν κόσμον · καΙ αύτδ

τρεις ετέρα; δυνάμεις φόρεσαν, κα\ κατελθδν άν-

ήνεγχε «>ΰς άρχοντας, καΐ έστερέωσεν εν τω στερεώ-

ματι, ό εστίν αυτών ή σφαίρα· και τδ μεν άνήνεγκεν.

Οΰτε νοεί ό κτηνώδης πώς έαυτφ αντιμάχεται, κα\

τα παρ' αύτω επαινετά λέγει, κα\ τα ψογιζόμενα εις

Σπαινον φέρει δίκην μεθΰοντος και παραφερομένου,

κα\ ίτερα άνβ' ετέρου * παραλαλούντος. Φάσκει γαρ

τους άρχοντας κάτω υπάρχοντας εν τψ σκότει πονη-

ράς είναι υποστάσεως, καΐ φθοράς τδ χωρίον. Κα\ εί

ίκ ταύτης της φθοράς, κα\ εί εκ του μέρους του

σκότους τδ πνεύμα βιασάμενον τους άρχοντας ει; άνω

άνήνεγκεν, έπ\ τιμωρία μάλλον, φαύλων δϊ χω

ρίον (54) την μετάστασιν ποιοϋμενον επί τιμωρία

μετέσπασεν ε!ς τα άνω, οΰκέτι ίσται τα άνω αγαθά,

χα\ ϋποττάσειος ζωτικής, αλλά μάλλον θανάτου. ΚαΊ

τα κάτω ούκέτι τιμωρία, αλλά αγαθής τίνος ουσίας,

εξ ου τόπου βουληθεν τδ πνεύμα είς τιμωρίαν μετά- Ο 8\ιΙ)8ΐ3ηΓιΧ, δοι) (Ιβίηοορβ ηιΟΓίΐ ΙΓίϋυεηάβ , 3ο νιο*

ΧΙ.ΥΙ1Ι. Ροδί Ιΐ3ίΟ ηονβδ φΐ»»<]»ηι ΜΙΊΚΊΙΙΓΪΚ 30

ηιοΐίΐίοηεδ (Ιεδί^ηβηδ, 661 φ"15· '"'*-' ^ίδδεί ;

<|ΐι»;(|ΐΐ6 ηυδρί3ΐη βιιιιΐ βίοι ίρδί 6θηΩη§6η$, νίνυιιι

ϋίιιιη κρίπΐιιιιι 3ΪΙ εοη(1ί(1ίδ56 ιιιιιιιΊιιιη, αο (Γ6δ 3ϋ:ΐ3

βιΐυχίβββ, βίςυβ ίη ίίπη.ιιιιριιΐο 3ΐ3ΐ)ί1Ϊ88β, ςιιί $ϊΐ

ίρδΟΓυηι ς!υ1)υ8 ; 3ΐ(]ΐιβ Ιιοο ραοιο ΚΙΙΓΚΙΙΙΙΙ βνεχίδβε.

Ιιι φΐο ιμΐ(Ίΐι:κΙιΐΗΐι1ιιιιι κπιιιιι ρΐ!«ηι>1 ρεουδ ί!1:ι ιιιιιι

ι.ίιΐια; Γ (ΐ ίιι Ι;ιιιι 63 ιιιι;ι: Ι;ιικΙι\1)ί1ί;ι δίβΐυίΐ ίρ8ε,

(;ιι;ιιιι ΐ|ΐι;ι: νίΙυρεΓ3ΐ)(1α οεηδοί, ;κΙ Ιίίικίΐ'ΐιι εοηΓεΐ'31,

νείυΐ εοπίυδ, :ιιιΐ ηιεηΐε εβρίυβ, ςιιίφαι: ίη δεπηοηε

Ηβηΐίιίεηι 1ι:ι1Ιιιι·ΐικ·ΐιη·. Ιάπιϊιιι ρΐ'ίηείρβδ ίΐΐοβ, (μιί

ίιι ϊιιίίιη.Ί Γ6§ίοηβ Ιεηείιπδςιιο νι·ι Ν;ΙΙ,ΙΙΙΓ, ιιι;ιΙ:ι 0886

8!ΐ1)8ΐίΐηΐίιι ρπΐϋΐίΐηχ ιίικτΐ, 30 Ιοευηι ΐρκυπι εοΓΓυ-

ρΐίοηϊδ 6886 ρΐ'ορίΊΐιιιι. Λΐιμπ βϊ 6Χ 1ι;ι<; ϊρ33 εοΓΓίι-

ρ(εΐ3 , ΐΓΐκΊιι ίίπιιιΐφίο Γΐ'μΐοικ·, 8ρΪΓΪ1ιΐ3 ρβΓ νίηι

ρΓίηείρεβ ί!Ιθ8 βυΓδίιιη εχΐιιΐίΐ, ριπι;»: ίιΐ ίηΠίςεηιΙχ·

εβυ83 Γϋεϊδ8β ροΐίιΐδ νίύοΐυΓ, υΐ ίΐΐοβ ιι.βΐίδ ϋδ εχ

κοιίίΐχΐί! εχΐΓ»εΙθ3 ίη 3υρβΓΪθΓ3 Ιι ,·ιη·;ί(·ιτ(Ί.

ΙιΟΙΚΙ 6836 81Φ6ΓΪΟΓ» ΙΐΙΓΓ Ϊρδ3 «Ιι'ΝΙΙΗΊΙ ( , νίΐ

6αλΐΐν τους άρχοντας άπδ των ηδέων κα\ αναγκαίων,

ίιΛ τδν τιμωρδν τόπον μετήγαγεν, ΐν' οΰτως αυτούς

τιμωρήσοιτο. Και ίλλως, εί τδ πνεύμα τδν κόσμον

ικποίηκε, τ:ώς πάλιν λέγεις τδν κόσμον μη ύπδ θεού

γεγενησθαι; Καΐ εί των αρχόντων τυγχάνει σώμα τδ

στερέωμα, Ιν ποίω άρα αταυρώ προσέπηξε τους άρ

χοντας , Ποτέ μ=ν γαρ λέγεις αϋτοϋς εν τω στερόώ-

ματι τεπήχθαι, ποτέ δε αϋτδ τδ στίρέωμα σώμα των

<χϋτών 6ρίζτ[. Κα'·. πολλή βου ή ασυναρτησία των '>.·',-

νβΓ83 ίιιΓοίΊΟπι ιιιιιι βηιρίίυδ δυρρίϊοϋ , 86(1 ιιιιΐιικν

(•ιψικιΐιιπι ιιιι-ΙίοΐΊΗ ( οικίίΐϊοικ'ΐιι (ιΙιΙίικΊιιπιΙ, ΙΜΙΙΙΙ εχ

εο Ιοοο δρίπΐιΐδ, ρυοδ αιΐ ροοπαπι ΐΜΐιεΓΟ ρρΐηοίρρ»

νπ1!(Ί, ίικίίιίοιι, νιΊιιΐ εχ ]ιιι·(ΐιΐ'1ϊχ 30 Γ;ιιιιίΙί;ΐΓΪΙηι·4

δβϋίϋυδ, 3ΐίο Ι;ιικ|ΐι:ιιιι :ιι! δΐιρρίίοϋ Ιοοιιπι ριιηίειιιϋ

63)133 ΐΓ3η8ΐυ!οι·ίΙ. Ι)ι·ίιιι1ι· 8Ϊ πιυηάυβ 3 δρίι ϊΐιι !.·-

1)Πι'·;ιΙιΐ!- 681, ΐ|ΐι:ιη;ιιιι ΓΑΐίοηβ ηιιηιιΐιιιη ιιε§»8 3 Που

ρΓθθΡθ3ΐυιη? Ιίοιη 5ΐ Ιίπιΐ3ΐηεηΙιιιη ρπηΓίριιηι ΟΟΓ-

ριΐβ 681 , ι ιΓι |;ΙΙΙΙ!ΓΙΙΙ ιτικ-ί ρΓΪΠΓΪρεί ;ιΠί\Ί ? Οιιο»

1 ΙΛ%. γαρ άπεστ. · €ΟΓ. ετέρων.

(34) ΦαϋΛων ϋ χίορΛο»·. ΟορΓ3ν3ΐ» Ίίΐα ίαηΐ , ιιίδί ΓΟΓΚ μίτάστασιν των χωρίων ιΐίχίΐ ρΓΟ *!?

τα νωρία.
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Ια ιιοηηιιηφί.'ΐηι ίη !ΐι ιη.τηιπιΐο βυΠΐχοδ ϋοοεβ. ΑΓιβδ Α γων, ήτις ούδεμίαν άκολουΟίαν πρδς την άλήβειιν

Γιπιιαιηειιΐιιιη ΐρδίιιη εοΓυιικΙειη οοπρυβ ο$86 ιΐείεη- Εχει. Ως εν πάσιν ήμΐν έπεφοίτησε * πολέμιος, μάλ-

<1ΐδ. Εχ φΐϊΐιιι» άρρητοι 8ΐιιιιιη3ΐη ίιι θΓ3ΐίυηε Ιυα λον δε έαυτώ καΐ τβϊς σου την γνώμην δεχόμενοι».

πΐ'Ίΐιΐϊΐίΐιιΐι.ιιιι ίιιεβδο, ΙΙΓΦΙΟ φΐίιΐ [ΐκπιι ί.·ιπι> νεπίαίο εοιίδεηΐηηοιιιη 3ε εοηβεφίβηδ Ιι;ιΙιπι·. Ππ.ιι,·

ηοη ΐιιιιι ηοΙ)Ϊ3 Ιιοδίίδ ίη οηιηίυυδ , φΐαηι ιίΐιί ίρδί ϋοςιηαΐίε,ιαε ΐιιί 5εεΐ3ΐυΓίΙ)Η3 ιηίιηίι'ΐιβ ίιιξι-υβη:

νίιίεπβ.

ΧΙ,ΙΧ . 8ε(1 ΊΙίιΐιΙ ρΓ3θΙβΓε3 ρποΓιΙείιΐΓ : Ροδίιΐιιβιη ΜΘ'. ΕΓτα πάλιν φάσκει ό αύτδς, δτι, μετά τίι

ίΐΐο ίη υ'οΐκ» ρΓΐηείροδ ίη εΓϋοειη ειΐδΐυΐίι , δί(1βι·3 έσταυρωχέναι τους δρχοντας εν τζ σφαίρα, Εχτιπ

ρι·οι!υχί«8ε , (|ΐι« δυηΐ ίΐιιιιιιιι- ΓεΙίφιίχ. Νοη ειιΐιη τους φωστήρας, α εστί της ψυχής τδ λείψ«νον. Και

:ΐϊΐίιιι;ιηι εββε άΐχίΐ, 8εά θ]υ8 Ιιιιιΐιιιιιηιικίιι Γβΐίφιίαβ. ου λέγει την ψυχήν, άλλα της ψυχής λείψανα, "β άσν-

0 ΜΙΙΙΙΙΝΊ 3ΐ)8ΐΐΓ(1υηιιμιβ (Ιεεηείυιη ! ο Γηΐβοβ ηιίηίηιε- στάτου δόγματος, κα\ λόγων ψευδών και άιυναρτή-

ςυε εοηβειιίαηεοδ δεηηοηεδ ! ΝΒΜ Γβΐίίΐυίαί οιηηεδ των ! Παν γαρ τδ λείψανον μέρος τυγχάνει του «λη-

Ιηΐίιΐδ ραιΊεδ :ι1ίΐ|ΐι:ι: δΐιηΐ , ίίβϋειηςιιβ η)3]ιΐ8 εδ.ιο ρώματος. Τδ δε πλήρωμα μείζον τυγχάνει του λει-

Ιοίυιη ηεοεβδε ε§1. Ουοοίτο» δι ι-εΠφΐί* δί(1εΓ3 ίρββ ψάνου. Ει τοίνυν τα λείψανα είσιν οί φωοτήρις,

βυηΐ, νεϋιη ιιο1)ίβ ιη»]υδ :ιϋΐ|ΐι'κΙ δίϋεπίυδ ίρδϊδ οβ- Β δειξάτω ήμϊν μειζότερον των φωστήρων, ίνα Είωμεν

Ινικίαΐ, ιιΐ ίΜΐΐηκιιιι νίιΐοαηιιΐδ. 662 ^'" Ιοίυιιι ίρβυηι

ιΙι:νοι·;ιΙιπιι ι-ι,Ι εΐ Γοιίϋΐιιιιρίιηιι , ε]ιι$(]ΐιε Γ(·Γ»|ΐιί:ι:

8ί(Ι(·Γ:ι ίρβη βιιιιΐ, ειιηι Ιιχβ εηιεί ιιΐΐίχίϋ ρπηοίρίΐιιιβ

ϊιιΓι:Γίι»ι·;« βίηΐ, (:ΠΙΙ!ΓΙΙΙ εΐ ίρνι ιΙΐ'νοπιΙιιιιιΐιΐΓ : ('ΐιιη

ρηηείρεβ, ιιΐ Οίχί, βυρβηοΓΟ ββάββ οϋΐϊηοηΐ. Οικκΐ

βί ρΓΟ εο (|ΐκιιΙ 8ΐιΠϊ\ί 8ΐιηΙ, ιιεε ηη'πικιιη, ηεε

ι (·ιϊιιπ'(' ρο88ΐιη( , πια οηιηϊ$ ίΚα ΐικι ,

ίιΐίΐιΓιβ 3ε εοιιΰεΐ3 ιι:»π·;ιΐίο.

Ρεί'^ίΐ ίιΐι'ΐιι αίςυβ ίΙ;ι άί8$ειΗ : Ρθ8ΐε3(]ϋ3ηι, Ίιι-

(]ΐιϊΙ, Ηΐφΐΐιιιιι ίηεΓερβνίΐ, ιικιΐιτΐιι ςηοηπε δΓιΐ'ρεβ

είΙ)ί υηίνεΓ838 ρΐ'οιίιιχίΐ. Οιι:ικ <:ιιηι ιΚ·ρι;ΐ'(!ιιΐΊ ΟΝϋΠΐΙ

ρτίηοίρεβ, Ιυηι ηιαςιιυβ ρΓΪηεερβ εχίεποβ οιηηε$ :ιε

|ΐι ίιη:ιι·'»ΐί εοηνοεβηβ, νίιΊιίηι 5Ϊηςυΐ38 :ι!ι π* νίι ιπ-

ψυχήν. Εϊ δε τδ μεν πλήρωμα §έ6ρωται χι\ άν-

όλωται, λείψανον δε οΐ φωστήρες, αρά χα\ αϋτοϊ ύπο-

χάτω των εσταυρωμένων άρχίντων δντες ΡρωΟήσον-

ται, τω» αρχόντων την επανότητα Χίχτημένων. Ε!

δε, δια τδ έσταυρώσβαι, μηκέτι δϋνασβαι ' εν χαβ-

έςει της ψυχής κα\ των φωστήρων είναι, διέπεσενό

σου ληρώδης λίγος, ω Μανιχαϊε.

ΕΓτα πάλιν ό αύτδς διδάσκων, ότι, μετά τδ έπιτι-

μήσαι τω 'Ομοφόρω, Εκτισε, φηιΧν, έαυτΐ) χ«1 ή ύλη

πάντα τα φυτά · και συλωμένων των αυτών ύ«4 τω»

αρχόντων, έκάλεσεν ό μέγας αρχών ιτάντας τους άρ

χοντας κα\ πρωτίστους, καΐ Ελαβεν άπ' βύτών άνί

105 3εο(-ρϊΙ ; (Ιεΐιίηε ϋοιιιίηειιι βύ ρΓΪοπδ ίΐΐίιικ οχοιη- μίαν δΰναμιν · καΧ κατεσκεύασεν άνΟρωπον χατάτ!)ν

ρΙ»Γ είΓιηχίΙ , εί(|υε ΠΙ'ΐ83γ'ιΙ αηϊπιαηι ; βίςαβ οα (1ε- 'δέαν του πρώτου ανθρώπου εκείνου, χα>. έίέβμευκ

ιιιιιηι ι.'χΐ οοηιπΠΝίίοΜίδ ιιιιιΐυχςιιε

ταΐΊο. ΥΙΜ ιιιη ευιη νίνυϋ Ρ:ιΙεΓ αΙΠίεοπι ίη εοΐ'ροΓβ

νίι1ι·πΊ ηιιίιιι^ιιι, |ΐι·ιι Ιιυιιοηϊΐηΐε είειηειιΐίβφ^ε $υ3,

ιιιιίεε ιϋΐεείυιη α &ε Ρίϋυιη ;κΙ ί11πΐ8 8ίΐΙυΐειη ιΐίιιιί-

£11. 01) Ιι.πκ: ΓΙΙΙΙΠ Ι-ΙΙΙΙΜΙΙΙΙ, Ιυηι Ι!:ι]ιι1ί .·ι·.·αί:ι ηΐΪ8$αι1Ι

ιϋιιιη εχΪ8ΐίιη:ιΙ. Ροιτυ Ι·Ί1ίυ$ ιιιοχ υΐ ίκίνεηίΐ, 8Εββ

πι 1ιοιηίΐΜ8 &ρεείειη Ιί^ιιι·:ιιιιηιιΐ! εοηνειΊίΐ ; :>ι!ι:ο ιιΐ

ΙκϋίΓιιιΠιιΐΝ Ιιοηιϊηίβ ίιΐ8ΐηΓ βρρηΓενεΙ, ει ευιη ίΐΐί ηα-

ΐιιιη ε88ε 8ίοί ρΓϊΜΐιιιίι'Γΐ,'πΐ . (,ΐιη ειιιιι αεεε88Ϊ88ί>ΐ, οι

:ιι! Ικιιηίιιιιιιι 8α1ιιΐεη) Γεοιιρεπιηιίαιη 8υιιιη ορυ8 (Ιε-

Μ'Ι^ΙΙ:Ι>ΝΙ·|, ιι>:ι< Ιιπκιιιι (|ΐι;ιιικΙ;ιιιι εΧ8ΐΓυχίΙ; ίη (]ΙΙ3

<·:ΐιΙί Ίικ:ι·:ιιιΐ (Ιιιοϋεείιιι ; (]ΐι:ΐ' ςΙο1)ί νεΓίίξίηε (:ίι·-

ευιιινυΙυΐ3 ιιιοΠιιοΓυηι ίη ίΐιΐιΐίηιε 3ΐιΐηι.ΐ8 ενεΐιίΐ,

«Ιΐια8 πΐιι 8ϋ1 εχεερεΓΪΙ, ιτριιι·μ;ιΐ, εΐ ίη Ιιιιι.ιπι Ιπιιΐ8-

ιιι'ιΐΐίΐ. ΙΙΛ Ιιιιι:ι·, ΐ[ΐιι'ΐΐ! :ιρ|κ·1|:ΐ!ΐιιΐϋ, ιιι·1ιΊ« ϊιιιρ1(·1ιιι·.

Ιι. νίϋββ ΐ|ΐιηιιΐιι 8ΪΙ ίιιιροδΙΟΓΐϋ ναιιίΐίΐβ οΐιΐίνίο-

ςυε Ιιιιιΐ|υ.ιιη εχ είΜ'ίεΙαίε εοηΐΓ3θΐα? ΠΠΙΙΜΊΙΙΙΙΙ αη-

ΐι·:ι ιΐίχίι, ηοιι π:<:οπ1.ηιιι· ηηιρίίυβ, ι·1 ιι»:ι· (]ί\ί88β

νίι!ι;ΐιπ·, εοιηιηιιίαι :κ· ιΐι-^ίπιίι, ει δΐιαιηοΐ ίρ$ε ϋυ-

§111313 ίΐιυνεΐ'ΐίΐ. Νϋΐΐι 3ΐίϊ8 :ιϋΙι·ι· ιΙίίίΐΊΊΐ, ιιΐ ριίιΐΓ.ι

ροϋΟΓίοΓίϋυβ ενειΊηΙ, 3ε ςιιχ ίιιίΐίο ενεηει·;ιΐ, ΠΙΓ-

$υ8 ίη8ΐ:ιιιΐ'ι.·ΐ; υΐ ϊΐΐιιιΐ ρεΓ8ρ'ιευε ι!εεΐ3ΓεΙ, ηοη 8ΐιί

βε εοηιροΐεηι ε88ε, 8ε(1 αϊ) ίηιριιΐΌ κρίιίΐιι εοπ·ε-

ρΐυηι ίΐΐίιι ριο :ι1ί'ΐ8 ρΐιΐ'εηείίεοηιηι ΙΙΙΟΓΙ: ςαπΊτο.

>';ιιη βί <1β :ιιΙνι·ιιΐιι Οοηιίηί ΙΗΙΜΠ .Ι»α ΟΐΓί$1ί 1ο-

την ψυχήν εν αύτώ. Αυτή εστίν ή της συγκράαεω;

ΰζόΟεσις. "Οτι δϊ είδε, φτ,σ\ν, (ι Πατήρ ό ξών Ολιδο-

μένην την ψυχήν εν τω σώματι, εΟσπλαγχνος ων χιΐ

ελεήμων, Ιπεμψε τδν Τίδν αύτοΰ τδν ήγαπημένον εΐ;

σωτηρίαν της ψυχής. Δ^ά γαρ ταύτην την πρόφαιιν,

καΧ την του Ώμοφόρου ά~εστά).0αι αύτδν φαιχε:.

Καΐ έλΟών ύ ϊίδς μετεσχημάτισεν έαυτδν είς άνβ,«!)-

που είδος, κα\ έφαίνετο τοις άνΟρώποις ως άνθρω

πος, κα\ οί Ανθρωποι ύπέλαβον αύτδν γεγεννήσθαι.

ΈλΟών οίν, χαΐ ποιήσας την δημιουργίαν πρ4ς βω-

τηρίαν των ανθρώπων, μηχανήν συνεστήσατο ί/ν·>·

σαν δώδεκα κάδους, ήτις, ύπδ της σφαίρας στρεφό

μενη, άνιμάται των Ονησκόντων τάς ψυχάς. Καΐ

,, ταύτας & μέγας φωστήρ ταΐς άχτϊ-ι λαβών, χαθϊ-

ρίζει, χα\ μεταδίδωσι τη σελήνιρ,· χα\ ούτω πλη

ρούται της σελήνης ό δίσκος, 6 παρ' ήμϊν προσ«ρ·

ρίυόμενος.

Ν'. Κα'ι δρας πόση τούτου του γίητος ή ληρώίι;;

φλυαρία, κα\ μέθης λήθη ; Τα γαρ ύπ' αϋτοΰ λεγό

μενα είς λήθην μεταδίδωσι, καΐ όσα δοκεϊ λέγειν,

μετασκευάζει, κα\ ανασκευάζει, τα Γδια καταλύιον

δόγματα. "Αλλοτε μεν άλλως κα'ι αλλιυς διηγοόμενο,·,

κα\ τα υστέρα τα πρώτα καταλύει, κα'ι α εν τ.ς,

•χατέλυσεν, αύθις πάλιν οικοδομεί, [ως] ίνα

δτι άφ' ' έαυτοΰ ου καθέστηκεν, αλλά ύπδ πνεύμι-

τος ακαθάρτου έλαυνόμενος αλλά άντ' άλλων διηγεί

ται, καΟάπερ οί φρενητιώντες. "Ητο: γαρ την παρ-

1 Ρ. έπεφς(τησας. » Ρ. δύνανται. ' Ρ.
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ουσίίχν λίγε: του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά Λ φΐίΐιιι·, 663 ·"'"'* ϊΐΐβ ηιιιΐιίβ ροδΐί'3 οοιιΐΐςίΐ, ιμιβιη

Ετη του γενέσθαι τους φωστήρας, ηλθεν ή

παρουσία, χαΧ μετά την παρ' αύτώ μηχανήν καλου-

μένην των δώδεκα κάδων. ΆεΧ γαρ εν ουρανώ ές-

ότβν γέγονε τυγχάνει τα άστρα, ήτοι στοιχεία αυτά

χιλεϊν βούλονται, ήτοι διαστήματα του ούρανοΰ καΧ

μέτρα. "Ομως άπ6 τετάρτης ημέρας της κοσμοποιϊας

τα πάντα καλώς τέτακται, ουκ εις {3λά6ην των ύπο

θεού κυριευομένων. Ή δε του Χρίστου παρουσία εν

τω πεντεκαιδεκάτω Ετει Τιβερίου Καίσαρος ήρξατο

του κηρύγματος, μετά τριακοστον Ετος της αυτού γεν

νήσεως, όπερ κατήντα ε!ς πεντακισχιλιοστον (35)

«νταχοσιοστδν Ενατον Ετος της κοσμοποιίας, καΐ

ΐριαχοστον της αύτοϋ ηλικίας, τριακοστών δε τρίτον

έως του σταυρού. Πώς ουν άτ:6 πρώτης ταύτα εν οϋ-

ρανώ υπήρχε, φωστήρες τε και άστρα ; Ει δε λέγει,

Προ τούτου έλΟών έποίησε ταύτα, άσϋστατος αυτού

ή φλυαρία. Πρ'ιν γαρ του είναι άνΟρω-ον επΧ της

γης, έγένοντο τα κατ' αυτόν καλούμενα στοιχεία, καΧ

οι δώδεκα μάτην καλούμενοι κάδοι, καΧ ή μηχανή,

ί,ν ^ούλεται χαριστικοί; όνίμασ: φαντά£ε:ν τους ύπ'

αΟιοϋ πεπλανημένους.

ΝΑ'. ΠαντΧ γαρ τω σύνεσιν κεκτημένω φανερόν

εστίν άπ' αυτής της Γραφής καΧ άκολουΟίας,δτι, πρΧν

τβΰ πλαιΟήναι τον 'Λδάμ τον πρωτί-λαστον δνΟρω-

•χνν, γεγίνασιν εν τη τετάρτη ήμερα πάντες οΐ αστέ

ρες χαΐ οί φωστήρες. Ούτος δί λέγει, δτι ΤΗλθε,

ί, ποιήσαι τους δώδεκα κάδους εν ιδέα άνΟρώ-

Β

|ΐΓΐιι1ικ·1;ι ΜΙ1Ί, :ιιιΙ ίΐΐα ιΙυυΐΙοΐιΟΙΊΙΙΗ ι·;»

ιΐιιπιιιι ιιιαοΙΓιηα εχδΐίΐιΐ. Εχ ςυο βιιϊιιι αβίρα [ηιχίιι ·

<·!:ι ΜΙΙΙΙ, ιιι <·ιν!ο ρο'ροΐυο Γυβηιηΐ, $ϊνβ ι::ιι!ι·ιιι ί!!:ι

ηιηΐίηΐ βΐΰΐηοηία, $ίνο »·ιι;Ιί βραΐία ;«· ηιβηειίΓας αρ-

|;ι.Ή;ιι Ο. Ι Ιι ιιιιΐ|·,ιιι κίΐ, Γ\ ι|ΐι:ιΠ;ι ΟΓεαΙίοηΊβ (Ιίΐ' 1»·ιι«;

(οϋ>[ ϊ ι ιιι,ι ΜΙΙΙΙ οηιηία, ηίΐιίΐιιυβ :ΐιί οοπιηι, ηυ.%

ί,ιιΐι Οοί (Ιίΐίοοβ $υηΙ, ροπποίβιη 651 Γ301ΙΙΙ11. Αϊ ΥΟΓΟ

<;ΐιι·ί>.ΐιΐϋ ροϊΐ !>αυηι ία Ιιυιιε ιιηιικίιπη αιΐνοιίιιηι

ηπηο (Ιβείιηο ςυίηΐο Τί1)βι·ϋ (:»!53Γί$ ρι-χιϋϋ&ιΊοηβιιι

•·χυΐΜΐ> ΰ$1, ρο8ΐ αηηυηι α ηαΐίνίιαίβ

ιΐιιί ίιι ηυΐιιςυΪ6$ ιηΐ11ϋ$ίαιυηι α

ιιοηυιη 3ηυυιη <·ηιι,!ιιϊ ΟΓ1>Ί$ ΪΙΙΓΠΓΙΊΙ, ε8ΐΐ]υβ Ιήεο-

ϋίιιΐίΐΜ, υΐί ιϋχϊ, χΐαΐί$ ίΐΐίυβ αηηιι$ ; ηαιη ΐπεϋ£ίιΐ)1»

ΐετίίο ίη ΓΙ ιΐΐ'ΐ'ΐπ ;κ·ΐιΐϊ οϋΐ. (Ιιιϊικαιι ί^ίΙυΓ Ποπ ρο-

ΐι·!>ι, ιιΐ 1ι;νι: ίη ι ΐίΐΐιι ρηηεϊρίο Γυεπιιΐ, ηια]οΓα ν'ιιΐέ-

Ιιι·ι·1 ιηί]ΐοι·:ΐ(|ΐ!ΐ· Μ<Ιι.τ:Γ.' δϊ αιιΐϋ Ιιοε Ιβιηρυβ νε-

Ι1Ϊ8&Ρ, αίςιιβ ϋΐ.ι ρι·θ(1υχί$$ε ιϋι·:ιΐ, ηοη ροΐ68ΐ ίΐΐίυϊ

Γι!·ιι!:ι ΟΙΙΙΜ;Λιτό. Εΐεηίιη ΙΙΙΊΙΙΜΠΚΙΙΠ ,ιι 16ΓΠ8 ϋδ$εΐ

Ιιοηιο, ιιιι,ΐ" αρροΐΐαΐ <·!(·ιιιπιΐ;ι ρπκΐιιεια Γυί$$ε, ρει·-

ΐιιιΐβςυε βΐ ναιιοβ ΊΙΙϋβ εαϋοκ ιιιο1οιη(|ϋο (ΙεΓειιιΙίΐ,

(μιαηι ίιιππιιΙΐΜ ήυί1»ΐ8(ΐ3ΐη αρρείΐιιΐίοιιίΐιυκ ίιίπι ιΐι·-

βεήΐιίΐ, αϊ α ββ (1εϋορΐΪ8 Ιιοιηϊηίΐιυβ ιΐίικί.α.

1. 1. Νίιηι οχ ί|ΐϋ;ι ιϋνίιι.ιπιιιι ϋ(.·ι·ίρΐιιι·;ιΐΊΐιιι 8θΓίο

ϋυϊΙί1)6ΐ ρπκ1(.·ιιΐί ιηαηίΓββίυιη εϋΐ, ;ιηΐΐΊ|ΐι:ιιιι ρπ-

11ΠΙ8 ηο$1ΰΐ· ραΓεηβ Α(1αιηιι$ α Οοο Γυιιιι;ιι·ι·ΐ;ιι, ιΐίβ

(|ΐι;ΐΓΐιι πιιιι Γι·Ιϊι;ιι;ι 8ί(1ει·α, Ιιιηι ΐ)ΐ3}θΓα (Ιυο ρΐ'οιίιι-

ιΐ.'ΐ. Αϊ ί1Ιι·. : Υεηίΐ, ϊηςυίΐ, (Ιαοιίβηοβ ιιΐ εαϋοβ Γ:ι

1)ΐϊι·:ιπ:ΐ, 8υ1) ΙιοηΓιηίκ βρεαβ, 3ΐι]ΐιε ^ιΐ8ΐηο(]ί Ιισ

που , καΧ έφαίνετο τοις άνθρώποις άνθρωπος, καν £ ηιίηίΐιυβ :<ρρ;ιηιίΐ. Ιη ςυο Ιοΐ3ΐη Ί11;ιιιι ί

βγνοών, [καν] την εξ Οπαρχής γέγενημένην οίκονο-

μ£αν νομίσει τι λέγειν, καΧ ως τυφλ&ς εαυτόν έδη-

γών τοις ύπ' αυτού τυφλωθείσι τα προχωροΰντα είς

ψεύσματα ύφηγεϊται. Παρούσης δε της αληθείας,

χιΧ άνοιγούβης τα δμματα δια των συνετών, είς γέ

λωτα φέρει την αυτού ληρωδίαν. Ποίοις γαρ άνθρώ

ποις έφαίνετο τοΐί μη ύπάρχουσι ; Ηώς δε εν ανθρώ

που εφαίνετο ιδέα, ύ μη λαβών σώμα ; ΚαΧ εί μεν

εν τη ενσάρκω παρουσία έπλήρου τούτο φαινόμενος,

καΧ μη ων, δ-ίκησις άρα ην τα πράγματα. "Λρα οίν

ου πίφηνεν, ουδέ ήλθεν. Εί γαρ ελθών ουκ ην, ουδέ

ηλθεν άπ' αρχής. Εί δϊ ένομίζετο μεν άνθρωπος,

ουκ ην δε άνθρωπος, τί τδ έπηξαν * τδν του θεού

Αίγον άνθρωπον φανήναι μη 6ντα;Εί μη τι άπί> δα-

;ΐ(ΙιιπΐΗΛΐΓ;ιΐίυιιι:ΐ)ΐ Ί@ιιοι·αη8 (ΙίεεΓε 8ε ιιϋπΙυιιΓπιι: ,

;ιΓιι|ΐι'ιι1 <·\ΪΝ| ϊιικιΐ ; ;κ: νυΐιιΐ εχειΐ8 8βιηεΐίρ8υιιι ιΐί-

ι·ίι;ι·ιΐ8 ι!* ([ΐκΐΓΐιιιι &ιιίπ]θ8 οΐιεκεανϊΐ, ι·εΙίΐ|ΐια (Ιεϊιι-

εβρβ ιΐ!(·ικ1.κ:ί:ι ηαιταηάο ρεηεχίΐ. Μοχ αιιΐοηι ιιι

;ιι1ι·ϋί,(: νεΓΪΙαβ κι·ρΊι, εΐ 83ρίϋηΐΊαηι νίτοι ιιιιι Ιΐι:ικ:Ιι -

οίο ο«:ιι1οϋ ϋρεπί'ε, 1013 ΙιΧΟ Γ;ι1.ιιΙ;ι πι |·ϊ$υπΐ :κ: Ιι;

(Ιιΐιπιιιιι (]Ϊ8$θ1νϊΙυι·. Ουίϋιΐ8 εηίηι Ι;ιικ1ι:ιιι Ιιοιηΐιιί-

ΙΙΙΙΗ, ΐ;ΐ!ΐ ηυΐΐί π;ιΐίΙ, :ΐ|«.ι;ΐ]('ΐν. ροΙυίΙ? ^ϋιιιιιιιιί,,ι

νιτο Ιιοηιίηίβ βρεείε τίιίεπ ροΐεΓ3ΐ, ςυί ιιυΐΐυιιι

«Όΐ·ριι$ ίικ1ΐίΐ.Ί·;ιΐ'ί Λι· .-.ί Ιυιη, ππιι ε:ιπιυ |ΐΓ,ι·ιϋΐι:.,

3<]νεηίΙ, |Μ·ιΓΐ'('Ίι ίΐίικί, ιιΐ ηυοιΐ ηοη ει·αΐ ϋ8$β νίιΐο-

νεΙιΐΓ, Ιυΐυιη ίΐΐιιιΐ ηεςοίίιιηι ιιΐΐιίΐ Ιι;ιΙ.ιιίΙ ρηΜοι·

ορίηϊοηεηι αε 8ρεείειη : ηυαι·β ιΐοηιιε αρραπιίΐ ΐ;<·

ΐ|ΐιο νοηίΐ. Νϊΐη 8ΐ ιριιιιιιΐυ νεηϊΐ τε ίρβα ηοη εΐ'αι.

νειιτώ; έλκίμενος ήβούλετο εαυτόν σχηματοποιήσαι Ι) ιιι: νοηί8&ε ςηίιίοιη ι1ΐπ·ιιι1ιΐϋ ϋ8ΐ. Ο»·"! '-Ί

Ιίίαν, ίνα δυνηθί) λαβείν τους αυτόν έπιζητοϋντα;.

Ει δε καΧ έφαίνετο, καΧ ουκ ην, ποία τις ην αυτή ή

αλήθεια ; Εν αλήθεια γαρ ουκ Ενι ψεύσμα, ως λέγει

ιίΐρΧ αυτού ό Μονογενής- ότι '£7"ώ είμι ή ά.1ή0εια

χαί τ) ζωή. Ή δε ^ωή θάνατον ουκ έχει. Κα'ι ή άλή-

1 ΟΟΓ. έπείξαν.

δα) "Οπερ χατήντα είς αετταχισχιΛιοσϊότ. 5Ί

('.ΐιπαικ ιιιιιιο α:1»1ίϊ \\\ 1>:ιριΊζ3ΐιι$ οβί, Ϊ8(]ΐιυ 3

ιιιιιιιιΐί οοικίίΐιι Ι·;··ι ιΐ. 5509 3ΐιιιυ$, ιιαΙιΐ8 ι·πΐ εχ

1.|ΐ ]ιΙι;ιιιιί ^ι-ιιίπιΐ .ι, αήιιο ιιιϋιιιΐί 5580. \ :ιπ:ι.ί ('Χ

1·Χ& κοιιίυηιιη Γ»Γι»επιη8 ϋΐιηοι·υιη 8υιιιηι»8 αϊ)

ΟΓΐίβ ι . ·ιι ! !ί ιι ι·ΐι!|ι·.·1.ι·, ΓϋΪ8$ε ( ί ι·;ι·(·ί ιΙι-ιιιο.ΐΝΐ ΐ'.ιιιΐ ;

Ο3ΐη |>:·.ι ι. ·ι Ιιαιιο Ερίρΐιαηϋ, ΜϊΠνΓυΙος'ιυιη Κοιη:ι-

οιυη ..ιι,ιιιι ιπ-.ϋΐιιιΐ. βεευηιΐιιιη ι|ΐι:ιιιι 3ΐ1 Οιΐ'ίϋΐί

ΡΑΤΒΟΙ.. ΟΒ.

Ιιοιηο ε85ε εΓβϋε1)»ΐυΓ, ηεε ι·ε ίρ83 ΐαηιοιι εηιΐ, ιριίιί

ει-αΐ φίοι.Ι (ϋνϊηυηι ΥπΊκίΜΐ ΙΙΙ^ΙΜΙ·! :ιι!ι:ο, ιιΐ Ιιυιηυ

ΙΊΙΙΙΙ ηοη 688εΙ 3ρραΓεη!ΐ? Νί$ί Γοπε α (·ι·ι:ιΙίΐοΓϊΙιιΐϋ

νοχίΐΐυδ, ηονο Ιιοε ουίΐιι 3ε 1ί§υΓ3 ϋϊββίηιιιΙΐΓε 8<·-

ϊρβυηι νείΐεΐ, υΐ εοδ 3 (]ΐιί1ΐιι« ηυχι·ϋ1)3ΐυι· Ι»ΐεη·ι.

ιΐ3ΐ3ΐειη 3ηηϊ ηιιπιοΓαηΐυΓ 5199. ΡπεΙεΓ Ιι:ιιιο ΐητ,

;ι!ι:ι> πι ιιβυ εββε Γερεπιηιικ : ρι·ϊιιΐ3 Ο81<|υ;υ Οιηβΐιιιιι

3ΐιηο 5495, \ι·Ι 549-4, ηαίιιιη ρυΐ3ΐ, φι* α ιιοιιιιιιΐΐι*

\ΙΙ|ΙΙΗ·|ΙΙΊΙ,Ι ηοιιιϊιΐ3ΐιΐΓ; Μ'πιπ.Ι.·,, ιμυε ϋΐιπείί η:ιΙι·

νί131ειη Ίη :ιηηιιιη 5500 εηιψείι. ιμιαι» ^ϋΐΐιίορίϋΐΐιιι

:ι|ΐ|κ·ΙΙ;ιιιΙ; ΙΟΓίία,φΐϋ: οι οηιηίυιη οεΙί·1)ϋΐ·Γίηΐ3 «·8ΐ <1

ιΐΜίαΙίίίίιιια, :ιΙ> υιΊιίδ ίη'ιΐίο αϊ] ϋΐιπςΐί ιι;ιΐ;ιΙ. ιιι

αηηο$ ραΐαΐ 5509. 1>ε π:, ;ιΐι;ιΛ ιι1ι<.τίιΐ8
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8ΐ <ιυο(1 ηοη βΜΐ ε&&ε νΐίΐΐδ Ρδΐ, φΐοεηαπ) Λ 02!* °ύκ αν άλλοίωσιν ύπομένοι, Γνα μη την ά/.ήβίίαν

Ιι,ι ι· νετίΐ33 Γυΐΐ ? Αΐκδΐ ειιϊιη 3 νειϊιηΐε ιιιεηιΐ»-

ι-ϊπιιι , ρπ> εο αε ϋβ $ε Ιΐηίςεη'ιΐιΐδ ϊρ$ε Ιεβΐ3ΐιΐΓ :

Ει/ο »α»ι τεί'ίΐα» ΐΐ νίΐα '. Υίΐ:ι ηιοπϊβ ι·δΐ εχρεΓ8.

ΥεΗιαδ ηιυΐαΐΊοηεπη ιπιΐΐκπι ειΐδΐίηεΐ, ηε ηΙ> ο:ι ρερ-

Ιιπ |ι:ι(:ι νεπίαδ εδδΰ (Ιοδΐηαΐ. Οικιιικιΐιπ-πι πιϊι, οιιι-

ηΪ3 ίΐΐίυδ ιιικ!εφΐ3φΐε ΐπι^ιιίΐΐί». Νηιη ηοφίβ ροδί

ταράξασα μηχέτι αλήθεια γένηται. Και διέπίίενίχ

παντδς λόγου ή αύτοΰ τραγοιδοποώς ύπόθεσις. Οδτε

γαρ μετά την π«ρουσίαν τα άστρα χέχτιβται, ου»

πρδ του γενέσθαι άστρα άνθρωποι Ι^σαν. ΚοΛ Ιντεδ-

θεν χα\ εκείθεν έξελήλεκται ό πλάνος Μανιχαϊο;, ώ;

1)δη μοι άνω δεδήλωται.

:ιι|\οιι1ιΐ!ΐι Οοίηϊπΐ !;ιΙιΓΪ(·:ι1;ι δΚΠΐ ήίιΐιτ;» , Γ100 Ιιυηιίιΐι'δ :ΙΗΙΟ<]Ι18111 ί!Ι;ι ΙΊΙΙΙΙ|ΓΠ·ΙΙ|ΙΠ· εχδΐίΐεπιηΐ. Αιΐοο-

ΐ(ΐΐι·. ΐιιιιι ΙΓιηο ΐ|ΐι:ιιιι ϊΙΓιηο, ιιΐ 3ηΐε« άβιηοηβΙΓΐν), .Μ:»ιιί<·Ιι;ι:ιιχ ίιιιροδίορ π·ΐ(·1Ιιΐπι·.

1,11. Ναιη φΐοϋ (Ιο Ιιιη» Γιη^ίΙ, εμίδ ΟΓΐκίΐη τεοβ-

ρΓΐί βηΐιηαίιυδ Ήιιρίεπ, νείϊπι ηιίΐιί ι1ίι·ίΐΜ, ηιιοηιοίΐο

!ΐ1ι·ιιι ίΐΐβ ΟΓΐ)Ϊ5 ίιηρΙεΓΪ ροΐιιίΐ, :ιιιΙι·ι|ΐι:ιιιι Ιιιιιιιίηιιιιι

ΐ|ΐιΝΐ(ΐι;ιιιι ίη Ιεπ'3 ιιιοΓΐ.·η:ΐ!ΐι·; δι (|υί(ΐ£ΐη ροδί ηοη-

ςεηΙο$ εΐ Ιή(;ίη1» βηηοβ, ηυοβ Λιίαιιιπ» νί.νίι, οηιη

ΝΒ'. Περ\ δε της υποθέσεως της σελήνης φάα«ι,

3τι εκ των ψυχών 6 δίσκο; έμπίπλαται. ΠρΙν δε να

άποθανείν ίνθρωπον επί της γης, πόθεν ένεπίμ-ΐκο

ό δίσκο; ; Μετά γαρ Ινακοσιοστδν ΧΛ\ τριαχοιΛν

Ετος της του 'Αδάμ ζωής, πρώτος αποθανών έπ\ ή;

ΡΠΙΙΙΙΙΗ εχ 1ΐ3θ νϊΐ3 ιΓιβί'ϋΧΝΪΐ, ΒεΓίηε ροΐυίΐ υηη υΐ " γης, ή μία ψυχή, πώς έπλήρου τον δίσχον ; "Η ιΰς

τα ένναχόσια τρ-.άκοντα Ετη εκλήθη, χαΐ χρό-Λϋ, Ε!

μη ή σελήνη έπληροΰτο, χα\ Εφθινε, χι\ τδν Λύή

τεταγμένον δρόμον έτέλει, ουκ άπδ ψυχών λαμβάνου

σα την πλημμϋραν, αλλά άπδ θεοΰ Εχουσα τδ Τ.^Λ-

ταγμα της αύτοΰ σοφίας; Πάντα δε τα ζώα, φτ,Λ,

γεμίζει της αυτής ψυχής, Γνα εξίσωση ψυχήν ανθρώ

που, κα\ μυός, κα\ σχώληκος, κα\ των άλλων δυσγΕ-

νών τξ πλάσει σωμάτων.

.·ΐΓΐΐ(.·ηι 3ΐιίιιΐ3 ι·οιιΐ|ΐΙι'π.'.ί? ^υίηαηι ροιτο ηοη^εηΐΊ

ϋϋ :ιι; ίι·ίι;ΊιιΙ:ι αηηί, νεί οηιηΐηο ΙειηρθΓ3 νοε3ΐ3

κιιιιΐ, ηίδί ίιιιρ!(Ί·(·ιιΐΓ ιιΓιιιιΐι·κ.Ίπι·φΐί· Ιιιιιιι, 30 πιπ-

δΐϊΐιιΐυπι 8ί1)Ί ί-ππ'ίΐ'ΐιΐιηιι εοηΓιοετεΙ, ίο ιιΐ ηοη εχ

;ιιπιιι.ΊΠΠΐι ηιηΐΐϊίικίίηβ ΐΐι1ιπκΙ;ιη:Ι, 8ε<1 ϋίνίπχ 83-

ρίεηΐϊχ ιικιηιΐ,ιΐο :κ·. ρΓΧδοπρΙο π·^υι·ι·ΐιπ· ? 5ει1 :ι(1-

•Γιΐ υηίνεΐ'33 ϋΙ:ι ;ιιιίιικι1κι εαάεηι ίΐΐη 3ηϊηΐ3 η·-

ρΐιτϊ, ιιΐ ιιϊιιιϊπιπι Ιιοηιϊηϊδ, «Ι ιηιιπχ, 3ε νεπηίευΐί

εχΙεΓοηιπιηαε νΐΙϊδδΐιηοΓυηη εοΓρορυιη ραΓεϋ 3ΐηαβ

£(]»3ΐε3 3ηϊηΐ38 εοηδίίΐυβί.

8ε(1 ίίϋΐΐΐίΐη ίηερίϋδ ίηΓυδεα(3 δΐιηΐ εχ(εΓ3, νρΐιιΐ

ρΓίιιείρΊϋυβ ο1ι]ϊι:ί νΪΓ^ίηεηι νίΐ'ίΐί :ιΙί:ι·;, 3ΐίΐ3 ιηκ-

Γκιΐιπ ΓοΓΠ)3. 1η <\»ο ιβηςιοηι ηετπιαρΙίΓοιΙΐΐο ιΐχ-

ιικιιιο. εοιιΩη^εηϋο ευρΐι1ίΐ3ΐειη ίρ$ε δυαιη :ι«·. Ιίΐιΐ- {

ιΐϊιιοηι ρροροηίΐ. Ρεπ^ίΐ ιΐοίηιΐο , εΐ <]ΐιοΐ!ε8 , ιιίι,

Ι,ιι]ιΐ8 ίΙΙεεε!)Γ3 νίΓμϊιΓι^ ρΓίηεερδ ηΐ3§ιπΐδ εβρϊΐυΓ,

ΐιΐι!),.·8 3ΐΐ38 ρΓΧίεηιϋΐ, ει ρεδίεπι ίιιιιηίιιίι, 3ε πι-

<Ιίοβ8 ϋ«(.·οϊι1ει·ε ίηοίρϊΐ, εχ ηυο ΙΠΟΓ5 εοηβεηιιϊΐυρ.

Νέε ίΐίικί Ιιοιηο δΐυρί(1υδ Ίηΐεΐϋςίΐ, (|ΐιηηι νίΐυρε-

ιαηιΐο ιιιοΓίοπι ιιοηιΐικιΐ, νίοιη ροΐίυδ αρρείΐανί άε-

1)ΐπ8χο, φίοιΐ ε]ιΐ3 1>εηεΟεϊο 3 εοΓροΓίΙιιΐδ ηηίιιιχ

ΙϋΐϋΐτηΙιΐΓ. 665 0<ιο(1 8Ϊ ίιιιιηκπιΐ εοΓροΓβ νείϋΐ

ρΓίικ'Ίρι'ϊ ίικΊιΐιΓι ριιΙ;ιπ·πΙ, ηιπιΐ(ΐι.(ΐΐ! ϊ(1

ίΐΐϋ (:οιιπιιίΐίι·ιι·(, πι ςυ3ΐη ροι νίπι ;ι!ι εο

(ΙΊεϊδ οεευρβπ 3ηϊηΐ3ΐη, (Μ:;ΙΙ'(Ί·Κ; ιΙίηιϊΙΙεΓει. (,)ιι;πιΐ.ι

ε8ΐ ίη ϋδ ρκεδίίςϋδ :«: 1ικϋ(:ι;ι (1Ϊ8ϋίρΙίιΐ3 ναηίΐαδ!

ΙιΙΙΙ. €.·ε(ερη ηοη ιηίηορε τίδυ ιΙί^η:ι δυι>1, βειΐ ΐη

ρπηιίδ (ΐπο8 εΐεοΐοβ ϋϋ πιπιπιρηια. Αε ΜΙΙΙΙ ϊδΐϊ

Τα δε δλλα λοιπόν τη; φλυαρίας, ως ή παρθένο;

φαίνεται τοϊς άρχουσι ποτέ μεν είς άνδρδς σχΐ,μι,

ποτέ δε είς βηλείας. Τάχα τδν Έρμαφρόδιτοντοΰαύ-

, του δαίμονος ίνδαλλόμενος τα έαυτοΰ πάθη είβηγεΐ-

ται της επιθυμίας. Είτα, φησ\ν, όταν 6 μέγας ουλτ-,Οή

ύπδ της λεγομένης παρθένου, προβάλλει αύτοΰ τίς

νεφέλας, χαΐ ποιεί λοιμδν, κα\ άρχεται τέμνε ιν τάς

ΛίΓαΐ, καΐ ο&τω θάνατος γίνεται. Καΐ ουκ είδεν ό

κτηνώδης, δτι 8ν φάσκει θάνατον ψογίζων, μΐΐΜν

ζωήν ώφειλε καλείν, δια τδ άπδ σωμάτων άπαλλάτ-

τεσθαι τάς ψυχάς. Εί δε δλως τδ είναι εν σώματι την

ψυχήν φυλαχήν ηγούνται οι άρχοντες, τοΰτο ουδέποτε

επιτελείο άρχων, Γνα άπαλλάξη άπδ δεσμωτηρϊου

την ύπ' αύτοΰ κατεχομένην ψυχήν, χατά τδν αυτού

λόγον. Κα\ πόση τι; άτοπία εν ταύτη τη χυβευτιχϊ)

διδασκα).ία !

ΝΓ'. Τα δε άλλα χλεύης Εμπλεα· ως οΐ Ιχλεχτο:

αυτών καλούμενοι. Κα\ τω μεν 6ντι εξελέγησαν ύπο

ΐ|ΐιίιΙ(·ιιι 3(1 (Ιίΐιπηηΐίοηϋΐιι 3 ιΐιιώοΐο <]εΐ6ϋΐΐ, ιιΐ ςιιοά Ο του διαβόλου είς κατάχριμα, 8πως πληρωΟί) τδ είρη-

εβί τεϊρβα ρεΓΩι-ίαΐυΓ : Εί Μ!>Η! (}ηι ίΐε-

ι·/ΐ(4 *. ΙΙΙί ειιϊηι νείυΐ ΓιιοΊ ςυϊιίαηι ϋοδίϋΒΐιΐβδ ηίΙΓιΙ

ορεπδ οχεροεηΐ, βεά εοΓίοδο ρϋΐ-ςυΪΓοηΐεδ ιιίΐιίΐ ρε-

ιιϊΐηδ ιιιΙεΙΓι^αηΙ. Οιηϋιΐδ ει Αροβίοΐιΐδ ϋβ νίτΐιΐί

ιΐεηυηΐίβι (ιι'ηιιίπιηι ρι·ορ1κ·ιίι·ο ϋΐοδ :ιΙ11.ιΐιι οοςηο-

νΐ'ΐ-ιΐ), ηοη «·χ Οεϊ, ί,οιΐ (Γΐ3ΐ>ο1ί ηια^ίδΙεΓίο ϋΐδεϊρΐί-

ιΐ3({ΐιε ρΐΌ£ΐ'ε<Π , Γυτίοίοβ υΐίηαβ ΙιοηΓιηεβ, εΐ ο(ίο-

&Ο8, ίΐΐιμκ; ίη βυβεερίη ίηιρι·υ1)ίΐ3ΐε ροπίιΐίΐΰβ8. Οε

ϋβ ϊ;:ϊίιΐΓ 1θ(|ΐιειΐδ : <.)η'ι ηοη ΙαύοΓαί, ϊιΐφπΐ, ηαη

ιηαηιΐιιι'ίΐ ' ; <|ΐιο ίιιεΓίϊυηι Ϊ:-|ΟΙΊΙΙΙΙ :κ1ιιηιΙ)ΐ·;ιι·ι·ι ίη-

εΐίΐιιΐιιηι. ΟχΙεΓυιη εαΐοΰΐιυιηεηοδ ίρ.-,Ί δΐιοδ ΙΙΟΓ-

ΐ;ιηΐιιι·, νίοΐιιπι ιιΐ 8'ιΐιί Ι.ΐΓ^ϋ δυρρειϋίειιΐ. Ιί νείΌ

ς:;ίΙΐϊΐϋ(·ιιΐ)(ΐιΐί: οριιβ Ιιαίιεηΐ οίοοιίβ 9ϋΐδ οΟοπιηΙ, ςυο

μένον · Καΐ ΐίι βρώματα -αί'τοϋ έκΛεχτά.

γαρ καθεζόμενοι κηφήνες, κα\ μηδέν έ ργαζίμενο·.,

αλλά περιεργαζόμενοι, και μηδέ γινώσκοντες, οίς

έπικηρυχεύεται 6 άγιος Απόστολος, λέγων (ως κάτι

προφητείαν γινώσκων), δτι ούχ εκ της του θεού όι·

δασχαλίας έ-ιφοιτώσιν, αλλά εκ του διαβόλου έμ6ί-

βροντημένοι τινές, άργο\, και αυθάδεις κακών. Φ4-

σκει, λέγων · Ό μΐ\ εργαζόμενος, μηδέ έσΰιέτω'

ίνα παραχάραξη την των πάρεργων τούτων ύπόθειιν.

Πΐραχελεύονται ουν τοϊς αυτών κατηχουμένοις τρί-

φειν αίιτοΰς δαψιλώς. Ο! δε ·πάν 6-ιοΰν άνϊγχιϊο^

προσφέρουσι τοις έκλεκτοΐς εαυτών, Γνα δήθεν εΰιίί-

6ής όφθίίη τρέφων τάς ψυχάς τάς έκλελεγμ«!νιΐ(. ί"

. κιν, 0. « ΙΙαΙβε. ι, 16. » II ΤΙιοβδ. ίιι, 10.
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εστί* ειπείν, προφάσει του Α βε'ιΙϊειΊ ϊιι αΙβηιΓι$ Γ|··«.·ΙΪΪ ΠΙίβ αηΐηιηΙιιΐΒδε λα6όντ:ς, ό

εΟξασΟαι υπέρ των ένηνοχότων, μάλλον δε σχεδδν κατ ·

άραν αυτοί; έπιτιβέασιν, έπιμαρτυρήσαντε; αυτοί;

χαχίαν μάλλον ή άγαβοσΰνην. Φάσκουσι γαρ ούτω;·

δτι Εγώ ουκ έσπειρα σε, οδκ έθέρισά σε, ουκ ήλεσα,

ίίς χλίβανον ο6χ Εβαλον. &λλος ήνεγκε, καΐ Ιφαγον

Αναίτιος ε(μι. Και μάλλον πονηρο-ποιοΰς υπέδειξαν

τους εαυτών τροφεϊς. Καΐ γαρ αληθές. "Εδει γαρ τδν

Αρνούμενον τδν θίδν, τδν κοιήσαντα πάντα, μηδέ

άττδ των του θεοΰ τρέφεσθαι κατ' είρωνείαν. Α£ιτο\

'.'-. ου τέμνουσι τδν βότρυν, αλλά έσΟίουσι τδν βότρυν,

ϊνα έλεγχθώσι παντάπασι μέΟην μάλλον έχοντες,

ήχερ αληθείας άνάληψιν. Ποίον γαρ εστί τδ δεινότε-

ρον ; Ό μεν γαρ τρύγων άπαξ ετεμε τδν βότρυν ό

δε ί ·:'<:·// δια των μασσητήρων, κα\ δια του καταδα-

μάζειν Ικαστον κόκκον, μάλλον πολυπλασϊω; έβασά- '

νι<ιε χα\ έτεμε. Κα\ οΰχ όμοιο; οϋκέτι Εσται τω

τίμνοντι άπαξ ό μασσησάμενος χαΐ καταδαπανή-

σας ' · άλλ' ίνα μόνον δόξωσι δοξοποιεΐν όσον της

έχει τεκμήριον.

νίιΐοαιιΐυι. Λΐ 'ιχίί, φΐυιΐ νεί ιΐϊεΐυ πϋίειιΐΜΐι» β»ι,

115 36εερΐίδ ΠΙΙΙΙίεΠίΗΙδ, ΟΓ3ΐίθ)Γ>8 1θιΌ, Ι]Ι1.Ι1Ι1 ρΓΟ

Ιαι·£ΪΙοι·ί1)ΐΐδ εοιιε'ιρεί'β ι1ι·Ι>ιιΐ!ΐ·;ιιιΐ, ρι·υρι:ηιοιΙιιιιι ΐιιι-

ρι·ι·ε:αίι>ιιι·ιιι Γοροικίυηΐ, οΐ'ίΐίοπιιιι ίιι Ηοο 1ιι·ΐΜ·Ιϊι·ίο

ροΐΊιιϋ πικιιιι ρπ>1)ΪΙ;ιΙι.·ιιι νει·$;ι(:ιιιι

δϊι·. ειΓιιη Ιοφίιιιιΐυη : Εςο ι υ ηβ-

φΐβ »(·ιηίη:ινΐ, ηβφιε ιηΐ'δδΐιί, ηοιι ηιοΐεηιΐο εοιηιυί-

ιιιιί, ηοιι ΐη <ΊΊΙι:ιιιυηι ϊιηιιπδί ; ;ι!ίιΐ8 οίΗιιΙίΐ, εΐεο-

ιιιοιίί ; ΐηπηυιιίβ ;ιΙ> ευίρα »ιιιιι. Ιΐ3 εοβ ΐρβοβ, :ι ιμπ-

Ι;ιΐϋ :ι1ιιιιΐιιΐ', ηΐ3ΐεΠαΐ εοιίιίειηηαηΐ. ίιιΐ'ο ίιΐ φΐϊιίοιιι

:ΙΓ. ηιι.τίΐο. Ν;»ιιι ςιιΐ Οειιιη, 3 ιριο οιηιιΐη Γ»εΐ3 δΐιηΐ,

ιΐιΐί^ηυβ 68(, ΐ]ΐιί 1>οί Ιιοιιίβ ηοε ιιιοιίο ρι·ι·

Ιαιίϋ.ιιίηιιι :ιΙ:ιΐιη·. ΡΓΧΙεΓε3 ταεειηοβ ευιη

:ιιιΐ|ΐιιΐ;ιι·ι: ηοιι :»πι1ι.':ιιιΙ, ϋβιίεπι Ιηιηεη νεβευιιΙιΐΓ,

πι οηιηίηο εοηβίεΐ εοπβΐηΐβ 36 Ιβηιιιίεηΐία ΐ!Ιθ8 ρο-

ΐίιικ, ςιιηιη 8υ8εερΐ3 νβΐ'ίΐβΐβ 3ΐ1 ίιΐ ίηιρείΐΐ. ΟΙΙΜ·

εηϊιιι £Γ3νίιΐ8 εβΐ? Ναηι ςυΐ νϊηιΙι·ιιιϊ:ιΐ, ίιοίπιηι ϋϋ-

ηιιΊ Μΐιιρηίίΐΐ ; ΐ|ΐιϊ νεπο εοιηειίίΐ, ιΐιιιιι 3εΐιιθ8 βΐη-

ςυΐο» ιηαηϋίΐ 3€ (Ιϋΐιΐΐΐιυβ εοιηηιι'ηυίΐ, ιιιαίιο :ιιιί·-

ιηβηι ΙΟΓηιιεί νείΐϋΐηεηΐίυβ 36 εοικ-ίιΐϊι. Νέε (·:ιι!ϋΐιι ε]υ$ ηιιί βειηεΐ ι·ε$6ε3(, 36 ηιιΐ εϋηιηιοΐίΐ εΐ εοη$υ-

ιιΐίΐ, 6886 Γ3ΐίο νίιΙιΊιιι·. 5βι1 ίιΐ ιιιιιιιιι 8ρεεΐίΐΓ6 νίιΙεηΐυΓ, ίιι ιριοιΐ νεπ!3ΐΐ8 ΐικίίεΐυιη ιιίευηφαβ |>ι;ι·

86 ΓβΓΐ 666 :κ' ορϊηίοηβαι ΒΙΚΙΙΙΙ οοιιαίΐβικίαηι ίη ιηειίίιιιιι ίΐΟεί'αΐ.

ΝΔ'. Είτα πάλιν άθυρογλωττεϊ περ\ του παραδεί

σου, δν χαλεϊ χόσμον. "Εστί δε, φησ'ι, τα φυτά τα εν

αίτιο, & παρ1 ήμίν επαινετά, & αύτδς αρνείται, ίνα

δειχΟί, αληθώς ϋπδ του Βφεως ήπατημένος. Καθώς

λχείνη; παρέφθειρε την άκοήν της άκακου Εύας, ού

τως 6 δίΐνδς 6φι; καΙ αϋτδ; παραφθείρει άκοά;. Τα

γαρ, φησ\ν, εν τω παράδεισο* λεγόμενα φυτά έπιθυ- (

μιών είσιν άπαται, αϊ διαφθείρουσι τδν λογισμδν των

ανθρώπων. Τδ δε εν τφ παρχδεϊσω φυτδν, εξ ων

γνωρίζουσι τδ χαλδν, αυτός εστίν ό Ιησούς, ή γνώσις

ή εν τφ χόσμφ. Ό δ£ λαμβάνων διακρίνει τδ καλδν

και τδ χακόν. Καΐ όρ^ς πώς πάντα τα ορθά διαστρέ

φει , του Αποστόλου διαρρήδην βοώντος χαΐ £ιδά-

σχοντος, ότι Φοβούμαι μήαως, ως ύ δρις έξηπά-

τησετ Εΰατ έτ τη ααγ-ουργίφ, ούτω φΟαρη τα

να'ιΐιοΐη ύμώτ από της άγτότητος χαΐ της άαΛό-

Γητος, ττ\ς είς τύ* Χριστοί. Κα\ ορά πω; άπεφή-

νατο αΰτδν πλάνον χα\ πανοΰργον, και ήπατηκότα

την Εδαν. Κα\ πάλιν εν αλλω τόπφ ό αύτδ; Απόστο

λος · 'Α.Υΐ\ρ ουκ όφεΙΛει χομζιν, δόξα χαΐ είχύη·

θβον ναάρχωτ. Κα'ι δρας, ώ; δόξαν Θεοΰ έφη την

χ4μην έπ\ σώματος φερομένην, και ουκ εν ψυχή · και '

μετλ ταύτα φησιν Αδάμ ούχ έζηχατήΟη · άΛΛ1

ή γντί\ έτ χαραβάσει γενομέη\ ήμάρτηχε. Σωβή-

σεται δε δια της τεχτογονίας, εάν έμμεΐνωσίΐ

εν τη χίστει. Κα\ δρα πώς φύσει τα αληθινά χεκή-

ρυχται εν τί) βεία Γραφή. Κα\ μάτην ούτως κομπο-

-'-·.., μάλ>.ον δε χλεΰην υφίσταται παρά τοίς την τε-

λείαν φρόνησιν κεκτημένοις. Είτα πάλιν ενταύθα δι

ηγείται μη είναι τδν κόσμον του θεοΰ, άλλ' ή άπδ

μέρους της ύλης πεπλάσθαι. 'Εν τω δ& μη έαυτώ

βτοιχεΐν, αλλά κατά των αυτών φέρεβθαι άνασκευάς

χα», χατασκευάς έπιπλαττόμενο;, παντί τι;) σαφές

έσπ ληροΰντος εΐναι τδ τοιούτο φρόνημα.

1.1 V. Εαϋβιιι ϋιΐ£ΐι% ϋι-ειαΐ» (1β ρ3Γ3<1Ϊ3θ

ηιιβιη ιιιιιιιιΐιιιιι 3ρρεΙΐ3ΐ. 8υιιΙ ;ιιιΐοιη, υΐ ΐΐΐβ ιΐίοίι,

ιΐιΐί :ιι·1)ϊΙΐ'ίΐιιιιΐΓ, ίρ$6 νεί'Ο (1;ιιιιη:Η, ηΐ νεί ΙΙΜΓ ν.ι-

Ιΐοιιβ (Ιι.'Γ.ι'ρΐιπη 86 31) ΒΟΓρβηΙβ ιΙΐΊηοιικίΐΐΙ. Ναιη

Γ,ικ-ιικκίιιιοιίιιιι) Ϊ816 ιιίιηίιιηι 8Ϊηιρ1ΐεΪ8 Ενχ 3υπΙιιΐ8

ρεπιϊεΐειη ΐη8Ϊηυ3νΐ( : βίε ει Ιιυπίϋ .-ιυιΙίΐΐΗΐι ίϋειη ιΐΐβ

86Γρεη$ Ιιοι ι ΠΐίίΪΒ εοΓΓυρίΐ '. 111% ί^ίΐιιι·, ίηηυίΐ, ηιια;

ϊη ρ3Γ3ΐ1Ϊ8θ 6886 ιϋευηΐυτ, 3ΐΊ)θΓ68, ευρ'ΐ(1ί(3ΐί8 ϊΐΐε-

ΓιΊιι^ΐ' 811ΠΙ, ΐ|ΐιϋιιΐϋ Ιιοιιιίιιιιιιι αηίΐιιί (1«>ρι·:ιν:ιι·ί 8<>-

Ιεηΐ. ΡΟΓΙΌ ΓΙ^ΚΙΗΠ ίΐίικί φΐυ Ι,ιοηιιιιι ιϋ;,ΊΐθϋοίΐιΐΓ,

ίρ56ΐηεΙ ^ε8ι15 ε»1, δίνβ βείεηΐίϋ, ηυο} ίη Ιιοε ηιυηιΐο

ι-εβΐϋεΐ : ΐ[ΐιαηι ιμπ αεεΐρίΐ Ιιοηιιηι 3 ιιιαίο (Ιίβεεπιίΐ.

. ϋΐ ΐϋΐε ςυίιΐιμιίϋ ινοΐιιπι εβί ιΙίΒίοπμιοΓο 8ΐυ-

Ι-ΙΠ11 Αροβίοΐυβ (ΙΐβεΓίβ είβηιβΐ 3ε ρι·;ι·ιΙίι·ι·ι :

ιίοΗΐ ΐίτρεπί άεοερίι Εναηι α$ίιιΐία ί«α, ιΐιι

αίΓηιιιψαιιΐΗΤ ί-οιμί/ιΐίοηα; ι^αΐηι: α αΐίΐϊΐαχ ΐΐ $ίιη·

ρΐΐοίΐαΐβ ίιι €Ιιτίί(ιιηι '. ΙΙΙ)ί ΪΙΙιιιΙ ;ιιιίπκιιΙνι;ιΙί^ ΐ|ΐιο-

ηκιιΐο ίιηρυί>ΙθΓ6ΐιι ίΐΐιπιι ίιι; νιιΓπιιη 6886 ιΐίΐ'ΐιΐ, 3 φΐυ

Ε\·3 «1εεερΐ3 8ίΙ. 5ει1 ;ι!ίο Ιοεο ίιΐοηι Λροκίοΐιι», Γ/Γ,

ΐικμιίΐ, (ιιιηαιιι <ιΙ(η; ηοη ιΐαίχα, αιιη ίϊι ι//οπα α.

'. ΟιιΐΙ)υ8 νεΓυίβ νϊϋβδ υΐ εοιηβηι ίΙΙ:πιι,

ΐη εοι·ροΓ6, ηοη ΐη ιιιιΐιηα ςβπΐυη, Οβΐ

ηρρείΐβΐ. Οεΐηϋϋ 8υ1)]ίεΐΐ : Λίΐιιηι ηοη β$ι

ίΐά ηΐΜ/ίβΓ «ι ΐΓαη&φτβίίίοηβ (ααα ρβ€οανΐΙ. ΗαίναΙή-

ΙΙΙΓ ιηιΐι'ίκ ριτ ηΐι,τ,ΐΓΐιιη ρΓοπβαΙίοηβιη, :ϊ ρεηιιαιι-

ίίήηΐ ί.Ί [ιάί ·. Υίϋε ςιιαιη βριε 83ει·Ϊ8 ίη Ι.ίιΐΓΐ-ίκ

νεΓ3 ιιε ίίιΐΓΐ·ι:ι ΐ|ΐκι·ΐ|πΐ) ρΓΟίΐΙΐοεηΐυΓ, ΐΐΐβ εοιιΐΓβ

ΓΓυϋΐο 8680 νεηϋΐΐεί, νεί ροΐίιιβ Ιϋΐΐΐηπο 8ΐΐ βρυιΐ

εοδ, ιμιΐ ρβΓΓβεΐβ βηρίεηΐΐ» ρρχϋίΐΐ δυηΐ. Αάϋίι βο-

(1ι·ιιι Ιοί η, ΐΜίπιϋυιιι Ι1Μ1ΜΜ10 3(1 ϋευιη ρβΓίΐηβι-β, 86(1

3 ιιΐ3ΐβπ* ρ3ΐ·ΐϊΙ)αδ 6886 ΓαΙχίΓαΐυηι. Υβπιηι Ιιοε ίρβο

ςυθ(1 Μ'ι-ιιιιι ιιπιιίηΐι: 6θη86111ΐ;ιΙ, 8βϋ 63 ίρ53 ιΐο-

μιιι:ι!:ι, ηιιχ Γοηϋιιχίΐ, 6Υ6Π31 3ε

Ιιιεε 3 ηΌΙίι·3ΐιΐΪ8 ΐιι^ειιίο 68&β ι

1 Ι)«ϊ*8« ηοηηίΐιϊΐ νίϋεΙϋΓ. · Οκη. π, \ $<\<\. * II ΟΟΓ. ιι, 3. * Ι ΰοΓ. χι, 14. · Ι Τΐιη. ιι, Η, 15.



8. ΕΡίΡΙΙΑ.ΜΙ *Ι2

ΙΛΙ. ΡΓχΗοΓβα αηίιηαπιη» βχ »1;ΐϊ ίιι 3ϋ:ι οοΓροι·;ι Α

ΐΓ3ΐΐδίΙΐ)8 ο<1Ϊ3δβπΐ. φϋοιΐ ιηΜίϋίίοΐιιιη 3 Ρΐαΐοηο,

νοί Ζβιιοηο 8ΐοίοθ, νβΐ φΐορϊ:»ηι αΐίο οχ Γ3η3ΐίοΪ8

ϋϋδ οοΓΓΟ^αβδβ νίιΙοΐιΐΓ. ΕίοιΓιοι φΐΐ ΒοΐΊ ροίοδί,

υΐ 3 οορροΓβ ΐη οοπραβ Βΐιίιηβ ΐΓ3ηδΓβι·3ΐϋΓ? Ναηι 8Ϊ

οοι·ρω·3 ]αιιΐι1ι>ι1ιι>» Γοπη»1α οΐ ραι·αΐ3 ΓυΓβηΙ, ιιΐ

αηίηΐ35· οχι-ϊροΓοηΐ, ιιοηηΐΐιϊΐ δοοιιϊοβ ιδία Γαοιιΐί νβ-

τϊδίιηΐΐβ 667 ρΐ'ορΟΜβίΐΙ. Νϋηο οοιη ία ςιιοά ρπ>-

8βπΓΐ113ΐΙΙΓ 6X18113 φ!3(ΐ3111 β &ΐί!ΐ3 911, 11011 \ίύθΟ

ςιιοηι»ίΙιιιοϋιιιιι Ι3ΐιΐϊ11ο ϊη οορροι-ο Ιβιιΐϋΐη ο1>βΠ3-

ΐειη 30 €ορί3ΐη 3ΐιίιιΐ3 ι·οροπ»ΐ; δίο βιιίιιι ΙΐηβΐιηΐιΐΓ

03 οιηηϊΒ φ.ι;κοαηςαβ Ιίΐιιίοιη ΙίιΐΒΐιηΙυΓ. 1ΐ» ηυΐΐυδ

ϊίΐΐϋϋ Β3Π·3ίΊοιιΐ Ιοουϋ Οδΐ ; ηβο 31) υηο οοι-ροΓβ ίη

ηΐίιιϋ «ηίιιι* ΐΓαηδίϊιηιΙιιηΙϋΓ. δίφΓκΙβη βΐΐδΐιυο ηιυ-

ΐηβ ηΐ3ΓΪ8 30 ΓοηΓιηΐΕ οοιιμιηπίϊοηι; ηίΐιϊΐ ϊη «11ο

αηΙιιιαΓιηηι §οιιονβ ρΓορίΐ^Ιΐοηβ ΓΟΙ·ΗΙ»ΙΙΙΓ. Νυιη

ϊβΐΙιΐΓ «Ίο ιοηδ'ΐδΐΐΐ βηΊιηβ, αϊ 3ΐη1)θπιιη οοριι1»Γιοι>ο

οιίΓροπιιη οΐιτϋΐ3ΐο!Ί5 ΐϊΐίιΐδ Γβΐιιιίαιη 3ΐ>δθΙ\3ΐ? δβηβ

ιιιΐι-3111 ΐΙΙοΓυιη είοΙϊιΙίίαΚΜίι οροΠβΐ βδδβ, ςαί β]υδ-

ιιιοιίϊ νβΐ Οθ8\ι»ηύο δϊοϊ Γιηχβπηί. Νοϋϊβ αυίειη, ηο

οδββ λΐδίΗΒ οβί νβίαίο Ιοιίβϊηαιιο βρβίιιηοηΐί 1ιο]αδ

ϊηΓοΐΊΐΐ383θ δροοίβιη. ΟΙΙΟΟΪΓΟ» ρβπποίθ83ΐη 1ι»ηο

ί'χίιϊ:ιΙιί1ι·"ΐ ορ'ιηίοηβπι ρηκίεπηϊΐίαιη. Νβιη

πιΐ ο]ιΐδΐιιοι1ί οηιηί3 <1ο§ιιΐ3ΐ:ι. Εΐεηιιη

ϊϊ οοι·ροιΊΙ)ϋ3 ουι-ροΓα ιηιιίβηΐ αηίιηκ, υΐ φ^ί οϋιη

Ιιοιηοίιιβπΐ ροβίβη εβηΐ» εχβΐίΐβΐ, εϋΓ ηοη βι Ιιοηιΐηο

νβΐ 1)ονο 03ΜΪ5 η;ΐ5θίΙιΐΓ? 3ΐιΙ ΟΙΙΓ ηοη ανίδ ρΓΟζΐ^ηι-

ΚΙΓ? Ιηιο οοιιΐΓβ, 8Ϊ ςιιοίΐ ΐηΓιηίιϊ Ιβηιροπβ βρβίΐο

ιηοηβίΓυιη Ιι»]·" βοιεπ» ονίίΐΐυΓ, ροηοηΐί ΙιβΙιοΙιΐΓ

ϊηδΙαΓ. Αο ιΐ3ΐιΐΓ3 ιΐιιΐι!»!·!) Ίρ83 δπΐ8 80 Γπι'ώιιδ οοη-

ΐϊηεΐ, ποφίο »ιΊ Ιιοιηΐΐιΐ», 3υΐ ρβ€υ(1ίδ ιιΜΊιΐδ η»ΐυ-

ΓΛΙΙΙ, οοηΐι·3 φΐ»ηι ροβίιιΐοΐ ϊρδβ, εοιηιηαΐαΐ, δβιΐ ϊη

ιιιι;ιςυαΐ|ΐιβ δρβοΐο θ3(1(Μΐι ρορροΐιιο '|ΐΐ3ϋΐα& ηο οοη-

ΐΐίΐΐο ΙΌΙΙΙ3Ι101· ^;1η1 ΛΌΓΟ δί βΟΟΓρΟΓΟ 3ΐίϋ<1 ρΓΟβΙΙΰΙΌ

< οι-ριΐδ οΓΪι·ί ηοη ροίεβΐ, ςιιβιιΐο ιηιΐβίδ ΐη βϋυοΐ οοι·-

ριΐδ ΐνβιΐδ^ΓΟίΙΊ Ιιοιιιίηίδ αηϊιηβ ηοη ροΐοΐ'ίΐ? 0»3β βδΐ

βυΐοηι, ίηφίΐΐ ϋΐο, ιιιιιΐ3ΐΐοηΐδ ϊΐΐΐιΐδ Γβΐίο» υΐ ηϊιιιί-

ι·ϋΐη 8ΐ, ουιη Ίη Ιιοιηίηβ εδδοί, νοπίβΐίδ δΐ·Ίοηΐϊηιη

ηοη ρβΓΟβροπΐ, δυυΐικίβ Ίιι οβηβιη, αυΐεφίιιιη ΐη-

(Γθ(Ιιιοΐ3, 3ο ροπϋοιηϊΐ», ϊηίοΗΊΒειιΐίηςϋβ ρπίΒΐΙΊΙα ,

ΙιωηΒηαηι Ίιι ο»Γρυδ ϋειιαο ΓονοιΊοΐυΓ, ηΐΐ|ΐΐϋ Ίΐ3

(ΌΙΙΐρΟδ δο'ΚΊΙΐΐ* Γ80Ι3 ΪΠ ΟΓΟΟΜΙ ΙαίΙΚ

ΝΕ'. Μεταγγυμοός δ^ ψυχών δ:Γ,·,'ΐΙτ»ι άπο σωμά

των εις σώματα, άτινα τάχα ή παρά Πλάτωνος, ή

Ζήνωνος του Στωϊκοΰ, ή παρά τίνος των πεφαντασμί-

νων έρανισάμενος τουτί τδ ψεΰσμα ευρίσκεται. Πώς

γαρ οΤέν εστίν άπδ σώματος είς σώμα είσκρίνεσθαι

την ψυχήν; Εί μεν γαρ σώματα πεπλασμένα κοΛ

Ετοιμα ην, και οΰτω τάς ψυχάς ΰπεδέχετο, πιθανή

τις ην ή της τραγωδίας μυθοποιία' εί δε τδ σπειρί-

μενόν εστίν εκ σταγόνος βραχείας, «ως ή ψυχή εν

τψ τοσούτω μικρώ σώματι εύρε τοιαϋτην ευροιαν;

σταθήσεται αύτοΰ 6 λόγος. Ο&τε γαρ άπδ σώματος είς

σώμα μεταγγίζονται αϊ ψυχαί. Δίχα γαρ μϊξίως βη-

λείας προς άρ1ρΆνα, χα\ αδένος πρδς Οήλειαν εν έχά-

στω των ζώων, ουδέν τι των πλασσομένων γίνίται.

1 ΤΛρα γοΰν οΰτως εστηχεν ή ψυχή, ίνα τ^ συναφείς

των δύο σωμάτων τδ τραγώδημα τούτο του άγύρτου

έπιτελέτη; Κα\ πολλή τίς εστίν ή άτοπία εν τοϊ; τα

τοιαύτα χαν διανοουμένοις. Ημείς δε ?να μη τα σεμνά

μεταβάλλωμεν , άρκετώς Εσχομεν μίνον ως άπδ τΑ$*

ρ"ωΟεν δούναι της υποθέσεως τδ είδος. Παρελεΰσομαι

τοίνυν άπδ της τοιαύτης φθοροποιού υπόνοιας. Κι1.

γαρ πάντα δτοπα τα τοιαύτα διανοήματα. Εί γάρέχ

σώματος είς σώμα ή μεταβολή των ψυχών, χα\ ότβτΛ

δνθρωπος ύστερον χύων, δΗά τί μη άπδ άνθρώποο

χΰων γίνεται, ή άπδ βοός; δια τί όρνις ου τίκτεται;

Άλλ' εί άρα συμδαίη χρονωτινί έντζ) άπλέτψ αίώνι

τιράστιίν τι γενέσθαι, σημείου Ινεχα γίνεται Καΐ ή

φύσις μεν εαυτής τους δρους έπίσταται, χαϊ ου μετ

αλλάσσει φύσιν ανθρώπου, έτέρως πλασσομένη παρά

* την φΰσιν, ουδέ εκάστου χτήνους· άλλ' εν έχάτπ]

ποιίτητι ή αυτή ποιίτης γίνεται. Καΐ εϊ όλως σώμα

ίτερον άνθ' ετέρου άπδ σώματος ου γίνεται, πόσω γε

μάλλον ψυχή ανθρώπου είς Ιτερον σώμα ου μεταβήαε-

ται ; Καΐ ίνα τί, φησί, μεταβάλλεται ; αλλ* Γνα εΓ ιτοτε

ένάνΟρώπφ μη συνεΐσα την της αληθείας γνύϊ'.ν,£7

κυνί, ή εν ϊππ(,ο γενομένη, χαίδαμασΟεΐσα, κα1. σον-

εΤσα, ανάκαμψη πάλιν είς ανθρώπου σώμα, χαϊ ούτως

γνούσα την γνώσιν άναληφθήσεται είς τδν δίσκον τ?;ς

σελήνης. Καΐ Εστί θαυμαστδν ΐδεΐν, δτι εν μεν 4ν-

Ορόπω γενομένη, παρ'φπαιδευτήρια, γραμματιχοί,

σοφιστα! τε χαϊ τεχνών αμύθητα πλήθη, χα\ λαλ'.ά,

χαϊ ακοή, καΐ λογιότης, εν άγνωσία ύπήρχεν ή ψυχί],

εν δί χοίρφ γενομένη, μάλλον έπέγνω' ίνα δείξη1η ς»ο ρορ ίΐΐυϋ δβηο ιηΐπιηι οδΐ : Αηϊηιηηι

ιΐϊυ ίη Ιιοιιιίηο Γιιίι, οιιΐ δοΐιοΚιπιιη 8Γ3ΐηηΐ3ΐίοοΓΐιιη, ρ μάλλον την αύτοΰ έπαγγελϊαν της γνώσεως

δθρ1Γΐ8ΐ3ΐ'ΐιιη , ϊηιιιιιηβΓ3Γϋΐη (Ιοπιφίο 3Γΐΐυηι οορί3 ρων ουσαν, δια την αύτοΰ πλάνην καΐ άσέδειαν.

Βΐιρροΐϊι, (]υί δΟΓηιοοίιι,ιιΊοηο, ιιικϋΐιι, οηιϋίιϊοηο ρι-χάΊΐυδ εδί, Ίη εο, ϊηφΐ3ΐιι, Ιιοηιϊηε Ι3ηΐ3 ίιι ί

ΙΪ3 :ΐΙΙΪ!ιΐ:ΐΙ1Ι 6830 ΥΟΓδ:ΐΐ3ΐη, 03ΙΙ1(1θΙΙΙ ΛΌΓΟ ΙΙΙΟΧ Ιΐΐ ΐη ρΟΙΌΙΙΠΙ ΐΓ9ΙΙδΐ313 ίΐΙΟΓΙΙ, ΙΙΙ3]θΐί& 0886

ρ3ΐ·ΐ!θϊροιη. Ουο (|υϊ(1οηι άοοΓΟίο δυβιη Ϊ1ΐ3ΐιι βοΐοηΐία; ρι·οΓι:δ^ΐοικ·ίΐι ροΓΟΟπιιη ρΓθ|ΐι·Ϊ3ΐη >, .

(Ιεοΐανλΐ. Τβηΐιΐδ οβί ΙιοιηΊιιΪΒ ΟΓΙΌΓ οΐ ϊηιρΐοΐ3!ί.

668 '·^ '· '"' Α<ΐ3ΐιΓι ν,·ι ιι Γ3ΐ)ΓΪ('3ΐίοηο ΐιίοιιι Ί!Ιβ

(Ίΐιη (1)8ρΐΐΐ3ΐ, 3ΐϊβ ρΓΟ η!ΐΪ8 03(10111 (Ί ι :ιικ!ί Ιι. ι·η\ι;ι

ροι-ίοχίΐ. 8ίο οιΐ'.ηι 35δθΓΪΙ : Εα:ιι ςυί (Ιίϊΐΐ : Ραάα-

ΪΙΙΚΛ /ιοιηύιοη αά ίιηα^ίηεηι ηοείΓοιη α ίΐιιηϋΐνιΙΊ-

««ιη1,3(Ι(Γιι1Ί88θ.ηοιιηΐΙπΙ, ϊΐβςυβ οοηοορΐδδΟ, Υαιίι*,

ι; φΐοίΐ ϊη δονΐρΐυτη ηοη Ιοςϊΐιιι·, 80<Ι ϊΐΐιπί

ι, ί·'ί,'Γί«ΐί.'»·> Ιιοιαΐηεηι αά ϊηικζ/ϊηαη ηο$1τα»ι

\Ί·ι·ιΐιιι ηοη ιηιιιΐπ ΑρΟΒίοΙιΐδ, Μ·.!

Ν (7*. Περί δε της του 'Λδάμ -λάσεως δ ούτδ; δι-

ηγούμενος Ετερα άνθ' ετέρων τη πλάνη συνυφαίνΕΐ.

"Οτι, ψησίν, δ ειπών, Ποιήσωμετ άνθρωποτ χ<η'

ΐΐκόγα ήμετέραΓ χαϊ χαΟ' όμοίωσιν, χαΐ πρ

βησι λέγων τδ, ΔεΰΓβ, χοιήσωμετ, δπερ ου

πται, άλλα ΠοιήσωμεΓ ά^Ορωπον χατ' είχύνα 1\μ*·

τέραΓ χαϊ καθ" όμοϊωπΊΓ. Ελέγχει δε τούτον ί 5γ«>;

'Λ-όστόλος λέγων, καΐ αύτδς δ Κύριος εν τω Εύ»Τ«

ιι. ι,ϊΰ.
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γελίω, ϊτε οΐ Φαρισαϊο·. προς αότόν έφηϊαν, ότ·. Ον \ οι Ποηιϊηιΐδ 'ιρδο ίη Ενβηζεϋο ΐΐΐιιηι Γ€<1:ΐΓβΐιίΙ.

1 είναι τύν άνθρωχον μονώτατον, χα\, Μων-

σής είχε διδόναι βιβΜον άαοστασίον, έχδάΛ.Ιειν

τη»· γνναϊκα' χοή ό Κύριος πρ^ς τους Φαρισαίους

ϊόν ϊλεγχον έπιφέρων, Ελεγε· Μωνσής χατά την

σχΛηροχαρδίαν υμών έγραψεν απαρχής δε ου

ούτως. ΆΧΙ' ό αοιήσαςάρσεν παΐ ΟήΛυ

Β. Καΐ είχεν· Αντί τούτον χαταΛίΙψει άν-

ϋρωχος τύν χατέρα αύτοΰ χαϊ την μητέρα αυτόν,

χαϊ χοΛΛηθήσεται τη γυναιχΐ αυτόν, χαϊ έσονται

οί δύο είς σάρκα μίαν. Κα\ ευθύς επιφέρει, λέγων

ΕΙ ονν ύ θεός σννέζενζεν, άνθρωπος /«') χωριζέ-

τ«· δμολογών θεδν, τουτέστι τδν ίδιον αύτοΰ Πατέρα,

τδν Αδάμ πεποιηκέναι κα\ την Εύαν, και τδν γάμον

τδν σεμνόν έ| αύτοΰ χεχτίσθαι. Τη δε αύτοΰ ακολου

θία χα\ 6 άγιος Απόστολος κήρυξ ων της αληθείας Β

λέγει· Τύ μνστήριον τοΰτο μέγα εστίν. Έγία δε

Λέγω είς Χριστύν χαϊ την ΈχχΑτισΙαν· Ενα άπδ

του δμοιώματος του υπό του θεοΰ χεκτισμένου,

Αδάμ τε κα\ της Εδας· ότι δ θεδς έχτισε, χα\ εΐπεν

4 Αδάμ· Τοΰτο όστοΰν έχ των οστών μου, χαϊ

έχ των σαρχών μον κα\, Ά>τΙ τούτον χα-

άνθρωχος· και ότι 'φχοδόμησεν αΰτφ

τ!\ν χΛευρα,ν είς γυναίκα, κα\ ούχέτι Ιτερον αύτφ

ςάσχει, αλλά μυστήριον μέγα. Κα\ ε! μεν εν άνΟρώ-

πψ χα\ γυναιχΐ την πλάσιν, χατά δ* την άναγωγήν

δι' άλ).ηγορίας φέρεται.

Πώς ουν αυτός βδελυχτά ηγείται χα\ αλλότρια της

του θεοΰ αληθείας, χα\ υπό άρχοντος τα ύπδ θεοΰ

χεχτίσθαι βλάσφημων, χα\ παραφέρων την διάνοιαν

από της αληθείας ; Είτα φησιν Επειδή άπ' αρχής

ή ψυχή άποσπασθείσα άνωθεν θλίψιν έμποιεΐ τη άνω

δυνάμει, δια τοΰτο καθάπαξ αποστέλλει, χαϊ συλΐ

από των αρχόντων το λείψανον το έαυτοΰ, βπερ εστίν

ή ψυχή, δια τουτων\ των φωστήρων. Μεγάλαι ημών

αϊ ελπίδες, χαΐ μεγάλη ημών ή χαραδοχία, δτι ούχ

Ισχύει 4 θεός ό αγαθός, κα\ ζών, χαΐ δυνατός σώσαι,

ου λέγω την έαυτοΰ δύναμιν την εξ αύτοΰ έσπασμέ-

νην, αλλά τα Οπ' αυτού γεγενημένα κα\ πεπλασμέ-

να, εάν μη δι' άλλου τινός τρόπου, καΐ ληστείας κρυ

φή συλήσας την άπ' αύτοΰ άπεσπασμένην δϋναμιν

από των επουρανίων, ως ό αγύρτης ούτος λέγει, ου

δύναται ήμΐς σώσαι.

;| Ί :ίι·ιιί;ιιιι Γΐίΐιιΐ'ΐΐΐιΐΐΐι 3 εθ6ΐεδΙΪ1>118 ίΐΐίβ

ι.ι··Ί" >ϊ·ι ν:ι1Τ Π08 ρθ88ΪΙ.

ΝΖ'. Και τί Ετι χατατρίβομαι κατά λέξιν της αύ- Ο

του άτοπίας χρονοτριβούμενος ; Ως καΐ βλάσφημων

ουκ αίσχύνεται ό τάλας τον λαλήσαντα εν τω νόμφ

και εν τοις προφήταις άρχοντα λέγειν του σκότους.

Μαχάριαι ημών αϊ ελπίδες, δτι άρχοντι του σκότους

ό Χριστός Ιλθών προσφέρειν ήνάγκαζε. Καθαρίσας

γαρ τον λεπρόν τον εν * τω νόμω γραφέντα ϋπ' αύτοΰ

λαλήσαντος, το εν τω νόμφ έπιτελεϊσθαι δώρον,

ΆχεΛΒών αροσένεγχε τύ δώρόν σου, τω χαθα-

ρισθέντι ύπ' αύτοΰ λεπρώ λέγων, χαϋΐας αροσέζαξε

Η.Ί.Ί ης. Δώρον δε ή"ν επί της λέ-ρα$ δρνις εϊς θυ-

ευηι ΙΊΐ3Π3.τΐ ίο ΙοςυοΓοηΙιΐΓ : Λ'οιι ίίί ίοηυη»

ΛοηιιΉίίη «»« ΪΟ/ΜΙΗ · ; ει, Ι/ΟΙ/ΪΜ ,/ΗΜΪΙ Λατε 1\Μ·

ί;.·«ί τερηίΐϋ, ει ήίατί νχοηηι , 8ΐε Ί$1ο$ ΓθΓ«11ίΙ :

«ιιίίΐιι ηοη /Ήίί ίίε. 8εά ηυί (εάΐ, ιηα.τυ/ιιηι (Ι («-

ιιιίηαιη (ε^^ι. Ει ιΐίχίί : Ρτορίετ Ιιυο τείΐηηιιεί Ιιοιηο

ραΐτεηι ει ηιαίηιη $καηι, ει αάΗιντεΙιίι ηχοή ικα·, <'(

ι'πιιιί ιίίΐιΐ Ί; ι ι·ι/ιΐ:,Ίΐι 1111:111! '. ΠιΓ'ίϋΐΝ (ϋεΐϊδ 5ΐ3ΐίηΐ

ϊιΐΓίΤΐ : 5ί Ϊ()\ΙΛΤ Οιηι Γοιι/ΐίΐιχ/ί, Ιιοιηο ηοη ιερητεΐ.

Ιη φΐο Οβυιιι, Ιιοο 681 Ρβΐΐ'βηι ϊΐιιιιη, Αϋ:ιιη\ εΐ Ετκ

ΟοικϋΙΟΓοηι Γιιίδδβ, ηΐφιε ΙιοηοβίΒΐ'υηι ηυρΐ'ΐ3Γΐιηι

3ΐΐ€ΐθΓεηι 0580 οηιιΓιΐβΐιΐΓ. ΙΙοίε οοηδεηΐ3ηοΓ.ηι ο*1

φΐθ(1 νοΓΐΙηΓίδ ρΓ,-ϋοο ΙεδΟΙυπ Αροδίοΐυ» : Λίι/ίΐίπ'ιιπι

/ιο^ ιηα^ιιαηι ηΐ. Κι/ο ααΐεηι ά\οο ίη Οη-'ηΐο ει ίη

Ι :ιΐφΐι· Εν«, φ^^ 3 Οοο ΡΓΟ-

(·|1.·:ΐΐϊ ϋΐΐΐΐΐ, ΜΙΙΙΐΙΐΠΜΐΐΙΙΠΙΙ ρι'|·ΙΪΙ>|·:ΐΙ. ('.ΙΙΙΙΙ 6ΠΪΙ1Ι

Οοιιβ Ι11ο8 εοηϋίιΙί$8εΙ, Αίίαιηιιβ (Ιίχίΐ : Ηο^ ιηιιιι· ο*

ΐΐ οαϊΐηΐ! ηΐίίί, εί ΟΙΓΟ άε αιτηε ηιεα. Ρτορίπ I>ο^

ηΐίιιηιιεί Ιιοιηο *, οίο. δίηιι'κίοιη α'(/ί/ίΐαί)/< ίί εο5/α/ιι

ίιι ηινΙϊίΓίΐη ", ηοε ιϋν>·ι·»πιιι ςιΓκ](ΐ3Π) 68$β οοιι$6ΐ

Αροβίοΐιιβ, $6(1 ιιιν>ΐι.·πιιιιι ηιηςιηιιη ηοιηίη&Ι. ΠικκΙ

ρι-ίιιιο ΐ|ΐΜ(1(<ιιι 3(1 νίπί οί ιηυΙΊιτϊδ ρΓΟΟΓββΓιβηεηι Γβ-

ΓεΠ; (ΙΐΜίκΙι: αΙΐίοΓε φΐυ<1:ιιιι 3

ΐΓ3ΐι$ΓθΓ(. ·

ΟΙΙ:ΙΙΙ:ΙΜΙ ίμΐΐιιτ Γροηΐβ

1681311(13 61 3 Οι'Ί ν6Πΐ3ΐβ ΙΐΓκΜΙΛ ρΠΙΙΠΠίΙ ΊΐΗ, Οΐ (|Ιΐ:ΐ!

3 Οεο εοικϋΐη βυιιΐ, ηοδοϊο ευί ρΓίικ·ίρί ηοη 8Ϊηϋ

δΐιπιπια ίη ΐν,ιιιη εοηΐιιηιβίίβ ΐι·ϊ1ιιιϊι , .ιΐφΐβ ;ιύ Ίρ$:ι

νοι·ίΐ:ιΙ(ί ΐΓηηδνεΓδΟδ 3ηΐη)θδ 3ΐ)(1ιΐ6ΪΙ? ΟΜΪΙΙ ι:1 ίΐΐηιΐ

3|ΙβχϊΙ: ΟηίιικΙ(ΐι|ΐΓιιΐΓΐιι 3νιι1δ» :ι1) ΊηϊΐΊο :ιιι'ιιιι:ι ΜΙ-

ροποή νίπιιΐί ηιοίοδίίαπη 3ΐ(|υε ΒΒ^ΓίΙυϋϊιιειη :ιΙΓ«·ι·ι.

ρΓθρ(6Γ63 ρ6Γ θη)Ϊ883ΓΪΟ& ι|ΙΙ()Μΐ:ΐΜΙ, ΥΪιΙι'Ιίΐ'Οΐ «ιιΙι'ΙΙΙ

(·ι Ιιηκιιιι , ϋΐιηκ 3 ρπηεΐριϋυβ τεΓ^υίβ», Ιιοε εδί

:ιηίπι;ιιιι, «'χίοημίόΐ. ΕςΓ6£ί3δ νβτο ίρβ8 ηηδΐΓ3<ι-, ΛΚ

ιιι;ιΐ!ΐιίΙίι·;ιιιι Γιϋυείβηι, φΐ»η(Ιη 1>οηιΐ8 ίΠβ Οβυβ, οι

νίνυδ, 61 ρι·;ΐ'ρι>ΐ(·ιιχ βαιίδ νίηιιηι ιιοιι Ιι:ι1)Γΐ, ιιοη

(ΓίΓΟ »(| ΐ'ΐιιη νϊι·(ιιΐι:ιη ΐΓ('ΐιρ(·Γ:ιιιι1:ιιιι, (|ΐι;<: α .669

8βίρ80 (ΙίδΐΓ3θΐ3 δΗ , 86(1 3(1 63 δ6Γν3Ικΐ3, φΙΚ «ΟΙΙϋϊΙ

3ε Ιϊηχίΐ, ηίδϊ :ιϋ;ι ι|ΐι;ιι1:ιιιι Γ3ΐίοηε 36 νείιιΐ ΙβίΓοεϊ-

ιιΐο ΙΙΜΙΙΙΙΥΙΜ ίι, ιιΐ ηϊδί $βνυΙδ3ΐη ιΐΐιπι νίιΙιιΓικ 8ΐι:ι;

επρΐ3ΐ, Ι|ΙΙΟΙΙΙΛ,ΙΙΙΗΜ|ΙΙΙΙΙ ϊιυροδΙΟΓ ΊΙΙο ηυ^ΐυΓ, ηιιΐΐο

Ϊ.ΥΠ. ν)'ΐ3ΐιΐ|Η3ΐη ΐ)ΐΓιι1 ΐη ρεπεοηδοη^ϊδ ΪΠΪΗΚ Ηε-

Ιίΐ'ίΐδ Γπΐ^ΐΓ» ορΐ'Γ3ΙΙ1 ΙΙ!Ι1ΐρΐΙ»ι|ΙΚ: εθ1Ιδ11Ι110? ('"]ΠΒ

13Π13 681 !ΐιΐ])ΐΐ(Ι(Ίιΐί:ι 36 ρείυίβηΐίδ ϊιι Ι)ι'ΐπιι Ιίημικίί

ΙΪΓ«Ίΐΐί:ι, υΐ ιεηε!)Γ3πιιη ρπηοίρειη ϊΐΐιιηι ϊρδίιηι οίδο

(1(·ΓοιιιΙ;ιΐ , φΐί ίη Ιβςβ :κ· ρπορίιοΐίβ Ιοουΐυϋ εβ(. Ο

ΓΐΊίοΟΝ 30 ρΓ3?εΐ3Γ3δ δρεδ Ι)Ο5ΐΓ3δ, ΟΟίΠ Ιι'ΙΙι-ΙιΙΊΙΠΙΙΙΙ

ρηηεϊρί ΟΐΓΪδΙιιβ ηιυηορβ ιΙβΓεπ-ε οορ^βΓΪΙ ! Ρθ8ΐο»-

ςιΐ3ηι βηίπι είερηβηϋβευπι ίΐΐιιιπ ριπ^ηνίι, ϋοιιυπ)

ίΐΐιιιΐ, (]ΐιοιΙ Ιβςβ ρι·;ι·Λ(·πρΐιιηι εδί, βΙΤυπ'ο δΐ3ΐίιιι

^ιιδδ^^. \αά£, ίηηιιίΐ, ο$ΐτ ιιιηηηι ιιιιιιη, ιίαιΐ

ρϊί Μοι/ιει τ. Ε]ιΐϋΐιιο.Ιί ρύπο ηιυιιιΐδ, ηιιοϋ οΐ) Ιέ-

ΌηΓπιρίιΐδ Ιοουδ. «Οβιι. ιι, 18. ' Ηίΐΐιΐι. χιχ, 4 $Η.<Ι. * Ερίιο». ν. 52. ' (ίοιι ιι, 25. 'ίϋίϋ. 22.

7 ίυκ. ν, Η.
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Α σίαν, Υ.Λ\ σεμίδαλις εις ολοχαύΓωσιν. Ει δ& άρχων ζν

του σκότους, ουκ αν ό έλθών άνωθεν Λόγος, ό Υ'Λ;

του θεού, ό έλθών έπιστρέψαι τδν άνθρωπονάπδ πλά

νης των αρχόντων, κατά τδν Μανιχαίου λόγον, οίιχ

αν ύποχείριον τδν ύπ' αυτού ϊαθέντα λεπρδν παρ-

εσκεύαζε γενέσθαι, αλλά μάλλον παρεσκεύαζεν άπο-

δράναι αύτδν, τούτο μη έπιτελεΐν διδάσκων. Άλλ'

επειδή ουκ ήλθε καταλΰσαι τδν νόμον αύτδς γαρ

δέδωκε τδν νόμον οίτε πμοφήτας, αλλά πληρώσαι,

ϊνα πλήρωσιν του νόμου χα\ των προφητών οϋτδς

δείξη τδ άπερίσ-αστον του Ευαγγελίου* ότι τω μεν

αΰτψ θεώ οι προφήται προσεκύνησαν, καΥ νόμος ύπ'

αυτού εδόθη· νυν δε ου δια των αυτών δώρων τω ού

τω θεώ προσκύνησις τελείται, αλλά 8ι* ευχών χοΛ

ευχαριστιών κα\ της άλλης πραγματείας. Έκείνοις

μεν γαρ ως δούλοις προσέταττε τα βαρέα, διότι ο&-

τως ήδύναντο πεισθήναι· τοϊς δε εν τω Εύαγγελίφ

ελαφρότερα, ως έλευΟέροις, δια την ύπερδολήν της

αυτού φιλανθρωπίας. Ενός τε ίμοστοίχου υπάρχον

τος θεού του τε νόμου χα\ του Ευαγγελίου, μη πα-

ραλελυμένης μηδ' όποτέρας χρόνων υπηρεσίας, ά

αύτδς είς θεός εστίν δ βασιλεύων του σύμπαντος

οίώνο;, θεραπευόμενοςάπδ των δούλων, καθ' έκάστην

δϊ γενεάν, ως προσήκει τη" αΰτοϋ φιλανθρωπία, χα\

έλήλεγκται πανταχόθεν ή τούτου πλάνη, του Σωτήρος

επιτρέποντος τα του νόμου τελεΐσθαι· χαΐ μετά τδ

έπιτρέψαι τα του νόμου τελεϊσθαι, λύοντος τα τοΟ

νόμου, ου καταργούντος, αλλά πληρούντο;, προσφο

ράς ετέρας υπέρ των εν τω νόμφ προσενέγκαι τω

θεώ επιτρέποντος, τουτέστιν ευσέβειας χα\ άγαβό-

Ι)ΐΐΜ»:»ι<Ι:ιΐο ρεΓίεεΙβ δΗηΐ, 31) οοϋεηι 4είηεερ8 ηοη Ο τητος, άγνείας τε κα\ πολιτείας.

ιοίιιΐβ, ηοη ίη ηϊΐιϋυηι ι·οιΙ;κ·ΐ;ι, 8θ1 Ιηιρίεΐα βιιηΐ, ειιηι δείΐΐεεί ρι·ο ηΐ8 ΦΙ:Γ. !η Ιεςε ρΓΟΡεερίΑ 5ΐιη(

ηο\·38 ιιιι»8ΐΙ.'!ΐΐ! 1>)Μ) ϋοΊ ο1>1α(Ίοηύ8 ιιΐϋΐίίιιίι, ρίείβΐϊβ, 1)οηϊΐ3ΐί<ι, εβδίϊοιΐβ, 3εευΓ3ΐϊοπ$ ΰεηΐφιε νίο;

Γ» ιΐοηϊ 8 3ε ςμηοΊκ.

|»·.ιιιι θΙΓβΓβ1)3ΐΐ)Γ, :ιν1):ΐ)1.ι ο :ιΙ ιιι 83επΙΐεΊ))ηΐ , εΐ

5Ϊηΐ)1:» ίη Ιιο1οε3»ΐ8ΐιιη). Αΐι]»ιΐ δϊ Ιι·ιι«1.ιι·:ιπιιη 111ε

ρπηεερδ ΓοπΊ, ηιιηι|ΐι:ιιη Υπ Ιιιιιιι ε εοέΐο ι1ι·1;ιρΜΐιιι,

Οεΐ(]ΐιε Ρ1Ι1υ8, (]υϊ, ιιΐ Μ;\ιπ< ΙΚΙΊΙΛ ;»ι·Ιι1ΐι·;ιΐιΐΓ, ΜοίΓεο

νι,'ΐιίΐ, υΐ Ιιοιιιίΐιι-ιιι 3 ρπιιιΊρπιιι ΙΤΠΠΊ· !ίΙκ·ι·;)ΐ·Γΐ ,

1(·ρι·ο<.ιΐ!!ΐ 111ιΐ)ΐι. (·ιιϊ δβηίΐαΐεηι Γεδίΐκιεπαΐ, Πδΐίειη

Μΐΐκΐίΐιιιΐ) εβδε ]ιΐ88Ϊ88εΙ,8ε(1 Γα^ίεηϋΐ ροΐΐυδ 3ΐιεΐθΓ

ίαΪ88εΐ, 3ε ηεςυοώ ϊιηρεΓ3ΐΐΐΐη επαΐ ρΓΧδΐ.ΐΓϋΐ, εδ$ε(

ΙιΟΓίαΐυβ. δε(1 ]ΐίιιιίπιιιι ϊϋεο ίΐα 8ε ^ε88ΐΐ, (ριοιΐ 3(1

<·Λΐ!Γΐ(·ιι<1:>ιιι Ιεςεπι ιιεςυ3(]υ3ΐη νεπεπαΐ, ςυαιη άΰ-

ιΐιτηΐ Ί|ΐ8(·, ηειιυε ρι·ορΙκ·ΐ:)8, £β(1 υΐ ροίπιπ ίιιιρίΐ'ΐνΐ,

ιιι ΙΙΟΓ ίρδίιηι 1ρβί$ 3ε ρι·ορΙκ![;ιπιιιι εοηιρίεηιεηΐιιιη

ι» Εν3ΐι§εΙ1ί ςυίειε Μ: ΐΓβηςυίΙϋΐαΐβ ροδίΐιιηι οϋ,ο

ηιοιΐ8ΐΓ3Γε(. >:πη Ηεεί ϊιΐΐ'ΐιι α ρρορίιείΐβ ;ιιΙοι·3ΐιΐϋ

κϊΐ Μί'ΐ'.Η, ε( 30 ΐρδο Ιεχ ΐηκίΐΐη, ηοη εοϋεηι ΐβηιεη

Ιιοιίΐι· (Ιοικιππη ^επεπε, δε(1 ρητίΐιηβ εΐ ευε1ΐ3Γΐ8ΐίΐ8

ΓΙ 3ΐϋ8 1ιυ»οι·11)ΐΐ8 ιΐΐνϊηο ηιιηιίηϊ :κΙο)·:)Γιο ρπι^ΐίΐ-

;ιιι·. Εΐεηΐιη ζΐτινΙοΓη ίΠ1$ ιπιιιμκιηι βερνίβ ϊιιιρί'πινϊΐ,

(|ΐιοι! (·;ι Γ3(1ο»ε 3(1 ο1)ίι·(|ΐι1ιιιιι ,κϋ^Ι ροδδε οο^ηοδοο-

π·ι. €οηΐΓ3 Εναηςεΐϋ άίβείραΐίκ Ιόνιοι·;), »ιιροΐ«

Ιϋΐιτϊχ, ρι·ο εχ(·υ!δΐΐ3 κιιιι 1)εη>£η1ΐ3(ε ηιΐ)ΐιι1:ιν1ι.

ν)ιι:ιι·ι: Γ,ΗΙΙΙ ιπιιικ χΊΙ)1(|ΐιο. ηοιίδεηΐΐεηβ Ιε^ΐδ Ι'.ν,ιη^ι·-

Ιιίιριι; 8Ϊ1 ϋειιε, ηεε 3ΐΐβΓΐιΐΓα (1ΊνθΓ8θΓυηι ΐοηιροπιιιι

ϋΐι1)1:ιΐ:ΐ (1Ί88θ1υΐ3ςιιε 8°ιΙ Γυηείΐο, ϊιΐΐίΐιι ε8ΐ ιιηηδςϋβ

Οειιβ, ηιιί 8%ειι1ΐ8(1οιη1η3ΐΙ)ΐι· οηιπϊΐιυδ, εΐ 3 δεΓν'ιβ

κιιΐδ 113 εοϋ()ΐΓ, ιιΐ ρπο εο, ;κ: εαΐνΐδ χίοΐί εοηνεηΐί,

βαιηηιβ 'κΐ ηοηιβηΐΐαΐβ (Ιεροδεαί. δυρεΓε:

ιΐϋιΐδ ιιί ('ΓΓοι- εχ οιηηί ρΐΓΐβ εοην'ιηεβίϋΓ,

ιμιίιΐΐ'ΐη ΐ!ίΐ φ)» 1β£β ρΓ%$εΓ>ρΐ3 χιιιιΐ, εχβεφίί 53ΐν3-

ΙΟΓ Ιρβε ]ιΐδ$εηΙ. 670 0":1' (]υϊ(1εηι ροϋΐιιιιηιη 11-

ΝΗ'. Φάσκει δ^ πάλιν, 3τι έλεύσεται ό πρεσ€ύτη;,

χα\ δείξει αύτοΰ την εικόνα έπ' εσχάτων των ήμερων

καΐ τότε ό Ώμοφόρος, είδως αϋτοδ τδ πρόσωπον,

άφίησι την γήν, και οΰτως τδ πυρ τδαϊώνιον χατα-

δαπαν3 την γήν. Κα\ έπελάθετο ό χτηνώδης ΐάλιν

Ολώδη αυτήν ύποφαίνων την πρδ ώρας ούτω λεγομί-

νην άπδ του πνεύματος του ζώντος χεχτίσθαι. Όμοΰ

δε τδν πάντα κό^μον πάλιν ύπδ του πυρδς άναλίικε-

σθαι υποτίθεται. Κα\ τότε, φησ\, μετά ταΰια ή άπο-

ίικ'πικίΐο οοη8ϋΐιιρΙΐ))η ΙΓΪ ριιΙ;ιΙ. Αε Ιυπι, Ίηςυΐΐ, κατάστασις των δύο φύσεων έπιτοαυτδ είς τδ άρχε-

)1ιι;ΐΓ)ΐιιι η3ΐ))Γαπιιη Μβιη ίη 3Γε1ιεΙνρυιη ΓβδίΊΐΐίΐΊο Ο τύπον παρελεύσεται. "Ω πολλού καμάτου, κα\

Ι. VIII. Ρβηςίΐ νότο ΚαηϊοΙι<·βυ8, ηο νηιιΐιιηιιη (Ιεηϊ-

<1\κ; βεηεηι ϋΐυηι , βΐηιιβ ε%ΐεηι κικιιιι ροβΐΓεπιΊ$

Ιβιηροι·ϊ1>υ$ οδίβηβιιπιιη εωο (ΙίεΊΐ; ΐιιιιι νι-νο 1!;ι-

]»!ι>ιη ΪΙΙΪΗ8 οοηβρβεΐα Γιοϊε ΙβΓΓβιη ββδβ Γβϋι:ΐΗΓυηι,

κιοχηηβ Ιοιταιη 8βπιρί1βΓηο ίμιιε εοη(1η§ι·3ΐιΐΓ3ΐιι.

Νέο ϋίικί ηοηιο ίΐιιρΊιΙιιχ αηίπιαάνεΓίϋ , εαηιϋεηι

ϋίαιη »ο €ΐηη ηι:ιΙοι·κ( εοηεηείαιη ηιοιίο ΓβεεΓε, ([ΐκιιη

ρ»υ!ο ηιιΐο;» νίνο η1> 8ρίηΙα ρΓοοΓβαιαιη ε$8ε (1ε-

δεά ιηιΊνοΓ.ιιιιη ιι1Ιιί1οιιιπΐ!ΐ<; ιιπιιηΐιιιΐΐ

ι:οιΐ8ΐ'ΐ|!ΐι·ΐιιι·. Ο ΐηαηειη Ιιοπιϊηίδ ΙιΓΙιοπ'ΐιι, ςιιο 8ΐ)8-

<·(·ρΐο η ίΐιϊΐ ΐαηιεη ;>ι! βΓΓΟΓΪ» εηιεηίΙβίΊοηεηι ρι·ο(ί-

«ΊΙΙΙΓ! Ν;ιιιι «Ί ρο8ΐε3ςυ3πι ('οιιιΐίΐκκ (*κΐοΐ ρΓθ(1ιΐϋΙιΐ8

ηϊε ιηιιικίιικ, εοπβυιηΐ εΐ8(1ηςιιϊ(]ΐιβ άε!)ε(, π ι εχειη-

(ι1:»ΓΪ:ι ϊρ$3 πΐΓϋΐιηι 1η «ηιΐκιπιιιι ιι;»Ιιιι·:)Γΐιιιι, Ικιιιϊ

βεΐΐίεεί η π πκιϋ, ιιι ΙΙΛ (Ιίεβηι, ιιίεηΐίΐβίε ρθΓΠ)3-

ηοηηΐ; εοη8ε(]υεη8 εβί, ία ηιβίιιιη ηΐΓ8Η8 «οημιπϋ

:ιιΐ(1ο;ιΙ, εΐ ΊιιΓοπ'ι· ΙιοΙΙιιιη, 3ε νΪΓΐυΙεηα ;ιΙ1:ιιη πιΙι·Γ·

νί·Γΐ:»ί, (|110 311118 Κΐΐΐΐΐΐΐιΐι' 1)111)1(1)18 εΧ8)$ΐ31. 0)10)1 81

τον χάματον ούδενός έ-ιδιορθώσει φερομένου! Ει

γαρ μετά τδ χτισθηναι χα\ γενέσθαι δβπανηβήσεται

χα\ άφανισθήσεται, ϊνα τα αρχέτυπα μβίνη πάλιν Ιν

ταυτότητι των δύο φύσεων άγαθοΰ τε κα\ κβχοΰ,

έσται πάλιν έπιτριδή του πονηρού πρδςτδ έπιστρέψβ:

πάλιν, κα\ π<ίλεμον ένστήσασθαι, χαΐ άρπάξαι πίλιν

αλλην δύναμιν, ϊνα πάλιν άλλος κόσμος γένηται. ΚΙ

δ* οΟκέτι τούτο γίνεται, άρα σωφρονήσει ή καχϋ,

του μηκέτι έπιτρίβεσθαι πρδ; την αγαθότητα, κ«\ 4

Ιοοιπ» )8ΐυ(1 3Πΐρ11ιΐ8 ηοιι 1ΐ3ΐ»εΙ, ^^Π1 ϊ^ΙΙυΓ ηι:)11(1;ι πονηρδς θεδς πρδς τδν άγαθδν μηκέτι πόλεμον έγεί-

Γ€5ίρ»οι1ΐ, υΐ ηοιι βηιρίίιιβ <:ιιη> 1>οηίΐ3ΐε εοιιΟϊείθ-

ΙΙΙΓ Γθ8ίρυεΓΪΙ ει ηιηΐιΐδ Οοιιβ, ηυι 1>ε1Ιαιη ηιηρίΐιι*

ηιιΙΙ)ΐιη ουηι πιεΓιοΓβδυϊοίρίαΙ. ΙΙοο νεΓΟ εοηβΐίΐιιΐο,

Ε'κιΙιιΐΜ ί!.:^1 (Ιϋβίιιΐΐ, ευιη αϊ) 3ηΙϊ({ΐ)3 ηαΙαΓΧ ριανί-

ρων. Εϊ δε κα\ σωφρονισΟή σεταί ποτέ, ουκ Ισται »-

κδν, οπότε άπδ της αρχαίας αύτοΰ φύσεως της Χ*·

κίας μετήλλακται μετατραπείς. Ε! δε καΐ τ

τυγχάνει ή φύσις του κακού, πάντως ότι άπδ
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είς αγαθόν μ«τα6άλλεται· καΧ οΰχέτι Εσται κακόν ή Α Ιαΐβ 8656 Άά ιπεΙΐοΓα ΐΜύυχεπί. ίαπι νεΓΟ βι

Ιχουια τροπήν αγαθότητας φύσις. Δύναται γαρ χαΐ

βήμτρον τραπήναι, χαΧ ϊτι περιόντο; ' του χακού

είί αγαθόν μεταβληθήσεται το πονηρών.

Ιιίΐϊ» <·5ΐ ιι;ιΐιιι·;ι ιικιΐί, ηεεε88β 681 ίη ηι»1αιιι ο Ιοπο

ΙπιιιχΓΐ'.πϊ, ,Ίΐιμιο, ϊΐ:ι ιιι:ιΙ:ι Ιικε «886 ιι:ιΐιιι·:ι «Ιβδϊιιΐν,

<|ΐι;ΐ! ίΐΐιιιιι ίη Ιιοιιιιιη <?οηιη)ΐιΐ3ΐίοηεηι λοπίι.-ι ΜΙ.

Ι*οΐε$1 εηϊιη νεί Ιιοιίίε ιιιιιίαπ, βίε υΐ Ιηηββυηΐο

ιιι:ι!ο ϊιι ηιείίυδ νιτίαίιιΐ'.

ΟπΉΙ ίΐιιίπη ρπιϊύΙκΊ ηιιίη Ί$, φΐί ,'ΐΐϊφΐ,τικίο ηιιι-

Ιηηϋυβ ε$ΐ, ηοη νεί πι ρι;€<·ίΐιΐι;ι ιικιΐιΊΐιι ? Αε βϊ

Οβο ί$1ιΐ(1 ηι:ιοΙιίη:ιιιΐο ιιι:ι1ιι» ηιίηίηιο εοπ>ηιυΐ3ΐιΐΓ,

ιι ( ηιαίαιη 3ΐημΚιΐδ ηιοΐΐπ ηβ(]Μβ3ΐ , βυίιηεΐ ΐρϊίυ»

εαιιβα ηιιιΐιιχ ηοη επί, »ι·<1 ϋΐβ ροΐίυβ Ιιοηιικ, φΐϊ

ειιηι ε}ιΐ8 ηιιιΐίιί.ιηι ΐ'οΙιϋνΓο ρο8$ίΙ, ηοϋΐ εβ ηιιχ

$ιιο Ιβηιροπ ΓΓΜτνϋΐκΙα δικά, αηΐβ Ιειιιριιβ εΓΓιεεΓβ.

δίη ρεηί(ιΐ8 ϊιιιιιιιιΐιιΐιίΐι· ιιι;ιΙιιιιι οΐ, ιιιιΐΐιιιιι ΐιιΙΊ;-

Π'ΐιιΠ ΙκΊΙιιιη ι;\(·ιι>ίι·ιιι1ι,μΐι· 671 ΠηνΗΙ ΓαΐΊιΊ; ηεε

ιιιΐί]ΐι:ιιιι ;ιιιι1ι:ι· ΠΙ;ι: ηβΐυι-χ εοη$ΐίΐιΐ6η1ιΐΓ, « ιιιιι ει

ίιιιηιιιΐ;»1ιί1η ηκιΐιιιη ρθτββνεΓεί, «Ι ευιη Ιιοηο εοιι-

ΟίειεΙιΐΓ, 3ε ΜΙ;ΙΙΙΙ ι·Ί ηΐ3ΐΐ(ΐ3ηι Ο8ΐριι1ε(, 3ΐ(|ΐιβ λά-

νεΓ8υ8 Ιιοηίΐ:ιΐ.ΐΊΐι ϋίιηίε»ΐίοηβηι 8ΐΐ8ϋίρϊ3ΐ. Αίςαϊ $ϊ

ίιΐ Ιιοιιί ευρί(]ί(3ΐβ πιαίυιη ίαεΪ3ΐ, κι 388ί(Ιυβ ίηβυΓ ·

ξί)Ι, ηοη 3ΐηρϋυ$ ιη;ι1ιπιι εβί, ςυοιιίβιη ςυίϋοηι ρι·.·ο

ε]ιιβ (Ιΐ'κίιΙΐΊ'ϊο Ιιοιπιιιι «,ϊΐιί εοηαίιΐΓ >Γεε88βΓε , υι

|ϋ·Γ Ιιιιΐΐ! ιι;;Ιιπ·;ιιιι εΐ :ΙΓΙΙΙ:Ι(ΙΙΓ;·.ΙΙΙ :ιΛ 8880 νίρΐιιίεπι

3ΐΐΓ3ΐΐ6Ι1$, ρεΓ 83111 Ηΐΐιί ΙίΟΙΙΟΓΟΙΙ ;ι(: ΜρΙείκΙοΐ'ίΊΙΙ

;κ'ΐ|ΐΗπιΐ, Ν(·κι·(|Μΐΐ εοιιΠπηβΙ 3ε εοΓΓοΙιΟΓϋΙ. Εΐεηίιη

(Ιιι'ίΜΙπΐϋ ΙιοίΗΐιιι εοηειιρίδεϊΐ, ηεεβ88β 881 ρεηιΐιΐΰ ει

1>οιι:ι ί·ομίΐ;αίο)ΐι· Ικπιι·, ιΐΐι ιιΐι'ΐιΐοΐ)) ίη]οεΙ»ιιι ΓιιΪ8$ε;

:ιΐΐ[ΐκ' Ιιοε ρ;ιι·ι<ι ηοη οιηηίηο ηιβίιιηι εήΐ (|ΐιοΊ ιη.ι-

ΙΙΜΙΙ ιΐίΐ'ϊΐιιι·, (Ίΐιιι Ιιοιιί ιΙ(!8ίιΙ«Γπιιιι εοηερρεηΐ. δϊ

ςυΐιΐβη» ιπηίιιηι οηιηβ Ιιοιιί ιη'ιπιίευηι 631, ηυβιηαιΐ*

ιιιοΊηιιι ;ι1)Ι)θΓΓ<·|. 3 Ιιοπο ιιΐίΐΐιιιη. ^Ιιιιη! 81 ρΓΟηιϊβουα

νϊβ β$1 αιιιΙιοπίΜΐ, υι 61 οοηιΐδ ςυοϋ δΐιιιηι

δοΐββΐ, 3ε ρπηο'ιραΐυδ, εΐ ρο(ε$ΙαΐΜ

Ιιι,ΊΙο ρείίβηυβ ηιιιΙ:ιι·ι·, ηοηηυη«]ΐΐ3ΐη ρΓΟ-

ιΙιιιΊίΐιη 3 ιιι:ι!η ηΐ3(ϋΠ3Πίΐ <Κ·1ι·ι·(· Γιιηιϋΐιΐϋ βε ΙοΙΙιϊπ·,

3ΐΪ!<8 Ορίΐδ ΟΧ ίρ83 ΠΙΟΐΐΓΪ , ίΐίΐι'ηΐΐΐΐιΐ 8 ΙΙΚ'ιΙίο Ιθ1·

ΙΓΠ· ; βιιηιιηβ ιιηΐ|ΐιίΐ ι:ι ε&( εΐ εοηΠεΙχ :ι!ι (ίείε-

χΐ:ιιιι1ο ΊΗο ΙιοιιΓιηε ηηΓΓηΐϊοιιίδ, δίνε ροΐϊιιβ };:ιπ·ιιΙϊ-

Ιίΐΐίδ, ίηεοηδΙπιιΐΪ3.

Νβ*. #έρ£ δη εΙπεΤν χα\ περ\ της του χαχοΰ φύ- Ι,ΙΧ. Αρε νείΌ, υΐ άε ηηΐυπί ηιβίί ϋεηυο δβΓηιο-

οεω; πάλιν άναλαβοντες τον λόγον, λέγε ήμΐν, ώ οδ- ιιεηι ίη$ΓιΙιΐ3ΐιπΐ8, (Ιίε 8θ<1ε8, ιηί Ιιυιηο, (]υί «Ι) Αυ

τός, από χρόνου ΑΟρηλιανοΰ του βασιλέως καΐ δεΰρο Γείίηηΐ ίηιρείΜίοπδ ΙειηρθΓ8 &ά Ιιοε Ιεπιριΐδ νεηίδΐΐ,

έλθών, κα\ τα προ πάντων αιώνων διηγούμενος, οΟ- εΐ φι* δίεοιιΐίδ οηιηίυιΐδ »ηΐ6ΠΟΓ3 $υηΙ εχρΙίεαΓβ

τε που τούτο προφητών θεσπισάντων, ούτε αυτού του εοηΙεη(Ιι$, φΐ.τ; ηεε ρΐ'ορΐκΊαπιιιι οΐ'αεϋΐίδ εχρΓθδδ3

ς τούτο δεδιδαχότος, οΟτε αποστόλων, εί μη Ο δυηΐ, ηεφιε 3 83ΐν:ιΙθΓ8, ν6ΐ ηροδίοΐίδ Ιι·;ιι1ίΙ:ι, ηίδί

Κα\ τίνιτψ λ<5γφ β μέλλων τρέπειθαι ήδη ου τρέ

πεται; Καΐ εί μεν δια της του θεού μηχανήσεως ό

πονηρός τρέπεται, του μηχέτι δύνασθαι το πονηρόν

ίργάζεσθαι, ούχέτι παραίτιος 6 πονηρό; έαυτοϋ τυγ

χάνει, άλλ' ύ αγαθός ό δυνάμενος άναιτεΐλαι αυτού

την χαχίαν, χαΧ μη βουληθείς προ χρ<5νου τα του

χρόνου ποιήσαι· εί δε ίτρεπτον παντάπασι το κακόν,

(Οόέποτε διαλείψειε πολεμούν κα\ πολίμούμενον χα\

•Μ1 δλως ποτέ Ισται κατάσταιις των δύο φύσεων,

άτρέπτου μένοντος του χαχού, χα\ έπιτριδομένου του

χαχοΰ, Ινδείχνυσθαι τψ άγαθώ χαχίαν, χα'ι πόλεμον

ίγείρειν χατά της άγαθότητος. Κα\ εί δλως-έπιθυμία

του αγαθού το χαχόν άει έπεντριδήσεται, αρά οΰκέτι

χαχόν ίστΒΐ· επειδή του αγαθού γλιχόμενος βούλε-

ται έαυτψ το αγαθόν έπισπίσθαι, ίνα, δια της φύσεως

του αγαθού χα\ της αυτού πανοπλίας έπισπάσας

έαυτω βύναμιν, εν ταύτΐ} δοκή εαυτόν τιμδν [μεν]

χα\ λαμπρύνειν, παραθαρσύνειν τε και ένδυναμοΰν.

Παντ\ γαρ τω βουλομένψ το αγαθόν πάντως δτι εξ

άγαβού υπόνοιας ϊγκειται διάνοια· καΐ ούκέτι παντά-

πβιι πονηρόν Ισται το πονηρόν, οπότε του αγαθού

γλιχόμβνον εύρίσχεται. Π3ν γαρ το πονηρόν άπέχθειαν

ίχει προς το αγαθόν, ως κα\ το αγαθόν ου βούλεται

το πονηρόν. Εί 8έ άναμίξ υπάρχει των αμφοτέρων ή /

δύναμις, χα\ ό αγαθός μεν οΚε συλάν το Γδιον, πολε-

μεϊν τε και έκβέρειν τάς αρχάς κα\ τάς εξουσίας,

ποτέ δε άναιρεϊν καΐ άφανίζειν την υπό του πονηρού

Γεγενημένην ύλην, ποτέ δε εξ αυτής πλάσσειν, ποτέ

δε άφανίζειν, πονηρία χα\ άσύστατος διήγησις της

του άλιτηρίου τούτον ήμΐν Ιπβισενεχθείσης άδο-

« αν φλυαρήβης επίπλαστα τ!>«ι εξ ονόματος αγίων

βιβλία έαυτώ τιθέμενος χβΛ προβαλλόμενος- πόθεν

ι3ν ηχείς, ώ ούτος, την κακού άρχαΐζουσαν αρχήν

φέρΐι)ν ; Ερωτώμενος δε ύφ' ημών, ε! ταύτην τρε-

πτήν τίνα φάσκει, ή άτρεπτον, ήδη δε ένηχήθη ήμ?ν,

ώ; ατρεπτον αυτήν εισηγείται, χα'ι ποτέ μεν τρε-

ιττήν, ποτέ δε ατρεπτον· εϊς μεν το πονηρόν ατρε

πτον, είς δ» το αγαθόν τρεπομένην, ίνα εκ των δύο

δρων αίσχύνην τψ βίω ίφλή'ΤΙ· Ε! Υ^Ρ εν πολλοίς

«Λ άπλέτοις αΐώσιν ατρεπτος ή"ν ή χαχία, αυτό

τοΰτο μόνον ϊχουσα το 6νο;ια, χα'ι ουδέν Ετερον

πλην »οΰ χαχοϋ, τίς ίτρεψί μετά πολλούς αίώιβς την

Ι'οΠι' $υρρθ8ΪΙΪ(ΐΟ$ ΐ|ΐΐΊΜΐ;ιιιι ΙΪΙ)Γ08 Γ:Ι!.·ΊΙ 83ΙΐεΙΟΓ<1ΐη

ηοιηίηε Ιη8εΓΪρ1ο$ οΐ,ΐπκΐίΐ·; 3((]ΐιβ ίιι ιιιπίιιπιι ρρο-

Γι·Γ,·ΐϋ; $οι1, 3ΐηαΙ>ο(β, υιιόβηοΜβ 3ηΐίΐ|ΐιιιιη ϊΐΐιιιΐ πιηϋ

ΙΙΓΠΚ ί[ΐίιπιι 3θεΓε8? ΕηϊιηνβΓΟ ευηι α ηο1>ί» ιηΐεΓΓο-

ί,'ΐιΐιΐΗ 8ί(, ιιΐΐΊΐηι ηιυΙαΙιΗε ίΐΐιΐιΐ ηιι Ϊ!ΐιιηιι[3ΐ)ϊ1εεοιι-

Μίίικ'Γϋΐ, ίιιιιηιιΙαυΠε η!> εο ροηί ιΓκΓκ'ίιιηικ, βίνο

ροΐίυβ ιιιΐι'ΐιΐιιηι ηιιιΙ;ιΙ)Γΐΐ', ίηίοπίιπιι Ϊπιιηιι1:ι1)ί1(ΐ

(Ιι·ΙϊιιΪΓΪ , ;ιι1ι·ο ιιΐ 3(1 ιιιηΐιιπι ηυϊιίειη ιιιιι(;ιι·ϊ ηοη

ρο$8ΐ(, αιΐ ΙΙΟΙΜΙΙΊ ροββΚ, πΐ εχ 3ΐη1>»ΐ3ΐΐ8 ϋϋΜ (Ιι·ΐί-

ηΐιίοηίΐιυβ ΙυϋίοΓίυπι Ιιπιιι.-ιηο ςεηεπ ιΙιΊϋ·;)!. Ναηα

8Ϊ ίηΙϊηϊΙΪ8 8ίεειι1Ϊ8 ί:ιπΐΊΐΐ:ι1ιί1Ί« ηιβϋΐίη Γυίΐ, ί(Ι(]ΐιε

ιιηιιηι νοε3ΐ>υΙαηι οϋΐίηυίΐ, ηεςηε ηυί(Ιΐ|ΐΐΐΐιι ρι-χίεΐ1

1 Κ. παο-.όντο;.
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ιιιηΐιιιη 1ι.ιΙ>ιιΊΐ, ίμιΐβ ϊηιηιο1)ίΙεΓη ίΐίαπι ηιαϋ η,ιΐιιηηι Λ ίτρεπτον φύσιν χακίας τραπηναι έπ\ τα μ); πρ»»·

ι-ιΐ'ΐο ίηΙεΓνϋΙΙο ηιιιίανίΐ, ιιΐ 86 3(1 :ιΓκ·ιι·ι εοηνεηβ-

Γεΐ? δΐ ίιΐ βο ίίΐεΐιιηι ι·δΐ, (]ΐιθ(Ι 672 ηοηϋιιιη ρηκ-

ιΙ:ιΐ;\ νίππίοιιι εδ5<Ί, ηοφιε ϋοηιιιιιεχρΊ^ηηβδβΙ, αιιΐ

ι·'|ΐΐ8 3Γηΐ3ΐυι·3ΐΜ οοείφβίδεί, ςιια 88 οοηίΐι-ηιβτοί :\ο

ρίΜτΐί'ΐ , .ιίφαβ ίι.Ί Ιοί ΙΙΓίδ δαίευϋδ οηιηϊδ βχρβΓβ

:·.ϋιιιι·ιιΐΊ, ΙΙΓΊ γερο ίΙΠιΐδ ΐη<ΙΪ£(»η8 ροπηβηδίΐ; ψΓι&

Γ.Ι1ΙΙ ΙΙίΙΙΜΠΙΜΙ, <[Ί.!' ;ι|ίΐί!ί·||(ΐ!!ι| ΙΐΟΟΙβΠΙΙδ 0111111110 (Ιβ-

Μΐ|(·ι·;ι1ι:ιΐ, πιΐ ΗΙικΙ εαροδδεηϋιιπι 'ιηιρυΐίΐ, ί(1φΐο

ίρδίιηι ΓεφίίΓεηϋυπ), φιοά ηοη βηίοα Π;ιΓ: ΐ;ι!ι:;ΐ, ί(1

ιίΐ'Μιϊπ ;ιιν (Ιεηίηαε, ςυοίΐ ηοςΐ],ι<]υ3ΐη αηΙ«3 (Ιβδίιΐο-

-ΛίΤι'ΐιιΓ.' .Ν;ι1ιι|·:ιηΐ!!ΐ· ΙΓ)ΙΙΐ3νίΙ? ( Ιιί ίμίΙϋΓ ΊΙΙιι €8),

>;ΙΙ:ΙΙΜ 33δεπδ, ίιτ>ιηυΙαΙ>ίΙίδ Π)3ΐί εοη<1ϊ(ίη? (}ιιθ(Ι βί

ρπιΓιηιιηι ϊΐίπηι πίΓδίΐδ ;>Ί δίπΐιιπι Γβιΐοαΐ , ιιΐ φΐο

·.··.-' :ιΙι:Γ |Ι;Ι!;Γ:Ι|. ιιιίιϋ, (]11θη3ΠΙ ρ»€ΐΟ Ι113ΐυ8 ΪΙΙο,

ροδΙε4φΐ»ηι νβ$οί οοηίΐιβνβπΐ, άεϊηεβρδ νϊΐιηι ΐοΐβ-

:.ϋι· δίηε (·ί1χι ριι!ι·πΙ '.' Ι Ιΐι-ιιϊι;) 81 ηηο ΙοΠιρΟΓβ ιιοιι -

ιΐυιιι οϊΐΜδ 3ΚδΐιβνεΓ3ΐ, δυδΙίηεΓΟ ηίΐιίΐοηιΐηυδ ηοη

ροΐΐηΐ, δειΐ 9(1 (|ΐι;ιτΐ'ΐΐί!ιι|]ΐ ρ:ι|>ιιίιιιιι ι · Ι ίΐηρυΐϋΐΐδ,

:ιε (Ιεηπηη ρΓΧ(1ηΐιΐδ 3ηΊπ)3πι 03 ρπ> είΙ>ο 3θυδΐΐ8

ι -ι : ιιΐιϊ εί1)οπιηι εοηβικΊΐΗΐίη! ϊηϋυΙδεΓΪΙ, ηιιιΐΐο

ιιιίηιΐδ εοΗϋιεΓβ Μ·Μ· ροΐεπί, ιΐοε ιιΐΐβ Γ3ΐϊοηβ ει

8:ΐ3γί(πΐβιη εχρεππ εκρεπί, η!> ίΐΐο 8βδ6 εοηΐίηεβΐ:

νι>πιρΓοθ3Γβ ηϊΐίΙαΓ.

Ιιοπιίηίδ ϋεϋΓία οΓ.ιΐίοηειη οοηΓεΓηηι. ΡπίπεΊροδ αίΐ

ρι>6ΐΓεηιο ίΐΐο ΐεηιρΟΓβ ρΓορΓϋδ δειϋΐηΐδ Γεδίϊΐιιΐιιηι

ςτί, αο Ι':ι!κ·;ιι 8ΐΐ38ηιε( ϊρδίιικ ρ;πΐ65 εδδε πεειιρο-

• -ιίπι ΙΓ,ΙΙ. ^ιιϊδ 081 ίΐΐε 13Π1 ;ι·(|ΐπι·ί, ιιΐ πιιί.Ίΐίιιιΐι' ρ:ΐΓ|ί

ιεΓηιϊηοδ δΐιοδ Υβΐυΐ <1εεεηιρε(]3 ηιειΪ3(υΓ? Οιιΐηαηι

ΜΙ ο ριιπΊ'ΪΙ ί ΙΙι·, ι] ιιι νοί'ίΐ ;ιΐ ϊ :κ· Ιιοηο ΙΙΙΙΙΙΊΊΙΙ

ίιιϊΐίο ηοΙυεήΐΤ 5ίϊ(1 ηεεεδβίΐαίε Ιιοηιιηι

'ίίχΐ'Γ'·., ιιΐ ίι^υ^ΐιΐδ ίΐΐε δΐιίδ τείιιΐδ εοηΐεηΐυβ βίΐ, ηεο

ΐη Ιιοιιί ρο$κε8δίοηεηι ίητοΐβΐ, ευτ ηοη ί.ιι -·ιν ϋίικί

ίηΊΓιο ριιΐπίι, ρι·ίιΐ8ηιΐ3ηι 8ΐιχ $151 ραπίεβ εβδεηΐ

'·<νρΐ.ι·'? Αη ΥΊ·ι·η .Μ ΜΙ π Ι εδ$ο (Ιιιο ϋΐϊ ρο(επιη(, ευιη

:.ιι;ι:ιι ΜΠ;Μ;Ι!Ι· ρ;ιι Ιι·ιιι ο! Ι ιιιι-,ΐ! '' Α(;β ν. πι Μ οιηΐιίηΟ

κιιχΟιιιηίροΐεηΙϊ ρ3Γΐεδ οΐΐτίΐιυΐαι δίιιΐ, 3(1εο υΐ αα-

ΐ(·ι·;ι· η'ιΐιίΐ 3(1 ίρβυιη ρεηίηεβηΐ, Οηιηίροΐϋηδ βρρβί-

Ι,ιπ Ι!ΓΜΠ.·Ι , ιΐΐ'.-,ίικ-ι οηιηΐυπι «·8δ6 Οειίδ, ϋβδϊηεΐ

ιηαίιιβ 1>οηο εββε ϋυΙ>]εεΙυ8, ευηι ιιηιΐ8ςιιϊ$φΐϋ κυα

8ε (Ιοιη'ιηοΓιοηο εοηΐίηεβί. Ου]ιΐδ ρυπ·ο ηιαίιΐδ ΊΠο

(ΙοπιΊηιΐδ π·Ίι, δϊ ηεςιιε ιηυηιίαβ 3ΐηρΙίυ8 δυρβΓδίΙ,

ιιεε ηηίηΐίΐϋη, νεί Ιιοππηεδ ιιΐϋ, ([αϊ ίΐΐϊυδ (Ιϊΐίοηί

'-,ιιΙιρπ'ΐιΐ ? ΓΓΧίενεα ευιη ϊ(1εη) ϋΐε ιη3(εΓΪ3 δίιηιιΐ

3ΐφΐβ εΟΓΓυρΙΐο 8ΪΙ, ηηηηβ ρπκ εχίεηδ εοΓΓίιηιρί

ϊρδο ιΙιΊιιιίι ? Ν. ι ΜΙ δι βχ ίΐΐο ΙεηιροΓβ ηιηΐυιη 673

ϋΐί-ΐεοΓΓυρίϊο ΓοΓεί εχΙεΓβηυε εοΓΓυηιρετεί, δΓϊρδυιη

ηιίιΓιιιιι: ι'ιιι πιιιιρι! , ηοη 8δΙ φ.ΙΟ(1 εΟΓΠίρΐίηηί Οΐ)-

ιιοχίυηι ΠΙυιΙ οκδβ βυδρίεεπιυΓ, ευιη Ιΐ;ι εοΓπιηιρβΙ

Ι·;Ι·|ΓΙ·:Ι. ίρδΙΙΠΙ πιΙϋΜΗΐ :ι!ι' δίΐ, Ιΐεε εΝδΙίΐΙξΙΙΪ ρΟδδίΙ.

Ε\ ιριπ ει ϋΐιιιΐ δεφΓιΐυπ, ι·υιη δθϋ(1ιι [ΐι·Γρ.·ιιι:ιι;ιι,ί

δΐιυδίβιιΐΐΐ εοηδίεΐ, 3ε ρνχίετδεδβ εοηβυιηβΐ οιιιηϊη,

ιιΊΙιϊΙ 30 ΠΙο Γεϋεΐυη» ΪΓΪ, δβϋ ειιηι οχΙείΌΠΐιη οοη-

Μΐΐίΐρΐίο δίΐ, ΊΙΓίδ ίρβίδ ΊηίοΓίΐιιιη αΐΐαίιιπιηι. Οιιηπι-

(>Ιιιειιι δίε ϊΐΐίιιβ !ΐΊ)δΐαηΐϊ3 ρεπηβηείιίι, ηΐΐιίΐ υΐεο-

• ιίΐι Ι"·»· δΐιηΐ ΓεβίιΙεΓβ ρ3ΐί»ΐυΓ, δεϋ $ο!α

ήχοντα ; Ει γαρ ο&πω ην άρπάξασα δύναμιν, χα\ χα-

ταπολεμήσασα, μηδέ λαβούσα πανοπλίαν εις αυτής

δύναμιν κα\ εις έδωδήν, ξμελλε ' δε εν πολλοίς αίώβιν

4-ροφος, μηδέ τροφής έπιδεομένη· τίς έτρεψε την πο

τέ μη έπιδεομένην τροφής εις τροφήν ήχειν, χα\ έπν·

ζητείν, £περ ποτέ ουκ έπεζήτει, κα\ έπιδέειθαι

όπερ ποτέ ούχ έπεδέετο, άλλ' ε! άρα έτράπη την φΰ-

σιν ; Και πώς ή παρά σο\ άτρεψία περΧ του κακόν

συσταθήσεται; Ε[ δε χα'ι πάλιν εις Ιδίαν χατάστασ:ν

ΙλΟοι, μηκέτι ρύπορών & φάγοι, πώς 6 πάλιν εν συν

ήθεις γεγονώς χακδς ή πονηρδς του βιδρώσχειν χα)

έδωδί) χρήσθαι, δύναται ύπομένειν εις τδν έπιόντ»

χρόνον 4νευ έδωδής διατελών ; Εϊ γαρ εν συνήθεια

βρωμάτων μη γεγονώς ουκ ήδυνήθη ύποστήναι, αλλά

' έτράπη εις έίωδήν ΕρχεσΟαι, χαΐ αυλήσας την ψυχήν,

βρώμα έαυτψ περιεποιήσατο, μάλλον εν συνηθείι

βρώματος γεγονώς δσχετος ϊσται την φύσιν, κα\ ου

δέν αν τούτον παραπείσειε λίχνον γεγονότα και εν

πείρα έδωδής 4νευ τούτων διατελεΐν, ως ό σδς λόγος

άιύστατος υπάρχων τούτο βούλεται.

ρκνδίιαιίεπ ροΐεΓίι, ιιΐ ροδΐεη(|ΐιαη) Γιςυπτε 3ε είΐιί

φΐθ(1 Ι3ηιεη νβη3 Ιιΐ3 ηιίηίιηεο,ιιβ εοΙιΧΓβηβ πιΐίο

2'. Άλλα παρελεύσομαι τούτον τδν τόπον έφ'

Ετερα δε πάλιν της αυτού ληρωδίας επεκτείνομαι την

διήγησιν. Πάλιν γαρ φάσκει, ότι ο! άρχοντες εν τβΖς

ϊοίοις μέρεσι τότε έσονται, χαΐ ό Πα,τήρ τα Γδια άπο·

λήψεται μέρη. Τίς 4ραόέπιειχής οζτος, ίνα τδν όρον

' διχόθεν έχάστου μέρους γεωμετρήσ^ ; Πώς δε πει-

σθήσεται ό απαρχής τ^ αλήθεια κα\ τφ άγαΟψ μη

πειθόμενος ; Ει δε μετ' ανάγκη; παραπείσειεν ό άγι-

θδς τδν παράνομον Ιδίοις στοιχεΐν, κα\ μη έπεμβαί-

νειν τί) του αγαθού μερίδι, δια τ£ μη απαρχής τοΰτο

ήδυνήθη ποιήσαι, πρ\ν ή 3λως άπ' αυτής συληθήναι

τα μέρη; Πώς δε έσονται οί δύο έπιτοαυτδ, ανά μέ

ρος Εκαστος κεκτημένος ; Ε! γαρ όλως μέρη ίχβι, Χ»1

τα Ετερα μέρη ούχ αυτού, ούκέτι Παντοκράτωρ ό

Παντοκράτωρ χληθήσεται, ούκέτι θεδςτών απάντων,

ούχέτι υποχείριος ό κακδς του αγαθού γένητα·., αλλά

Εκαστος αυτών ξχει την ιδίαν δεσποτείαν. Τίνος δε

4ρα ή πονηρός δεσπότης Εσται, μηκέτι δντος του κό

σμου, μήτε των ύπ' αυτού ζώων τε και ανθρώπων

κυριευομένων ; Εϊ δε ίλως κακός εστί χα\ όλη χαΐ

ί φθορά, πώς μάλλον ούχ έφΟάρη ; Ει γαρ ίκτοτε ή ού

σα κακία φθορά υπήρχε, χαΧ φθείρει μεν τα άλλα,

αύτη δε έαυτήν ου φθείρει, οΰκέτι φΟειρομένη ύ-άρ-

/:·., ή άλλα μεν φθείρουσα. αύτη μένουσα άένναος,

χα\ μη άφανιζομένη. Αυτής δε μενούσης εν στερεί

ύποστάσει, φθειρούσης δε τα άλλα, καΧ ούχ έαυτήν,

οΰδϊν Ιχει έάΊται, αλλά πάντως ή φθορά των ετέρων

τα Ετερα φθείρει. Επιμένουσα δε ή αυτής ύ-όιτϋ-

σις, καΧ ούκέτι έάσει τι των δντων, αλλά αύτη μόνη

μενεϊ' τα δε φθειρόμενα δι' αυτής αφανίζεται. ΕΙ δε

καΧ εαυτή εστί κακή, και εαυτή φθορά, ούχέτι ή ΰπβ-

στασις αυτής σταθήτεται. Ου μόνον εν τω μέλλοντι

εϊπο·.μι, αλλά καΧ Εκτοτε άφαν'.σξίεϊσα 4ν ΰπήρχίν.

' Ρ. έμενε.
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»|δη δε εν έαυτϊ) έαυτήν φΟείρασά τε κα\ άφανισΟίΐ- Λ Γ3Π8 υηΐνοΓβ» |ΐΓθΠΊ];ηΙ)ΐΙ. Νηΐΐΐ $Ί ςηηηι ιη βοίο

σα. Αλλ! ταύτα πάντα εστί τα διηγήματα της τον

άφρονας ματαιολογίας, ά κατανοήσαντες οί συνετοί

βϊοΐ της αγίας του θεοΰ Εκκλησίας πίστΐώς τϊ του Κυ

ρίου, διακρίνατε τον άγύρτην, κα\ καταγελάσατε της

αυτού ληρωδίας. Έπανελεύσεται δε εις τάς κακώς

έαυτω έπινενοημένας προφάσεις, κοΛ άπδ των θείων

Γραφών ομοιώσεις, καΙ ούχ ούτως έχουσας, αλλά οϋ-

τώς ύπ' αύτοΰ χακώς νοουμένας. Φέρε ουν έκθώμεθα

αυτά δη κατά λέξιν, ας ύποκλέπτων εκ των θείων

Γραφών, ως Ιφην, κατά τδν νουν αΰτοΰ διηγείται- ει

χαΐ μάλιστα πολλάκις τάς αύτάς διαλαμβάνοντες,

ακρότατα δ:η/.έγξ7μεν.

ηοΐίΐίαπι εχοιτοηΐ δοφιε ίρδη οοηπιπιρηΐ, ιιοη ροίοδί

. ΜΙΙ·Λ:ΙΙΙ* Γ]ΙΙ·< θδ?ο δΙ;ιΙ>ϊ1Ϊ8φΐ(ϊ $ιιΙ>$ΐηηΙί». Αο ηθΐίπηι

ΓΐΙΙΙΙΠδ ρΟδΙΟΒ ΙΟΙ1ΐρθπΙ)ΙΙδ, «0(1 110 ρΓ&ΙΟΓΪΙΪδ (|ΙΜιΙ(·!ΐΙ

ΓηοοίΌ ροΐιιΐΐ, ψΓιη «ο διιηρίο ϊρϋΐιΐί. ροΓη'ιοίο οχΐΐΐο-

φΐο < πιΐίι (··,.·:. Ε]ΐι$ιηο(ϋ $ι:ηΙ ίηορίΐδδίηιί Ιιοηιϊιιΐ»

ηιιςχ ηο Γίΐ1)ΐι1α?. Οιπβιΐδ ηηίπιη(ΙνθΓδΐ8 ΥΟΒ ρπιιΐοη-

Ιβ8, 8.ιιΐΓΐ.ΐ! Οβί Εοοίεδϊ»! 30 Οοηιϊηΐο* Γκίοϊ ηΐιιιηιιί,

ιμιηϋ» ίπιροβΙΟΓ ϊΐΐε βϊΐ ουηι }ικΙϊεΐο ΤΟ«ΙΓΟ ροΓροη-

^^ιβ , η}ιΐϋ(ΐηβ 8θη>ηϊ» (ΙοΓΪϋιΊβ. δριΐ .Ή! »Γ(;ιιηιπιΐη

ηιιηκίηιη οοοηδΐοηοβςιιβ ροΓροηηηι οχ δοΓίρΙιι

οί) ηοηηιιΐΐηπι βϊιηϊΗΐιιιΙΊιιειη βχρΓθ883<>

ΐ|ΐι;ι· ('πιιι ηΐΐικί 8°ι))Ί νοίίηΐ, ιηκίο ηΐ) οο εοιιίΓηπαιιι

ϊη βοηδίιιη ΙηΗι.ηιιΐΓ. ΕΓ^Ο Ιιιεο ΊρβΛ ΓιΐΓΐΐηι »1) βο βαεπβ β ίΐΐίοπβ ίηΙβΓνβΓβη, οΐ «(Ι Ίρϋ'ιιΐδ δοιΙβηΐΪΒΐη

ιεεοιηιηοιίιΐη ϋβίΐβιη νοΓϋϊβ ΐη ηιβιΐίυιη 3(Τϋΐ·»ιηυ$. Οιιαιιηιιαηι ηο$ εχ ηβ $»ιρϊιΐ8 ()Ί8ριι[3ηΐε8 αοευπιΐίβ-

Βίπιβ ΓβΓΰ11ΐηπι$.

ΞΑ'. Πρώτον μεν ουν ότι εύρων εν ταΐς Οίίαις Γρα- Β Ι^Χ'· '» ρΐ'ϊιηϊδ ϊ{·ϊΐιΐΓ ευηι (ΙΊν'ιηϊβ Ίη Ι,ίΐΐεπδ Ι'α-

φαίς περί Πιρακλήτου ονόματος, κα\ άγνοήσας την

του αγίου Παρακλήτου δϋναμιν, εαυτόν ύπεισήνίγκε,

.··"';?; είναι τούτο. Κα\ φάσκ:ι μεν αύτώ τα ΰπο

του αγίου Παύλου είρημένα παρακεχωρηκίναι, ως

.του αγίου Αποστόλου φή^ντβζ' Άαύ μέρους γι-

τύχτχομκτ, χαΐ άπύ μέρους Λροφι\τεΰομεν·. "Οταγ

ίΛβ^ τύ τέΛειΟΓ, τύ άπύ μέρους χαταργι\θι\σεται.

Τούτο δε ιτερί Παρακλήτου ούδ' όλως εκτίθεται ό

άγιος Απόστολος, ό καταξιωθείς αυτού του αγίου

Πνεύματος μετά των ομοίων αυτού αποστόλων άλλα

περ\ των δύο κόσμων διηγεΐτο, περ\ του ένεστώτος

χα\ μέλλοντος, ως Ιφην, τοις βουλομένοις περ\ και

ρών καταλαμβάνειν. "Οτι μηδέτ νμας Λτυρέτω εν

.Μγφ, έτ έπιστοΛή, ως δτι ι] ήμερα έτέστηκε του

Κυρίου. *£Λν γαρ μϊ[ άΛοχαΛνφΟΐ\ ύ νΐύς της

αγαμίας, 6 Λτθρωχος της αδικίας, κα\ τα έξης.

Κα\ πάλιν βυνελθόντων των μαθητών προς τον Σωτη-

ρα, ήρώτων αύτδν τερ\ της συντέλειας, κα\ ίλεγεν

αύτοΐς· Ούχ ύ;ιων έπιγτώται χρόνους χαΐ και-

ρονς, ους ό Πατϊφ ίΟετο εν τη Ιδία εξουσία- άΛ-

Λα ΛήψεσΟβ ίύνα/ί«ν ίχεΛθόττος του άγίον Πνεύ

ματος £$£>' υμάς. Κα\ πάλιν Ιλεγεν Ά^ύ Ίεροσο-

('·/.·· Ί · μί\ χωρΙζεσΟε, άΛεχδεχόμετοι την έχαγγε-

Αίατ του Πτεΰματος, <}»· ηχούσατε, τουτέστι τδ

Πνεύμα τδ Παράχλητον, Ζ §φη· Έάτ έγύ>

έκεΪΓος έΛεύσεται, χαΐ άταγγεΛεΐ ύμΐγ· τα

Τδ δε, ΆταγγεΛεϊ ϋμ& τίί ΛΟΓΓΟ, δι' ^ν ! μέλλον

καταξιοϋαθαι δωρεάν, ένοικήσβι εν αϋτοϊς τδ άγιον

,ι,,Ο

ι ·\ι·1ι·ιί ιιοιιΐί'ΐι ίηνβηί$$οΙ, αο νίιπ ϋΐίικ ίςηοι·αΓβι,

βειηεΐ ίρδίιηι ρΓΟ νιτο ί>ρ'ΐΓΊΐπ βυρροδίιίΐ. Ιΐηηιιο «(Ι

8080 ρΟΓίίηβΓΟ ϋί.ι Ι'ΠΓ.Ί, (|ΐι:ι· ;ι!ι »ρθ8ΐθ!θ Ρ:ΙΙΐΙθ

ϋίειιηΙιΐΓ : Εχ ρατίβ ^ο(|ηο(^^ηηι^, ΐΐ βχ ρατίβ γτο-

ρΐιίΐαηιν». €αιη ΙΊΊΙ,Ί Ίι φιοά ρ^^(^^ί11ιη αϊ, οιααια-

Ιίΐητ ηιιοά ^x ρατίΐ ε$1 '. Αΐ(]πϊ ϋο Ρατηείείο ηιιΐΐο

ιιιηϋο !;.<·(· ρΓοηιιηΓιηνϊΙ Λροβίοΐιιβ, ηιιϊ ευηι 8θ(1α-

Γι1ιιΐ8 61ΙΪ8 ηρο8ΐοΓι$ Κ|,ϊι·ιΐ;ηΐ! 8»ηεΙιιπι βεείροΓΟ ΠΙΡ-

ΠΙΪΙ ; $0(1 (Ιο (!·ιρ1ΐ( Ί ηιιιιι !ιι 8!'ΓΙΓ)ΟΙ10Π1 ιιι^Ι ιΙΠΓ·ι :ι1,

ί νΐίΐβϋεεί ηο Γηΐιιπ», ρρορΙοΓ ηοηηιιΐίος, ηιιΐ

Μ ίπ· αΙ(|ΐιο ίηηυΐΓκΓβ εηρϊοΙ)ηιιΙ.

Νϊΐιίΐ, ίηηιιίΐ, ΐι'ΐτι'ίΐΐ ι·ο« αϊ ΐΐττηοηί, α«( ιρίίΐοΐα,

<7ΜΜΪ Ίιι:,Ιι·Ι άίβΐ ΙΙιιιιιίιιι, Νίίί Γιήιιι ΤϋνεΙπΙΙΙΧ [ιΐι'ιίΐ

/-','·:ίΝ ϊηϊηαίΐαΐίί, Ιιοηιο ϊιι}η$ΐίΐίικ ', οίε. Οιιίη οϋηιη

οοηνοηϊοηΙί1)Π8 δηΙνηΙΟΓοπι ,ιροκίοΐϊί;, ηο (Ιο ηιιιικίϊ

οοεηβυ δοΐδάΐίΐηΓιΙιυδ, ϊΐη ϊρδο Γ(·$ροηϋΐι : 674

«ί ναΐηιιη ηοαβ ίβηιροηι νεί ηιοιηεηία, ηαα· Γαΐατ

ροιιιϊΐ ΐη »\ια ροΐεείαίε ; »ε(1 α^^^ρ^ει^^ ήηηΐβιη »η-

ρΐΓΐΐηϊίηΙϊι 8ρΜί*» :αη<;(ί ΐη ι·ο»'. Ιίοιιι, //ίιΤϋ-50/ι/-

ηιϊί, ϊηφίΐΐ, ηε ιΐϊίεεύϊΐε, εχχρεααηία ρτοηιίαίΐοηεηι

αρηίία», φιατη ανιίΐίΐίι *, 1ιθ(·, οβί ΡηΓ3ο1ι·Ιιιιη ίΐΐιιιιι

δρίΓΪΙιιηι, (Ιο φΐο (ΙΊχεΓηΐ : 8ϊ ε$ο αϋ'ιετο ϊΐίε νειιίει,

α αηη\ιηΐ'\α\>\1 νοίιίί οηιηΐα ". Οιυκ ηιιΐιΐοηι ΥΟΓ!):),

Αηηαηΐίαύίΐ νοίιίί οηιηία , 3(1 οαΐείΐβ (Ιοηιιιη ΗΙικΙ

ηιιοιΐ ΟΓβηΙ ηοίορίκή, ρ3Γ οβί ΓβΓίΤΓΐ, ηιιοιΐ ηϊιπίΐΊπιι

Ιι:ι1)ίΐ.ιΙιι·.·ϊ1Μ III ϊρδΐδ 08801 δρΪΓΪΙυδ 8ί)Ι101υ8, φΙΟ ΪΪ9

βρβπΐβ ιιηίνεΓδΛ (ΙβοΙίΓ.ίΓοί, (]ΐΐ36 φΐϊ(1οιη εηροΓβ ίιι

Ιΐ3ε νιο ροΐΟΓβηΙ. ^υ3ΐιιο1)Γοιη ι π<ιι 3(1 ειιιη ηιοιίιιηι

Πνεϋμα, όπως τα πάντα αϋτοϊς σαφώς διήγηση- _ Ρ3Γ3θΙβΐϊ δρϊπΐιιβοδδεηΐ ΐη Ιιηε νΐΐ.ι οοιηροΐβδ Γοείί,

ται, 3σα ήδύναντο εν τφ αΐώνι τούτω χωρησαι

Κα\ ώδε μεν εν τφ αίώνι τούτο) χωρήσαντες, τδ

Πνεύμα τδ Παράκλητον προεφήτευσαν ως Άγαβος

προεφήτευσε περ\ λιμού έσομένου· κα\ ότι προφηται

άπδ Ιεροσολύμων κατέβησαν κοΛ ότι ήσαν τέσσαρες

θυγατέρες τω Φιλίππω προφητεϋουσαι. "Οταν δε προ-

φητεύουσιν, άπδ μέρους προφητεύουσι, χοίί άπδ μέ

ρους γινώβκουσι. Τδ δε τέλειον εν τοις μέλλουσιν

αίώσιν ίλπίζοντες προσδοκώσιν , όταν τδ φθαρτδν

£·.ς άφΟαρσίαν μεταβληθ^, καΙ τδ θνητδν εις άΟανα-

» Ι ΟΙΓ. κιιι. 9. · Η Τΐιοδδ. ιι, 2. Γ». » Λι·ΐ. ι. 7, 8 ΊΙ)ί(1. 4. ' ίο»η. χνι, 8 ; ίΐιίιΐ. 14. ' Αοΐ.

2». ' ίίικί. 27. · Αιΐ. χχι, 9. ' 1 ('-ΟΓ. χιιι, 9. " Ι ΟΟΓ. \ν, 53. " 1 ΟΟΓ. χιιι, Ιί.

Ου6ηΐ3()ιηηιΙυηι Αςηϋυδ νοηΐιΐΓ»ηι

Γηιηβιη ρΓίβίΙιχϊΐ ·. Ηοιηφίβ ρΓορΙιοί»; ΗϊοΓθδθΙ)ΊΐιΪ3

:;.,1νι·<ΐΓΠΠιΙ ". 5ίε 01 ΡΙΐίΓψρΟ ςΐΙΑίΐΙΟΓ 6Γ3ΙΙΙ (Ϊ1ί%

ρΓορΙιοΐίδδΛ! ". (ίβεΙΟΓυπι φΐοΐϊοδ οηιηεβ ί!!ΐ ρπορίιβ-

Ιβηΐ, οχ ρβΓίβ ρτορίιείαηΐ, οι οχ ρηηβ εοβηοδοιιηΐ '.

ΟΜΟ<| νβρο ροΓΓβοΐυιη βδΐ ίυΐιιπ» ΐη δ,τευΐο Ιπ1)ΐιεη-

άϋΐη βρο οΐ βχβρβοΐβΐίοηβ ρΓ»οίρϊυηΐ, ηιιηηιΐο εοΓ-

πιρΐΊ1)ϋο ΐη ϊηοοΓΠίρΐΐοηοηι, ηιοΓί.ιΙο ΐη ΐηιηιθΓΐ:ιΙΐ-

Ιηίοπι οοηιηιιιΐΛΐυηι Γαοπΐ ", ε«»η οΐ Γηοϊββίΐ Γηοϊοη»

ΐιιΐιιοΙιΐηΐϋΓ11. Νϋηεοηίιη Γ08 ηο5ΐι·β·. ρεπ
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61 ιπγηίπι'πι

ΐ|ΐι:ι· υιέ οευ!ιΐ8 ηοη νπϋι *. ΙΙΙίε ρεΓΓοεϋο

ΚΙΓ, (|ΐι:ι; Ιιίι· 3ΗΓΪ8 ιΐι·ι|ΐιηφΐ;ιιιι ηιιιΐϋΐ 3. ΙΙΙίε (Ιοηιιιη

ίιιι,ΊΊΐϋ βίΐηεΊΐδ Ιιί1)ΐιίΐιιι·, ηιιο<] Ιιίΐ' ίιι <ΌΙ· ηοηιίηϊβ

ηοη ,ΊΜνικΙίι ·'". Εχ (]ΐιίυιΐ8 Ληπηβϋνοπϊδ <ι1>οι·ίοινι«

ϋΐ.ιηί εορΊοδϊοΓεηιηυε δε'κ>ιιΐϊ3ηι ΜΒΐιϊαηΜΟ ΓΟββΓνβ-

1:ιηι ικιιι Γιι'κκι·. Οιιοιηοίΐο εηίηι ϊδΙ:ι (·ο;;ιι<ι«πΊ Ϊ5

ΐ|ΐιί ιιΐ) εο ΐ|ΐιΐ)(! δίΐ» ρΓ>)ρο$υεΓΐΙ εχεϊιΙΊΐ? Ν.ιιπ Μ;π -

ι.νΐΐιηιι (ΗΓΟίιιινεηΐΓερπιηιιιη βδΙη^Γε88ΐΐδ. Τυπι ,ιιΐ

ΛΙΓ!Η·Ι:>ΙΝΙΙ νεηίΐ, π! πιπί νιΐϋτη Ι, φ40(1 Ι3|!ΐεΐι 38-

βοφίί ιιοιι [ΐιιίυιΐ. Γίοπηε Ίζΐΐαΐ ροΐε8ΐ, ιιΐφΐί φίοιΐ

ηι1ι·ο Γεεειΐ8 ε&Ι "ιμηοπιπί, πι;ι]οι·;ι ίΙΙ:ι

('ιιι· ηοη νερό ΡεΓδίΓυιιι ι·ο§Ϊ8 ηΐ3ηιΐ8

οηεηδίΐδ ;ι<· ρβεηίδ ;ιΙ]<Ί·ΐπ>, ι

ουιη

'. ΙΙΗε ο.ι ρραφβΓβηΐιιι·, Α σίαν· όταν τότε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτι

γαρ δι' αινίγματος τα πράγματα· «έχει δε ετοιμάζε

ται ά ά οφθαλμός ώδε ουκ εΐδεν. Εκεί αποκαλύπτεται

ή τελειότης, α ους ενταύθα ουκ ήκουσεν. Έχει Ά μέγα

χάρισμα τοις άγιοι;, Ζ έπΧ καρδίαν ανθρώπου ούχ άν-

έβη ενταύθα. ΚαΧ ορ£ς, δτι ούχΧ τω Μάνη εταμιιύετο

τί) είδέναι τα περιττά. Πώς γαρ η"δει Μάνης του αχο-

πού του Ιδίου έκπεσών; Έπεδάλλετο γαρ ίνα τον

Μάρκελλον χειρώσηται. "Ηρ/ετο πρδς τον Άρχέλαον,

ίνα αύτ6ν ήττήση, καΧ ου δεούν/,ται. Πώς οΰν,άγναών

το πρόσφατον, δύναται εϊδέναι περ\ των μειζόνων;

Πώς δε ουκ "λαβε τάς χείρας του βασιλέως των Περ

σών ; ως οτε άλοϋς έδωκε οίκην, άλλ' ίνα καταφανή

τοις σΰνεσιν κεκτημένοις κατά πάντα ψευδόμενος

ΪΪ8 φΐι ρπκίεηΐίίβ 3ΐΐφΐί(1 Ιι.ιυεηιιΐ, ίΐΐυηι πι οηιηίίχιβ ε686 ηιεηΐίΐιιηι.

ΙΛΙΙ. 8θ(1 (|ΐιθ(1(1.ιιη ΐοδίίιηοηίυιη ιιρχοί, ιιΐ δΐιιιηι β 01Γ. Πάλιν δε βοΰλεται φέρειν μαρτυρίαν, ίνα πα-

ΐΐίικί ρηι· ρηηΓίρίοΓυηι αΙΓϊπιιεΙ, ε3ηιιο 3 8ε ίηνίεεηι

ίπίδΐΐ'α (1ΪΓίηι;ιΐ. ΕΓ^Ο Ιιηε δβίνηίοπδ νοεε πίιίΐιιι· :

Κ "ΐι ροΐαΐ ατίιοτ Ι'οικι [ηκΐη» ηιαίοχ (αοβτί, ιΐΐηιιβ

ΙΙΙ'Ιΐιιί· Ιΐίιΐίιΐ ΐ'ηΐιΊΐΙ! ΙίΟΗΟΙ (θΜΓί. ΕΧ Ι'ΐΙΙι·!» ('Χ/ΙΗ

ηι·/>οι· £ϋ(/Ηο«!ίιΐΓ '. Υκΐε Ιιοιηίηίδ Ιενίΐηίειιι ,

675 '!"' "'Ι'ϋ '" δϋΓίρΙυΓΪ8 ρι·ιΐΓΐι·;ιη.ί 3ΐΐίιΐ8 ροδ-

>ίΙ. ΐΛΐ'ίπιπ 81 |>ι !ΐΐί·ί(ΐί:ι Ϊ1Ι.1 ;ι|·|ΐ(ΐη.·ϋ 8ΪηΙ, Ιι;,1ΐ"ΐιΙ

ϊ^ϊΐιιι· ει :ι-ΐΊ(·.ι1,,ιιι $υυιη, ι·ι ι·ιιηι ρίβηΐχ δΐηΐ, οηι-

η'ιηο 3 ςυορίαιη ρΐ3ηΐ3ΐ% δυιι(. Οϋίιΐιριίιΐ .ιυίειη

ρΙ:ιηΙ;ιΙπΐΓ, όχι, ρηϋείρίυιιι Ιικίκ-ι , ρΓθίη(1εΐ|υο ει

ΙΊπίΜΐι ΙΐΛΐιοΙηΐ. 1ΐ;ιιρκ· 3Γΐ>θΓ ιηαΐη ιιοη ρερροΐιιο

ι-χϋΐίΐίι. ΜΙ! εδί :ι1ί'ρι:ιιιιΙ(ΐ εοηδίΐ3. \ι!ιοι· νϋΓΟ

1)θΐ)3 ηοη ;κ! οιιιηε 1κιιπί;ιΐίί δΐιρΓεηιχ ςοιιΐδ άοΐιει

Γ.-ΓπΓί. ΙΙΙίε ι'ΐιίπι ι:πΊ:ι, πππΊιηοΐ]ΐιΐ! ιιιΐ'ΐι.ΐκν, ε(

ϊιιιιιπιΙ;ιΙ)ίΙίβ 1>οηίΐ38 681, ιιίρηίε φΐχ δϊΐ 1>ι·ί εος'ι-

ΐαΐίο ίηεχρ1ίθ3υίΙί ηιιοιΚιιη ΙιοηοΓε ρι·.ι\Ιιΐ:ι. Γίπιιιι

νεΓΟ 3(1 |ιΙ:ιηΙ;ιπιπι ρΓθ(1ιιεΐίοηβηι :\ΐ'εοιιιιηοι1;ιιΊ

]ΐΐ)8^ϊΙ, νϊιΙΐΊκΙιπιι 3ε <1ί^ριιΐ3ΐιιΙιπη ηο!)'ΐ8 ο$1. Κι

ΙΊΙΙΙΙΙ δϊ ιΐε ιΐίιιϋοΐο δεπιιο »ίι, 8%ρε ΠΙιιηι οδίεικίί-

ηι 1 1 κ ιικιΐιιιη ;>1ι ΟΓΐ^ΐηε ηοη Γυίδδε : ηίΐιϊΐ εηϊπι Οεαβ

|Γ.3ΐιιιη ('οικίίιΐίι, ίϋςιιε :κΙοο ρπκίπιΐΐύιι* ε8ΐ ηι;ι-

Γ.ΊΙεχίιπιι. Λ<! Ιίεεί ΐιι εοιίεηι βΓ^ιιπιοιιΐο νεΓβεηηΐΓ,

ηοη ΐ!ΐ·:ιν3ΐ)ίιηιιι· Ι3ΐηεη νοΓΪΐ3ΐειη εΐΪ3ΐη Ίη ρπεδεηΓια

£θΐηρπ)1)3Γε. Ι^ϊΐαπ ηιηΐυδ ίηίΐίο ιΐκιίχιΐπ* ηοη Γιιίι ,

60(1 εν38ίΙ ρο8ΐε3. ΠΠ,ΙΓΙ· Ιοεϋπι ΙΓιε ιιοιι Ιι:ιΙκ·ΐ ηποιΐ

(!ι! ;ιι·1ιιιι·(! ρπιροηίΙιΐΓ. Νιιιιι εΐ δαιιΐυιη νίϋβιηιΐϊ

ρεΓβεευΐοΐ'ειη Γιιίδδβ, ευιηϋεηΐ(|ΐΐ(; ρΓο εο ςιιοιΐ ΪΙΙΜ;-

ειιΙιΐ8 Ι;ΐι·ι·;>1 ηοιηίιιο β ροΓδεευΙ'ιοηειη ε88ε ρ38δ;ιιη.

(Ιοιιΐι,ι νεΓΟ )ιιι1:ιπι ειιιη (1ιιθ(Ιεεϊιιι 3ρο8ΐοΙί$ εΐε-

τήν παρ* αΰτψ λεγομένην δυάδα, χα\ βιέλ'ί|

άναμέσον των δύο αρχών χενώς, εν τφ ειπείν τον Σω-

τήρα· Ου δνηιται δέΐδρϋΐ άγαθύ^ χαρπονς χα-

χονς χοιήσαι, ουδέ δέτδροτ σαπρύγ χαρχονς άγΛ·

θοϋς αοιησαι. Εκ γέφ τον χαρχον τύ ίέτδροτ

γιγώσχεται. ΚαΧ δρα μοι την ελαφρά·/ διάνοιαν,

χαΧ μηδέν εν βάθει τα της θείας Γραφής χατανοοΰ-

σαν. Ει μεν γαρ δένδρα είσΧν, Αρα χαΧ γεωργϊν

Ιχουσι, καΧ φυτά τυγχάνοντα, κ*Χ πάντως υπό τινίς

είσι πεφυτευμένα · πάν δε το πεφυτευμέ·/ον ούχ

Ιστιν άναρχον, αλλά αρχήν ϊχεί' αρχήν δε Ιχον χα\

τέλος ΰφέξει. Τοίνυν τί> σαπρον δένδρον ουκ ^ν αεί,

αλλά πεφύτευτιι. ΚαΧ το αγαθόν δένδρον τούτο βΟ

περΧ πάσης της άνωθεν άγαθίτητος διηγείται. Έ«ί

γαρ άψευστος άγαΟότης μεταβολήν μη ϊχαυσα, κιϊ

εν τιμ^Ι άνεκλαλήτψ του δντος αγίου θεού το δια-

νοτ\μα. Ε!ς δε την περΧ φυτών ένέργειαν Γδωμεν ε!

ούτως ίχει, καΧ λάβωμεν λέγειν. Ει μεν γαρ περΧ

του διαβόλου έστ'ιν ό λόγος, η"δη πολλάκις έδείξαμεν,

8τι ου πονηρός γεγένηται· ουδέν γαρ φαύλον 6 Θί6ς

ίποίησε, χαΧ τούτο τοις συνετοϊς εστί κατάδηλον. Ε!

γαρ χατά των αυτών φερόμεθα, ουδέν λυπήσει άιο-

δεϊξαι καΧ εν τφ παρόντι τον περΧ της αληθείας

λόγον. Εν τη αρχή τοίνυν φαύλος ουκ ην, απέβη δε

φαύλος. Ιδού ου συσταθήσεται 4ν τφ μέρει τοΰτψ

ό περΧ του φυτού λόγος. Όρώμεν γαρ καΧ Σιΰλον

διώκτην γενόμενον, ύστερον δε διωκόμενον υπέρ τοί

ονόματος ου ποτέ έδίωκεν. Όρώμεν τ&ν Ίούδαν έχ-

λελεγμένον συν τοίς δώδεκα άποστόλοις, χαΧ ϋστίρον

η
οΐυηι ιΙε6Γ.ίνί58ε ροδίηιοιίιιιη , εΐ ηιΐ ίηψι-οΐι.ιιη άποβάντα, κα'ι εν μερίδι πονηρά τεταγμένον. Όρώ-

ίηείίοηειιι .η£^Γβ§3(υηι Τ.0υίη εΐ Γ!.ιΙι;\!ι ηιει·εΐι·Ίοειιι

ι·επιϊηιιΐ8 31) Ιίΐ·.·ιΐΊίιΊΐ'ο βοηρτβ Ιι.ιοίειιιΐΒ

ρι>8ΐ [ΐα'ΐιίίοιιΐϊ.ιιη τεεερίιιιη »(1 Οεί

Ικιύιιίκδε 8. Υίι1ειηυ$ ει ΙαίΓοηεηι ίιι ΓβείιιοΓε (1ε-

ρΓεΙΐϋΐΐ8ΐιιη ει ϊιι ΟΙΊΚΗΙΙ $ϋυΐ3ΐυιη ρο&1 εοηΓθ8$ίο-

ηβιη ιιιΐ3 ευιη ϋοηιίηο πι ραταιίίβυιη ίη<;Γε»5ΐιιη '.

Νϊεοίαιιιη ρΓΧΙεπβ3 νίϋβηιυβ νιπιιη 1>οηυιη βΐ βίο-

εΐι«η ", ^εβίιτηΐυιη ρθ8ΐε3ίιιί88ϋ 3ΐΐ|ΐιβ ίηΐερ Ι:χ-

Γεβεοιι 3υΰΙοπε8 βίεΓίρΙιιιη. Οιιί(1 Ιιίε εχΙβηο8 εοιη-

ηιβιηοΓβηι ? ΟιΓκ1π;>ιιι ροΓΓΟ ιηβίαιη Ιιηηε 3Γΐ)οι·ειη

μεν 'Ραάβ την πόρνην άλλοτρίαν ουσαν του γένους

Ισραήλ, ύστερον δε μετανοήσασαν χαΐ λαβοϋσαν

θεού τον Ιλεον. Όρώμεν τί>ν λΐ)ττήν έπ\ χακουρ-

γίας άλόντα, κα\ κρεμασθέντα ϊιΑ τοϊ ξύλου, χβΐ

έξομολογησάμενον, καΧ άμα τψ Κυρίψ εν τψ παρα-

δείαω εϊσεληλυΟότα. Όρώμεν Νικόλαον χαλον ίνα

κα\ εκλελεγμένον, ύστερον δε άποβάντα πονηρών χαΐ

εν τοις αίρεσιάρχαις ταχΟέντα. Καΐ τί μοι τα πλήθη

λέγειν; Τί ουν εστί τ6 φυτον τούτο τ& πονηρδν, »?'

ου αγαθόν ου γίνεται; Άλλα πάλιν πράξεις εϊσ'ιν

1 Ι Γη;·. ΜΙΙ, 12. « 1 ΓΟΓ. ιι, 9. ' ίυί(1. * ϊυ'κΐ. ' Μ;ιΙΙΙ». νιι, 18, 20. 6 Αιιΐ. ιχ, 1 8φ|.

ΜΙ, 5. " Λυδίιο ιι, 1 8(]ί[. * Ιιΐιε. χχιιι, 40 8([([. " Αεί. νι, 5.
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ί.'.:;·.·-'..-.·.,ν. Ου δύναται γαρ έχ πορνείας άγαθότης

ίΐναι· βύ δύναται έχ φθόνου πονηρία; δικαιοσύνη ,

ου δύναται έχ μοιχείας Επαινος γενέσθαι. Αυτί) γαρ

το τη; αμαρτίας δένδρον ου δύναται δΓ αγαθότητας

γενέσθαι· τουτέστιν ου ποιεί δένδρον πονηρον καρ

πούς αγαθούς· ουδέ άγαθοϋ δένδρου καρπούς πονη

ρούς γενέσθαι. Οίον τδ αγαθόν δένορον τδ μη ποιούν

καρπούς πονηρούς, ξενοδοχία γινομένη, καν τε δσα

άπ&βϊ) άπδ της ξενοδοχϊας, ούχ ένεκεν φαυλότητας

ϊχϊΐ την δύναμιν. Ελεημοσύνη , άγνεία δια βεον,

εγκράτεια δια τδν Δεσπότην, δικαιοσύνη δια τδν

νόμον.

2Β*. Ταΰτα τα 5ύο δένδρα περί δικαιοσύνης καΧ

περΧ αμαρτίας τοΰτον £'/:: τδν τρόπον. ΠερΧ ό: ων

ούτος ό βάρβαρος Μάνης διανοείται. περΧ θεού βού-

λεται λέγειν, καΧ περΧ του διαβόλου. ΚαΧ δτι περΧ

θεού ουδείς δύναται τολμήσαι καΧ ειπείν, δτι κακδν

ποιήσει ποτέ, μη γένοιτο, καΧ ούτε περΧ του διαβό

λου, ότι άγαΟδν εργάζεται , τοϋτο δήλον. 'Αλλά δια

θεού πάντα γίνεται τα αγαθά, και φαϋλον εξ αΰτοϋ

ουδέν χέχτισται , ουδέ γίνεται. Εϊ δε έχ διαβόλου

ενεργείται πονηρά τίνα, ιδού εύρήχαμεν καΧ δι' αυ

τού στέφανον πλίκόμενον άγίοις , κα'ι βραβεϊον δι-

ίόμενον τοις νενικηκόσι. ΚαΧ διέπεσεν ό αϋτοΰ λό

γος. Τδ γαρ σαπρον δένδρον καΧ άγαΟδν δένδρον περ\

αγαθών £ργων τυγχάνει κα\ περΧ φαύλων χαΧ ούχ

Ιστι περί Παλαιάς Διαθήκης καΧ Καινής , καθώς

βούλεται ό του Μάνη λόγος.

ΪΓ'. "Ετι δε ό αύτδς βουλόμίνος παριστι^ν τάς

περΧ των δύο άρχων προφάσεις , θηρώμενος επιτη

δεύεται τάς αύτψ δοκούσας λέξεις, οϋτως έχουσας ·

"Οτι, φησΧ, τοις Ίουδα,ίοις ίλεγεν 'ΤμεΤς νΐοΐ του

ΙιαβόΛον έστέ. Εκείνος Λτθ(ωποχ.τό*·ος τξν βτί

ύ -τι !-/'/.' αύτοϋ ψεύστης ^Γ. ΒοΟλεται δε βλασφη-

μεϊν, χαΧ λέγειν τδν ποιητήν ουρανού καΧ γης πα

τέρα είναι του διαβόλου, μηδαμώς δυνάμενον όλως

ί*Χ τοΰτο τ6 ρ°ητδν φαίνεαθαι '. Εί γαρ όλως του

&αβόλου υίο( εϊσι, διέπεσεν ό κα~' αυτόν λόγος, χαΐ

έαυτψ αντιμάχεται ό Μάνης άγνοών. 'Αφωρίσθησαν

γαρ λβιπδν αϊ αυτών ψυχαΧ έχ διαβόλου γεγενημέ-

-ι; , και ούχέτι είσιν άπδ της άνωθεν δυνάμεως

κατά τδν αΰτοϋ μΰθον, ή ούχ Εστί μέρος του φωτδ;,

ϊ) πανοπλίας του αύτοΰ, ή του στύλου του φωτδς, ή

μητρδς της ζωής. ΕΙ δε όλως αύτοΧ ταυ διαβόλου, &ρα

χαι 6 Αβραάμ 6 τούτων πατήρ, ου σπέρμα τυγχά-

νουσιν αύτοΧ οΐ Ιουδαίος χαΧ αΰτδς του διαβόλου

Ισιϊ, χατά τδν του Μάνη λόγον. Πώς ουν 6 Πατήρ

λΐχτικώς * λέγει αύτοϊς' Ύμεΐς ουκ έσιέ τέκνα, τον

Αβραάμ, ά,ΙΜι τον χατρός υμών του διαβόΛον. ΕΙ

10ρ ήτε τέκνα τονΆδραάμ, τάίργααί'τονέποιείτε.

ΤμεΊς 'γάρ ζητείτε με άΛοκτέϊναι, άνθρωπον, ος

ίήκ <"· (,,"'.- .·!·!· ,ΐί·Λ<:,ι,ι-Ί' ύμϊν. Τοΰτο ΆΚραάμ

ούχ έχοΐ-ησε. ΚαΧ όρδς , ότι καταχρηστικός εστίν

4 λόγος· αυτών γαρ δντων υιών του Αβραάμ, καΧ

του Κυρίου άπαλλοτριοΰντος αυτούς δια των ϊργων.

Λ 0550 (ΠοοππίΒ, β ί|υα 1>οηιιιη ΟΙ·ΪΓΪ

(Ιέ Ιΐ(ΐηιΊιιιιιη:»ι·ΓκριιΊΙ)ΐΐΗ Ίιι1θΓρΓϋΙ:ΐΓΪ

ΐ'ίΓιιιι ο ϋΙιηίΓο (Ιπ ϊν;ιιϊ 1)οηίΙη$ ροΐββΐ , ιιοΐ|ΐιιι βχ

ιιι·(|ΐπΐί;ι.; Ιίνοιι; ]ιιχΐΊΐϊ:ι , ικ·(|ΐΐι· ι·\ :ιιΙιιΙΙ(·ΓΪο Ι:ΙΙΙΝ.

Κίΐ|ΐιΊιΙ<·ιιι :ιι·1κΐΓ ί1Ι;ι ροεεαΓι 3 Ιιιιιιίΐιιΐο ρ:ηΙί(:ίϋι·ί

ιιιιιι ροΐϋίΐ, Ικκ' ε$1, :ιι ΙΗΙΓ ηιαί.ι 1)οηυ& Ιπκ ι π·> ηοη

Γβοΐι, ηοιιιιβ 1κ)ΐι» οχ αι·1)θΓβ ηιαίί Γπιυΐιΐί οΓίυιιΐιιτ ·.

ΕχοιηρΓι μι·;ιΐί;ι :ΙΙ·|ΙΟΓ 111α Ιιοπα, ηιιχ ιιια!ο$ ΓπιιΊιι*

θ(1θΓβ ικιπ ροΙβ8ΐ, 5ΪΙ 1)ΐ'!ΐίμιι:ι Ιιοβρίΐιιπι εχεβρίίο.

0;ιίιΙι|ΐιί(Ι ΐ'ΐιίιιι :ιΙ) Γ:Ι ρΓθΙίϋί$03ΐι1Γ, 676 ν'$ ''.;π^

:ι)ι ίιιιρπιΐιίι.ιΐι: ηοη ΟΓΐΙυΓ. 81ιηί11ΐϋΐ· εΐεειιιο^ιια,

ΐα ηιιχ ρρορίεΓ Οειιιη ευΐΐΐιιτ, οοιιΐίιιοιιΐΐη

ΟΓ Ι)ο:ιιίιιιιιιι, ]ιΐΛΐίΙί;ι Ιο^ϊβ μι·;ιΙΪ:ι

Ι,ΧΙΙ. ΟιιηιηοΙίΓβιιι αιηΙ>χ ϊΐΐα; 3ΐ·1>θΓ6$

Για ει |):·ΓΓ:Ι!ΙΙ ϊιιίεΐΐϊςί εοηιιηοάε ρο$βυιιΐ. Αι 1>;π·-

1)ατυ8 ίΐΐε ΗαιιίιΊιχυδ ροΓροραιη αν Βοο ηε (Γιαίιοΐο

εοπαίιΐΓ αεείρορο. Υεηιηι ηειηϊιιβπι εο ;υιΊ;ιη:ι: ρΓϋ-

μι·(·(Π ρο88ε ροΓβρΙειπιιη ε8ΐ, πΐ αηΐ Οειιιη ;ι^ιτ;Ί

ιιυιΐιιιιι ;ιϋι|ΐκιιιιΙο Γ;κ·ιιιπιιιι, αυΐ ιϋιιΐιοΐιιιιι Ιιοηπιιι.

Οιιΐη Ίιιιιι Ιιιΐϋ.ι οϋΐιιίϊ 1>βυ$ ιΊΊίι'ΐΐ, ηεςυε ηιαίυιη

ι|ΐιίιΙι|ΐι;!ΐΐ! αϊ) εο ι»ί·(ιΐ1ιΐ(·ίπιη <··,[, :ιιΗ ΛΌΓΟ ρπ.ιιΐιι-

<·ί!ηι·. Οιιοιΐ 8Ϊ (Ιΐαίιοΐιιβ ηοηηυΐΐα ηι.ιΐ3 ιηυΙϊΐιΐΓ,

ιΓιιΐΜΠίιιι 1ι:κ: ίΐΐ,ιι» (ΐρι·|·;ι ΜίικΊίκ ΙιιιιιιϊιιίΙιΐΐΜ ( ()Π)ΠΛ

ηεεΙΙΐιΐΓ, :κ· ρΓχηιίυηι νϊί·ΙθΓί1ιιΐ5 ΐΐ'ΊΙιπΊΐπΓ. δίεηυα

Ιοία ΊΙΙϊιιβ ταιίο εΟΓΠΐϊΙ. Μ.ιία ΓΠΜΙΙ 3Γ^οι· ει Ι·ι>ιι:ι

άε Ιχ>ηί8 αε ΙΙΙ:Ι|ΪΛ ορεΓίϋιιβ «χρίίεαηΐιιτ; ηοε ηιΐ

Υυΐιιβ Ν(ΐνπιιΐι|ΐΗ· ΤβίίΒηιβΒίϋΜ) ρειΊπΐϋπΙ, ιιΐ Γ»Ι$Ο

ΙΛΙΠ. δβίΐ 1ιΐ8ΐ.ιΙ ίιΪΓΐιι ϋΐβ, 61 ιιΐ ευιιηι Ίε ϋυο-

^ 1)ΐΐ8 ρπιιηρϋϋ (Ιοςιηα 8ΐ3ΐ)ί1Ϊ!ΐΙ, ηοηηιιΐΐηβ ο ί-ίπί-

ρΐιπΊβ νοεεβ ρΓΟ $ιια 1ί1)ίϋ1ηε εηρίαΐ, (|ΐι;ν βιιιιΐ

ι-]ιΐ!.ι>κχΙί. ^<1χί$, ϊηηιιίΐ, Οοηιϊηυβ (Ιίχίΐ : νο: /!/»

(Ιία/ιο/ί β»Ιί«. Ιΐίε Ιιοιηίάάα Ι'ιιίι, ηηοηίαιη ραΐίτ ηηα

ηιαιάαι αταΐ *. 6υ]υ& βχ οοεαδίοηε Ιοεΐ Ιιοηιο εοη-

ΠηιΐΓΐίιΐΜ.1 ιιι Ιίπιιιι (ζ3ΓΓΪι·ε ηοη (Ιιιΐιΐϋιΐ, (Ί «οΉ

ΙοιτΛςυο εοιιιΐίιοιειη ραίποηι εβκε (11;ι1ιοΓι (ϋοοιτ,

ΓΠ,ΙΙ ιιΊΙΓιΙ ο]α8ΐηο(1Ί 1οειι$ ΊΙΙε εοιιΐΐηεαΐ ; εΐΐ'ίΓιιη 8Ϊ

()1α1)υ1ί (1111 ΙοϋεηιΙΊ 1111 δυηΐ, Γαίβυιη εβί ςυοά ηϋο

Ιοεο (ΙοΓεηύΙΙ, 30 8Ϊ1)ϊ ϊρ9β ϊπιρΓϋάβηβ Γβ

δείΐπίΐιΐΓ οηίηι δερίΜίΛβ ϋβϊηοερβ εΐ α (Ιΐη

ρΓΟίΙιιοΐπ» ΙΙΙοΓϋπι αηΐηιαδ Γυΐββε, ΐΒΪηϊιηβςυβ »1>

οοκίεδίί νϊι-ΐυΐβ ρροίβοΐαβ, ιιΐ ίΐϋιΐδ ί3ΐ)ϋ!» ηα

ηε« ]ηηι ρατδ ΟΓ!Ι υΐΐα Ιιιεϊδ, ααΐ ΙΙΙΙυβ

0 ηιιΐ εοΐιιαιηκ Ιυηιϊηϊβ, βιιΐ πΐΒίΓΐβ νϋίε. Ιηιο νοΓΟ βϊ

<1ί3ΐ)ο11 Γιΐϋ 8ΐιηΐ, ΛΙ)Γ.»1ιαηιιΐ5 οΐ1»ιη ΙΠοπιηι ραίει-,

Λ ςιιο ^ι1ι1ίε^ ρΓορη2«ΐ1 &«ιηΙ» άΐ»1>θΙϊ Πϋυβ ΟΓΙΙ, εχ

ϋΐ3 Μ3ΐιΐεΗχί βεηΐεηΐΐβ. Οιιοιΐ βΐ ϊΐ3 βδΐ, ηπβηηιη

Γηΐίοηε ΒβΙνβίΟΓ ίρϊβ Ιιΐδ ΙΙΙοβ νβι-μΐβ αρρεΙ)3ΐ :

νο» ηοη «ίίι'ί βίίί ΛύταΙιαιη, ίεά ραΐτϊ* Γίί/η' άίη-

/)«/ι. ϋί βηίηι ειιείίί /ίίίί ΛΙιταΙιαηι, ΐΐΐίνι ορο-σ (α-

€(τκ(\ί. ν'θ5 β»/τη ηΗΚτίΙίί η<£ ίπίο^βη, Λοηιίηίΐ»,

<1»ί νίτίΐαίειη Ιιΐι-ηΐιια ευηι νοΚ». ΙΙοε Αύταΐκιηι ιινη

(εάί'. 677 ν'ιΙε8 '8|111Γ ΡΟΓ ε»1:"^Ιΐ''«8'ιη ««"Γρη-

Ιιιηι ίιΐ ίϋΐΒδβ, ιιΐ ΑΙΐΓβΙι&ηιϊ ςιιίϋοπ) εββεηΐ η:ιΙι·Γ»

ΟΙϋ, ει αϊ) εοϋεηι ηΊΙιΊΙοιηίηιΐδ, ϋοηιϊηΐ δειιίεηΐί»,

1 Ρ. φέρεσΟαι.

39, 40.

' ΟΟΓ. Σωτήρ έλεγκτιχώς. » Μαΐΐΐι. νιι, 18. * Ιοαπ. νιιι, 4ί.
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ηοη οηςΐιΐβ ρροιίιιείίοηονο, δθ<1 ορθΓΪΙ)υ5 χ1)]ιιιϋ- Α ούχ\ δια τον πλάιματο; ή δια της κοιήσεως. Ήδη

«Γοηΐιιι·. Οο ςιΐ3 ΓΟ ιιθ5 311(03 <ΐ;<φΐιΐ3ν'ιιιιιΐδ. ΪΊοπηο δε κα>. άνω διηγησάμεΟα π3Λ\ τούτου. Πώς ουν τδ

μέρος του αυτού σπέρματος ίσται ποτέ μεν άλλό-

τριον κα\ του διαβόλου, ποτέ δε μέρος θεοϋ ; Άλλα

τοϋτο έγκληματικώς διηγείται. Τφ γαρ τις εαυτόν

υποτάσσει, τούτου δούλος ** τυγχάνει , κατά την

ένέργειάν τε χαΐ διδασκαλίαν, ως χα'ι δ Παύλος

φησι·£ί γίιρ χαϊ ποΛΛούς διδασχάΛονς έχετε,

ά,ΙΛ' ου ποΛΛονς πατέρας. '£>· γαρ Χριστή Ίη^

σου δια του ΕναγγεΜον έγί» υμάς έγέι·Γησα.

Καΐ δρας, δτι την διδασκαλίαν λέγει; Και ει μεν 4

Μάνης έδέχετο τδν Αβραάμ, έλέγομεν αν τδν μεν

Αβραάμ του θεού του φωτδς , τους δε ύπ' αυτόν

γεγεννημένους αλλού · ή δε ύπόθεσις τούτον Εχει τδν

τρόπον έμιμοΰντο τδν φονέα, έμιμοΰντο την πα»

' ράδοσιν του Ιούδα, χατεδέξαντο την διαβολήν του

προδ·5του· υίο\ γεγόνασι της αύτοΰ έπαρνησιβείας.

Αύτδς ψεύστης έγένετο, τδ γλωϊσόκομον κατέχων,

χα\ κλεπτών, κα\ λέγων αύτώ · Χαϊρβ, 'ΡαΐβΙ. Κα\

ελεγχόμενος καΐ άχούων · Εταίρε , κρ' φ αάρεί ,

ούτος δ Ιούδας έμιμήσατο τδν Κάιν, επειδή άνθρω-

ποχτόνος έγένετο, ψευδόμενος εναντίον του Κυρίου,

χα\ λέγων · Μη ρύΛαζ ειμί του άδεΛζον μον;

οΰχ οΊδα Λοϋ εστί. Κα\ αύτδς κατά μίμησιν υίδ;

γεγένηται, χαϊ καταθεωρήσας της εν τω δφει λαλη-

σάσης ψευδηγόρου φωνής της λεγούσης' Έσεσβ»

ως θεοί, γιηύσχοντες χαΛόΐ χαϊ χντηρόν · τοντ-

έστι τδ εν τω Εύαγγελίω παρά του Σωτηρος είρη-

-.ν'υ! ίίίίϊ βίίϊ ά'ια- μένον Ύμκϊς υ'ιοί έστε τον διαδόΛον. Λέγει γαρ ·

1>ο1ί '. διό βηϊηι ΙοηπΊΐιΐΓ : Νοηηε άιιοάεοίιη νο$ ~ Ουχί δώδεκα υμάς εξ,ελεξ,άμτρ· ; είς εξ. ^>μώ^

ί/ί^ί ? ίί αηιιι βχ »οί/ί εαΐ </)αίιο/«$7. (}αο!ΐίαΐΗ αύ εστί διάβο.ίος. Έαειδή απαρχής ^·εϋσττ\ς εστ\.

\ ροΐεδί, ιιΐϊ ραΓ8 ;ιΓιΐ[ΐι;ι 31) εοιίβιτ) ββΐιι

ιηοάο δϊΐ 30 (ΙίιιΙιοΙΊ ρΓορπβ, ηιοιίο Οεο ΐΓΊ1)ΐιβηιΙ.·\?

Η ·;: ιιίπιίπιιιι ϊηυβδδεηιΐϊ 30 ΓερΓοΙιοηιΙβηιΙΊ Ο3ΐΐδ3

ί· Ι.ι ιΐιι-ιιΐιΐιπ'. \;·.ηι ι':ιϊ 30 φΐίδφΙΟ 8Ηΐ)]ίθίΙ , Ιπψΐδ

οι 3εΙίοηβ εΐ (1ΐΜ·ίρΚιι:ι ΠΙϊυδ οδΐ, ιιΐ ε\ Ρηιιΐί νερίιίί!

;ιρρ;ιη·ΐ : Ναιη ΓΙΙΊΊ ηυΐΐοε ρτσιεερίοτει Ιιαίιιαίΐ!, αϊ

ηοη ικηΐίο» ραΐτε». Ναηι ϊη Ε/ιπ'«ίο ^^$« ρετ Εναη-

!,ι'Ι~!ΙΙ:ΙΙ ,'ι/,ι ΪΟΙ ΊΙ,'ίΙίίΙ '. Ι.Ίΐί 3(1 ι ! Ι ' Γ 1 1' ! 1 1 ) ! 1 1 ! , III νίΐΐΓ'-,

Η; 3 ΐτηηβΓεΓί. Κι φΐίιίειη 8ΐ Α1)ΓαΙΐ3ΐιιπηι Μ»ηί-

ι·Η?ευδ 3(Ιιηί((εΓε(, Ιιιιηο ίρδυηι ηιΐ Ιυοεηι βρεοΐίΐ'β

(ΙίοοΓεπιυδ , Η1)8Γ08 νοΓΟ βΐ» εο ρππΙιΐΓίοβ αΙΐβΓΪ

ΐΓϋΐϋ,'ητιιΐ'.ί. νεπιιηεηϊηινΡΓΟ Ίΐ3 δβββ τοβ !ιη1>εΙ :

πηίΙαΙ)3ηΙΐ1Γ ΙιοιιπίΊΐΙιιιι ,Ι;η];ΐ', ρΓΟ(1ίΐίϋ110Π1 ιιπίΐίΐ-

Ι)αηΙιΐΓ, (·]'.ΙΜΙΙΚΪ Ο3ΐιιηιηϊ3ηι 30 ϋεΐαΐίοηβηι δεειιικϋδ

3υπΙ>ιΐ3 ΒοοβρεΓϊηΙ ; Ιΐϋ]«δ ίη Λίνίηΐ ηυιηίηϊβ ηίιηε-

ί,·:ιΐίιιικ! ΠΓιί εχδΐίΐοηιηΐ. ΙΙΙε βηίηι πιβη(ΐ3χ επιΐ,

ι πιιι ει Ιοειιΐοδ Ηβ^εΓεί, οι Γυτίυιτι οοηηηιϊΐΐεΓεΙ, εΐ

Οιπδΐιπη Ϊ13 83ΐυΐ3Γεΐ : Αι·ε, Ιΐιΐΐιΐη*. ^υ^ιτ1 οο

<·:ιιι$3πι !Ι:ΙΓ 'ίοιιιίιιί νοεβ ΓορΓεΙιεηΰΚιΐΓ : Λ/ι/ΐεβ, αά

.;."(</ ;·'.··?,· ί'Λίί 3 ϊ .Ι:ιι!:ΐί, νϋΓΟ (Ι,ι'ϋϋΐιιι Ίιηίΐαίιΐδ 851, (]ΐιί

βι ρ:ιπ·ίι Ίιΐιι Γυϊΐ, εΐ οοΓ3ΐη Οηιηίιιο ιηοηΐίΐπ8 031.

Να>η ααίο! , ίηφίΐΐ, /"ΐ'ίΐ/π'β ιιιβί «κιη ? ηααο ιώϊ

ί'ιΐ · . Ε]ιΐδΐΙεηι εΐ Αιίβηιυβ ίιηίΙΐΐΊοηε ΠΙίιιβ Ιιιίι,

ί!ΐ!:ιι ιΐ!ΐ'ί](Ι:κ'!·ιιΐ ΓΙ1;ΐίΐι ΜΙΓ/ΙΙΙ 88(]υί(ιΐΓ, φΐχ |ιιτ

Μ·Γρι·Ι|Ιι':ιι Ιΐ,ΐ ΙθηυθΙ)3ΐΐ1Γ : ΕΓίίίβ ::ϊ. ίίΐ (ΙΊΪ :·;:·!.··;!!,··;

Ιιοιιιιιη ει ιηαίιιιη*. Αίφΐβ Ιιοο ίρδιιηι οκΐ, (|πο(1 ίιι

1·>νηιι§εΙίο 3 δ»Ιν3ΐθΓ6

ίιιίΐίο ηΐίηάαχ ειι αϊ ΙιοηιϊήΛα, ηνία ραίο' ς/ΐ'8 ηιειι-

::<*.' ΐίαΐ *. Οιι:ι Γ3ΐίθΙ1β Μ:ιηί'·|ι;':·.ί φΙΧδΙΐο (Ιίββοΐνί-

ΐητ; ηοη βηϊηι (1Ϊ3ΐ>οΗ ρρορπβ ΜΙϋ εΓβηΐ Ιιιιΐχί.

ΛΙι-,ΐι αϊ ίιΐ εδδβ <.·.>Ί:ΙΙ.ΙΜΙΊΚ. Οιιίρρε ουηι δβιηβπ-

Ι;ιη3 ηιιιΐίει· ΟιιΊδΙο Οοηιϊηο (Ιίϋϊδδεί : ΙΙΊα ϊη ίαΐα

τηοιιΐι αάοΓαι-εηιηί ραΐτα ηοιίτί; εοί αηίαη ιΐΐί-ίιίχ

ΙΙϊεΓθίοΙΐ]ΐηϊι ε*ιε Ιοαιιη, Μ οροτίει αάοτατε ; ρο$1

ϋΐιιϊΐιι δ»1ν3ΐθΓ ιδία χιιΙ>]εαΐ: ΟΗ,Ι- «ο'πιικ Ιαφά-

ηΐΗΓ, /ι«ία ίαΐαι εχ /«4<?ΐ: ειΐ '. £α\ ει Αροδίο-

Γν$ εοηδοιιΐίΐ ΙΓΐδ νοΓοϊδ : (ίηοηίαιη εχίιιάα ΟΠΙΙΒ ι·:,ι

ί'.ιιιιιηιιια '". δθ(1 ρΙιΐΓ;1. ;κ| ι'ΐίΐπ Γεηΐ (ΙίΝ[ΐπΙ;ιιί ροδ-

βιιηΐ, φΐ!Ι)υδ Ι';ι1&;ι ίΐΐϊυδ ορ'ιηίο ινΙηΙ:ιΐιιι·.

·Γ. Αι ΙΜΙΪΙΙΙ εν3η§ε1ϊουηι ΐΙ1υ<1 (Ιίοΐυιη :ιι·-

χαϊ άνθρωποχτύΥος · ότι ύ πατήρ αυτού ψεύστης

ϊ\ν. Κα'ι λέλυται ή τούτου ζήτησις. Ου γαρ του δια

βόλου ?ίσαν τέκνα οϊ Ιουδαίοι· μη γένοιτο! Λέγει

γαρ ή Σαμαρεϊτις ιιρδς τδν Σωτη"ρα, ότι 'Ώΰε έτ

τφ δρει τούτω Λροσεχύν~ίΐσαγ οΐ πατέρες ?'|/ίώ»··

χαϊ ύμεΐς δε Λέγετβ, ότι ετ ΊεροσοΛύμοις εστίν

ύ τύχος, δχου δει Λροσχ,νΥΐΊν. ΒΓτα μετά πολλά

ύ Σωτήρ αύτϊ) 5φη, δτι "Α οϊδαμετ ΛαΛοϋμετ, δτι

ή σωτηρία έχ τώτ Ίυνδαίωτ εστί. Κα\ πάλιν 6

Απόστολος· ΔήΛο*·, ότι εξ Ιούδα άι-ατέταΛχετ ό

Κύριος. Καΐ πολλά ίστι «ερ\ τούτου λέγειν, χαϊ

έλέγχειν την πλάνην τούτου.

ΕΛ'. Πάλιν δε επιλαμβάνεται της λέξεως ταύτης,

Τ\[Λΐ:ΕΐΙ*χίηίίηβΜ$ΐΜεΙ,βΙΙεη(Ι)Γ(Εεαη>ηοηοοηί- Ο δτι Τύ ρώς εν τη σχοτία φαίνει, χαϊ ή σχοτία

αυτό ου χατέΛαβεν. "Οτι, φησίν, έδϊωκε τδ φως,

ως των πονηρών αρχόντων διωκίντων χα\ πολε-

μούντων την θεότητα. Ει δε πολεμούμενον τδ φως

διώκεται ΰπδ του σκότους, αρά δυνατώτερόν εστί

του φωτδς τδ σκότος · επειδή άποδιδράσκει άίΛ

προσώπου του σκότους , χα\ ούχ υφίσταται στήνιι

ίνδαλλόμενον δια τδ δυνατώτερον σκότος. 'Αλλ' 5«χ

ούτως Ιχει. Ουδέ γαρ τδ φως φεύγει άπέμπροσθε/

του σκότους, άΛΛα το φως έτ τη σχοτία φαΐνΐΐ,

χαϊ ή σχοτία αύτύ ου χατέΛαβεν. Εί δε σχοτία

". ΤεηεΙ)Γ«; ΙΊΙΪΙΙΙ, ίηηιιίι, ΙΙΚΊΊΙΙ

8»ηΙ, φκκ) ηι:ι!ι ρΓίηΕΪρεβ άΊνϊηϊίαΙΰΠ) $ιιιιΐ

1ιθ3ΐϊΙίΙεΓ ϊηβεευΐϊ. Αΐηυϊ 8Ϊ 1»ν 3 ΐεηεϋπδ Ιιοΐΐο

ηρρείίΐ» ΐηνκίοηίοδ Γιι^ίι, ΓοΓίΊοΓΟδ ερυηΐ Ιυοε Ιοηε-

1>ΓΧ, ι-ιιιιι ;ιίι 1Γΐ5 11Ι;ι Ιηηφΐ3ΐη ν3ΐεηΙΐθΓΪ1)υ8 ίιιςηΐ»

8ΐ3Γΰ 09ΙΙΙΓ9 01 3ρρ3ΓΟΓΟ 1101» «ΙΙιΚ'.ΙΙ. Υ'βΓαΐίΙ

80 βΓιΐοΓ π:δ Ι)3ΐ)«1. Νοηυο βηΐηι Ιυχ ΙεηεΙ)Γ33

8βιΙ /««Ι «π ΐι·ιΐι·Ιη·ία, εΐ ΐι·>ι,·ίιηι· ίαη ηοη

Ιιηιάΰηιηί. ΟιιοιΙ δ'ι ΐΐ3 ββΐ, Ιοηχε Ιιοο α

6ϋηΐεηΐΐ3 ιΐίββίίΐεΐ, ιριϊ ηοη ηιοΰο

1 Ι ΟΟΓ. ιν, 15.

•11. ' ίοηη. νι,

·' Γ. υιός.

* Μβίΐΐι. ιχνι, 49. ' ΐΐ/κΐ. 50.

70. " ίο»π. νιτ' , 44. ' ίο;ιιι.

ΟΓΠ. ιν, 9.

-2 '·

Οοπ. ιιι, 5..

νιι, ·4.

τιιι,

"ίοβιι. ι , 5,
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ου κατέλαβε τδ φως, πολΰ τούτο διαλλάττει παρά Α Ιεηε1>Γ38 ιιαιταΐ, &ι·(1 61 Ιιιοίδ ;ιι ιικιίιιιηιιι

Ουυιικκίο Ϊ^ΙΙΙΓ (|υ;ϋ ;ιπιιπΐηι·.·ιηι ι·αριιϊδ$ε |>ι.ι·ΊΪ-

ι.·;ιηΐιιι·, Ιιιοοηι οοιηρΓβΙιειιιΙεΓβ ιιιιΐΐο ηιοιίο ρυΐιιε-

ηιιιΐ ? ΟΙΚΡΙΙ:ΙΙΙΙ (!(·ίικΙι· ραιΊο Γυ«;ιΙα Ιυχ ΜΙ:Ι ΐιι Ιεηβ-

1)ΐ·ίδ κροηΐϋ ΓβδρΙοιιιΊεΐ ? ΕΓ^Ο ίΐ:ι εχ τεϊ νεηίαΐβ

(οΐυηι ϋΐιιιΐ αεείρίεικίυηι εδί. Γ.πηι |κτ< ;αί εαΐίςίηβ

θ!)03Εθα1Χ ιιΐΓΐιΙι·.·. Ιιιιιιιίιιιπιι ΓοΓΟΙΙΙ, ρηηαρίο Ι8Χ 681

* Οεο ΠΙΪ883, (1113, νι·|»1 Μΐΐιί ,ιΙ:ι ΙΙΙΓΓΠΙ:Ι , ιηΐΐιι.,ί ι :ι ινί ;

φΐηιΐ ίη Ερίδίοΐα ΜΙΙΙ Γΐίΐηιβ ιηιΐϊεαΐ Ιήδ νβΗήβ :

Αηεηάεηΐε* ρτορίιειίεο ΐέΐηιοηί, Ιαη<ιιιαιιι ΙΙΚΊΊΊΙΙΙ·

άίεί 'ίΙΐΗϊ.· .ι·ιιΐ ίη οοτάιίια» ιείίΓΐί '. ΙΙΙίηο η·, ο Ιυχ

ιη ΐεηε1>Π8 Ιιιοεί : ηίιηίηιιη Ιοχ, ςυχ ρει· ΙηίΟ'ρΓε-

ΐοιη ίο δοίΐυοδίΓβιη, Ιιοο εβί ΰιΐβΐι-ιιι Οεϊ βεΓνιιιη

Μθ)5θΐη, εδί ρι-χ&οπρία. Αε ειιρυποπίηΐδ ςιιίϋοιι

;Ν;Κ!:ΙΙΙΙ ίη π:ιΙιΐ!;ι· Ιε^Ο,

Μ·ϊιιΐϋ1;ι; ϊιΐδΐ3Γ, αΠυΙδΟΓαΙ. Ουαιιι ο·οηΙειιιρΙαΙιι$

Εηοοίι ρΙαουίιΟεο; ρει· ηιιαιιι (Ιί-ιΐυοίυϊ Αίεί ροΓ-

ίικίι: Μ· Οοιιιίηο ρΓοΙιανίι ; ρεη (|υ.ιηι νΪ3 εοςιιίια

Νοβ αρυιΐ ΰοιιηι );ΓαΙίο&ιΐ8 εχ$Γιΐϊΐ : ρεΓ (]ΐιηιιι ΓΓ£-

άΐάΐΐ ΑΙ»·αΙιαηι Οεο εΐ τερνίηΐιοη εεΐ εί αά ]ΐΐ5ΐί-

ιίιιιιι ·. ϋοϊηιΐε »1) 1ια<: Ιοηιιί δείιιΐίΐΐ.ι ρϊυΙοΐΊηι εχπ-

ΐϊΐα Ιυχ 3(1 Ιϋοεηικ ϊιι Ο3ΐϊ^ϊιιοδο Ιοοο Ιυεοιιΐίβ

$ρΙβιΐ(1θΓεη) εχερονίΐ. Εαςιιε ίρ83 Ιυχ οβί, ςυορ ιιι

ΐοιεΙίΓΐδ Ιιιΐ'ΐΊ ' , ΙΙΟΓ ε»1 ιη3ΐΐ(]3ΐιιιη Οεϊ, ει 3ΐιίιιιϊ

ΐ'οιι>ι·η!;!ΐΐ(Ίΐιιι <:ιιιιι ϋοηίΐαΐβ εοηβϋίυη), ςυυά ϊϋΐί-

ιΙιΊίιιιιι ρεε1οπ1)ΐι$ ιιι ηιπίίιι οαΐίςϊηοβχ ιηβίοηιιΐ)

ΗΓ(Ίι·πιιιιι|ΐιι· , ι]π;ι· ίιι Ιηιηιαηο ςειιεί'ε ΥβΓδαηΙιΐΓ,

<·ο·;ίΐ;ιΐί(ΐιιΊϋ ίΐΐυχΐΐ : (ΊφΐϊΐιιΐϊΊΊ δΐιηΐ ΐιΐοΐοΐϋΐρία ,

1)οϊ :ιΙιικ'μ;ιΐίυ, εχιίεδ, ίκΐιιΐΐεπα, εΐ ίιΐ ςειπιβαϋι.

Ροδί Ιι.ιτ οιηη!3 ιηαςηυπ) ίΐΐιιιΐ Ιυπιίη3ΐ·ε ρΐ'οιίιιΐ,

ΐΊΊίΐ Ιιιχ, Μ·ϋΐι·ι·Ι, (/«ι.·· ίΐΐιιηιίηαί Ιιοηιϊηεηι ναιίειι-

ίειη ίη ηιιιηάιιι». 1η ιηιιηάο εταΐ, α ιιιιιηάαί γετ

ί/)8ΗΗΙ /'«('/?(» εΐί , ει Ιΐίΐ/.ΐκΐΐΐί Ι'Ηιιί 110(1 «Ί/Ιίιιη: :

ίη ρηιρήιι ινιιίΐ , ΐΐ 679 '"' ''""'· """ >'''<'<'-

ρεηιηί. (}ηοΙ<ΐΗθΙ αιιίειη τεοερεηιηΐ ίΐΐιιιη, άειίίι «ί«

ροίείίαΐίΐη (ΊΙΊο* Ιι,-ϊ /·<;·; ' . Υ'κ'ϋδΐιε ςυΐΐιυκ ιιι ΙΓΙ <·-

1)π$ Ιυχ Ϊ8ΐ3 Γ68ρ1ειΐ(1ε;ιΙ? &υΙ ςυχιΐ3ΐη ίΐίαιιι Ιοιε-

ίη·ΐΓ ηοη εοικρί'ΐΐιεηάΐηιηΐ ? ΝΐηιΪΓυηι <|ΐιο<1 3 Ινι»

Ιιιιίππιι ιιΐϋΐιΐίίιΐδ Ιιυιιιαιιίδ ίιιιιιπΚίΐυΓ, εΐ πι ιιιυηιΐο

Ιυοεί, 3 ικ·(·ι·;ιΐο ιηίηίυΐϋ δυροΐ'αΐυι·.

ΙΛ V. δϋΐ) :ιι! ίΐίαιη δαίνηΐυι-ίϋ νοεειη Μ»ιήοΙιχυ8

3(11ιχι·οδεΐΐ , πιιιι ίΐΐε ύίχϊΐ ' : Ξίηιίΐε ειΐ Γε^ιηιιη

τδν νουν του Μάνη, του λέγοντος, ότι ου μόνον χατ-

(.(ληφεν, αλλά χα\ πανοπλίαν παρ' αυτού άφήρ-

ιιασε. Πώς τοίνυν παρ' αϋτώ καταγγελλόμενον ήρ-

.·" ΐτακένα ι πανοπλίαν οϋδ' όλως κατέλαβε τδ φως ; Πώς δ»

φως διωχόμενον αύτοπροαιρέσει φαίνει εν τω σκότεί ;

"Αλλ* επειδή έσκοτισμέναι ήσαν αί διάνοιαι των αν

θρώπων δ·.ά την θόλωσιν της αμαρτίας, άπέστειλεν

ό θεδς πρώτον τδν νόμον, φωτίξων ως εν λϋχνω

παραφαίνοντι · ως φησιν Πέτρος εν η) Επιστολή·

Προσέχρττες τφ χροφητιχφ Λόγφ, ως Λύχτφ

ίτ αυχμηρή τόαφ, έως φωσφόρος άνα-

χαΐ ήμερα χατανγάσ·^ έτ τοις χαρδίαις

νμωτ. Εκείθεν γαρ τδ φως εν τω σκίτε; φαίνει, 6

νόμος δοθείς εν χειρ'ι μεσίτου δια του πιστού θερά

ποντος του θεού Μωϋσέως. Δια τούτο, επειδή άπδ Β ΙβιιφοπίΜΐβ Ιυχ ρπηιο

των άνέχαθεν πρώτον ην τδ φως φαΐνον, ώσπερ

σπινθήρ εν τφ νόμω τω κατά φύσιν, δ θεασάμενος

Ένώχ εύη ρέστησβ τω Κυρίφ· δι' ου καθοδηγού

μενος ό "Α6ελ εύηρέστησε τφ Κυρίφ· δι' ου εύρε

Νώε χάριν ενώπιον του θεού χατανοήσας την έδον ·

δι' ου Αβραάμ έΛίστευσε τφ θεώ, χαϊ έΛογΙσΟη

αντφ είς διχακσύντιν. Είτα παρελθδν τδ φως άπδ

σπινθηροειδοΰς τρόπου προίέθετο φαιδρότητι λύχνου

φανέντος εν αϋχμηρύ τόπω' τουτέστι τδ φως εν τ?,

σχοτίζ φαίνει, ή εντολή του θεού, κα\ ή κατά την

αγαθότητα διάνοια, φωτίζουσα εν καρδία πιστών,

αναμέαον της τεθολωμένης διανοίας των εν τοις άν-

θρώποις γεγονότων φαύλων κα\ κακών πραγμάτων,

εΐδωλολατρείας τε κα\ ίπαρνησιθεΐας, φόνων τε χαϊ _

μοιχείας , χα\ των άλλων. "Οτι δε ήλθεν ό μέγας

φωττήρ, τύ <ρώς το άΛηθινόν, δ φωτίζει χάττα

Ατθρωχογ ερχόμενο* είς τύν χόσμοτ. Εν τφ

χόσμφ τ)ν, χαϊ ύ χέσμος δι αυτόν έγέτετο, χαϊ

ύ κόσμος αύτύτ ονχ Ιγτω. Ό είς τα Ιδια έΛϋωτ,^

χαϊ οΐ Ιδιοι, αυτόν ου χαρέΛαβογ. "Οσοι δε ΙΛα-

6ον αύτύτ, ίδωχετ αύτοϊς έξονσίαν τέκνα θεού

γενέσθαι. Κα\ οράς τούτο τδ φως εν ποία σκοτία

φαίνει, χα\ ποία σχοτία αύτδ ου χατίΛαβεν; "Οτι

τδ άγαθδν αε\ παρά θεού πεμπόμενον τί) διάνοια

των Ανθρώπων, κα\ φωτίζον εν τω κόσμφ, ύπδ της

Αμαρτίας ούχ ί,ττηται.

Ξ,ΐ,'. Τδ δμοιον δε πάλιν επιλαμβάνεται 6 αύτδς

Μάνης Απδ του τδν Σωτηρα είρηκέναι· Όμοια

ή βασιλιά των ουρανών άνΟρώπφ οίχυδεσχύζ^, {) ΓΟ·/Ι.Π'·»Ι Ικηιιί.ιί ραΙ>·ί[αιηίΙία5 ι/ιιί ίεηιίηανίί ίη

δ^ ίσχειρε, τύν άγρύν αντοΰ χαΛύν σπέρμα. Καΐ

χαΟενδόντων των ανθρώπων, έγβρίς άνθρωπος

ί\Λθε , χαϊ έσπειρε ζιζάνια. Είτα Αέγονσιν αντφ

οΐ δονΛοι αυτόν· Ουχί χαΛύν σπέρμα ίσπειρας

ίτ τφ άγρφ; Ό δε ίφι\' Ναι. Πόθεν ον>· τα ζιζά

νια ; Ό δε άποχρινάμενος είπεν· Έχθρύς άνθρω-

χοζ τοΰΐο έποίι\σεν. 01 δε δονΛοι πρύς αυτόν

εΊπον θέΛεις ονν άπε.ΙΟύντες έχριζώσωμεν τα

ζιζάνια ; Ό δε αρ&ς αύτονς εφι\ · Ου · μήπως

έχριζκνντες τα ζιζάνια έχριζώσητε χαϊ τον σ'ιτον.

Ά.ΙΛ' άφετε ίως χαιρον τον θερισμον, χαϊ έρω

τοϊι; ΟερισταΤς· ΣνΛΛέζατε τα ζιζάνια, χαϊ δη-

ιΗ3 Ιιοιιαιη εαηαι. ί'.ηιιι ααΚηι <!. ΙΙΙ/'ΙΠΊΙΙ ΙιοηιΐιΐίΖ,

ίηίιηϊαΐ! Ιιοιηο ΐίιιίΐ, ει ίεηιίιιανίΐ ζΐζάιιία. Τιιιη »/«

ι ; Μ·π·ί ίΐΜΊΐ/ί .-,ιιιιΐ : Νοηηβ Ιιοηιιηι ίβηιεη °

»»/ α(]Γθ ? Ε0ο νβτο ίεηιϊηανί, ταροηάίι. Ιΐηάβ

ζ'ιιαηία '.' Ιηίιηκικ, αιι/η/ί, Ιιοηιο Iιο^ βάί. ί.Ήι ««π·/ .

\'ίί, ϊηηαΪΜΐί, αιιηιι», ει αίΐίΓραιιιΐ! ζίζαιιία ? <};<:-

Ιιιΐί ίΐΐε ιίίϊίι : Λ'οη : ηβ \οτΙ& ΐχείίι-ραιιίεί ζίζαιιία

Μία ει ΐι-Ίιί,ηιι ίχίΐίτρείίί. 8εά ιίηίΐε νίηιιε αά

ΐΐΐιιραί ιιιεηίι , ει ά'ιοηη ιηειιοΓίΙιαι : Ο'ο//ΐαι(£

ζιζαιιία, εΐ Ιί^αΐί ΐ.α ίη (ιΐίήαιίυ» ; Ιτίΐίοιιηι ανιε·η

)·ι·ι·ι,ιιιΙίι·· ία ΙιοττΐΟ, εΐ ρηι-ραηιίΐ ιίαιπία αά €οηιΙ>ιι-

ίηεΐίΐίιιΐ)ΐιίΙ>ία. Οίδί'ίριιΐίϊ Μ.ΤΙΙ

1 II Ρ<ΗΓ. ι, 19. ' Κυιη. ίν, 3. ' Ιοαη. ι, 5. * Πιπί 9-12. ·Μ:ιΐΐ!ι. ΜΠ, 24
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ΪΙ:ι Γθ£3ΐιΙί1)ΐΐ8 : Ο'κ ηοΐιίί ραταύοΐαηι ζίζαη'ιοηιιη, ,\

εχρ1ίο»νίΙ ίΐΐι·, ιΐβ υΙΙ;ιηι ίιιψηβιοή

νι·|·ίΐ:ιΐίϋ ΟεεαβϊΟΙΙβηΐ ΓεΙίΐΙφίεΓεΙ.

Οοιιιίηπ» ίΐ:> Μ·>ροιι<Ιοΐ : ()«:' 6ο»«»ι, πκ|πιΐ , ιιιηιη

,ν«ί ,Ί'ίϋ'ίί , 7<ι·«Ν ι·ϋΐ ; «ι/ίτ ι-ίΐ ιιιιιιιιΐιιχ ; ζίζαηία ηιαϋ

Ιιοιιιιηεί ιιιιιΐ; ίιηιηίαι; Ιιοηιο αϊ άίαύοΐη* ; ΐΗίηοηι,

αηί/ίΐϊ ; ηΐίίίίϊ ιρια , αιηχηιηιηαίιυ ΜΠΉ/Ι ,· />·'ιΐϊ. ιιιιι

ροΓΓΟ, πη Ιη»ιί. ('.ιιιιι ϊ^ίπΐΓ Οοιιιίιιιΐδ 3Μ£εΙΪ8 8υί$

|ΐι .ι·ι·ί-|ΐι·ι ϊι, Ιιΐ εοΐΐεείοβ ίη υηαιη ρεεεβίοτεβ βε ι <·-

§110 ( ιΐ'Ιιΐ! ιιιιι εχε!ΐ)«08 Γθ!ΐιΤ(·ΐ!ΐ:ιιι<Ι(!* 1|·.ιιί(.·ιιΙ. Λιιΐ-

ιιι.ιιΐνπΐϋι', <|ΐι;ι·Μΐ, ((ΙΙΟΙςίΙΟί 6?ΙΪ8 ν<·ι·ίΐ·ιΙϊϋ ΠΗί ,

ηιιχευηηυο ηονυε ϋΐε ^ηηεβ «ε ί:ιιηΙ>ι·ε ' (Ιίεεί'ε

η§ί!Γΐ·(Γιΐ(ΐΓ, εοηΐΜ «ο ΐρβιιηι ρι-οΓοτο. ΕίπιιΊιιι οιιηι

ϊΐΐο ηιυιιιΐιιηι 3(1 Οβιιιη εροείβι-ε ηββϊΐ, εοηίρα 8»Ι-

ν;ιΙ(ΐΓ Ιιοε Ιιιπ) 61 :ιμπιι:ι 6586 ηΐυΐκΐυΐΐΐ ίιιΐι·! |ιπ 1:ι-

£ειτμά<; · τΐ.ν δε σΐτον άπόθεσθβ εν τζ άπο-

Η, καΐ ετοιμάσατε τα ζιζάνια είς τύ χαταχαη-

ναι χνμΐ άσβέστφ. Των δε μαθητών αύτοΰ έπ\ της

οικίας λεγόντο:ν · Είπε ήμίν τί/ν χαραβοΛϊρ· τώτ

ζιζανίων, 6 δε επιλύει, χα\ ου κρίνει *, ίνα μη συγχώ

ρηση τω άπατεώνι κατά της αληθείας λαβήν εχειν.

Αποκρίνεται ουν σαφώς ό Κύριος, κα\ λέγει · Ό το

χαΑον σχέρμα σχάρας εστίν ό θεός · ύ δε αγρός

εστίν ό κόσμος · τα ζιζάηά είσιν οΐ πονηροί άν

θρωποι· ό εχθρός άνθρωπος εστίν ό ΰιά6οΜ>ς· οΐ

θερισταΐ κίσιν οΐ άγγελοι· ό Οερισμος ίστιν ι)

σνντέ.ίεια του αιώνος · ό αϊτός εστίν οΐ χαΛοΙ

άνθρωποι. "Οτε παραγγέλλει ό Κύριος τους αγγέ

λους αύτοΰ , χαΐ συνάγουσι τους αμαρτωλούς άπδ

της αύτοΰ βασιλείας , κα\ τταραδιδίασιν αυτούς είς

ΙΙΙΓ, εΐ ραίΓοηιΓαιηίΙίβδ :Ι.:Γ[Ι|ΙΙΙ: (Ιοηιίηυιη ΡίΐΐΓβιιι Β τδ καήναι. Κα\ θεωρείτε, υΙοΙ της αληθείας, ότι αυτά

',ιΐΗίιι .ιρρΐΐΐαΐ, «(".ι ΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙ ίΐΐιιιΐ 86111611 ρΓθ86Πΐίηα- & βούλεται λέγειν, χαθ' έαυτοΟ προβάλλεται. Ο^ιτος

νοπί. 6 ΛναχαινισθεΧςήμΙν άντ\ των περί ΊαννηνχαΊ Ίαμ-

6ρήν. Αύτδς μϊν γαρ αρνείται τδν κόσμον του θεοΰ εΤναι· ώδε δε ό Σωτήρ τδν κόσμον ϊφη είναι τον

ά/ρόν τδν δε οίκοδεσπότην κα\ κύριον του άγροΰ, τουτίστ» τδν »ύτοϋ Πατέρα, καΙ έαυτδν έσπαρκένα:

τδ καλδν αϋτοϋ σπέρμα.

Νεςυε νβΓΟ 3υΐ 3 εοι-ροπίηΐδ 311111135, :ιιιΐ βΐ)

αΐΐίΐ113ΐ)ΙΙδ ΓΙΙΙ ροΐ :ι Μ'ΙιΙΙΓ,ινίΙ , 86(1 ΪΠΪΐηίεΐΙΙΙΙ Ιιιιιιιί-

»ειη ζίζ3ΐπ3 εοιίδενίδδε ηϊΐτβΐ , Ιιοο ε«ΐ όΥρρ3ν3ΐθ8

Ιιοιυίηεδ ; ηεε Ιιοιιιίηεδ 680 >Ρ8ο* βεοΓϊίηι (1ε εοι·-

ροπίπΐδ αεεερίΐ, 86(1 ηΐ3ΐθδ Ιιοιιιϊηεβ εοιι]ιιικ·1ίιη

ίρρι·11;ιΐ. Ιι» 1)θΐΐϋΐιι δειιιειι ε εοιιίπίΓίο ραίειΤαηιί-

Η38 Ίη 3βΐ·ο δΐιο «ΐΊίΓιιιηΙ , ϋοηοδ νϊιίεΐίεεί ΙιοπιΊηβδ ,

ιιοιι Ιιοπιιη (1»ιιΐ3χ.ιΙ 3ηίπΐ3δ , δε(Ι Ιιοηοδ, ίιι«|ιι;πη,

εοΐ'ροΐΐ ;ιιιϊιιι:ιιριι· εοη8ΐ3ΐιΐεδ. Οποπιπι !;πιι ϋευκ

Ιιιΐίιιιιιι Ίη Ιιοιηίηϊΐκΐϋ ι;ιΐι·1ι·ίιι:ι δυη, ιρκιπι

, ιινίπιι ίιι 1ιοηιΊηΊ1)υδ ΐπιρΓθϋίΐ3ΐε δ»3

Μ·ΠΙ ηθδ ίη ραιΊεηι νεΠαηιυί , ταϋί-

Γβιιι ρΓ3νίΐ3ΐϊδ ηιι11;ιιπ Γερεπειπυδ , $ε(1 ε3 δοΐιιιη

ορεπι ιρι;> 3 ηοΐιίβ ρερροίΓϋΐιΙυΓ. Αε ηε ζΊζβηίοπιηι

(ριΊΊΐΊΐι δ3ΐυ$ ΊΙΙίινϋ εαιΐδ3 (Ιίβΐιοΐυβ ΐ'-ΐ, $1:ιΙίηι πΓιπι

ϋΐιιιΐ αιΙϋίΙυΓ : €αη άοτιηίηηΐ Ιιοηίηα. Νοη ο'ίχΐΐ,

<:ιπιι (ΙιιπιΓιη-Ι ρ;ιΝ·! Ι.ιιηϋκίΝ. Ουιη εΐιϊηΐ ϊηΐ6ΓΠΐΪ88ί$

Ιίοηίδ ορεΓΐΙιυβ (ΙοΓίιιίΓΐιυβ , (Ιοιιι οΓΓιείβ ]υδΐίΐίκ

ηε£ΐί£ίΐ))ΐΐ5, (Ιιιιη 3ΐ1 εχβεςιιεικίβ Πει ιηηικίαίιι νί^ίΐϊ

ι·χρι·π·ι:ι·κιιριι; ίΐιΓιιιιο ιιοιι δΐιιιιιΐδ, ΐιιικ·. ίη ηοΐιίδ

ρεεεαΐ3 ρΐΌδεηιίηηηΙυι·. νίϋεβηε ρΓΛίϋΓεβ ιιΐ Ίιι Ιΐ3ε

|ι;ιι·:ιΙιο1:ι ηιεδδΟΓεδ 3(1 εοηεΓοηΓ.ιικΙυιη Γβδπΐ'υΐοδ

(·οιιιροιΐ3ηΐ ? Οίε, δΟίΙϋδ , ο Μαιιίοΐιχε : ΥίηυίιιιιΐιΐΓ

Κα\ οϋτε διείλε ψυχάς ά-δ σοιμάτων, ή σπιματα

άπδ ψυχών, αλλά τδν μίν έχΟρδν ανΟρωπον Ιφΐ)

έσπαρκίναι τα ζιζάνια, α είσιχ οϊ πονηροί άνθρω

ποι · ανθρώπους δε ου λέγει οώματα κατ' ίδίαν, αλλά

όμοΰ είπε πονηρούς ανθρώπους. Πάλιν δε ωσαύτως

τδ άγαθδν σπέρμα ό οικοδεσπότης Εαπειρεν εν τφ

ίδίω άγρφ, τους αγαθούς φησι ανθρώπους. Καΐ οϋχ

είπε τάς τούτων ψυχάς, άλλ' αγαθούς συν σώματι

| χα\ ψυχή. "Αρα γοΰν δια της διδασκαλίας όθεδς σπεί

ρει τδ άγαθδν εν τοις άνΟρώποις, και δια της κακό·

μηχανίας ό διάβολος ΰποσπείρει τα πονηρά Ιργα εν

τοις άνΟρώποις. "Ενθεν δε κα\ Ενθεν ου (Ιίζαν εΰρή-

σομεν κακίας, άλλ' έ'ργα δι' ημών επιτελούμενα. ΚαΙ

ουδέ όλως ό διάβολος αίτιος εστί των έσπαρμένων

ζιζανίων. Ευθύς γαρ φράζει λέγων · Εν τφ χαΟκύ·

δειν τους ανθρώπους. ΚαΙ ουκ εΐπεν Εν τω καθ-

ιύδειν τδν οίχοδεσπίτην. "Οταν γαρ ημείς άποχοι-

μηθώμεν από αγαθών ε'ργων , £ταν άμελήσωμεν της

δικαιοσύνης, όταν τδν νουν μη έγρήγορον ποιήαω-

μεν πρδς την του θεοϋ έντολήν, τότε απειρέμεθα τα

αμαρτήματα. Όράί, ότι οί ΟερισταΊ έτοιμάζουσι τάς

δέσμας είς τδ πυρ τδ αίώνιον ; Αέγε μοι , ώ Μάνη·

Ψυχάς εκεί δεσμεύουσιν, ή σώματα συν ψυχτ} χαίου-

ίΐΐίε :ιιιίιιι.ι·, αη ευιιι 3ηίιη3 εοι·ροΓ3 εοιηΙίϋΐ'υιιΙιΐΓ, ρ σιν, ή καν τάς ψυχάς; Ούκέτι γαρ σταθήσεται ό περί

χαθαριιμοΰ αού των ψυχών λόγος , όποτε είς τιμω-

ρίαν και κρίσιν παραδοΟήσονται. 'Αλλά άρχέσει περί

τούτων ϊως των ένταΰθα · τοΓς γαρ συνετοί; φαίνε

ται τα ρ"ητά της αληθείας.

Ξ,ξ'. Επιλαμβάνεται πάλιν ετέρου (ίητοϋ, είς μέ

σον φέρων, καΐ μη νοών τα εν αύτφ έγχείμενα, έτί-

ρως παρερμηνεύει της σωτηριώδους διδασκαλίας την

δύναμιν, δια τδ εϊρηχέναι τδν Σωτήρα, ότι "Ερχε

ται ό άρχων του χόσμου τούτον, χαΐ εν έμοί

ουδέν των αύτοΰ ευρίσκει· καν πάλιν παρά τψ

'Α-οστόλι»), ότι Ό θεός· του αΐώνος τούτον £ιύ-

31) $θ!χ ιΐιιιι Ι :ι \;ιΙ :ιιΐ! ιιι;ι ? ΝθΠ εΐΙΪΙΙ) ρΟΐΟΓΪΙ Ι Π. ι ί Ι ! ;ι

(Ιέ :ιιιίιιΐιΐπιιιι ριΐΓ^ιιΙϊυιιι; 8ΐ3Γε 8ε»1εη1ΐ3, ι'πιιΐ 3(1

Βΐιρρίίείυηι 3ε ]ιΐ(1ίείυιιι ΐΓαιΙεηΙιΐΓ. δε(1 (1ε ΙΓι-. Ιιαε-

1011118 ; £ΐιιιΐ ιιιιίιιι νει·ί(3ΐίδ νι:ι 1ι;ι 83ρίεηΙί1)υ8 ΙιιιικΙ

θ1)8εΐΙΓ3.

ΙΛ\ Ι. ΛϋιΐιΙ ιριιΐί|ΐκ· (οδΐΐηιοηΊυπι ρροίεΓΐ 83εΓΪ$

ε ί.ίιΐεπδ ιΐΐ'ΐιπιιιιρί ιιιιι, ευ]αδ δειίδΐιιη ευηι ίςιιοΓεί

ρίΊΐίΐυδ , δ;ι!ιιΐαπδ «Ιυείπηχ νίιη βΐϊεηβ Ίιιΐει·ρΓεΐ3-

ΐίοιιε (Ιείοπριοί; εο ί^ίΙυΓ ςιιοο" » Οοηιϊηο (ΙΊεΐιιιη

όχι 3ΐ)(ΐΓιΙιΐΓ : ΥβΜΙ ρτϊηαρ* ιηνηάΐ ήΐί/«* εΐ ίη ηΐΐ

«ιιΐίπι ηΐΜΙ ι'ηυβηι'Ι ·. Ταηι ίΐΐιιϋ Αροδίοΐί : Οι'ΐα ΙΙΗ-

;'«5 8ίΓ^Β/^ ίχοΐαινίΐ €ΰ(ΐίΐαΐίοηίΐ ίη/ίάβΐΐιιηι, «ί ιιο»

• II ΤΊιιι. ι::, 8. ' ίοαη. χιν, 30. ' Ρ. κα'ι ευκρινεϊ.
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τα νοήματα των απίστων, πρϊς τύ μί)

χατανγάσαι τον ρωτισμύν τον ΚναγγεΛΙου της

δόξης. "Ι&υμεν τοίνυν, εϊ άρχοντα ' του κόσμου

τούτου περ\ ου ό Κύριο; λέγει , βληθήσεται κάτω.

Εάν εέέγίύύψωθφ, πάντας ί.ΐχύσω πρίς έμαυ-

• τΛ" τίνα λέγει άρχοντα του κόσμου τούτου ; Καΐ ε!

μ4ν τον διάβολον λέγει, πώς ό Ιωάννης εν τω Εϋαγ-

γίλίω περ\ του Σωτήρος λέγει, ότι εις τα Ιδια ηΛ&εν;

·' Όρώμεν γαρ τα; δύο λέξεις ταύτας αντιθέτους προς

όλλήλας. Ό Απόστολο; γαρ φησιν · "ΟΛος ό χόσμος

ίτ τφ ΛΟΜ^Ψ χείται· χχ\. Εν τφ χΰσμω ην ό

Σωιι'ιρ. Πω; 5ρα οί αμφότεροι χωρηΟήσονται ; ΕΙ

όλως 6 χόσμος εν τφ αονηρφ χείται, που τόπο; τω

Σωτήρ! εν τω κοσμώ εστίν, είναι αύτ?>ν εν τω κοσμώ;

ΚαΙ ει Εοια τυγχάνει του Υίοΰ του θεοί τα του κό

σμου, ποίος ίρχων κυριεύει των του Θεοΰ Ιδίων ; Εί

ίε οϋχ Εστίν ίδια του Υιού του θεοΰ τί εν τω κοσμώ ,

ποίος αρχών του κόσμου συνεχώρει ίδια είναι του

ϊωτήρος τα εν τω κοσμώ ; Κα'ι ει του Γιου του θεοΰ

τυγχάνει ό χόσμος, πώς συνεχώρει άρχοντι τον ίδιον

κόιμον κατέχειν ; Είσΐ δε πά'/τες οί λόγοι τη; άλη-

ί;!ας· Γραφής ίν σοφία είρημένοι , καθώς αυτός 6

Κύριος λέγει- "ΗΛΘεν Ιωάννης εν ύδφ διχαιοσύ-

νης μη έσΰίων, μήτε Λίνων, χαΐ Λέγσνσι · Δαι-

(ΐόπον ίχ,εί. ΉΛΟεν έ Τΐύς του ανθρώπου έσΰίων

χαΐ χίτων, χαΐ Λέτουσιν Ιδού άνθρωπος (ραγός

χαΐ οίνοπόττις, φΙΛος τεΛωνων χαΐ άμαρτωΛών ·

καΐ έδιχαιώϋη η σο^Ια ΟΛΟ των τεχνών αυτής.

Πώς δε ή σοφία έδιχαιύβη ά.τύ των τεχνών αυτής ;

Αλλά των βυνιόντων τα της σοφίας ρ"ήματα, ως λέγει

•ίΐ. ίν «ρ προφήτη · ΤΙς συνετός χαΐ συνήσει

ταύτα · δτι βύθβΐαι αϊ οδοί Κυρίου, χαΐ ό Λόγος

σοφίας · χαΐ γ*·ώσεται ταύτα; Ασεβείς δε άσθενή-

συυσιν έτ αϋτα'ϊς.

ΞΖ'. Ήαθίνησε γαρ καΙ ήσέβησεν ως αληθώς μετά

των ασεβών εν τοις θείοις χαΐ έπουρανίοις λόγοις.

Ό Σωτήρ γαρ έλεγε προ μικρού · ΈΟεώρουν τύν

Σατανάν ως άστραπην πεσόντα έχ του ούρανοϋ'

χα'ι ώδε πάλιν · Ό άρχων τον κόσμου τούτου βΛη-

θήσεται κάτω. Κα\ ει περί του Σατανά ην ό λόγος

του ήδη πεπτωχότος , τίς V χρεία πάλιν βάλλεσθαι

χίτω; 'Αλλά πάν-ως έρεΐς ει; την αβυσσον. Που

ο·3ν Εμελλεν ϋψοΰσΟαι ό Κύριο;; ΕΙ μεν γαρ άπ&τής

ά6ϋσ:ου ίμίλλεν ύψούσθαι , τ6 όμοιον τω όμοίω παρ-

εχτεινόμενον τα Ισό^ίοπα της φράσεω; απεργάζε

ται. Πότε δε εν τι) γϊΐ ύψώΟη ; "Ελεγε γαρ περί του

υψώματος του σταυρού, και περ\ του εις ούρανον

άνιέναι, ίνα παντός ανέλκυση προ; εαυτόν. Και τίνι

λόγω 4νω τυγχάνων ου χαθείλκυσεν, άλλ' έπ\ της γης

έλήλυθεν ; "Εδει γαρ αυτόν ελθεΐν, καΐ το είδος των

ανθρώπων είς έαυτδν άναδέξαιΟαι ίνα πρώτον αυτό

το σκεύος τδ άγιον, δ άπ6 Μαρίας είληφεν, άναπλά-

οας έαυτω αγιον σώμα , θεδς άνωθεν Λόγος έλΟών

ίκ χόλπων πατρώων, ίνα εν τφ ίδίω σώματι [ύψώσαι

εν ούτω) υψωθείς τους ομοίους έλκυση προς εαυτόν.

Τί; δε έατιν ό Ιρχων του κίσμου τούτου ; 'Αλλά ως

1 ΓΛΓ. ίρχον, νεί τον δρχ. » Γ. αγίας. ' II ΟΟΓ. ιν,4. · Ιοηιι. χιι, 52. 'ϋοαιι. ι, 11. ·|

»,10. ' ΜΜΐΙι.χι, 18, 19." « Οκο. \ιν, 10. ' Ι,ιιε. χ. 18. '° ίοιιιι. χιι, 31.

\ ίιιΐνβηιιΐνι· ΙιΐκΊΐι Εναη^εΐα φΙοΐΉχ '. ΥΊιΐΓΐιιιιιΐϋ

ϊ^ΊΐιΐΓ, πιπί! ΙΙΓ'ΙΙΙΓΙ'ΡΚ ϋΐι- ιιιιιιιιϋ , (Ιο φΐο ϋιιηιϊιιιιβ

ΙοςιιίΙιΐΓ, ϊιι ίιιΐίιιι.-ι ιίι·!ι ιιι!ι·ΐιη ? 5ίίΐάιη, ϊιΐ(|υϊΙ, βχαΐ-

ΙαΙη$ ΐιΐι-ηι, οηιηίε ΐΓαΙιαηι αά )ΙΚΊ';Ι.ΜΙΙ/Ι 4. Πικ ιη

ιιιιιιιιΐι ρι-πΐϋίρεηι :ιρι»:Ι1:ιΐϊ δι (Ιί,ιΐιοΐυηι : <·ι:ι·

!η Ενβηββϋο (1β δαΙναΐοΓΟ (Ιίεΐΐ : 1η ρτορήα

Ι'ί'ηίΐ " ? ΥίιΙΐ'ΙΙΙΙΙί, Οιίιιι (Ιιΐίΐκ Ϊ11;ιί ίη[6Γ 80 ΒεηΙβΙΐΙΪ»Κ

ιΐΓ3ΓΪα$, εαιη βΐ ΑροΒ(υΙυ$ .1ίι·ίι : Τοίαι

ίη ηιαίίι/ηο ροιίΐαί αϊ β : ο ;ιϋ1>Ί »(·ι·ίρΐιιιιι

8ΪΙ : 7η ιιηιηιΐιι 8ηΙναίοι· βταΐ. Ι-Ίι.τ'ιικ: ροΙβΒΐ αηιΐχ)

ιιΐ ΐΐΐίο ΒΪηιυΙ ι\>ίιΙι':ηιι ? Μαιιι βί «ΙΙΚΚ/ΗΧ ίιι ηια1ί(/ΐιθ

ΐοΐιΐί αϊ ροιίίιΐ!, <|ΐιίϋ ίη οο δ^ΙναίοιΊ Ιοευβ βΐ'ϊΐ , ιιΐ

681 '" ""ΐ'ιΊΐ' ε$36 ιϋΐΜΐιιτ ? Ιϊΐϋχιιιη $ί (|ΐιχ ίιι

πιιιιιιΐϋ ϋυιιΐ ;ιι! 1-ΊΙίι ϋεί ρι.Ί·ιι1ίιιιη ροπίιιοιιΐ, ιμιί·,

ϋ'.ο ρι·ϊιιεβρ$ Οβί ΓοΙ»ιΐϋ ιΙ(ΐιιιίι:;ιΙιιι·? Ουοϋ >Ί ρΓορπϋ

Γιΐϋ 1>(·ί ίΙΙ:ι ιρ$3 ιιοιι ΜΠΙΙ, ()ΐιΊ$ηαιΐ) ιιιιιιιιϋ ριϊιι-

ι·<'|ιι> βα <|ΐι;·η ίη ηπιΐϋΐο βιιηΐ, ρΓορηα δαΙναΙΟΓίβ Ι·ΝΜ:

ρ:ΐΙίΐιΙΐΙ1·? ΟοΐΐίΓα ΥβΓΟ, 81 ΙΙΙΙΙΗ'ίΐΙΝ 3(1 Ι'ΊΙίιιΙΙΙ Ι>1!Ϊ

ρΰΓΐίηυΙ, <·ΙΙΓ :ι!) ίΐΐο ρΐ'ίικ^ρι; ιιιιπιιΐιιιιι δΐΐυιΐι. ΙΙ81ΙΓ-

ρβι-ί ροΓΐιιί$ίΐ? Ειιίιιινει-0 ι;χρΓ(;88ηΒ οιηιιυδ ίιι διτϊ-

ρΙϋΓ» νβίίΐβΐίϊ ΥϋΟβ8 81ΙΠΗΙΙ3 Γ 11111 ΚίΐρίίΜΙΙΪΜ ρΓΟΝΙΙΙΙ-

Ιίίΐΐϊ·. Βΐιιιΐ, ιμιο ΊΙΙιιιΙ Οοιιιΐιιί ρεΓίίηεΙ : Υίΐιίΐ

Ιοαηηα ]ΐι$ιϊιία: νίιιιη Ιαιιηα , ηοη >ιιηηιΙιιι:<ηα ιΐΐ-

ηκε Ιιίΐιαια, βι άΐουηΐ : ΟιΐΊΗοηίιιη Ιιαίίΐ. \'βΜΐ

Ι''ίίίαι, Ιιοιηίιιίι ηΐιιιιιΐιιΐ'ΐιηα ίΐ Ιήΐιαι*, ΐί ιΓιηιηΙ : /:.'<ο·

ΙΐΊΐιια νοταχ, ΐί ιίηί ραΐαΐοτ, Ηΐιιίπι,ν ρ«6/καηοι·υιιι

ι'ί ;)ιΐΐ·η1θ)·ί(Ηΐ ; αϊ }ΜίΙί[ΊαιΙα </,·>( βαρϊιηΐϊα α ///»'.*

«κίϊ '. Οιιοιικκίο ίΐίικί ίιιίεΐΐίςεηίΐιιηι ι:κΙ, $αρίβηΙϊιιηι

α Ιίΐίίί εάν ]νίΙί/ΜαΙαιη, ιιί$ί ;ι!ι Ιιίβ ι]ΐπ £3ρί>·ιιΐία:

Μκ·ι:ή ίηΙε!1ί§υιιΙ? Ι'ιιιΐι.1 61 αρικί ρΓορΙιοΙαηι (Ιίοίΐ :

(}ιιίε &αρϊ«ηί, (ί ίιιΐιΊΙίιια Ιι^: ηαοηίαιιι ηαα; νίικ

Ουιηίιιί, 1 1 κηηη ςαρίιηΐία: : ει ^ο^ηοί^^ι ΙΙΙΙΊ ?

] ιη/ιι ι·.·>·υ >ιιβηιιιιί>ΗηΙΐί>· ία ίΐΐϊί '.

ίΧΥΙΙ. ΠΐΙΙΟ ΐ'ΐιίιιι ΐ'ΐϋιι ίηιρϋβίη ιΐίχϊιιϊκ ;κ: <·(ΐ·-

οι·αειι!ί$ ίηι1ιοΰί11ί3 »(ηυβ ίιηρϊυβ ιπΐιΐιΐιι»

ιι>ειιιθΓαΐιΐΓ. Ναιη δαΙνηΐυΓ ραυίο αηΐε ιΐίχοι ;ιΐ :

ί'κ.Ί?('«»ί 8α1αηαιη ηηα&ϊ /Ή/ί/»Γ άΐ εαίΐο αιιίεηίειη '·',

ΗΙΙΓ, νεΓΟ Ιοοο : Ρτίηοβρί ηιΐίηιΐϊ Ιιη}αι ι'}ΐ>Ί,:ίιι>·

'". ()ιιοι1 βί ιΐβ δαΙ:ιιΐ3 ]:ιιιι Ι;ιρί« ΙοςιΐΰΓείαπ,

ίΐΐιιιη ϋειιυο ρΓΧθίρίΐ3Γΐ ίΐΐΐίιΐ6ΐ? ΕΓ§Ο ίη .ιΚνϊ-

5ΙΙΠ1 ιΙι·]ί(·ί(;ιιιΙιιιιι Γιιί$5β (Ιίχβπβ. ΟχίΟΓυαι ιιΐιϊικιιιι

ι·χ;ι1ΐ;ιικΗι« 6Γ31 Ουηιίηιΐ8? δι εχ ϋΐιν.-,ϋο ίη ειιΐιϋιηβ

ΙΊι.Ι ;ιΙΙυΙ1ι.Ίΐ(Ιιΐϊ, 8ίηιί1ί8 ΙΟΙ.ΊΙΝ ππιι είιιιίΐί (·ΟΙΙΙ|Ι;Μ ;ι!ιΐ8

63ΐικ1ειιι $εηΐοηΐίχ νίιιι εΐϋϋίΐ. Ουβηιίοιιαηι εηίιη υ.·, ι

Ο (.·χ;ι!ΐ:ιΐΐ!ΐ ίη ΐειτ» ? ΠΙΙ;ΙΓΟ (1β (·ι·ικ·Ϊ4 εχ3ΐΐ3ΐίοηο,

(1β>|ΐιε $ιΐ3 ίη ι·α:Ιϋΐη εοιιβεοη&ίοηβ 1οςιιε1>3ΐιΐΓ, υΐ

:ιιΙ 86 ίρϋΐηιι (ΐιιιιΚΉ 31ΐΓαΙ)6Γ61. ^ιι;··η:ιιιΐ ιΙι-πκΙι:

ι;ιΐίο ε8ΐ, πιΐ' 111)11 ίη εοοίο ηι»ιιεη$ ίηιΐο ρεΠΓαχίι,

8εϋ :ιι1 Ι('ΓΙ·;ΙΜΙ ιι^.)ΐιι: (Ι65εεηι1ί1? Οροιίβυαΐ ιιιιιιίι ιιιιι

νβη'ΐΓβ ίρΜίιιι, ιιΐιμκ; Ιιοηιίηϊβ Γι^υι·3ΐη $ιι$είρϋΓβ, ιιΐ

ϊιι ρΐΊπήϋ ν3$ ίΐΐυϋ 83ΐιεΙυπι, ηυοα άβ Μ;ιι ι.ι Υίιςίηο

ΜΙΙΙΦΜΙ, 83ΐιεΐυηι νί(1β1ίεεΐ 8Ϊ1»ί εοΐ'ρυβ εΙΓιιιςεπ8,

;ι··. Οβυβ ΥβΓΐ)αηι β εβείο, (Ιε(]<ιβ ραίβηιο 8ίηυ (Ιϋ-

Μΐ·ιιι!ι:ιιδ, ΜΙΙΙΙΙΙ ϋΐΐίι! ΟΟΓρυδ 3ΐ(οΙΐ6ΓεΙ , ι ιιιιι ιιΐιϊ

Ϊρ86 Μΐΐιί ιϋι-, ΜΙΪ ;ΐιΙ 8Κ56 £ΪΠ1ΪΙε
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ί?π1 φΐίςηαιη 081 1ιιι]υ$ ίΐΐβ ιηυικίί ρπιιοορβ '! Ιιι Α

ρπιιιίΐ ι ιιιιι :ιίι : '/'//«.·. ιηαηιίαί ϊιι ηιαΙί<]ΐιυ μυδίΐαί

ΐ»( '-',ιιοη οοείυιιι , ηοη ΐοπ·:υιι, ηοη δυΐοηι , αιιΐ 1α-

ιιαιιι ίιιΐ(·1Π^ίΐ, ηοη δΐίτροϋ , 682 '»:»Ό, ιηοιιΐι.·:»,

αϋΐ'οηι , ηυ!)68 , νβηίοβ , Μ<|<Ί;Ι, νοΐιιοιχ'3, ΐ'εΐ'ΐιηι

ιΙ.·ιι;φΐΓ. ΓΐιικΙίΙ;ΐϊΐιιιι ιιιιΗ,ιιιι ; 86(1 ηουιίιιιιιη ιιιυιι-

ιΐίκ Μίρι-ι 1>ί;ι ιηβηΐίκ ββΐ, π Γα$1ιΐ8 ;ιιι,!;ιη;>·, «ι εΐηΐί

αιι'ιιιιί ίιι ΙιυιηίιιίΙηΐ8 απΌςαιιΓια. Ιςίΐιιι· ιιηιικίί ρπη-

€(.·ρ5 ΐίίι: (ΙβΟΓβαίΙΙ 81ΐρε|·1)ί3 ΜΙ. 1 Γιτίι'ιΙ. Υθ8 ι'ΐιίιΐι,

ίιιΐ|ΐπΙ, ιιίιιΐΊΐΐιιι αϊ) ϊηνκειη ^αρ^ι^^ '. Ει/ο νότο ηοη

ί,,'ΜΤίΐ ι:Ι·ιι"ίΐ!,ιι ηιβαιιι ' . ΑΐιΙΙΟΙΙ .Μίρη Ι.ι:: εχε'κΐίΐ Ί

Νοη ρΓίικ,Ί'ρδ ηιιιιιϋί ιοιιΓι·;ΐ(·Ιυ8 οκΐ , οιιηι οΐ Ηυΐο-

(168 υιοί Ιικιπιιΐ) 36 Μνιιπιιιι ιπιΐίι ΓΙΙΙ 1>(ΐιιιϊι:ιιιιΐφ!ι>

πι.-,ΙίκΙίΐϊΊ ;ΙΓ. |ΐ!ι1ιαο ΜΐΙι.ίίπτΓΐ , ΓΙΗΙΙ ρ; ,ΐ'.νιίπνΐ,

8, Ι-Κ111 ΜΐΙιΊΙι.Ά ιιιαίαιιι ϋχιΐϋΐ'βΐ, ,ΙικΙιΐΛ ρκιιΐι'·
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ηι'ιϋΐοδ Λ'ΐιίιμκ: Γ.ιριιΐ ο]ιΐί> εοίαρηίβ ΐιιικίϋΐ'οηΐ, (|υϊ

εοΐο ιιιιι υ ('κΊιιηι Ιοπαιιΐφΐβ <:οιιΙθΓφΐ<:ι·β ρι>88υΙ?

11x6 ίμίΐιιι- Μΐ|κ:ι1ιί.ι , !Ι;ΓΙ· ;ιιιιΙ:ΐ'··.:ι , Ι).ι·ι ιιίαικίο ί!(1-

ιΙίι·ΐΐΜΊ«Μ Ιιοηιίηυιη ^Ιοτίη, ιιηιηιϋ ίΐΐβ ρι·ίηοερ8 681,

ιπιί 1. 1 ΐι·ι ι·;ιιιι ρι·ϋ!αρί>υ8 681. ΚίοιΓιιιι ι;πί ίιι Ιιοο

ιιΐϋΐι !η ΙιυηυΓυιιι 61 ιΐϊ^κ'ιΐ.ιΐυιιι ^πιιΐΐϋυβ ,Μΐΐι·η·!ίιιΐιΐ,

ίια ρηιιοίρϋΐιΐϋΐ ο1>ιίιΐϋΐιΐ, υι αιτο^ϊηιία, ίιΐϊυΐϋΐιιί;),

:;!Ι.Η-Ϊ;.Ι :.ιιρι·ι·ίι:;ιιιικ; 8086 ιι'ιιηίιιιιι εΙίοΓαιιΙ, ι|;:;ιι ι|ΐιί-

<ίι:ιι'. ;ι :-),!ΐ\.ι.ΙιΊ·ι· ιιυϋΐτυ :ι'.:1ιΐι·πιιιΙ υιιιιιίη. Ι.ίιιιαιι

βιιίιη [ιιηιίι/αΗί ιιοη ΰΧίΐίιΐ(/Η£ί, βΐ αιίαιιιυιη ^οηι^^ιιιηι

110» ι·ιιΐι/)·(;/;;ι·ί °.

Ι Λ VIII. Ηπΐ, υίοιηίΐίαιη (·;ΓΙΙ·Γ.Ι, ηικε :κΙ ίιΐβιιι ;π

};11111Ι'Ι|||||Ι1 ;||](·1τΊ 1)6116 1Ι1Ιΐ1ΐ:ι ρθ8811Ιΐ1, Μ:ΐΙΐίθΙΐ».·.Ι8

ΙΚΗ: ίιΐΜίρι'ΐ- ο1*]ίείΙ, (|ΐιοι! δΟΓίρΙιιιιι εδί : Οαιι Ιια]υ3 (·

ΛΚ'Ι ιιΐι ΐ.ιακοαΐίΙ ιιι,Ήΐα ίιι[/<1<·Ιίιιιη, Ηί ηυη ίΗΐίΐΟ'βκ-

ίιιτ Ευαιίί/ίΐίί IΗ^^ιιι ' , Αΐΐ]ΐιί 81 ϋευβ ηιιιικίί Ικψΐί·

081, ι|ΐίί.Ι δϊΙναΙυΓ ρϋϋβιιι ίιι βΐί^ιιαιη ρι>8-

ΪΙΙΙΙΙ1Ϊ116Ι18 ί;ι|·|«Ίι:ιΙ ' δί 63111 Ίρνιΐιι ΙΙΜΙ-

I, ιηΐιιΐιηβ ϊϋ 1>οηο ]υ8ΐυςυ6 ευηνεηίΐ. Βϊη

νι.Ίΐι', ίιι ηοη ρΓθρι·Ϊ3, 80(1 αΐίειια 86ΐ·ναι·εΙ,

]»ηι Ιιι»· 3(1υ1αΐθΓΪ8 α!ίευ]υ8 ρΐΌρπυη) εκί, ΐ|ΐιί 3ϋυηο

ρΐ'ίΐιΐ'ίρί 8υΙ)(1ίΐ08 30* 1'68 Ι10\'3$ ΑΙ1ΐ1)ίΐ!Ο86 ρΐΌΥΟ(·2ΓΟ

&1ιιι1(·;ιΐ. ^ΙιιοιΙ 8Ϊ ΐ'οπιιιι ι|ΐι;ι· αιΐ 8ΧΟ1ΙΪ Ιιιψίδ Οβιιιη

ρειΊίιιοηΐ , ίβΓναιιιΙυΓυηι ςΓαΐίη νειιίΐ, ΙΜΊΚ- υΐϊΐ|ΐΐ6

ιΐι- ίΐΐο ιιιειίΐυβ 681, ευ;ιΐ8 Γβΐιυβ βει·ναη<]ί$ Ο]>ΟΓ.ΙΙΙΙ

ιχΙΙιίΙιΐι..·ιίι . Λι· 5ΐ Ιιιι,μις ίΙΊι- 8Χ·ειιΗ ϋουβ 8υθ8 3 δίΐΐ-

ν:ιΐΐ)ΐΊ· (·ι·ίρί ΙίΙ)6ΐιΙί αιιίπιο ρ:ιΓιΐιιι , ρΓοΓεϋΐο ίοικιβ

£81, ιρίί 81 86Γν3Γ6 ϋΐίΐιΐΐϋ Πι-ίι-, ρθ$8ΐΙ, ι!ι' 8Ιΐυΐ'1Ι111

ΐ:ιιιιΐΊΐ βαΐυΐβ !·,.ιηιΙι·:ιΐ. Αΐ(]ΐιε ίΐα εοπιιηυιΐΰ ςυθ(Ιϋ;ιιη ^

Οΐ'ίΐ 1)οιι ΙΙιιΙΐΛ ι-ϋΐιιιιιΐ'Γι-ιαπι. ([ΐι, ιι! ι·1 βαίιιΐιΐΐΐι :ιϋ,·ιΙ

18 (|1ΐί ρο!(·-,1 , 01 φΐί Γ68 8(138 ΜΊΥΊΓΓ ηοη ροΐ6$Ι,

βοΐ'Υαπ Ιηιηειι ϋΐι ΒΐΐοΓΟ 683~689 ΙϊΙ)ι:ιιΙβΓ νΐϋϋΐ,

ι) ικ^ Γΐ'Λΐιπ Ίη Ιΐϋ-ι-ιι ιπιιΐΗ-πϋ , ί-ικίι ;ι!) 60 ιρη ριχ-

ΠΙ. !'ι:ι Ιι:ιι':ι 81 ι.·ίιΙι·Ιΐ! ίΐΐί ςΐΐϊ Κ6ΓναΓ6 Γ68 Ϊρ81118

ΓΙΐρί.Ίΐ, ιιΐΊ[ΐι ;ΐ[ΐι:ιιιι 3(]γεΐ·£31υΓ, Ιι,ιΐπ'Ιιϊί εί ι;ιιί 86Γ-

\.:ϊ ;·ι;ιΜ:ι1Ιι·, ρΐ·θίΐΙ(ΐ6(|ΙΙβ Ίδ ρΐ'ίΐΙΙΙΜΜ ίΙΙΐΙΙΙΙ 86ΓΥ»ΙΐΐΙ,

3ιΙ (|ΐΐ6ΐιι (]ΐϋ 8οτν3ηΐ(ΐι· ίΐΐιίηβιιΐ, ιιΐ ίη οο 1ίΙ>οι·3ΐιι!ο

Ιιο:Μΐ.ιΐί; ΜΙ. ι; 5ρεεΐηΐ6Ι1 ρΐΜ·1)ΐ·;ιΙ. Νοη 6Ι1Ϊ11Ι, ρΐΐΐυ,

ι·Γίρ··κ: 16111165 νο1ε(, ρι.ιιΐ'ίρικι ίΐΐο ί'ΐ !;ι Ιο, 3

λέγει, Πάς ύ χιασμός εν τφ Λοκ?)ρω κείται , ούχ

ούρανον λέγων, ου την γήν, ούχ ήλιον, ου σελήνην, ου

φυτά, ου θάλασσαν, ουκ δρη , ουκ αέρα , ου νέφη ,

ουκ άνεμον, ουκ άστρα, ου πτηνά, ουδέν τι των έκτι-

σμένων, μη γένοιτο! Άλλ' 6 κόσμος των ανθρώπων,

ή ύπερηφανία της εννοίας, τ6 θράσος του τύφου, ή

αλαζονεία της των ανθρώπων έπάρσεως , οίκος 6

άρχων του κόσμου τούτου εξέπεσε κάτω ύπερηφανία.

Ύμεις γαρ, φησ'ι, ΰόξαν παρά άΛΛήΛων ΛαμΜ-

νετε· εγώ δε ου ζητώ την έμαντοΰ δύζαν. Πώς

γαρ ουκ ιϊπεσεν ή ύπερηφανία; πώς ουκ έθραύσθη

ό άρχων του κόσμου, Ήρώδου μεν φυλάττοντο; κα\

κρίνοντος τον κριτήν ζώντων καΐ, νεκρών και Κύ-

ριον, Πιλάτου δε προκαθεζομένου , ύπηρέτου ρΌπί-

ζοντος την σιαγόνα , Ιούδα παραοιδίντος , Καϊάφα

δικάζοντος, Ιουδαίων καταπτυόντων, στρατιωτών

κολαφιζόντων κεφαλήν του δυναμένου νεύματι είλή-

σαι ούρανον κα\ γήν ; Αυτή ή ύπερηφανία, κα\ τί»

θράσος, και ή δόξα των ανθρώπων του κόσμου, ούτος

ην 6 άρχων του κόσμου, ό πϊσών χαμαί. Πάντες γαρ

οι των αξιωμάτων εν τψ κόσμψ τούτφ εν ϋ-εροχη

Γυγχάνοντες την αρχήν Εχουσι δια των φρυαγμάτων,

δια του θράσους, και κύδους, κα\ ΰπερηφανίας, ων

ούδϊν εν τω Σωτήρι εΟρηται. Λίνον γαρ τυρύμεΐΊ·*·

ου σΰέσει, χαΐ χάΛαμον τεθραυσμέ>·ον ου κατ-

εάξει.

Ξ!Γ. Κα\ πολλά μοί εστί περ\ τοΰτο λέγειν. Πάλιν

δε φησιν 6 αύτδς Μάνης, δτι Ό θεός, φησ\, του

αΙώνος τούτον έτύαΛωσε τα νοήματα των άχΐ-

στων, τον μτ\ χατανγάσαι είς τον φωτισμον τον

ΕύαγγεΜον. ΕΙ ϊνι ό Θε6ς του κόσμου τούτου, τί

άρα έλΟών δ Σωτήρ έποίει είς τα αλλότρια; ΚοΛ εΐ

μεν των αλλότριων έφίετο, ουκ Εστί τοΰτο αγαθού,

ο&τε δικαίου · εί δε ϊνεκεν του σώσαι ί[λθεν ούχ Γδια,

άλλ' αλλότρια, τοΰτο κα\ κόλακας τυγχάνει τινδί

βουλομένου προσεπαίρειν τους του πέλας. Και εί

δλως τα του θεοΰ του αιώνος τούτου ήλθε σώσαι, 4ρ»

ούτω τω θεώ του κόσμου την χάριν κατατίθεται, ίδια

αύτοΰ σκεύη πειρώμενύς ·ίώζειν. Κα\ εί δλως συγ-

κατατίθεται ό θεός του αιώνος τούτου επί τοϊς

αύτοΰ δια του Σωτήρος σωζομένοις, άρα αγαθός

εστίν, εί κα\ μη δύναται σώζειν, χαίρων έπ\ τζ των

ίδ!ων σωτηρία. Κα\ Ισται λοιπδν μία κοινωνία της

αγαθότητας, ότι ό μεν δυνάμενος σώζει, ό δε μη

δυνάμενος τα Γδια σώζειν, χαίρει επί τοϊς σωζό

μενοι;, κέρδος τα Γδια ηγούμενος παρά του κα

λώς σώζοντος σωζόμενα £χων. Και ε[ δλως ουκ

εναντιοΰται τω βουλομένω τα Γδια σώζειν, καΊ χάριν

ομολογήσει. Εί δε χάριν ομολογεί πρώτον αυτόν

σώζει , ου οί σωζόμενοι, ίνα δείξη έπ' αυτόν σο>-

ζόμενον την αύτοΰ αγαθότητα Καΐ ου τους μικρούς

μάλλον βούλεται σώζειν, καΐ έ3ν τον άναγκαΐον, εξ

οίπερ οι σωζόμενοι γεγόνασιν. "II άλλ(υς πάλιν, εΐ

μεν βούλεται αύτ6ν μη σώζειν, τοί»ς δε ΰπ' αύτοΰ

σώζει, άρα ου τέλειον απεργάζεται, ουδέ δύναται τδ

»-' υυαιι. ν, «0. ' ϊΐιϊιΐ. 44. » ίυαιι. νιιι, 50. · 1*». ΧΜΙ, 3;.\^ΐι!ι. Χϋ, 20- 6 ϋϋυι. ιν, ».
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άγαΟβν έργάσασθαι εν τελειότητι · εΐ δε δια Ά είναι Α Φ«ο Ιιί η»! δϋΓνηηΙαι ρπ>ρη{>;ιΓι δΐιιιΐ. 0<·ΐιιιΙβ δί οιιιη

αύτ&ν φύσεως μη σωζόμενης, αύτδν μεν άδυνάτως

Εχει σώζειν, τους δε ύπ' αύτοΰ γεγενημένους σώζει,

πολλψ μάλλον οι εξ αύτοΰ γεγενημένοι σαθρότεροι

β&τού ϋπάρχουσι . καΐ άδυνάτως ϊχουΐι προς σωτη-

ρίαν. Κι· άλλως δε, : : μεν, ίδια τίνα μη ϊχων σώζειν,

(Ι; τα αλλότρια ηλθεν επιδείξεως χάριν, την αύτοΰ

βοήθειαν δεϊξαι, πολλή ή απορία, ή μη δυναμένη (δια

βώζειν, χα\ εις τα αλλότρια έπιδημοϋσα, όπως έν-

δείξηται το Εργον, δ εν τ&ΐς ιδίοις άδυνάτως δσχεν

έπιδΐίξαϊΟας. ΚαΧ ^δη διέπεσεν ό περί του Σωτήρος

χα'ι του άρχοντος του αιώνος τούτου ύπδ του Μάνη

εϊρημένος λόγος. Κα\ ϊστι τω δντι 6 θεδς του αιώνος

τούτου ου θεδς παρηλλαγμένος παρά τον δντα άλλως,

οΟδΐ ένυπιίστατοί θεδς άλλος, μη γένοιτο ! θεός γαρ

ί πάντων Δεσπότης, 4 τον χότμον ποιήσας, είς εστί

θεός, ό Πατήρ του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου,

χα\ ουδέποτε διαλ^ίπε:.

5ΐβηΓΐ3 ρΓβειΓιΐιΐδ ιιΙΊΐίκ. ίίί(|ΐιί(1ιΜΐι 1)οη)ϊηιικ οιτιηίιιη) Οβιΐ8 , :ΙΓ ιιιιιιιιϋ εοικΙι'ΙΟΓ

ϋοηιίιιΐ ηο&ΐη ^£(ν ΟΐΓίίΐί1, ηυϊ ηυηςαβηι εββε «Ιβ&ΐηεί.

3ΐίο$ ΜΙ.ΓπΊ, Γι!κ·ι:ιιιΐ ηίηίίοιιιίιιιΐδ ιιοΐίΐ ΐΐΐιιιη, ίηι-

]ΐι·ι ί'. πιιιιι ΐ|ΐιΐ(ΐίΐ,ιιη ευ, φίοιΐ ιηιιΠίιΐΓ, ηεε 3ΐ>δο)ιι-

I 1111 1:1111(1111 ρΓΧ»(ΐΙΓε [ΙΟ.-ΐΜ' ΧΙίΚ'ίΙΙΓ. .1:1111 \ΓΠ> 81,

(|ποιΙ ι·]ιΐΜΐιοι!Ί ικιΐιιπβ ηοη 8ΪΙ, ςυ»·. ΜΙ ν.ιπ ροβδϊΐ,

83ΐιιΐεηι ηυ'ιε βΟκιτε ηεφίεαΐ, ψι.ιιπ :ι!ι εο §εηίΐί&

ΐιιιρεπίΐυΓ, 83ηε ςυί :ι!> ίΐΐο οηΐ $υηΐ Ιοηςε άείεπο-

Κ·Λ Γ-Μ: (1εΙ>ειιΐ, ιιΐ ηι· δβΐιιίεηι ηιιϊ(1εηι αιΙίρί.ΜΜ ιρ«;

ροδδίηΐ. ΑιΙ Ιιχε δι, ευιη ηυΐΐίΐιι ;:ι ι\ ::ΐ;ιπι ροδδεςδίο-

ΙΗΊιΐ Ιι:ι|)ΐ·;ιί, ΐ)ΐι:ιιιι νίΐκΐϊεεί, 3(1 :ι1ίι·ιι.ιπι 3εεεδδϊΙ, III

δβίρδίιηι εΐ ορεπι Οδίειιΐβτεί ΗΙΙ.ΙΪΙΙ, ρει·ρ1ϋχιιηι ςυ'κΐ-

ιΙ;ιιιι εΐ ίηιρίίεβίυι» εΠ'ιείΐυΓ, ιιΐ ηιιχ νίπυβ νεδ δίκΐδ

ΜΊΛ ;ιη· ΐ!Γ((ΐκ·;ιΐ, 3(1 3ΐίειΐ38 8ε εοηΓεΐ'31, ιιι ϋίικί ίη

Ηοε ιμϊΐιιι· ιιιθ(1ο ι ιιίι οηιηίβ Ϊ1ΐ3 <1ε δβίνβίορε &ΰ

8%ευ1ϊ Ιϋψΐίί ρπηείρε Μβηϊεΐιχϊ δεηΐεηΐίβ. Λ<·. βΐ

ι|ΐκιι1 Γεδ ('Ηΐ ΙϊιΙι:ι·ι νοίιιιιιιι.·;, ίδΐίυδ κιτυϋ Οβίιβ

ηοη 3ϋιΐδ εδί, 3 νεΓη Οεο ϋίνεΓδυδ, ηεε υΙΚι δΐιο-

υηυϊ εβί, Ραΐβτ

ΙΛΙΧ. Οιιοιη νεΓΟ ςοιπηιεπιΟΓαΐ Λρηδίοΐυδ, υΙΙΐΌ-

(|ΐιι: ιιίι ΊιιΙίι1(·1ϋ)ΐΐ8 Λιίορίιιΐιιιη ΐίοίΐυιηςιιε ικιπ;ι[,

ηοη Π1Ι1ΠΙ1 ίΐΐυιιι δοίυηιηιιε δχευϋ Ιιυ]υδ εδδε Οευιιι

3ηιπιίδ οΙ»:;ι.:(::ι!ί δίηΐ. Οιιειη3(]ΗΐΟ(1ιιιη 3ΐίο

ι1ί< ίι : (ϊνοηνη Ιΐηια νιηίετ αϊ, ει φΐοηα ίη

ιίοηε ϊρίυταηι'. Ιΐεηι ϊιι Εναη^ιΉο ϋοιηϊηυί : Νοη

ροιαίι» <Ιι<ιιΙι/<χ άοηιίηίί ίεπ·ία·;). ϋε'υιιΐβ ηιυΐΐίδ ίιιΐι-ι.

•ι ίϋ, υ( ΐ]ΐπιι;ιιιι ιΐιιο ίΐΐί ιΙοιιΓιιιί εβδεηΐ οδίοικίερεί :

Ξθ". Ι1ϊ.ρΊ ου δε ό Απόστολος λέγει, 8ν ήρέτισαν

τ&ν θείιν εαυτών είναι οι άπιστοι, ου μόνον λίγω ϊνα

θεον είνα·. του αΙώνος τούτου, μη γένοιτο ! αλλά χαΐ

πολλούς, οίς ίαυτοϋς υπέταξαν οί άπιστοι, καΐεη»·

φλώθησαν την διάνοιαν · ως καΙ εν άλλω τόπΐι) λέγει·

θεός ι} χοιΛία, χαί ή δόξα ίν τ\\ αΙσχύΓ^

<·· κα\ ό Κύριος εν τω Εύαγγελίφ· Ου δύνασθε

6νσΙ χνρίοις δονΛενειν , φησίν. Είτα μετά πολλά,

ίνα δείξη τίνες είσΐν ο! δύο κύριοι, φησίν Ου δύ-

νασΟε θεφ δονΛεύΐΐΥ χαί μα·μμωγφ. "Αρα ουν ύ „ Νοη ροίειίϊι, ίηςαίΐ, ιεηίτβ ΰεο βΐ ηαηηιοηα:1*.

θεδ; θεδς, χα\ μαμμωνάίς θεός του χόσμου. Δια γαρ " "

τ&ϋ μαμμωνά κα\ της χοιλίας των δύο τούτων ή

πλείοτη φύσις των ανθρώπων τυφλώττει δελεαζο-

μ£νη, ούχ υπ1» θεού λαδοϋσα την πρόφασιν, αλλά δια

της ιδίας χακομηχανίας, ως Ικαστος όρεγόμενος έπ'ι

η; απιστία εαυτόν παραδίδωσιν ύποχείριον πάντων.

"Οβεν και ό Απόστολος λέγει · 'Ρίζα αάΐτωτ τώτ χα-

χώτέστινή φιΛαργνρία. Καΐδιά τούτο έπαρδται χα-

χή προλήψειΟεοποιίας λέγων Τάβρώματατ^χοιΜα,

χαί ή χοΜα τοις βρώμασιγ. Ό δε θεός χαί ταΰττρ·

χαί ταντα καταργήσει · έπαρώμενος γαστρός επιΟυ-

μίαις. Ό θεός τοίνυν του αίώτος τούτον έτύρΛωαε

τα νοήματα τώτ άχίστωγ· ως χα\ εν τω Εύαγγελί(;3

ευρίσκεται ό γραμματεύς πρώτος κα\ δεύτερος λέγων ·

ΤΙ ποιήσας ζωή* αιωνίου χΛηροΥομήσω ; Ό δε

Εφη · Τίμα τογ πατέρα χαί τΐ\γ μητέρα χατά το

γεγραμμέγοτ. ϋύ γαρ ην αλλότρια τα του νόμου.

'Ιίσαύτως ό Κύριος διδάσκει ζωής κληρονομιάς είναι

την παραφυλακήν του νόμου. Είτα φησι· Ταντα

χύ,Υτα έποίησα εκ πότητός μου. Και άχούσας

έχάρη, ίνα δειξτ) τα; έντολά; του νόμου ουκ αλλότριας

της αύτοΰ βεότητος υπάρχουσας. Δια γαρ του ειπείν,

ότι ίχάρη, συγκατάθεσιν έποιήσατο Παλαιάς Διαθή

κης πρδς Νέαν Διαθήκην. Άλλα φησι · Τι έτι υστε

ρώ; Κα\ φησ\ πρδς αυτόν ΕΙ ΟέΛεις τέΛειος γε-

πώΑησοΥ τα ύΛά^γοντά σοι, χαί Βΐ:<;

^ιι:ΐ!ΐιο1ΐ!·(Ίΐι εΐ Οευδ νι:π· !)ΙΜΙ> υ-ι, εΐ ιιΐ3ΐιιιηοη38

Ιπψικ ιιιιιιιιϋ Ι)ι·ιι». Λιιιιι ;ιιιι1»ΐΓΐιιιι, ΙΐΟΓ, ε$1 ιΐιαπι-

ιποιι;ΐ' ;κ: νΐ'ηΐΓΪδ, Ι1ΙεεεΙ)Γ3 ρείΐεείΐ ηΐ3\ίηια ρ3Γ8

ιΐϋΐιΊηϋιπιΐ ειεχεβίυτ; ειι]υδ (]υΐ(1οπι ευΐρβηι Οευ$

ιιιηιιιικ: δΐΐδΐϊηεΐ, δε(1 ρήνβία ϊΐίοπιηι ίιιιρΓθ!)Ίΐ38,

ρι·υ βο 3ε ςυϊδςυβ ευρϊ(1ίΐ3ΐβ (Ιιιείυϋ ΙΗΊ- ϊιιΓκΙε1ί(3-

Ιπιι ΜΐιΙφ'Γΐιιιη 690 δε «ΊΐιπΊΙιΐΐί οϋηοχΐυηΐ(|υε Ιι :ι-

ιϋιΐιτίι. Ηίηε ϋΐυϋ Αροδίοϋ (ϋείαιη : ίΐιιιΐί.ι· τιιαίοτίΐηι

οιηηϊιιηι β$ί αναήίΐα". Ηίηε ρΓΧϋΐιπιρΙαηι ίΐΐυιιι :ιι;

ιΐΓ[ΐι·;ιν:ιΙ:\ιιι ΙβΙδΟΓυΠ) ιΐουι ίΐιιι ορίηίϋηεηι ι·\ϋ(·ι.·|·ίΙΙιΐΓ

Ηΐί νειΊήδ : Εκα νεηΐτ'ι αϊ ιπιί.'»· «ίί«. Ι)ειΐ! ααίβηι

ει Ι/ηιιι- ει ίΐΐαί άαΐτιιεί'. Ουϊϋιΐδ νεποϊδ νεηΐπδ ευ-

ρίϋϊΐ:ιΐε8 ϋΐβ άε(ε5ΐ3ΐυδ οκΐ. .'.',·(; ,·, ϊια^υε χιη-ιιΐί /ηήη.·,

βχεκοανίΐ πιεηίει ίηβάίΙΪΗηι'1. Οιιο ΙΙΙικΙ ρεΓίίιιεΙ,

ιριοιΐ ίη Ενβη^εϋο Ιεςίιηιΐδ, ρΓίηιυιη ϋΐιιιη εΐ 3ΐΙει·υιιι

ϋίχίϋδϋ 8ει·ίΙ)3ηι : 0«/<ί [αοϊεηάυ νίΐαη αΊεηιαηι οοη

ια/ιιαΥ ? Ηοηοτα, ϊηΐ]ΐιϊ(, ραίτβιη ιΐ ηιαίτετη, ίΐαιι

ιπίρΐιιιη ΐΐΐ*. Νυη εηίιιι :<Ιίι·ικι Ιε;;ϊδ ει·3ΐι( βΐ) εο

ιιι;ιικί;ιΙ:ι; ρβΓΪΙΙ(1(ΐ(|υε Οοίηϊηυδ (ΙΙίιι-ί

Μΐ;ι· εθί1ε8ΐίδ Ιι;ι·|·ι·ι1ί[:ιΙι·ιιι (ΐΐιΐίιΐιτϊ (Ιοευϊΐ.

3(1 Ιιχε ϊηνπιΪΛ : ΙΙιη· οηιηία ιεΓυανϊ >>.Ιι αύοίε^εηΐϊα

ιηβα'. ^(10 3ΐΐ(1ίΙο Οιπδΐυδ ςανΐ$υ$ ε8ΐ,

τεί 3 ιΐινϊιιίΐϋΐ : 8ΐΐ3 ηεΐ|υ3ηιι.Ίη) ρι·8εεερΐ3

ΙιθΓΓει·6. Ουπι ειιίηι ςβνίβυδ εδδε ιΐΐεϊΐυι·, ΥϋΙεπ5

Τρ.$ΐ3ΐηεη(ϊ ευιη Νονό εοηδεηδίοηειη 3ε Γ<ιΐΗ·οηΙϊ,·ιη)

. Ι ιΐ8ΐ3ΐιιε νεΓΟ 3<1οΐ6&εεηΙε εΐ, 1>ηίιΙ αΐΐιιι··

Μ ΟΟΓ. ι, Ζ. 'ΡΙιϊΙίρρ. ιιι, 19. » Μ.ιΐΐΐι. νι, 24.

ιν, 4. · Μ:αι1ι. χιχ, 16-11». ' ί!)ΐύ. 20.

ΡΑΤΒΟΙ. Γ·Β. ΧΜΙ.

ίΙ»ίϋ. "Ι Τίιη. νι, 10. · Ι ΟΟΓ νι, 13 ΊΙ ΟΟΓ.
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ηιίΐιί άεειΐ? ΊΐιΙΟΓΓορηίε, Οοηιϊηιΐδ Γεδροηάϊΐ: 5ί Α χτωχοΐς, χαΐ Λάβε τον σταυρό*· σον χαΐ άχοΛού-

ΰει μοι ' χαΐ εζεις Οησανρύν εν ονρανφ. Ό δε

άπήΜε Λυχούμενος· ην γαρ χΛούσιος

Ε'τα 6 Κύριος Ιφη · Εύχοπώτερόν εστί

δια τρυμαΛι&ς ραφίδος εΙσεΛΟεϊν , η χΛούσιον εν

τ$ βασιΛεία των ουρανών.

01 δύναται γαρ είσελΟεΐν , ότι έτυφλώθησαν ύπδ

του θεοΰ του αιώνος, ήγησαμινοι τδν μαμμωνάν

εαυτών θεδν, χα\ εαυτούς υποχείριους πεποιηκότες

τω θεώ του αιώνος τούτου, τουτέστι τη φιλαργυρία·

ως λέγει · Προσέχετε άχ& της ζύμης της Φαρι-

σαΐων, ήτις εστίν νχόχρισις· χα\ εν &λλω τ<5πω·

ήτις εστί φιΛαργνρΙα. Κα\ ίνα δείξη ταιύτης τδ

αποτέλεσμα χα\ τδ Ιργον, λέγει · "Οδηγοί είσι τν-

ί»·, αμφότεροι είς

'νναν έμπεσοννται. Επειδή γαρ έτύφλωσεν αυ

τούς ή φιλαργυρία, ό θεδς του αιώνος τούτου, χαΐ

ου χατηύγασεν 6 φωτισμδς του Ευαγγελίου εν ταΐς

χαρδίαις αυτών , δια τδ τετυφλώσθαι περ\ την φιλ-

αργυρίαν. Αυτή γαρ τδν Ίούδαν έτύφλωσεν · αυτή

χαΐ τοίις περί Άνανίαν άπέχτεινεν αυτή πολλούς

ήφάνησεν. Ούτος εστίν 6 θεδς του αιώνος τούτου ·

δν αίρησάμενοι θεδν οί Ανθρωποι έπελάβοντο της

πρδς αΰτδν τιμής, χαΐ χατεφρόνησαν του Κυρίου, ως

λέγει· Τον μεν ένύς άνθίξεται, τον δε έτέρτ,ν

χατα-,ρρονήσει. Ου δύνασθε θεφ δονΛεϋειν, χαΐ

μαμμωνφ. Κα\ οράς ρ'ητώς χαΐ σαφώς τδ πρδγμα

έρμηνευόμενον ; ΟύδεΧς γαρ £νι έτερος θεδς, ούχ

εν ούρανώ, ουκ εν τξ γ?|, ούχ εν π3σι χωρίοις, αλλά

«ΐί ρετ[εΜΐ «ίίβ, νοηάβ ηικε Λα6««, β< άα ρανρίΓ'ώηι,

ιΐ ΧΗΙΚΙ.· ΓΠΙΙΥΗΙ (Ηΐο/ι , ιΊ ίεηΜΤΐ ηιε ; <Ί ΙιαΜΐ»

ΐΐιααιιηιη ίη ^(Είο. Αϊ 'Με ίπβίίί α&ϋί; εταΐ ειιίαι

ιΐ'.ΐιΐκιιΐιιιη αινεί '. δυΐ) Ιι.Έε Οοηιΐιιυ^ : /-"απ/ίκί αϊ,

ίιιιριίΐ, €αηΐι:Ιιιιιι ρετ Ι'ητιιιιι,Ή αοιΐ5 ϊη/ιη'ίϊι, ηιιαηι

άίνίίειη ίη τεφηνιη η;·/«π(ΐκ *.

Ιιίεο εηίιη ίημπ-ιϋ ηεηυειιηι, ιριικί 3 (Ιβο δχευΐϊ

Ιιιψίδ οΙ>εχεηΙί Γιιιτίιιΐ, ιΊ πκιιιιιηοικιιιι ρπι Οεο Ιι:ι·

|ΙΙ·ΙΊ· ίπδΙΐΐιιεΓΊηΐ, 3ε δε (1εηίΐ[ΐικ δχειιΐί <1εο δροΐιΐο.

Ιιηε εδί 3ν3νΐΙΪ3?, 8ΐιΙ)]βεοΓΪηΙ. \ά ηιιοΗ ΙΙΙιι Ι δβίνβ-

βρεε(3ΐ : Αΐΐεηά'ιΐε α (εηηεηΐο ΡΙιατίίΛ'οηιιη,

Ι ειί Λι/ρβίπ'ίί* '. ΑΗο νεΓΟ Ιοεο, φιοά βίί ανα-

τίιίιι. €ιι}ιΐ3 υΐ Γι·ικ·ι.ιΐ!ΐι ορυδςυε 8ϊ@ηΊ(ίε3Γεΐ, Οικεί,

ϊηηπίΐ, ι-ιη-ί ίνηΐ. Οααιι ακίεη αχαιη ιί άνεαΐ,

βοιίο ίη (ονεαιη εαάεηΐ *. Ουοά ν'κίεϋεεί 8ΐΐ3 ϊΐΐοβ β ?ΛοΙ. ΤυφΛός δε

οο 83ηι (·:ι·ι·ίΐ:ιΐι·!ΐΐ ϊιι βΟΓυηι εοηΐ'ώιΐδ ενβη^ε-

, 111ε δρΙεηόοΓ ϊΙΙυχεΓΪΙ. Αΐηυε Ιιχε ίρ$3 ρεειιηϊχ

ευρΊ(1ϊΐ33 ηυη ιποιίο .)ιΐί':ιπι εχεχεβνίΐ, 66(1 ει Αη3-

ιιΊ;ι: ιΐι'(·ι·ιιι ιιΐιιιΐιΐ, ι·ι ρΙεΓΟδςυε 3ΐίθδ εχδΐίηχϊΐ. ΙΙϊε

εδ(, Ίικ|ΐι;\ιη, Ιιιι]ιικ δχειιΐί (Ιευβ, ςυεηι ρΓΟ Οβοκϋιί

3(1ορΐ3η(εδ ηοΐΏΪηεδ, ευιη εϊ ΙιοηοΓίΐκΙο βΐυάυίβββηΐ,

Οοπιίηυπι εοηίειηρδεπιηΐ : φίοιΐ Ιιϊδ ΐρβε νεΓϋϊδ Ίιι-

ι!'κ·:ιΙ: ί'ιικιιι «ι»|ΐ/Γι:/ί/ΐ'ΐ·, οίίβΓΒΙ)! (ΟΠίίηιηεΙ. 691

Λίοη ροίβιΐί» Ωβο ιεηιτε εΐ ηιαπιηοηιε*. Υίιίεδίιε

ηιιβηι (ΙϊβεΠε ρεΓδρΊεϋβςιιε τεβ Ιοΐ3 <3εεΐ3ΓεΐυΓ?

Νηηι ηιιΐΐϋδ βΐΐβπ Οβιΐδ ε$1, ηεε ϊη εοείο, ηεο ΐη ΐεΓΓ.ι,

ηοε ιιΐϋδ ηΐϋδ ϊη Ιοοίβ, ρΓΧίεΓ ιιιιιιπι ΙΊιΐκ'πι, εχ

ιριι) ιιιιιηϊ.ι ; ι·1 ιηιιιηι Πιιιιιίηιιιι) ηΟδίΓυηΐ .Ιι·^ιιιιι

ίη ((ΐιο οηιηΪ3 ; ηιιχ εδί βεηιρΊΙβΓηβ ΤΗηίΐ3ί,

<·ι ιιικι (ΙίνίιΓιΐίΐί, ·Ίΐί ηεε 3εεε(1ερε ςυΐϋρΐλΐη ροΐεδί,

Οΐιπβΐιπη, ρβΓ ηιιεηι οηιηϊβ; εΐ υηυπι δρΐΓΪΙιιηι 83η- Ο εΓς Πατήρ, εξ ου τα πάντα, και εΤς Κύριος Ιησούς

Χριστδς, δι' ου τα πάντα, και εν Πνεύμα τδ άγιον.

εν φ τα πάντα· άε'ι ούσα ή Τριας, μία ή θεότης, καΐ

μηδέποτε προσθήκην λαμβάνουσα, οΟτε άφαίρεσιν

ενδεχομένη.

Ο·. "Ιωμεν δε έφ' ίτερα πάλιν, χαΐ τα δίκτυα τού

του του θηρδς κα\ εχθρού χα\ έχδιχητού διασπασώ-

μεθα, αγαπητοί, έπ\ την φράσιν της αληθείας τα ύπ'

αϋτοΰ ξενολεκτούμενα φέροντες τοις βουλομίνοις τ4

της αληθείας καταμαΟεϊν, κα\ ά-οτρέπεσθαι τδν νουν

άπδ χαχοδιδασκαλίας πάσης αίρέσεως. Επιλαμβά

νεται γαρ του νόμου πάλιν κα\ των προφητών, έχθρδς

5ι·ι της αληθείας κα\ του αγίου Πνεύματος, του εν.

νόμψ χαΐ εν προφήταις λελαληκότος. Καί φησι, χα-

λάσας γλώσσαν, ως χ.α\ άε\, κατά του θεοΰ του ποιή-

' σαντος τα πάντα, λαλήσαντός τε εν νέμω κα\ εν

προφήταις , Πατρδς δντος του Κυρίου υμών Ιησού·

Χριστού , κζ ου πάσα πάτρια εν ούρανφ χάί επί

γης ονομάζεται· χαί φησιν Εξ αυτού επιθυμία, χα\

εξ αυτού φόνοι, κα\ τα Αλλα πάντα. Παρεκςλΐΰετο

γαρ χα\ Ιμάτια άφαρπάξοι των Αιγυπτίων. Ουτίας

δε ο>ύτώ προσφέρεσθαι , κα\ τα 5λλα πάντα οία τταρ-

έχει νόμος. Φονεύειν δϊ τδν φονεύοντα, ως μηχέτι

άρκεϊσΟαι τω πρώτω φόνω, αλλά χα\ δεύτερον έργά-

ζεσθαι, δήθεν έχδικούντος αυτού τδν πρώτον φένον,

έμδάλλειν τε επιθυμίας είς τάς διανοίας των ανΟρώ-

ΙΛΧ. 8ειΙ ];ΙΜΙ 3(1 3ΐϊ3 ΐΓ3ηδε3Πιυδ, βΐηυε ηυ]υβ

1κ·«Γι;ι:, εΐ Ίηΐπιίεΐ, 3(ηυε ϊηδεϋυίοπδ Ιβςιιεοδ (Γι$εει·-

ρβπιιΐδ, ο <··1ι:ιι·ΪΜχίιιΓι ! 3(1εο ιιΐ ΐ|ΐι;ι; ιιΐι ϊΐΐο 3ΐΤεεΐ3ΐ3

νιτίιηπηιι ιιονίΐαΐθ <1Ίδρυ(3ΐ3 δΐιηΐ 3(1 νεηΟΙίδ 8βΓ-

(Ίνπΐ(ΐΜ·ι·ιι.!:ι· άεβ'κίεπο ΐεηεηίαι·, 3ΐ(]υε βΐ) ϊηιρϊβΐι»;-

τεβεοη οπιηίιιιη ιΙοοίΓΐηβ ηηίιηαιη 3ν«ΓΐεΓ8 νοίυηΐ.

Ρεηξίΐ ϊ^ΊΐιΐΓ Ιεςειη 3ε ρΓθρηεΐ3δ ροΓδίπηυεηδ ΐιοιηο

Ι :ΙΜΙ νβΓίΐ3ΐϊδ, ΐ|ΐι:ιιιι 8ρίπΙΙ!8 53ηεΓ|, (|ΐιϊ ιη 1ε^8 3ε

ρπφΐιείίδ Ιοευΐιΐδ 6δ(, ίηϊιηίευδ; ηΐιρκ: βάνεΓδίιβ

οιιιιιίιηιι εοικΙίΐοΓεηι Οευιη, ςπί ϊη Ιε^εβε ρΓορΙιεΙίδ

Ιϋειιΐυδ εδί, ευπκίεηιηαε Οοηιίηί ηηδίτί .Ιΐ'κιι Οιπ5ΐί

Ρ3ΐΓ8ΐη, «χ ηαο οιηηίί ραίετηίΐαι ίη αχίο εΐ ίη ίεττα

ιιοηιίηαΐΗΓ*, 13X313 εΙίΓεπ3(3ΐ Ιϊηβΐΐίε ρε(ιιΐ3ηΐί3 οηι-

ηϊδ ίΐΐιιιη ειιρΊϋίΐβ'.ΐδ βυηίοτεηι, 30 εχύϊυιη, Γβΐΐςηο-

ιιΐϊΐΐιρίι· Γ;ιι ϊιπιππιι εχδΐίΐίβδε (Ιι»·ι·Ι ; ΐ|ΐΓΐ|ιρι>. <]ΐΓι (·1

νεκίεβ ΛΙ^νρΐϋδ επρεΓε ]ϋδδεπΐ', εΐ ουηι ι

δίϋΐιηεΐ οΓΓβΓπε, ΐιιιη ηυκευηηιιε 3Γΐ3 Ι

ιικιιΐιΙιιΐιΙιΐΓ. Οιιίη βΐ Ιιοπικ'ίιΐϋΐιι ϊιιΐι'ΐ Ι'ΚΊΊ!·,

ρι ιηι ι Γ,(·Ι|Ι· οοηΐεηίοδ 3ΐ(8Γ3ΐη, »ιι:ΐΜΊ

λ ίΐι(Ιί<·:ΐ!ιι!:ι:π , ρθΓρεΐΓ3Γ8. ΤΐΙΠΙ ν8ΓΟ εΐφΊ(Γ|ΐ3ΐΡδ

' Μβΐΐη. χιχ, 21,22.

1 Εχοιί. χι, 2.

21. 'Ι,ιιε. ιιι,Ι. » ΜαίΜι. χν, «4. .· Μβΐιΐι. νι, 24. · Ερίιε». ιιι. {5.
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|](Ηΐ>ίπιιιιι απίηιΪΒ ϊιιΐΗΊΐ, ;ΐΓ· Λο η>ιι1ίθΓΪ1ιη$ ο,τίεπς-

(Γΐί|Ι!ΐ[:ιΙ. Ο.ΐΗίΐΙο νι'ΓΟ, ίΐΗ]1ΐί(, (1(!

ραιιοη ρΓ36(ΙΊχίΐ, ιιΐϊ ρηυοίβ Ϊ11Ϊ8 ςυ*5ΪΙο β'ιΐιϊ

('οΐιιπ- |!<1ι·ιιι Γ:ΐΓΐ·ΓΡΐ. ΙΙ;ι> ίΐιιΗ ΙιΊΐκ·ι·:ιι·ϋ ΙιοηιίιΓίκ

νοεεβ, (|ΙΙ.ΊΚ ϊη Ποιπίπιπη «ιιιιηι ρι-οναοϊΐεΓ βΓΓικΙίΙ.

ΟΐΙ3$ 81 ηΐΐϊδ ιΙϋι^ιΊΐΙΪΙΙΚ ΓΟΠΜίΙιΌπΙ, ϋϋιίΐ 1(1 1ΐϊ$

ϋΐίιιιΐ [ΐ|·:ι·Ιι·Π[ΐι:»ηι ρΙίΓεηΟΐίοί ΙιηιηίιΐίΝ Γ;Μ ί;ι

ιΊ);4ΐ:κι<·<Ί. Γΐ ιΊΐϊιιι ρ1)ΓβηίΙί(]β ΐ3ΐ)ΟΓ3η5, 51

ιοείυΒ ΓιιΐΊ'ίι , οοηΐΓ» βώμβυηη βΓηΐϋΐυΓ, ;κ: ρ>%

3ΐηβηΐία .-;;;;* Ίρ8β «'.ιι Π.'.Η εοηοΐιίβηβ υΐϋίεοί $6 !ιο-

8ΐ05 (·\ι·,ΐιηι:ιΙ, (·[ ηιΐϊ(1 3£3ΐ ϊ.',ιιιιΐ'ΐιΐ : ΜΙ? Νίβ ίιι $0-

ϊρβυηι 3ΠΠ3 εοηνεπίΐ, ιΐϋΐιι νοοββ Ϊ11»8. (]»38 <·οιιΐι η

66 ρροΓοΠ, ηοη ίιϋιΊϋμίι. Εΐεηϊηι 81 ΰΐιρί(1ΐΙ:ιΐϊ8

αιιείοΓ ίΐΐο ΥείεΐΊΒ Τε8ΐ3ΐηειιΙϊ Οβϋ8 εί>(, 3ε ςηχ

8ΐιηΐ ειιρ'ιΐΐΐηΐίβ ρΓορΓί» ιηοϋΙιΐΓ, (ΊΙΙ· !ΐΙιί(|ΐκ· ευρίιΐί-

ΙιιΙΐΊΐι ρΓ08επ1)ΪΙ? ιιιιϊ ι|ΐιί(!(·ΐ!ΐ ΪΗΐιιιΙ ρΓ%εορβΠΐ : ΛΌη

€θΐιαφίί€β$τα ρτοχίηί ίηί, ηεηιΐΐ ύονβηι, ηβηνε }αηΐΐη-

Ιιιιι:, ιι,Ί: ιιιιι-ίΐΐιιιιι, 692 !!ι'ε '','/!'"';!, Ι«'Γ «ΧΟΠίη,

)ΐί·ι· ιιΐίιΐ ηηω ρτοχίηιί ΐαί ινηΐ '*. (,»ιιί Γΐιρίι1ί(31βπι

οηιηειη 3ηιριιΐ3ΐ, ηοη εβηι 8ΐιΐ3ΐπίηΪ8ΐΓθΓε (ΙΊεεη-

(1«8 01*1.

ΙΛΜ. ΟΙΙΓ ί^ίΙυΓ,ίικΙ,-ΕΪδ βχ^Εβ^ρΙη ιιιί^ι-ιιιΐίΐκιχ,

},;!(>Ιί:ΐΓΐ· ]ιιΐΜ·1 .Ίν.;\ ρΙίθ(,·('.' Μιιιιπιιιι ]ΐ15ΐΗ8 ίΐΐί' ]Ι1-

ιΐι.-χ ι·ϋΙ, ΐ|ΐΐ(Ίΐι:ΐ(ΐ!ΐι»ιΙιιιιι ϋβ ίΐΐο 8:ι>ρε ιΐίχί. Αΐηιιβ ιι(.

Ο8ΐβικ1ϋ1 ιιίΐιίΐ 8β 83εΓΪΠοϋ8 ίηϋί^βΓβ, 8Ϊε ίίρηιΐ ρηο-

|ΐ!η·ι ;ιιη ΙοφΗΐιΐΓ : Λ'υηι (α^^^β^^α οΐΊΐΊίχΐίχ ιηί/ιί,

άοηΐΗί Ι»ταεΙ, ηααάτη^ίίΐΐα αηηϊ» ? άίοίΐ Οοηιίηιΐί *.

ΟιιΊηβιη ίςίΐιΐΓ ο1)Ι»!3 ίι!:ι 8»ιιΐ? ΟρίηηΓ ίΐϋ, υ( ΐ|ΐιί-

ι!(·ιιι ηιιί ι.!1.'ΓΐΊ):ιιιΐ ρυΐΛΐ)λη(. Αϊ ίρ$β, ηοιι ηιιοϋ ϋ^

, $ε(1 πι 3 ϊίπιΙΓιρϋπιιιιι ι1ι·ιΐι·ιιιιι ευΐΐυ αιΐ ιιηϊΐΗ

ή Οεϊ εο^ηϊΐϊοηειη ΐΓβηβΙβίηβ αββυεΓηεβΓϋΙ, Πιτί

ιδία ιιι:ιιΐιΙ:ινίΙ. Ουιη ι'ηίιιι .Γ.μ.\ ι·ΐϊιιπιιιΐ ιιιιηιιιιίΐ ρ!:ι-

«·Ι'ΠΙΓΠ'Ι , ίιΐι'0 1813 |ΐ|·ιινί(ϋΐ, 111· ε]ΐ!8-

υρεΓ$Γκίοηε (1<·ρΓ.ιν9ΐ'ΐ8 ίΐίοπιιη :ιηί-

ηιίκ, 31) υηο 8θ1οφΐ6 Οεο (ΙεδεΊδεεΓβηΙ. Ροδίοηςιιηηι

3ΐιΐ6Π) εοπιιιιϋεηι ηιεηΐεβ ρΐιιπιιπι :>1ι (ΙεΟΓυηι < ιιΐιιι

Γ6νθ€3ΐ38 1(«ιι;;ο ΊιιΙιΊ'νΛΐΙο ('οιιΐίπιΐίΐνϊΐ ; Ιιιιιι ι1ΐ'[ΐΐϋ:;ι

:ι!ι Ιιί$εβ ί!!ο$ ϊη8ΐίΐιιΓΐ8 (ΙεβιιεβϋεΓβ νοίεηβ <·(ρρίι

03, ΐ)ΐι;ι·. Ιΐΐίηΐΐδ κίΐιί ρΐ3εεΙΐ3ΙΐΙ, |ιι·.ι·(·ίι|ι π·. (,!ιι;ΐ!';' ιΐ.ι

1οευΐυ$ ε$1: (,'«"' »«Ί' '/'ΙΊ ί 8αύα άβ[ύΠίι, ει οΉ-

ιιιι>ιΐ(»ιΐΗΐιι ε ΐΐττα Ιοηΐ)ΐηί]να!'! ΝΗηφΜ )ηαη<^ίι^αI>ο

^ατη^6 ΐαντοτηηι, αιιΐ ίβη^κιΉίηι Iι^^^ο^ιιηι ροΐαύο*"!

Λιΐ/Ηι! (Ίΐ'ίΙΙΙ /!«'(· Γίί/ΐΐίίίΐ'ί (Μ1 ΙΗίΙΗΐίΐΚί 1'£ίίΓ|'ί , ίϊίί

Ι:ΙΙΊΊ·(· <·!;/» ρηοίιιηιιη ΛΗΜΙΗ ]ΐι.·ίΐϊιϊιι>η, ΐί νεηίαΐεηι

Ιί/ΙΙΙΜ/(/Ηι'»1//Ηι' ϊη [ΓίΐίΓΟΙΙ 5ΚΚΗ1 '. Λΐΐίΐ!ΐ;ΐ||νι'| [ί-,

ί!:ΐι|ΐιι: (]ΐΐεηΐ3(1ι110(1υηι ρπιμΓΓΝΊΐι Ιϋΐιιροπιιιι ι!ί-

\Ίιι;ι": ν'|Γΐΐ11Ϊ8 8686 νΐ'ΐιιΐ Ιίπιι:ιιιιοιι|ιιιι) ϋ])ιΊ'ί;ι1.

ΙΙικΙε ΙΙΙΙΙΙ 83ΐηυε1ϊ ιη3η(ΐ3886ΐ : ΙΙηςβ δηιιΐ ΐη

ΓΟββιη·: ρ0β(£* Ιαιηβη Ιικίχοβ ΙηοκρΜ: ϋητίιΐϊ*.

ίηςυϊι, τεφεηι ηοη ρετ ΙΙΙΓ, εΐ ρτϊηοίρε», εί ΐ'ΐ/ιι ηοη

ρτπεερί νο!>ί& '' . δβ(1 ηιιοιπ3ΐη εχ βηϊηιοηιηι βιιοπιιιι

Ιΐ'ΐι·. Ιϋιίιϋικ! ροΒίιιΙβΓβηΙ, ϋειίδ 53ΐηαε1βιη εοηβοΐαηβ,

ΛΌη ιέ, ίηηιιίΐ, τε]ΐ·ατηηΐ, ίϋά ηιε, (Ιϊοϊΐ Οοηιϊηυδ;

νεηιηιίπιηεη καφέ ίΐίία 8ααΙ βΐίαιη €ϊ$ '°. Οιια 1η ΓΟ

ρει-ίικίο 80 Οεαβ βΓρη ΗΙη$ ηε ρηοΓυΙο» βΟΓίί, ιιΐ ΐη-

(ιπικιππΐ! Ίΐ]ΐΙΐΓΐ·Ί1ΙΊΐ.:ιΐΓΐη Νΐι^Ι ί ιιι'ΐιΐ , 3ε $ίε Ιίίικμιιιιιι

1 ΓοΠβ περ\ γυν. · Ε\θ(1. ϊχ, 17. · ΕχοΗ. χι, 2. ' Αηιοβ ν, 25. " ^Γ νι 20.

• Ρβηΐ. χιιχ, Ιδ. ' Αιηοί. ν, 25 ; Ιβ». ι, 12 βι^. " Ι Κβ;·. ιχ, \Κ. · 0»ο. νιιι, 4. «« Ι Βββ. νιιι,

των, χα\ διηγούμενος γυναιχών ' χα\ των άλλων πρα- Λ

γμάτων. Έχεθύμως δε, φησίν, ολίγα περ\ του Χρίστου

προίφήτιυσϊν, ίνα δια των ολίγων πιστοποίηση πι-

θανολογήτας. ΚοΛ τούτα ην τα βήματα του τολμηρού

Μάνη , & κατά του ιδίου Δεσπότου άΟυρογλώττυ>ς

φθέγγεται. Κατανοήσας δε τις Γδοι μηδέν έτερον εν

τούτω φαινόμενου άλλ' ή φρενιτιώντος £ργα. Ως γαρ

ό τήνφρίνίτιν £χων, μάχαιραν καθ' έαυτοΰ οπλίζεται,

χα\ δια την έπιληψίαν τάς έαυτοΰ σάρκας τέμνων,

νομίζει εχθρούς άμύνασθαι , καΐ ουκ οΐδεν · οΰτω και

ούτος καθ' έαυτοΰ διοπλίζεται, μη νοών τάς λέξεις, ας

καθ' έαυτοΰ έφέλκεται. Εί γαρ εξ αύτοΰ ή επιθυμία,

χα\ επιθυμίας ενεργεί, πώς άνω κα\ χάτω κατά

επιθυμίας τραφεί ό την έπιθυμίαν έμβάλλων; 6 λέ-

γιοτ- Μ'η επιθύμησες τα τον πΛησΙον,μηδέ τον

βοντ αυτόν, μηδέ τύ ύποζύγιοτ αυτόν, μηδέ την ^

Χαιδϊσκην αυτόν , μηδέ ιύγ άγρύν αντον , μηδέ

την γυναίκα αύτοΰ, μηδέ όσα εστί τφ πΛησΙον

αού · ε! αναιρεί την έπιθυμίαν , ουκ αυτός της επι

θυμίας έστ\ χορηγός.

ΟΛ'. Πώς οϋν, φησ\ν , ένετείλατο σκυλεΰσαι τους

Αιγυπτίους, εν τφ έξιέναι αυτούς εκ γης Αιγύπτου ;

Ναί · δίκαιος γαρ εστί κριτής, ως κα>. ήδη πολλάκις

εΓρηκα περ\ τούτου. Κα\ Ενα δείίτ) , ότι ουκ αϊτός

ένδίΐται θυσιών, φησίν εν τω προφήτη· Μη Ουσίας

προσητΛγκατέ μοι, οίκος ΊσραηΛ, τεσσαράχοττα

έτη; Λέγει Κύριος. Τίνι ουυ ήσαν αϊ προσφερόμε-

ναι ; Αύτω μεν κατά την διάνοιαν των προσφερόυ-

των · αύτδς δε ούχ ίνεκεν του ένδεϊσθαι προστέτα-

χευ, άλλ' Ενα συνεθίση άτ:δ πολυθεΐας Ινα Θίίιν έπι- ^

γινώσκειυ. Επειδή γαρ έώρα θυσίας επιτελούμενος

τοις Οεοΐς των Αιγυπτίων, ίνα μη δια πολυΟεΐαν

τραπέντα αυτών τα νοήματα καταλείψωαι τον μόνον

Ινα θίόν. "Οτε δε συναγήοχεν αυτών την διάνοιαν

ά·^6 πολ«0εΐας δια πολλοϋ χρόνου, άττοτυνεΟίιας αυ

τούς της τοιούτης υποθέσεως, άρχεται παρακό-τειν

α μη ήθελε · κο\ ϊλεγεν · "/»-α τΐ μοι Λί6αγον έχ Σα·

6ά ρέρετε, «αϊ xι^άμωμ^^ έχ γης μαχρόθετ; Μη

νάγομαι χρέα ταύρωτ, η αίμα τράγων αίομαι;

Ταύτα γαρ ούχ έξεζήτησα εκ τωτ χειρών υμών,

άΛΛα ΛΟΜΪΧ αρύς τύΓ πΛησϊον δΊχαιοσύ^ν, χαΐ

άΛήθειαν εχαστοτ αρύς τύν άδεΛρ^ αντον. Καΐ

'·.<>-, δτι, προϊόντων των χρόνων, ή ϋπόστασις της

δυνάμεως των θείων αποκαλύπτεται· ως ούτος ·πάλιν _

λίγει τψ Σαμουήλ · Χρϊσον τον Σαοϋλ είς βασιλέα·

ΰ-ϊτερον δε αυτούς ελέγχει λέγων Έχρίσατε βασι ·

Λέα ου δι' εμον, χαΐ αρχο^τας, χαΐ έγω ούχ έ^

βτειΛάμητ ύμΪΥ. Άλλ' επειδή έζήτησαν τούτο αϊ

', ί/·.:ι: αυτών, πορομυθούμενος ό θεός Σαμουήλ τον

ϊτροφήτην ίλεγεν · Ου σε άπεδάΛοντο, άΛΛ' έμέ,

λέγει Κύριος. ΠΛηΓ χρΐσοτ αύτο'ις τύν Σαοί/Λ ,

ν/Λ»· Κϊς ' ώσπερ παιδίοις μικροΐς προσφερόμενου Ά

θίϊον, ίνα βαστάιτη την άσΟένειαν των άσΟενούντων ,

χαΐ άναθωπεύση τδ βρέφος άπδ της αυτού ασθενείας.

Είτα λέγει τδ τελειότατου · θυσία τω θ«ρ
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ίιιΓηιιΙβιη ίιι ί II. ι ΜΙ:) ΙεηβΓΐΙυιΗηε ρ6Γΐιιυ1οε:ιΙ. Ροβίο» Α συντετριμμένο* ' χαρδίαν συντετριμμένων χαΐ

νεπ), ςυοιΐ κιιηιιηιιηι «ο ρεί'ΓεοΙΐβδίηιυιη εβί ρρορο- τετααεινωμένην ό θεύς ουκ έξονδενώ<τρι· κα\,

ι.ίΐ : 8α€ΓΪβίϊιιΐΗ Βεο $ρϊηΐηί ίΟΗ/πίικ/αίΜί; ^ο^ θύσατε τφ θεφ Ουσίαν αίνέσεως· κα\ 'όαα Εστί

ι·ι:·ιΐΐΓίι«ιι> ει Ιιυηιίΐίαίιιιη Πεα$ ηο>> άαρκ'κΐ '. Ιΐεπι : περί τούτου λέγειν.

Ιιηιηοΐαίε Οεο «αοΊ/ϊαιοη /ηΐί<ίί« * : βΐ φΐιυευηφίβ Ά\\·ά ϋβ ε:ι Γβ ροδδΐιιιΐ ηΠβΓΠ.

Ι.\Χ!1. Οβϊιιϋε νεί Μαηεκ ίρ$ε οοιιΐίΐοΐιιτ, ϋβυιη ΟΒ'. Εΐτά φησιν ό αΰτδς Μάνης· Ηθέλησε περί

ϊΐΐιιηι (1ε Γ.Ιιπκίο ηιεηΐίοηβηι Γηοεπε νοίυίδδε. Μίβηιΐδ Χρίστου λόγον έκθέσθαι. Ό λαλήσας γαρ εν τω νόμω

ειιίιιι ι ι·ν<Ί·;ι ϊΐΐβ Γυίΐ, φΐί ίη Ιεςε Ιοουΐυβ εδί, ηυϊ μέγας αληθώς, ί εκθεμένος κα\ -;?,>. των μελλόντων

Γιιΐυπι 3ΐιΙε ρπυνκΐίΐ 30 ρπειΓιχϊΙ. Ναπι 8Ϊ ΓιιΙιΐΓβ γινώσκων. Εί γαρ οΐδε τα μέλλοντα, ουκ άμοιρος

ηονίΐ , 693 ρΓ*8θίεηΙί« εχρεί'δ ηοη Γυϊΐ, βπίψιο εστί προγνώσεως, αλλά θεός εστί τα μέλλοντα είδώς.

Οειιβ, φΐϊ ΓυΙιίΓΟΓίιηι οο^η'ιΐίοηβ ρΓ»;ϋίΐυ5εϊΙ. ΡΟΓΓΟ "Εγραψε δε αυτά, ίνα γένηται. Εί δε εναντία αϋτώ

ίϋεο ΠΙ» βοπρδίΐ, υΐ βΐίφιβηϋο οοηΙΐηίξΟΓεηΙ : ςιι;Ρ ύπήρχεν, Εγραφε μεν περ\ αυτών, Ελυσε δε αυτά,

Ενα μη αύτοϊς πεισθώμεν. Όποτε δε συνίστησι τα

μέλλοντα είς Χριστδν τελειοΰσθαι, αύτδ αρά εστ\ τδ

Πνεύμα τδ λάλησαν εν νόμω, κα\ εν προφήταις ,

5Ϊ οοηΐΓ3Π3 ϊρ$ϊ ΓυΓβηΙ, βίε ι!<· ι11ί$ ΒΟΓΙ!)! νοίιιϊβ-

Μ·1, 111 βνβΓίΟΓβΙ 30 (Ιι'.·,Ι ΠίΐΊ ι'1 , 116 ρ!·ΙΜΐ:ΐ(1:·ΓΊ ηθΙ)ϊ$

ρθ$8θη1. 'Νιηιι: ΙΊΙΙΙΙ 63 ('οιιιιΐΜ.'ΐιιΙοΙ ίρ$3 ιρι:ν. 1η

Μωϋσέως λέγει · ΠρορήτηΓ ΊιμΊγ έχ τϋχτ

υμών έγερεΐ Κύριος. Κα\ πάλιν & Κύριος λέγει·

Λίω1)<τ»}ς περί έμιιΰ ΙγραψεΓ. Ό δε Μωϋσης φτ,σι ·

ι, ήτις οΰχ άχούσεται του προφήϊον

, έξοΛοθρενθήσεται · κα\ πάλιν δ Κύριος ·

ΕΙ τοις Μωϋσέως γράμμασιν ου αιστεύετε , πώς

ά»· τοίις εμοΰς Λόγους ακούσετε ; Και πανταχόθεν

φαίνεται ή αλήθεια φωτεινή τις ούσα, κα\ μη Εχουσα

Οιτίδίο ρεΗίο'ιβηιΙβ εΓαηΙ, ηοη άιώπιηι εδί, ευηκίεηι Β ϊν Εϋαγγελίω · μία γαρ εστίν ή συμφωνία , ως δια

ίΐΐυηι 6886 δρίηΐιιηι φΐί ίιι Ιβ^β, 30 ρΓορΙιβίϊδ, Εν»η-

(,'κΓιοιΙιιι; :»1ι·ιι δίΐ Ιοουΐυδ, ηϋ3ΐΐ(1οφΐ'ιι1ειιι ιιηη εδί

οιηηϊυιιι οοηεοπίία. Οιιοιΐ 3 Μογδο φΐοφίβ ϋοοίβ^ι-

ΐυιη 681 : Ρτορίιείαηι, βϊΐ, ε (ταΐτΐΐιιΐ! νειίήι 8»!«/α-

ίιϊί ϋοηιϊιχιι3. Ιηιοβίϋοιηίηυδΐρδβ: 1ίοι/ί«ί, ϊηφίίΐ,

ιΐε ηιε ίίπ'ρϋίί*. 0«ιΊ ςιι'κίεηι Μο^δβ8 Ϊ13 ρκΓ^ίΙ:

Οιηηί» αηίηια φιαι ηοη αιιάίεήί μτορίιβίατη ίίίαιη, εχ-

"'. Ιίβηι Οοηιίηιιβ : 5ί Λ/οι/βίβ Ιίιίετη ηοη

ηιιοτηοάο εεηηοηεε ηιεβί αιιάίβΐί$ β? 1ΐ;»

οηιηί εχ ρ3Πε βρίοικίκΐ;» 30 τ\ι%χ

3ρρ:\Γ6ΐ.

Ι,ΧΧΙΙΙ. Αΐ2ηίιη Μαηΐοΐυειίδ Τεδίβηιεηΐιιηι

ηιΟΓίίδ εδδε ΐεδίαηιεηΐυηι 385εηΙ, ιριοιΐ Αροβίοΐυβ

<Ιίχ6Γΐΐ : 0«ο(< <ΐ Ιεείαηιαιίαιη ηιοΠΐί ίη ίίιιεήί ίη-

ί«ί/μ/ιιηι Ιιψίιΐ'ώιιχ , <//ΟΠΟ«ΗΜ /Ίι/ί '. Νέο εο εοιι-

Ιειιΐ3 8ΐτί|ΐΐιΐΓ;ι , ϋίικί ίιΐδΐιρεΓ 3(Ι]εείΙ: Ι,βχ /««(ο

ηοη είΐ ροβίία , ί(ά ραίιϊάάίι, ει ηιαίήοΐάη, εί ρετ-

/ΐίπ'» , ει «ί ην,ιά αΙΜ οοηΐτατίιιηι ε5ΐ χαηα άοαή-

ηα *. ϋυιη ί^ίΙαΓ Ιβχ ]ιΐ8ΐο ροδίΐΐ ηοη κίι,ιιιιιιι

5θΐ:1(·ν;ιΐιΐϋ ιιΐιρκ! εχΐβχ ϋίοεη^αδ ε$ΐ? Μίηϊηιε νει-ο.

8οι1 ΐ|ΐιοηί.ιιιι ]υδΙιΐ3 φΐίϋ Ιβξϋ ρι·3?δοπρ1α χιιηΐ, Κι-

εβΓ6 3ΐιΙβνϋΓΐίΙ , «ιΙνϋΓΜίι» Ιιιιικ; ιιοιι εδί εοη8ΐί(υΐ3

Ιεχ, ςυί Ιε^βηι οϋίβΓνβνίΐ ; 86(1 βάνβκυδ εοβ (ΙεοεΓ-

ιιίΐιιι· , φΐί $οεΐ6ΓΪδ ;ι1ϊ(|»ίι1 εοηαηιίβεΓΪηΙ , ;κ! βοδ

]υι11θ3η(1ο$ , φΐί οοηΐΓ3 Ιβ^εηι ρεοεανεπηί. Λΐΐ|ΐιι:

Ιιο& ιηοίΐο 8θ5ΐ· Τεδίαηιεηΐυηι Υεΐυδ Ιΐ3ΐ)υίΙ : ςυο(1 ι·'ϊ

1ιοιιιί<·ί(Ι;ιιη ϊηίειΤιοί , ει αϋυΐΐεΐ'ϋηι ρεΓίικΙε ιηοι-ΐβ

νίθΐ3ΐθΓειιι Ι;ιρί(1ίΙιιΐΗ ο!)Γυί ρι·.ι·-

ΟΡ. Θανάτου δε πάλιν ορίζεται την Διαθήκην τοί

νόμου, δια τδ είρηκέναι τδν Άπόστολον · ΕΙ δε δια-

θήκη του θανάτου εν γράμμασιν, έττβτνχωμέτη

Μθοις, εγετήθη εν δόξγι. Κα\ ου μόνον τοΰτο εΐπεν

ή θϊία Γραφή , άλλ' δτι, Ό γόμος διχαίφ ου χεϊ-

ται , «.<.<« χατροΛοΙαις , χαΐ μητροΛοΙαις , καΙ

έΛιόρχοις, καΐ ει τι αντίκειται τ$ ύγιαινούστ) δί-

δασχαΛΙφ. 'Επε\ ουν 4 νόμος διχαίψ ου χεΐτα:,

παράνομος δρα εστίν 6 δίκαιος ; Μη γένοιτο ! Άλλ'

επειδή προέλαβεν 6 δίκαιος τα του νόμου τελέσαι, ουκ

Εστί νόμος κατά δικαίου του πεποιηκότος τδν νόμον

κείται δε κατά των ήνομηκότων, δικάζων τους πα-

ρανομήσαντας. Οΰτως ουν ή Διαθήκη. "Ελεγε γαρ

τδν φονέα φονεύεσθαι, κα\ τδν μοιχδν άποκτείνεσθαι,

χα\ τδν παρανομήσαντα λιθοβολεϊιθαι. Έγένετο βϊ

εν δόξη. Μεγάλη γαρ έγένετο ή ταύτης δόξα. Πε-

ριεκράτησε γαρ της δόξης των ανθρώπων άπδ της

ιτρ<!ΐ·;ιΙ. Ιιίοιιι ροπ'ο δρΙεηάοΓειιι ;κ·

εΐ ςυίϋεηι ηοη πιοϋΊοοί'οηι. ΟοΓί.ιιη εηίηι

Ιιοιηίηοδ οΐ) ηιιιΐιοδ ίΐΐυππιι ίιι]ιιι·ί33 ρι-οιιιοΓυίΐ.

()ιιικΙ ϊξΐΐ63 ίη Γοΐιιπιικι ΐπκΓιΐιιιιι , εί ίηίοπηβΐυιη

εδί , ΐιιΐιιι νείιεαιεηβ φΐϊ(1ι1:ιιη ΗοΓΓεηϋυυΐφΐβ ρεΓ-

βίΓβρεηΐίύυδ ; ίη Ιβϋεΐ'ηαευΐο Ιεδίίιηοηϋ, Γηΐίςιιβφαβ

οιιιιιί ςΐοΐ'ίπ , ρ,αϋΒ ρΓχοίρυα Ιαηι εχδΐίΐϊΐ. ΟρορΙβ5αΙ

•ΐιίιιι ρΓ9ΒΪΓ6 Ιεδΐ3πΐ6ηΐιιιη ιηοΓίίδ , ϋΐ ειιιη ρβΜαΐϊ&

ηιοτίιιϊ , }ΐιχΐίιία· νίνετειηια '. Οα;ι ΐ"ΐΐίοιιι·

ηο!ΐι·α» ροΠανίΐ "', ιηοΓΟΟβφΐε

ηΐΐεερίΐ: φκε οιηηίβ οοΓροΓί δυο ίιηροδίΐβ ϊη ετυοε

ϊ«ΐ5ΐίιιυιΐ, ιιι ρΐ'ίπιυηι φΐ3θ 3(1 ηιοιΊεπι ρεηίηειιΐ,

Ικιΐιιιιΐ, - πρδς άλλήλου; αδικίας , εν φωτΐ στύλου πυρ τυτ»υ-

μένη , εν σάλπιγξι φοβεραΐς ήχούσαις μέγα, κα'ι εν

σκηνή του μαρτυρίου , χα\ εν μεγάλη τότε γενομένη

δόξτ). "Εδει γαρ προάγειν την διαθήκην του θανάτου,

Ενα πρώτον θανόντες τη άμαρτίφ ζήσωμετ τη 6ι-

χαιοσύν·^ · ως Χριστδς της ασθενείας ή/ιώ»· έίίίί-

στασε, κα\ τάς νόσους άνέλαβεν, Ινέγκας πάντα έπ\

τω σώματι εν τω σταυρω, ?να πρώτον τα του θανά

του, Επειτα τδ της ζωής εν αύτώ δι' ημάς πληρω-

θήσεται. ΚαΧ δια τοϋτο πρώτον αποθνήσκει, Γνα συ-

στήση την του θανάτου διαθήκην Επειτα έχ. νεκρών

έγήγερται , Γνα άπδ δόξης είς δόξαν , χαΟάχερ άίΐύ

' Ρβαΐ. ι,19. · Ρβαΐ. χιιχ, 14. ' ϋοιιΐ. χνιιι, 15. »;ο3η. ν, 46. · Οεαί. χνιιι, 19. « ίο»ιι. ν, 47.

' II 'ΙοΓ. ιιι, 7. · 1 Τίιιι. ι, 9. Μ ΡοίΓ. ιι, 2». " Ιβα. ΜΙΙ, 4
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Κυρίου πνεύματος. Εν γαρ τψ υταυρω έθριάμ- Α Ι""" νβΓΟ φι* βαηΐ νίΐκ ρπορπβ ΐη οαιίοηι ηοδίΓίΐ

ίευσεν αρχάς κα\ εξουσία; · εν τω θανάτω κατέκρινε 03Π83 οοηιρΙοΓβιιΙιΐΓ.

την αμαρτίαν · εν τψ ταφήναι Εθαψε την άνομίαν.

Ιν τψ γεύσασθαι θανάτου κατέκλασε τδ κέντρον του

θανάτου· εν τψ κατελθεΐν εις τδν £δην έσχύλευσε

τδν ξ^ην , Ελυσε του; πίπεδημένους εν ανδρεία,

Ελαβε τδ τρόπαιον του σταυρού κατά του διαβόλου.

Κα\ ορά πώς ή δόξα αύτη άπδ Μωϋσέως άχρι του

Κυρίου · πόσω γε μάλλον ή διαθήκη της ίωης Εσται

εν δόξτ), λίθου άποχεκυλισμένου, πετρών (Ιηγνυμέ-

νων, μνημάτων άνοιχθέντων, αγγέλων έξαστραπτόν-

των, γυναικών εύαγγελιζομένων, ειρήνης διδομένης,

Πνεύματος παρ' αϋτοΰ τοίς άποστόλοις διδομένου,

ουρανών βασιλείας καταγγελλόμενης , Ευαγγελίου

φωτίσαντος την οίκουμένην ; Ό χαταβάς αντύς,

χαί ό άνα6άς επάνω πάντων των ουρανών, χαί

χαΟεζύμενος εν δεξιφ τον Πατρός. Ουκ ην θανα-

τοποιδς ή διαθήκη , αλλά κατά του θανάτου ή διαθή

κη. Ένδοξη δε ή του θανάτου , ίνα ή υπερβάλλουσα

δόξα κατά του θανάτου γένηται.

ίαρίΤ οτηηα €&1ο( , εΐ ίϋάα αά άαΐΐταηι Ραΐηι ".

ιιιοιίβιη οοηδΓιίαΐυπι. ΙΙΙικΙ ροιτο ηυοιΐ ιηοΓίίδ (ΙίεϊΐϋΓ , ςίοπαηι Ιι:ι1>υίΙ , ΙΙΙ;^ΟΓ πι ηιΐνιτ.-πβ πιυιΙΐΜΐι

£ΐθΠ3 ι !>ΙΙιρ ΙΓ.ΠνΙΠΓ.

ΟΔ'. Είτα πάλιν λέγει 4 αύτδς Μάνης · Ου δύναται

ένδς διδασχαλίου είναι Παλαιά χαί Καινή Διαθήκη.

Ή μεν γαρ παλαιοΰται ήμέραν εξ ημέρας· ή δ£

αναχαιτίζεται ήμέραν χαΟ' ήμέραν · καν γαρ τύ

χιιλαισύμενον χαί γηράσχοτ έγγϋς άρανισμοϋ

γίνεται. Άλλα εκείνη άλλου θεοΰ κα\ άλλου διδα-

ο-κάλου · κα\ αυτή ετέρου θεοΰ καΐ ετέρου διδασκά-

οΐ) οϊϋδαηι ΙΏΟΠΙΙΙΓ

ΡΓΜΙΙΟ, υΐ ιηοΓίϊδ Ιβδίβηιβηΐυπ) οοιυηιεη(ΐ4Γ6ΐ. 694

Οβίηιΐβ 3 πιοΓίιιΊδ βχ(·ίΐ3ΐυδ βδ( , ιιΐ 3 £ΐοι·Ϊ3 ΐΓ.ιιΐδ-

ϊΐ'ΐΊ ;ιι! μΙιΐΓΪϋηι, Ιαηηκαιη α Ποηιίαΐ ίρ'ιτίΐη *. Ναιη

ίη ΟΓαοε ρΓίιιοϊρβίυβ 30 ροΐεδΐ3ΐβ9 νβΐιιΐ ϊη (Γίιιιη-

ρΐιο ΐι-.κίπνίι ·. Ιη ιηοΓίβ νεπο ρβοθ3ΐιιηι ι1,ιηπι;\νίι,

ΐη 6βρΐΐΙΐυΓ9 ίιιίι[ΐΓιΙ:ιΙι:ΐιι 8βρβ1Ηΐ , Ίη ι|ι·ι;ιι.ΐΙ;ιιΐ(Ι.ι

ΠΐΟΓίβ Ηίίιιιιιΐιιιιι ηιοΓίίδ ϊηΓι·6ξίΙ *, ίη 8ΐιθ ίΐΐο :κί

ΙηΓϋΓΟδ (Ιεδοεηβυ 8ροΙί3 ιΙιΊΐηχίι ίιιΓβΓΪβ, νίηοΐοδ

ΓθΐΙίΐ11(Ιίΐι:' 8113 ΙΠιιΤΛνΊΐ , 3(]νθΓδ(Ιδ (Π;(Ιι(ι1ΐΜ1Ι (ΠΙ-

ρχυιη οπιοίδ ηοοβρϊΐ. Υϊάβ ιι( 3 Μονδβ βά ϋηη-

Μ ΙΙΙΜ μ,ΙιιΓΐ:ι ρεΓ$ΐ!ΐ6ΓΪ( , ι||ι:ιΐιΙι> 6Γ^Ο ιπ:ι]ιιπ·ιιι μ,Ιο-

ΓΪ;ΙΙΙΙ νίΐ;ι; Ι6δ[3ΐιΐ6η1υηι οΙ>ΙίηεΙ>Ί( , ουιη 1 1 Ιιιρ'κ

ιννοί νΐΐιη·, βΐ 83X3 Ιι·;ιιΐ!.ΊΠ]ΗΐΓ , ι·ι ιηοηίιηεη<3 τε-

' 8ι·Γ;ιιι1ιΐΓ , <Ί 3ΐι^εΗ ΓιιΙ^ιΐΓΪδ πι*1;ιι· οιιι'κ·:ιιιΐ , ι·1

ιιιιιΠιτι'8 ΕνηιιμιΊίιπιι ρι·;η1ί(·:ιιιΙ , |ι;ι\ οοηεβ(ΙΪΙυΓ.

δρίΓΪΙυδ 3ροδΙυϋδ η!) 111ο (ι Ιΐιπίηπ·, ΐΐξηιιι

(Ιι.'ΐιπιιΐί.-ιΐιιι· , θΓΐ)ϊδ 1('Π·:ιπιιιι Γ,ν,Ίΐιμι'Πο

ΙΗΓ ? ΡοδίΓβηιο , ΟΗΪ άα^ηιίίι, ϊρεβ αϊ ηιιί

Νοη Γυίΐ ηιοι ιϋΓΠίπι Ιεδίαιηβηΐυιη , δεϋ

ΙΛΧΙΥ. 8ο(1 οΐ^ΐοΐΐ Μβηίεΐιχυδ : Νοη ροκβ Υβ-

1118 30 λιΛΊΐιιι Τ.^Ι:ιηΐ(·ηΙιπιι ίιΐι ι·οι1ί;ιιι 68$β ιηίΐ-

^ίϋίΓΟ ρκιΓιτίιιιη, βίςιιΊάηη Υβΐιιβ ιΐο «Γιο ίιι (Ιίβιη

ϊιι\·(Μι·ι:ιΐιιι·; :ι!ΐι·πιιιι ι-ΐτο ίη ά'ιεί ίιιηοναΐΗτ ·.

0\ιΜφιιιί (Ίίϊιη ίηΐ'ιΊ, ΙΊΙΙΙΙΓ, αΘ ίοηαοίΐ, ίηΙβτίΐΗΪ ρτο-

χίηινιη ι'χΐ". (^ιιηνβ ίκιροΓβδΙ , υΐ ίΐΐιιϋ 3ΐΐοππ$ Οοί

30 ΙΙΙίΐμΐϋΙΙΊ , 1)00 ;ι1ΐι·ΠΙΙΛ £886 άίθ3ΐΠΓ. Υι'ΠΙΙΙΙ $ί

λου. Κα\ εί μεν είχε δεΐξαι δύο Διαθήκας Παλαιάς, Ο Υοΐεΐ'3 ιΐιιο ΤβδΙ»ηιοιιΐ3 (ΙεπιοηβίΓηΓε ροβδοί, ρΓθ!)3·

ήδύνατο παρ' ούτω πιθανδν είναι τδ λεγόμενον , ως

(ύο δντων των τότε διαθεμένων * ώταύτω; ο; εί δύο

Καινάς Διαθήκα; είχε διϊξαι, ην ε!ς την διάνοιαν λα

βείν τδ προειρημένον εί δε ή μεν Παλαιά ένδ;, και

ή Καινή του άλλου , του δε κάλου θεοΰ [εί] Εστίν

ή Καινή Διαθήκη . πονηροΰ δε ή Παλαιά , άρα εί μη

εΐδεν ό άγαθδς θεδς τδν πονηρδν διαθέμενον, ουκ

•βδει , δτι χρή οιαΟέσθαι διαΟήκην. Καΐ Ισται μάλλον

καρ'αύτοΰ λαμβάνων την πρόφασιν της διδασκαλίας,

χαί άπειρος ων εν τοις πράγμασιν. Εί γαρ μη έώρα·

χεν, ουκ αν έμιμήσατο. Κ αϊ Εδει μάλλον την Πάλαιαν

Διαθήκην είναι του άγαΟοΰ, ίνα καν ό πονηρδ; μιμη-

λδς άκούση ήπερ ό ων άληθινδς θεός · λέγει γαρ ό

Κύριος εν τψ Εΰαγγελίψ· Ό εάν βΛέχΐβ ύ Τΐύς

[-1 '·-,' τον Πατέρα ποιονντα , οντω χαί αυτός Ι) ηιΐδ<|ΐιβ Πειίδ. Οοιηίιιυβ βηϊιη ίη Εν3Π£βΙίο ιϋι ίι :

ομοίως ποιεί · χα\ Ινα μη ήξει ' τω συμβουλεύοντ»,

είς τδ μη χαυχδσθαι τδν διάβολον, καΐ λέγειν δια της

ανμ.6<ιν\1ας αύτοΰ τι τδν Σωτήρα πεποιηκένα·. · ως

φησι πρδς αυτόν · Εΐαέ Ινα, οΐ Λίθοι άρτοι γένων-

ται. Ό δε ουκ ανέχεται , ίνα μη μαθών ϋποληφθείη

•παρά του διαβόλου λαμβάνων την συμβουλίαν. Κα\

όρΐς , δτι τάς δύο Διαθήκας ένδς λέγει θεού ; 1>ησΙ

γαρ 6 Απόστολος · Ή πρώτη Αιαθήχη έχ του ορούς

Σινά έίόθη, εΙςδονΛεΙαν γεννώσα. Τύ γαρ ορός

Σινά εστίν εν τη Αραβία. ΕΙ γαρ δύο είσ'ι γυναίκες,

αλλά εΤς 6 άνήρ· ούτω εί καΧ δύο εΙσ\ Διαθήκαι,

!»!<· ιιοιιηίΐιΐΐ νϊιΐπ'ί ρθ8$6(, ιμιοιΐ ιΐι' ιίπρίϊι-ί

1()Γ6 (1ΐ$ριι131. Ιΐ3 61Ϊ3ΙΠ 81 Νονά ιΐιιο ΊΊ^Ι:ιιιιι·ιιΙ;\

ηοΙ)ΐ$ Ο8ΐ6π(ΐ6ΐ·ε1 , ιιίοιιηφίβ ηιιοϋ ΙΙ;>ΙΊ·ΛΙ ϊηΐεΐΐϊςί

ροδδβΐ. 8β(1 ουηι Υεΐιιβ ηυϊιίβηι ϊΐΐεήυδ , Νονυιη

Τ68ΐ3ΐηεηΙιιιη 3ΐΐ6πυ8 βίΐ, ΙΙΟΓ δι 1>οηο ΟϋΟ ΐπ1)ΐΐ6Γβ

τΐϋηηΐδ , ίΐίικί νιτο ηκιΐο , εοηβοίΐιιβηδ ϊϋιιιΐ εβί,

Ικιιπιπι Πι'ίπιΐ, 11Ι8Ϊ οοηϋίΐιιηι Λ ηΐ3ΐο (ε$ΐ3ηιεηΙυιη

8ηίνί886( , α 8ε φΐοφίι; οοηϋβηάιιιη ϊ§ηοΓ3ΐυΓυπι

ΓιΓι$8β. Οιι;ιπ' ι!(ΐΓΐι·ίιι;ι; 8ΐι;μ (Ιίνιι1^;ιιιιΙ;ι·, ΙΚΤ,ΊΚΪΟ-

ηοιη ;ι!ι ίΐΐιι ηβοΐυβ, 30 Γ6ΠΙΠ1 };Ι:ΙΊΊΗ|:ΙΠΙΙΙΙ ίηιρβη·

ΐιΐδ ε?δβ νΊιΙι-1ιϊ:ιιι·. Νϊδί ειηιτι ΙΉτι 31) αΐΐεπο νίάίδδεί,

ηυη<]ΐΐ3ηι εδβεί ίηιίΐηΐιΐδ. Αο 1>οηο Οοο Τ.ΐδίηηιεη-

Ιιιιιι Υβΐυδ »Ι1ίιι;;ϊ ιικι^'ίκ οροΠθΙ)31 , ιιΐ ιιι:ι!ιι> 3ΐΐ6Γ

ρθΐϊ»8 ;Γΐηιι1:ι!θΓ 3ρρβΙΐ3Γ6(ΙΙΓ, (|ΐι:ιιιι

1 Ι,ι-Κ. είςη. · II ΟΟΓ. ίιι, 18 ' Γοίοδδ. Μ, 15.

1 ίΐνΐιτ. ν»}, Ιδ. ' ία»η. ν, 19. · Μίΐΐΐι. ιν, 3.

(/Ιίίί/ί/Κ/ίί Ι'ϊι/Οίί Ι'ΊΙΪΗΧ ΙΊΐίΓιΊΙΙ Ι'ιΙιΊιΊΐΙιΊΙ!,

ϊίίειιι βΐ ίραα ιίιηίΐίΐα· {αάΐ 8. Τιιπι ίιΐδΐιρει· ηο οοιι-

ΐΙΙΪ 06881886 νίιΙι'Γι'Ιιιι· , Ιΐβνβ ι;Ιιι|·ί:ιι·ί 30

(1ί:ι1)θ1υ8 ροδ8θ, $υο :<Ιίΐ]ΐιίιΙ οοη$ίϋο 3 Η;ι1-

νβίΟΓβ Ββδίιιπι, ουιη Ϊ13 8ΐι»ιΐ6ΐ·οΐ ίρβΐ : Οίο νΐ Ιαρί-

άβ$ ραιίΐΒ /ίαηΐ ·, τοριιιΐίανίΐ ρΒΐιίΙιΐδ , ηε (ΙΊϋίοίδδε

:ι1Ίΐ|ΐιίιΙ 3 ι!ϊ:ιΙ»ιΙι) , β]ιΐ8ηιΐ6 οοη$Ί1ϊο υβυδ 6886 νίιΐο-

τεΙιΐΓ. Οπου αυίοιη Τοκίβηιπιία ϋυο Οεί βδδβ υιιίιιβ

ίιΠίι-ϋΐιΊ, 61 60 ρΟΐΡδ 3ΙΐΊηΐ3ϋν6Γΐ6Γβ. δϊθ ΓΙΙ'ΙΜ Αρο-

δίοΐιΐδ : Γπ'κί Τίίΐαηιαιίαηι α ηιοηΐε 8ϊηα έαΐηιη

αϊ , ηηοά αά <βι·ο'(υ^ηι </,·;<. π,·ί. 8ίηα εηίηι ηιοιίί

' Ι ΟΟΓ. χν, 59. ' Ερ!ΐ6«. ιν, 0. · II ΟΟΓ. ιν, 16.
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ίΐί ι'η Αηι!>ΐα '. Ναι« Οιιιείδΐ <]ιιχ βΐιιΐ υχυι-εβ, υιηιβ Α αλλά εΤς 6 θεδς, 6 τάς δύο Οέμενος. Κα\ δια τούτο

ι.ιπκ'ΐι ΥΪΓ ι·δΙ. Ιΐα Ηοεί ύυο Τϋδΐ3ΐιιεη(3 δΐιιΐ, υιπίδ

(Ιιιηίαχαΐ βιιιϋοπιηι οοηϋϊΙΟΓ εβί Οβιΐδ. 01) ϊιΐ ηοιι

«πι (Ιυο Νον», 3ΐιΐ άυο ΥείεΓ» ηοηιϊιιανίΐ; δε<1 ιιηυιιι

ΥιΊιΐ!>, ;ι1ΐ(.·πιιιι Νονιιηι. Αίςυβ ίΐίικί ρι·8ΒΐεΓ63 : ΊΊ-

ίίαιηειιίηηι νετο ιπ ιιιιιι-ΐιιΐχ /ίηηηιη αϊ. (}ιιατε ηβηΗβ

ρΓ'ηηνιη ίίιιε ίαιιι/ιιίηβ /αΐ<«»ι αϊ. Αοιερϊι εηϊιη 31 αϊ)·

ίί* κκι/ιΐιιίηϊιΐι Ιιίη-ιιι-ιίιιι , εοηιιβ Ιιΐιηιιιι εΐ ροριιίαηι

αίρεται : ί(1βθ(|ΐΐ6 εΐ δοοιιηιίιιηι Τεδίίΐιηεηΐιιηι Οο-

ιη'ιηί ιηοΓίο δ3ηεί(αιη εβί ', οιιπι »ιιιΙ)ο βυιιιιικι ιηΙ;τ

δβ οοιίδεηδΐοηβ οοιίδρϊι-εηΐ. Ιίΐ εηίιιι Υβίει-β ρΓοιΙΐ-

Ιυ:ιι εβί : Νοη ^ιββ^^βιρ^^η^^ρίβ^ίιάα, ιιεηιιειίΐίχίΐύ [ε-

ΐίίοπδΐίί ήιιι, «/««« νεηίαΐ εκ» τεροίίΐιιηι αϊ ' ; ίΐα

Μυναιη : ΰ«κί εταΐ ι» Οΐιήίΐο ηιηηάιιηι «ίί>«

Ι'ιαηι, ηεα ΐιηρικβη* Μι* ρεκαΐα *. ΡΙιΐΓ» (Ιέ 63

ΙιΧΧΥ. ('.:ι·ΐι:πιιιι Μαηίοίκυυδ ευιιι βπϋίδ εΐ

3ΐ·1>θΓΪϋιΐδ Ιβ^οιη 30 ρΓορΙιεΙ.ΐδ εοιηραΓβι , ηβε ρυ-

Γίδδίιιιιηη 5οηΙοιιία Γρείιΐδ : /.,<·.ι.· εΐ ρι-ορίιβία; ια,ί/ιΐι·

αά ^ναηηβηι » ; ςυο ιιίΐιιΐ ;ιΙ1Ί·ι τι ροΐεδί ίηβρίίιΐδ.

Οιΐϊδ (-ιιίιιι ί^ικίΓΐΙ ιιΐ,ϊ ί·| ηιιοϋ 3 ρΓορΙΐ(Ίί$ ιιιιιιΙί;ι-

1>:ι1ιιρ ίιηρίεΐιιιη 681, ιΐϋδϋδδβ ρΐ'ορΙιεΐ38? ^>πί $ί

(Ιείιιεερβ ρι·οϋοιιιΙειη εχ Μ3Π3 ΟπΊδίαιη ΙΗ·;Ι·Ι|Η·;>ΙΙ-

ΙΓ8 ν·(ΊΜΛΚ(·!ΐ( , ιιοιίι! II 1)1 3(1νβΐΓΐ8δε ίΐ Ιιίιιι θρθΓΐ6Γ6ΐ.

Ι·:.;ι:-ϋ:κ)ΐΙί ϋηίιιι !Ί·π· ιΗιιιί (·>1 : ΟΙΗΊΙΙ;Ι(|ΙΙΚΙΙ|ΙΙ:Π π·χ

ιιι :ι1ϊ μιηιιι ρπινίπι ϊ:ιιιι ίΐυπιβ ηκΊαΙΟΓβδ 3ΐιΙε &β

ίΐε ηυηΐίοβ ρι-χιηίΐΐίΐ ; ;ιο ηιιο ρρορΊηηιιίοΓ ίΐΐίιιβ

;ιι1ν6ΐιΙιΐ8 βδΐ, βο ρΐιιτεβ ε]ιΐδ ρΓ33εοη6δ , 3ο ρπεουτ-

βοι-68 ;ιΐιΐΐί(·(,·ι!ιιιιΐ. ΡοδΙ(]ΐΐ3ΐη αυΐυιη ρι-ϊηεερδ ιΐΓΐιειη

ΪΜΚΓεβδΙΙδ ΙΊΐΓΐίΙ, ιμιίιΐ αΐΐφΐϊυδ |>Γ:Γ<·ΟΙΙΙ|ΜΙ* 696

οριι» ε$1 , ;ιιιΙ νβΓεϋβπίδ ,

Ιιι-ί ]ιι·,ΓΐιιιιιΙϋ.·ί, «ιιΐι ];ιιιι Ι

Ιυτ? Εοιίβιη ιι;ο.1ο Ιεχ α ρτορίιείιυ αά ^οαηιιβιη

ΗΜ/"Ι' ρΐ'ΐ>ιίΐ(·πιιιΐ. 1'(»ΐ(|ΐι;ιιιι βυίειη ίο3!ΐηεδ ίιι

(ΙϋβεΓίο ρΓ,ΐ'ΐΙίίΊίνιΐ , ει β^ηυιη ϋΐιιιιι Ο8δε ϋεί ιηοιι-

,·,ΐι ,ινιΐ , Ι/Ι/ ΐιιΐΐιί ρε^^αίίι ιηιιιιάί ", ηϊϋίΐ βπιρίίιιβ

ιιιΐΐΐί ηεεβδβϋ 681 , ιμιϊ ηοΐιίδ ΟιιΊδΙί εχ

ΟΓΐιιιιι 3ΐ1νεηΐιιηΐ(|υε ιίειιυηΐίεηΐ. Οίίιη (|υί-

ιΐΐ'ΐιι ηεεεδ!>ϋΐ·ϋ ι!ϋ Γυιτιιηΐ, ηυί ειιιηιΐΰπι ϋΐυιιι :«Ι-

νεηίΐ'β ηυιιΙΪ3Γβιιΐ, πι βϋνεαίαδ ε]ιΐδ Ιιοο ίρ$ο Γιϋεδ

:ΐΝΐ!1.ΊΊιΊιιι , ΐ[ΐιθ(| ίΐιιΐι; ;·,ϊ-ιιιϋ:·;ι|115 Γπι'Γ;ιΙ. ΡοΓΓΟ

(]ΐιι.·ιη:ΐ(1ΐίΐ(ΐι1ιιιιι 51 ({υίβ |Ι,ΓΙ|.Ι;^Ι)^ΙΙΙΙΙ Ιιαίΐεαΐ, (ΐ'ΰΐ-ΐιϊ

ΐ'ΐιίιιι Ιΐ3ε δίιιιίΐίΐυιΐίηβ ιιιίιιιιιι·, ιιίιιι Αροδίοΐυδ (Ιί-

<:;ιΙ : /'ΐΜ/Ηί/ιΐί/ιΐϊ Η»»/·!)· Ι'ηίι Ιεχ ίιι Οοηιίηϊ αάνεη-

ιαιη τ,) ροδί^ααιη η(1ο1βνβΓίΙ , ι·ι ρΐ'ίνΰϋρΙοΓειιι Ιι.ν

ίιικιΐΊΐ , ιιοη οπιιιίιιο ρ;ι.·ιΙ;ιμομιιιιι νιΊιιΙ ίηίϋΐίππιι

Γεβραΐΐ : ϊΐ3 ει ηοϊ ρπ· Ιο^επι αε ρΓορΙιοΐαδ 3(1

ρι·;ιτ(·|ιΙοπϋ 3ι1νειιΙιιιιι ιικιρκ: ροπΙικ.Ίί , ιιΐιι Ιιιιιιο

ιιιιοΐί $υιιιιΐΗ , ρ;Γ(Ι;ι^(ΐ(5^ιιι «'ΐιιιι ίςιιοηιϊιΓια ηοιι Γι·|ί-

(•ίιιιιικ, δϋ(1 (ΐί μι·:ιΐί:ιιιι ροΐίιΐδ Ιιαϋοιιιυδ, (|υθ(1 ίιιΓαη-

Ιί»ιη ιιθ8(Γ3ΐη [Η'ΐ' νί:ιιιι «Ιϋϋυεβηδ 3(1

ιιο8 (1ΐ!>εΊρ1ίο38 ρΓοιηονεπΙ. Ιίβηι νείυΐ βϊ

αΐΐο ηιαΓΪ ιι;ινϊί·;ιΙιιπΐ8 , εοπιρ3Γ3ΐ3 ηΐ3}θΓε η;ινί,

ϋχί^υυ Ιοιιΐκι νίϋίιιαιη Ιϊΐΐοπ »:ιΙιιιιι , ίη (}υο ιικφιι·

ίΙΐ3ΐΐ3νί5 ΠυεΙϋ3ΐ, ΐΓ3;βοοπΙ , εΐ 3(1 εβηι παίηοηβ

Ι, ιι 1)Ί ηιιφιΐΐΐιι ;ι!ίι,·ΌΓΐΙ

ου δύο χέκληχε Καινάς , ουδέ δύο Παλαιάς , αλλά

μίαν Πάλαιαν, χα\ μίαν Καινήν. Καί φησι · ΔιαΟί\>α\

δε έΛΪ γεχρο'ις βεβαία κστί. Αιύ χαϊ ή πρώτη

άγευ αίματος ουκ έγέρετο. "Ιϊλαβε γαρ Μωϋσής

τύ αίμα των τράγωΥ , χαϊ έρ$άγτισεγ αυτό τύ

βιβΜοΥ χαϊ τύΥ ΛαόΥ. Δια τούτο χαϊ ή δευτέρα

έπ\ τφ Οανάτφ του Σωτήρος εδόθη Διαθήκη · οπότε

μάλιστα αί άμφότεραι άλλήλαις συνάδουσιν, ή μίν

λέγουσα · Ου» έχΛείψει ΰρχωτ εξ Ιούδα , ουδέ

ηγούμενος ίχ των μηρών αντοΰ, έως αν &ΛΘ\ι ο *

άπόχειται. Ή δε δευτέρα, δτι θεός ην εν Χριστώ,

χόσμον χαζαΛΛάσσων έαυτφ , μι\ Λογιζόμενος

ίαυτοίς τα παραπτώματα. Κα\ πολλά Εστί περ\

τούτου λέγειν δια 6έ την συντομίαν ύιτερβήσομαι.

[

ΟΕ'. Δένδρεσι δε έξηραμμένοις χα'ι γεγηρακόσιν

άπειχάζει πάλιν νίμον κα\ προφήτας , δήθεν άπδ του

ρ"ητοϋ ου εΕρηχεν · Ό νόμος χαϊ οί αροφτ\ται έως

Ίωάντου. Κα\ ουδέν τούτου ηλιθιώτερον. Τίνι γαρ

ου σαφές υπάρχει , ότι ^ πληρωθέντος του ύπδ των

προφητών καταγγελλομένου , έτελέσθησαν οΐ προφή-

ται ; ΕΙ γαρ Ετι προφηται ήρχοντο καταγγέλλοντες

Χριστδν έρχόμενον άπδ Μαρίας , οΟπω Χριστδς έπ-

εδήμησεν. "Εοικε γαρ ύπόθεσις αδτη τοιούτψ τινΧ

πράγματι · Ως βασιλεύς, μέλλων άποδημεΐν είς χω

ράν , προπέμπει ενώπιον αϋτοΰ έφ' ίππους · προ-

ετοιμαστάς, προκαταγγέλτορας · κα\ δσον ή παρουσία

φθάνει του βασιλέως, τοσούτψ πλε!ου? ο! της παρου

σίας κήρυκες προλαμβάνοντες, κα\ εν ταϊς πίλεσι τα

Γο^ίδ ;ιϋνεη- 6 της παρουσίας διαγγέλλοντες. Έπάν δε φθάση·ό βα-

ίπίπι ιιιιΐ'ΐιίιι νεΓδβ- σιλεϋς είσελΟεϊν είς την πόλιν , τίς Ετι χρεία κηρύ

κων ; Τίς Ετι χρεία έφ' Εππων , ή των άλλων των

προκαταγγελλόντων την του βασιλέως παρουσίαν,

οπότε αύτδς ό βασιλεύς ένδον υπάρχει ; Οϋτω χαϊ 6

νύμος χαϊ οί προφ7\ται άχρις Ιωάννου. \ Ιωάννου]

δε χηρύξαντο; φωνήν εν τη έρήμΐ;> , κα'ι δ;ίξαντος , ότι

οΰτός εστίν ύ άμνδς του θεού, ό αίραατ τιρ· άμθ}>-

τίαν του χόσμον , βύκέτι προφητών εστί χρεία,

δπως Ελθωσι, κα'ι κηρϋξωσιν ήμϊν την του Χρίστου

άπδ Παρθένου παρουσίαν. Χρεία δε των προκαταγ-

γειλάντων αύτοϋ την παρουσίαν πρδς βεβαίωσιν της

αύτοΰ παρουσίας , δτι προκατήγγελτο. 'ύς γαρ εΓ

τις παιδαγωγδν ?χοι (καθάπερ και 6 Απόστολος λέ

γει , δτι Ιίαιδαγωγύς ι\μων γέγονεν ό νόμος είς

την τον Κυρίου παρουσία^ ) , έπάν δε φθάσβ

ηλικίας γ·νέσΟαι , καΐ καταλάβοι τδν διδάσχαλον , ου

πάντως αποβάλλεται τδν παιδαγωγδν ως έχθρδν

υπάρχοντα · οΰτω ν.α.\ ημείς καΟωδηγήθημεν 4ν νό-

μω καΐ εν προφήταις ;ως της παρουσίας του διδα

σκάλου. Εύρόντες δε τδν διδάσκαλον ουκ άτιμάζομεν

τδν παιδαγωγδν, αλλά κα\ χάριν αύτω όμολογοΰμεν,

δτι την ημών νηπιίτητα καΟοδηγήσας είς τα έντελέ-

στερα ήμαί μαθήματα προεπέμψατο. "II καθώς εάν

τις , μέλλων πλεΐν εν θαλασσή , Εχοι μεγάλην την

ναΰν» εν άκατίω 6ϊ μικρφ έπίλθοι τδ σάλος τδ παρά

1 Οβί.ιν, 21.

20. ΌαΙ. ιιι,24.

* Ηΐ!ΐ)Γ. ι\, 17 19. » Οοη.

· ΟΟΓ. ω.

10. II ΟΟΓ. τ, 19. · ίαο. ινι, 16. Μο«ι. ι,
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εήν δχΟην της θαλάσσης, και διενέγκί) τδ άχάτιον Α ιιοη δίαΐίηι Ιεαιυιιηι ίιι ρη>Γυηι1υιη άερπηήΐ, 86*1

είς την μεγάλην ναΰν τδν ανθρωπον, ου πάντως 6

άνθρωπος βυθίζει τδ άκάτιον , επειδή εύρε την με-

Ι-άλην ναΰν , αλλά μετά του χάριν Ιχειν τφ άκατίω,

καταλαμβάνει τδ μειζότερον της αυτού σωτηρίας

πλοΐον ή χαί έτέρως ίνα είπωμεν, ως εάν τις έκ-

6ληθί) ύπδ μητρδς γεννησάσης , ληφθείς δε υπό τίνος

του τυχόντος , και άνατραφείη χρόνω, είσύστερον άν-

δρωθέντος αΰτοϋ έπιγνφ τδν Γδιον αυτού πατέρα τδν

κατά φύσιν , Ιχοι 6& δ τοιούτος σύνεσιν , μη , επειδή

ιπέγνω τδν εαυτού πατέρα , και επιλαμβάνεται της

ιδίας κληρονομιάς , παρά τούτο ατιμάζει τδν άναΟρέ-

ψαντα ; ου πολλφ μάλλον χάριν ϊσχε τφ άναθρέ-

ψαντι , ότι ουκ εΓασεν αΰτδν είς θάνατον παραδοθή-

ναι ; ούτω και ημείς χάριν ίχομεν θεφ τφ δεδωκότι νόμον χαί προφήτας , χαί χάριν Ιχομεν αύτφ και-

οξιώσαντι ημάς της του Υιού αυτού Καινής Διαθήκης.

Ος·. Φησι δ* 4 αύτδς Μάνης, είναι ημάς μορφάς Β ΙΛΧΥΙ Μβηι Μβηίοηχιΐδ ρήηαΐρυηι ηοδ ΐηΐ38ί-

άρχόντων , χαί ύπδ των αρχόντων γεγονότας , αυτοί; ηβδ Ρδδβ , βΐ 3 ρπηοϊρίοιίδ ρΓθ(1υοΙοδ λΟίπηαΙ, ηυΐ-

5έ βίς κατάβρωμα καταβεβλημένους. Πολλή δε αν

οσία ' εν τοις τοιούτοις λόγοις. Όρώμεν γαρ ούχ

(.ΰτως τα πράγματα συμβαίνοντα. Πάν γαρ δτιοΰν

επί της γης , καν τε φ^^έρων καΐ άγριωτέρων

θηρίων ύπαρχοι, ου ττ) ιδία μορφί, επέρχεται , αλλά

ΐαϊς αλλαις. Ως, οίον ειπείν, λέοντες λέοντας ουκ

έσθίουσι δια τδ Γδιον Ιχτύπωμα κα\ δμίστοιχον ·

αλλά , λιμού μεγάλου πιέζοντος εν τοις δρεσι τους

θήρας, χα\ επί πολλφ χρόνψ αυτών μη εύρισκόν-

ίΐ;ι ^πιηΊίοπ ηανίβίο Βαίιιΐοη βυαηι εοπιιηίΐΐϊΐ , υΐ

Γ\Κ;ΙΙΙΙ ίΐΐί ΙιΜιΐΙιιι £Γ3ΐΪ3ηΐ 1]:ι1ΐ(·!Ι<Ι:ΙΙΙΙ ρΐΐΐβΐ. Λ(1,1:ΜΙ1

βΐ :ι!ίιΐι1 βχεηιρίιιιη. δΐεαΐ βχροδϊΐιιβ 3 βεηιίπεβ

Φΐϊ-ρ'ι:ιιι<, 8Ϊ β!) Βΐίφίο ΓοΓίβ 8υΙ>ΐ3ΐιΐ3 εΐ βιΙιιε3ΐιι$

Γιιεπί, ρο5ΐβα(]ΐιαιη αϋοίενεπί ΛΚ ηαίιιραίειη »ιιιιη>

ρ;πνιιΙ<·ιιι :ΐ£Μΐην<·πΙ, ϊδ, 81 ρπιιΙι·])ΐΊ:ι: ϋϋφΐιΐΜΐιιΙιιιιι

1ι:ιΙιι.·ιιΙ. ιιιιιιι ιιΐιί ρβΓεηΙεΟΙ ;ιμη.·>\π ίΐ βΐ 1ι;ι:π·ι1ίΐ;\-

Ιι·!ΐ) 5ΐι;ιιιι :ιιΙϊι.·ιίΙ , ίιίπι πι ιιιιΐι ίΐιπηι ΠΙιηιι Α$ρΰΓ-

ηο!)ΊΐιΐΓ? αιιΐ ηοη βϊ ροΐϊυβ βΓ»ΓιΠοα1)ΊΐιΐΓ , ηυοϋ

ε]υδ 1)(ΐηεϋοίο Ιεΐυιη βν3δβΓίΐ? Ρεπηιΐβ ϊβϊιιΐΓ βΐ

Π08 Ππι §Γ3ΐΪ3ΐη Ιΐίΐΐκ-ιιιιιχ , ρπηπιηι ([\ιοΛ Ιεςεηι

ηοΙ>Ί$ αε ρπ>ρ1ιεΐ38 (1π1ι·ι·ίι , (αιη ε(Ϊ3ΐη αυοϋ Νονό

ηοβ Γϋϋ 8ΐιί Τ68ΐί)ΐη6ΐιΙο (Ιίςηβΐυβ βϊΐ.

των ήτοι δια χιόνα , ή δι' έτέραν ϊνδειαν , άναστρέ-

9^υ»ιν εν τοΓς φωλεοΐς χα\ χηραμοίς αυτών λέοντες

άμα σκΰμνοις υπάρχοντες , χαΐ άμα λ:αίναις· χαΐ

οΰχ επέρχεται Οήρ Οηρίφ , ου λΰκος λϋκω , εϊ μη τι

ΙΙΙΗ 3(1 ριιΐιιιΐιππ 5°ιι»α$ βχροϋίιί. Οαοά 83ηβ ι!ίι·(ιι

Θ97 φ11"» Ίΐ'ΐρίιπιι ε$ι. Ι.οιι^ι: ειιίπι 3ΐίΐεΓ οιτιιιί-

]}Η8 ίιι ΓεΙ)ΐΐ8 :ΐ(Ί·ίι|ι·ι·ι· (·ι·πιΊΐ!ΐιικ. Ε( νβΓΟ εχ ΙΙΪΗ

οαιη°ιΙ)ΐΐ8 ηιιχ ΐπ ΙΓΓΚΙ 8ΐιηΙ, ϋιτί ρε$$ίιιι»$ ;κ· επι-

ι1ε1ί55ΐηΐ3$ ιρι-^ιριο Γΐ!Γ38 εοπβίϋβΓβδ , ηιιΐΐα ο$Ι,

ηιιχ ίη κιιί «ίιιιϋι'ΐιι $αΐνΪ3(, $εά ίη 3ΐΙεΐ'ίυ$ @ειΐ6ΓΪ8

(1υη(3Χ31. Εχεπιρϋ οαιΐ83 Ιεοηβηι Ιεο , ρΓορΙΟΓ ΓΟΓ-

ηιχ 30 ιι:ιΐ·.ιι·;ι: 8ϊηιΊΓιΐυϋίηβιη , ηοη

ΙΪΙ.-ΓΙ ίι-,ί,'ΓΐΐΗ Γαιηεβ ίη ηιυηΓιϋιΐΒ ΓεΓ3$ ϊΐΐηβ

3(Ιεθ ιιΐ ρπιρΙΐ'Γ ηίνο8, αΐΐΐ ίΐ1ορ'ΐ3ΐη ;ι!ίΐ|ΐι;ιιιι, )ΐι·:ι'ιί;ί!

ηϊΐιίΐ Ιιιιιιι ιβηιρορε ίηνεηίαηΐ, ίη Ιιι&ΐι·ί$ ΙΙΙΙΙΗΊΙ 3ΰ

Ιηΐΐΐκιΐίϋ κ» ΙΊ ΙΊΙΠΙ €3ΐυΙΪ5 αε Ιεχη'ιβ εοπιιηοΓ3ηΙυΓ;

ηεϋ ιιΐΐα οηιηίηο ϋεβίίϊ ίη εαϊ 8'ηιιΐΐειη ίηειιι·πΐ,

αν είς μανίαν ϊλθοι τδ ζώον , κα\ λυ«σήσαν αγνοεί Ο νβΐυΐ Ιυριΐδ ίιι Ιιιρυιη , ηϊδί ΓοΠβ ίη Γβυίειη οοη-

Β πράττει. Εί τοίνυν λύκος λύχον ουκ έσΟίει δια την

όμόατοιχον μορφήν, πώς δύνανται οί άρχοντες ημάς

έ σθίειν , εί της αυτής ΰπάρχομεν , κα\ ου μάλλον

Οωπεύουσιν , ίνα δόξωσιν τάς ιδίας αυτών μορφάς

τιεριποιεΓσθαι ; Καΐ πανταχόθεν ελέγχονται του

άγΰρτου οΐ λόγοι.

ΟΖ'. Είτα πάλιν άπδ του Ευαγγελίου επιλαμβάνε

ται, δτι Ου πάντες χωροϋσι την αυτού διδασκαλίαν,

άλλ' «Γς δέδοται. Κα\ ουκ ?)ν δ λόγος περί διδασκα

λίας ενταύθα τφ Σωτήρι, αλλά περί ευνούχων. Ε! οι

περ\ της αυτού διδασκαλίας πληρούται τδ, Ου πάν

τες χωρούσα, ενταύθα τφ Σωτήρι, αρά, εάν ου

χωρήσωσι, κατά την ιδίαν γνώμην ου χωροΰσιν.

Επαινετοί ουν ήτοι ψεκτοί ούτοι επί τδ αύτεξούσιον Ο νίΙυρεΓίο (Ιίμιιϊ εχ νοίιιιιΐΐΐίβ δΐι,Β 1ίυεΓΐ3ΐο

είΐαΐα ςυϊιΐ ;ιμ;ιΐ ηεδείαΐ. (νΙιι:ιπ; οιιιιι ιιε Ιυριΐδ ΐ|ΐιί-

ιΚ'ΐη Ιυρυιιι ιΙενοΓεΙ , οί) Ιϊ^ιπ·;ι: εοςη3ΐίοιιειιι , ηυο·

ιιιοιίιι ρΓΐηείρεδ (1ενοι·3Γε ηοδ ρο8$υη( , ΐ[ΐιϋιιι<> δΐι-

ιηιΐϋ Γοπηχ $ίηιίΙίΐυ(1ϊηε οοιι]ιιηεΐί? (Ιιιι- ιιοη ροΐίυδ

Ι)ΐ3ΐκ1ίίΐηΐιΐΓ ηο1)ίδ, ςαο βϋ33 ϊρβοΓυιη εΙΓι^ίεβ Ιυεπ

οοιηρίβεΐίφΐβ νϊύεαηΙαΓ ? 8ίο ΐηιροδίοπδ ΐΐΐίυδ υη-

>ϋ(|ΐΐι· ι·(ΜΐΙιιΙ;ιΙιιΐ' ΟΓ31ΪΟ.

Ι,ΧΧΥΙΙ. 8εϋ ϋίικί εχΕναη^εϋο ρι-οΓει-Ι, ηοη οηι-

ηεβ (Ιικ.'ΐΓΪικπιι ΜΚΙΙΙΙ (';ΐ|κ·η·.ίιΓ(Ι ΐ|ΐιίΙιιι« ιΙ;ιΐιπιι ε$1'.

Αΐ(|υί πιιΐΐ,ι Ιιΐο α Χ.ιΐνηίοπι (Ιο (ΙοεΙπιΐ3 ηιειιΐΐο, $εά

ϋβ ευηυεηΐδ οΊιιιΐ3Χ3ΐ ϊη$ΓιΙυίΙυΓ. Υϋπιιιι υΐ Ικκ:

(Ιειηυβ, 3(1 ϊρ&ίυδ οΌεΐΓίιΐ3ΐιι ϋίεΐιιπι ϊΐίικί 8ρε(·.ΐ3Γβ :

Λ'(<» οηιηε: οαρίιιηΐ '" : ι^ιΐ ΠΓ δί ηοη εαρίιιηΐ, εχ ρτο-

ριϊ:\ 3ΐιίηΓι 8ΐ.·ιιΐι·ιιΓι:ι ηοη <·;ιρίιιιιΐ. Ουατε Ι;πι<!ι: :πιΐ

χληθήσονταΐ' χαΐ ούκέτι χατά φΰσινϊσταιτδχώρημα·

έπε\ αν ώφελήσειε την αδτώ καταγγέλλων διδασκα-

λίαν; Εξέπεσε δ£ πανταχόθεν αυτού ό λόγος · οΟτε

γαρ διδαικαλίαν δ Σωτήρ τδν λόγον άπεφήνατο, αλλά

{·.' εύνουχισμόν. Κίν τε διδασκαλίαν εΓποι, ούκέτι

σταθήσεται του Μάνη λόγος. Φησ\ βε 6 αύτδς Μά

νης · "Ηδη * τους ημετέρους. (56) Καϊ γαρ τα έμά

χρόΐατα γιγώσκει με, χαΐ γιηάσχω τα έμά αρό-

ιιεηυβ ει ηαΐυη οαραοϊΐαβ 111;* ρεΐεη(ΐ3 Γυεπί; αΐίο-

<]αί <|ΐιί(1 μι;Γ(ϋ(·;ιιιι!;ι άοεΐΓϊπ3 $ιΐ3 ρΓθΙίεεΓε(? Υε-

ι ΙΙΠ1 ηίΐιίΐ οιηιιίιιο οΊείΐ, (|υ3ηϋοΐ]ΐιί(1βιιι ηοη :ιι! (1ο-

εΐΓΪη3ηι,$ει1 :ΐιΙ^|):ΐ(1οηι^ 5α1ν3ΐοπ3 ίΐΐο εεηηο ρεπ-

ιίηιΊ . Αε Ι3ηιβ(δί (Κ: ιΐοείπιια Ιοφ^ΰΓεΙαΓ, ηοη I»-

ιηειι δΐϊΐ'β ρο$&εΙ Μ;ιηίι·!ί;ι·ι παΐίο. Αίειιίιη Μαηί-

οΐι.ϋυδ : Νονεΐ'αΐ , ίηΐ|ΐι ι, ηυ8ΐΓθδ. Οι·α αιίιη ιηαβ

^ΰ(^ηοι^ιιηι ηΐΐ, ΐΐ ΰ-ηηοΜο ανά ιηοια '. 5·.·\1 υΐιίςαβ

1 ΓΟΡ. άνοια. · Π. ήδει. · Μηΐΐΐι. χιχ, 11. » ϊΐιίϋ. * ^αη. χ, 14.

(30; 'ΡησΙ (έ αυτός Ηάηις· "Ηδη Ροΐ'. ί,οε'.ν του; ήμίΐέρους , «Ι $ .;ι;ι;;'.'.ιι ρΰΓ5ΐια(1αι(.
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ιιΐΓΐιΐιΐιΐΓ. Νβηι οιιηι οχ οοηιηι ηιιιηοηο, ηιιϊ Ιυηι ιΐΐι Α βατά. Εν αττασι δε ψεύδεται. Βουλόμενος γαρ Οω-

ςιιεηιρίαιη νείΐι'ΐ πεία άρπάσαι ψυχήν, κατά των τότε παρόντων εν τ?)

συζητήσει τούτον έξεϊπε τδν λόγον, ύποσπείριυν δέ

λεαρ, ως ειπείν, ίνα οιά της κολακείας δόξωσιν αύτω

συνάπτεσθαι· ίνα, όταν συναφθώσιν, δρξηται κομ-

ριτ ηηιΐιίΐίοηεπι, η Γ 1>Ι:ιιι<1ίΙϊ.ι.<ί Γ.ιρπν, Ϊδ1πΐ3ΐηθ(1ί

ΥιΚ'ϋιϋί ι·ϋΙ. ΙΙΜΙΚ , 3ε νβΐΐΐΐ 65Γ3Π1 ι'Ι. ίΐΐί'ΐνΐιηιιιι

;ι -|ΐπ Μΐ, ηΐ Ιι:ι< ΠΙί :ιι|ιι|.ι!ίιΐιιι· 3(1 θ]118 $6 χ<.ηι·1;ι-

ΐειιι ϋ^μη'μιιπ'ΐιΐ , ιιΐ ουηι 3(1]υηεΙί 68$βηΙ, ςΐηπαπ

:κ· ,Ϊ:Η·Ι·ΙΙ·Ι: ρΟδδΟί $6 Π1θ8, 3ΙΐΙεφΙ3Π1 3(1 86 ν<_Ίΐίπ·ιι1 .

εο^ηίΐοβ Ιι;ι1ιιπκίι·. Κο.Ι "κίπη ιΐΐί εοηΐίςίΐ , 698

(ΐιιυιΐ Λροΐΐϊηϊ ν:ιΐί : (](ΐί, ιιΐ εδί ϊη (ΪΓίεεοΓυηι Γηΐιιι-

11$ Ι-.ΙΙΜΙ αΐϋδ Ιϊιΐιιΐ1:» ρπϊ·<Π(ΊΊνΙ, βΐΜ ιρ&ί ηοη ριιΐ'-

, Ββά δυο ϊρδίιΐδ οηεαίο ΙΥ;ΐ!ΐι1:ιΐιι« εδί, ευπι

1>;ψ1ιιιο8 3Π10Γ6 Ι1:ιμι·Λΐι* οΐ) ε]ιι$ 0351'ιΐαΐβηι

εοιηροδ ο$$β ηοη ροΐαίΐ. Ιΐ;ι Μ3ηϊε1ΐ8Ρ.«δ ΠΚΜ 8β

δϋοβ ιιο$$β ν:ιΐ'ιι'ϊιι:>ινΐιιι·, 30 ΜαΓΟβΙΠ εβρΟικΓι %ΪΛ-

πάζειν καί λέγειν, είδέναι πρ\ν ή την

&φιξιν πρδς αίιτ6ν ιτοιήσωνται. Γέγονε δϊ αύτοΰ, ως ό

των Ελλήνων μΰθος κατά τδν Απόλλωνα τον μάντιν

μαντευόμενον τοις δλλοις, έαυτψ δε μη δυνάμενον

μαντεΰεσθαι , αλλά έκπεπτωκότα αΰτδν του μαν

τείου, έρώντα της Δάφνης, κα\ έκπεπτωκότα αυτής

δίά σωφροσϋνην. Οϋτωκα\οΰτος 6 Μάνης έμαντεύετο

μεν είδέναι τους ιδίους, οΰσει δε δια Μάρκελλον ?|κεν

ύποχείριον αυτόν ληψόμενος. Διέπεσεν δε το αυτού

ϋα νβηΪ55βΙ, ία» ΐΐΐυιη Γπΐ5ΐΓ»ΐ3 (Ιΐνϊηπίϊο β8ΐ. Ν«ιη μαντίΐον. 00τε γαρ αύτω Μάρκελλος ίπείσΟη, ουδέ

Μ.ίΓΟίΊΙο, ιιεςυβ ;ι!ΐι·π ουίιμιαιη ριτ ϊΐίικί

Ιειηρΐ(8 ιΐο^ιηιιΐ;» δΗ3 ρπ>1ι:ιη· ροΐυίΐ.

ΙιΧΧνίΗ. ΡΓίΕίβΓεβ , Νεηιο, ίηςιιϊΐ ΠΙβ,

ΐειηροπίηΐδ δβΐιιίεηι 3(Ιερΐιΐδ ε8ΐ, ηίδί 3ΐ> 3ΐιηο ο"β-

'·ΪΙ]|!) φΐίηΙΟ Τίΐιιτϋ ϋΧ83Πδ 3(1 ;Η;)Ιι·ηι Ιΐδηΐΐε ΜΙ:ΙΙΙΙ,

«|ΙΚΒ ϊιι Ρπιΐι'ι εΐ 3ηΐ6(:εδ8θπδ Λπη·\ι;ιιιΊ ϊηιρεπιιηι

ΙιιπΊΙίι, δυΐι φίίΐΐ'ΐ* Μβηϊεΐιτυδ νίχϊι. (η ηαο

εχρίούεηύιΐδ νεηίΐ, ευπι άε ηιιιΙΓίδ ο Γι πι

ΐδβεοαίΐδ Ιβπι Εναη^εΙΓι ηιιαπι βροβίοίοπιηι $επρια

ηιειηίηεπηΐ, ΐηιο οΐ Οοΐϊΐίηιΐδ ϊρββ : Ββηνίηΐντ. ΐη-

αΐι Λπο ιρικταΐίοηε «αη<}ΐιΐ5 οηιηϊί }α&1ιιι, φιί

ειΐ α ίαηφνίηβ ΑΙ>β! 7115/1 , \ι$ηηι αά ίαη^ιιϊ-

ΙΙΙΊΙΙ Ζαείιαήα: , </«< Γ//ΉΜ).·, εζΐ ίηΐετ Ιαηρίιιηι βί αΐ-

ίατΐ '. Ροΐιιίΐηε ]ιΐδΐιΐδ ΛΙκΊ, αυΐ Ζ3ε1ΐ3Π3δ εδδε,

ηίδΐ ]3ηι ΐιιιιι δ:ι1υδ εοπιραπαπ ροΐιιίδδεί . εβηιςιιβ

Ιβ^Ιδ 30 ρΓορΗείβΓίιπι ϋοηεΓιοΐο ΐΓί!)ΐιεΓεΐ? Ρρορίερεβ

δΟΓίρΙαηι εδί : Κβι/ηαυϊΐ ηοη αύ Αάαιη ιαηηβ αά

Μοι/Μίη', »1 ΙηίεΙΙΙ^βδ ΓερΓϋδδβηι ίιι Ηογββ ηιοΓίβηι

ββββ, ηοη οΐϋΐιίιιιι ΓβδΙίηοΐ3ηι. Εχδροείήΐ)»! φ)ϊρρε

«•(ΐιΐϋΐιιιιιιΐίΐίοπ'ΐιι ου! π ί ιι !ΐι .ΪΓΧΐιιιι,ι1ιιιΐΓΐ: ρΓΟ Ι)||Π)3Ι)Ο

«εδε βοηοΓβ κροηΐε ΐΓ3(1εΓεΙ, »1ςυβ εΐ ϊηιηηοΓίΒΐίδ

οΙΓπ'Γΐ ΙΠΟΙ-ΙΙΊΙΙ , εΐ ςιιϊ εοΓηρΓεηοηύϊ ηοη ροΐεδί

οοΓϊΐρΓοΙιεηοΊ δε ρβπηίΙιβΓβΙ, εΐ νϊΐ» δυβοερίβ εβΓηβ

ρηίοΓείυΓ, »ο «Ιοιιΐηυβ ρεη ηιοηεπι ειιηι, ςυΐ ηιοΓίϊ

ι!ο:ιιίη;ιΙι:ιΐιΐΓ, ϊηΓΓΪΗββΓεΙ ροοοίΐϊ ουηι ηιοΓΙε δΐί-

ηιιιΐιιιη. Οιιο ΙβηΊρητβ ίΐίικί ίπιρίεΐυπι 681 : ί/6» βίί,

ιιιοτί, 5ίίηιιιίΐί5 /ΗΜ5 1 ιι6ί βίί, ϊη{βτΜ, νίοΐοηα (ηα '?

ίΐϋε ειΓιηι ηιοΓδ εβί βνεΓδβ ρΓοΠΙ^ηΐΑφίβ ρεηϊΐοδ,

(|ΐΐ3β οιιιη ηί^ηυπι 3(1 ΙβιηροΓ» ΜοδΊδ οΙιΓιηυϊδδβΙ

τις Ιτερος χατ* εκείνο καιρού των τότε ανθρώπων.

ΟΗ'. Είτα ϊφη, δτι Τα παλαιά Ιτη ούδεΧς έσώθη,

αλλά άπδ του πεντεκαιδεκάτου ϊτους Τιδερίου Καί

σαρος άχρι των αυτών · χρόνων. Πρόβος δε ην ό

κατ' εκείνο καιρού βασιλεύς, καΧ Αύρηλιανδς ό πρδ

αυτού, δτε ούτος ό Μάνη; ένεδήμει. ΚαΧ εν τούτω πάλιν

ελέγχεται πάντη του Ευαγγελίου λέγοντος, καΧ των

αποστολικών βημάτων περΧ των ήδη πρίτερον σε-

σωσμένων. Όσαϋτως ύ Κύριος λέγει · ΖητηΟήσεται

άπύ της γετεας ταύτης πάι· αίμα διχαΐον έκγν-

γόμετοτ εα\ της γης, άχύ αίματος "ΑβεΛ του ίι-

χαίου, μέχρις αίματος Ζαγορίου του έχκεχνμέτυν

άηιμέσοτ τον «ιοΰ χαΐ του θυσιαστηρίου. Πόθεν

ουν δίκαιος "Α6ελ, πόθεν Ζαχαρίας, εϊ μη ότι ϊ)ν ήβη

σωτηρία, καΧ ότι Εσωσεν ήδη δια νόμου καΧ προφη

τών ; Φησί· ΈβασΙΛευσκν ό θάνατος άπύ Αδάμ μέ-

χί>ι. Μωϋσέως' όπως γνως, δτι εν Μωϋσεΐ άνεκόπη

6 θάνατος, ου παντάπασιν αφανισθείς. 'Απεξεδέχετο

γαρ τδν τελεκοτήν πάντων Ίησούν, ίνα [όταν] αΰτδν

παραδώη υπέρ της ανθρωπότητας, 4 αθάνατος θανών,

ό ακράτητος κρατητδς γενόμενος, ή ζωή εν σαρκΧ τδ

παθεΐν υπομένων, καΧ κλάση δ:ά του θανάτου, τδν τδ

κράτος Εχοντα του θανάτου, τδ κίντρον της αμαρτίας

καΧ τδν θάνατον. "Οτε λοιπδν έπληρούτο· Που σον,

θάνατε, τύ κέ^τρο^ ; Λοϋ σου, φδι\, τ<5 ΓΪκος ; Εκεί

μεν γαρ εν Μωϋσεΐ ανετράπη έπισχεθεΧς 6 θάνατος,

βασιλεύσας άχρι Μωϋσέως. ΚαΧ πρώτον μϊν δίκαιοι

ήσαν οί περΧ "Α6ελ χαΧ Ένώχ, ό μετατεθείς του μη ϊδίίν

ί,-ιιΐ) ϊΐΐο οοΙ)ί1):1,·> ΓαβΓαΐ. ίιηρί'ΐιηίβ εΐ'βο ϊιΐδΐιι» Α1)β1 ρ θάνατον, καΧ οϋχ εϋρίσκετο. Άλλα οΰπωόΕγγραπτος

νόμος, αλλά όκατά φύσιν εκ διανοίας καΧ εκ παραδό

σεως κατά διαδοχήν πατέρων πρδς τους υιούς. "Οτε

δε τηλαυγώς εξετέθη ό νόμος, έγένετο, ώ; είπεϊν, μά

χαιρα διχάζουσα την δύναμιν της αμαρτίας. "Οτε δε

ό Σοί-ήρ παρεγένετο, συνετρίδη τδ κέντρον του θα

νάτου. ΚαΧ πάλιν καταποθήσεται ό θάνατος ε!ς νϊκος

τότε. ΚαΧ δρα πώς Ισωζεν ί θεδς δια πολλών τρ5-

πων. Τδ δε τέλειον της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού

τω Κυρίω ημών γεγένηται, καΧ γενήσεται, ως κα\

τδ Εϋαγγέλιον φάσκει, ότι Έχ τον αθηρώματος αν-

τοΰ ΐυ»ε~ς πάντες έΛάβομετ. Και ποίον, φησΧ, τδ

πλήρωμα; άλλ' ό γόμος Βιά Μωϋσέως εδόθη" 4

ει Εηοοίι , φΐΐ ΐΓ3ηδ1»ΐηβ εβί ηε

ιηοΓίεηι , ηεο ϊηνβηΐιιβ β8ΐν. Νοοίΐιιιη δοπρί» Ιεχ

ΓιΙιΊ·:ιΙ , 86(1 Π3ΐυΓ3ΐίδ Ιιιηΐπ ΐϋ ίΐιυιΐιι VI-

• οιψιβφιε 3ΐΐ)ΐηο ίηίίχα 30 ρεΓ (;ρηεπ8

δΐιοεεδδίοηειη » ραΐ'εηΐίυο» ίη (ίΐίοδ ρΓορβζβιβ Γιιβ-

Γ3ΐ. ΡοδίεβφίΜηι τεΓΟ ραΐαηι ρΓοροβϊΙβ Ιεχ ε<1. Γίιίΐ

Ιιΐο νείυΐ ΐ|ΐιίιΐ3ηι ςΐΐχΐίιΐδ, ςιιο ρεβεβίΐ νί» εδί 30 ρο-

ΐειιΐίβ 699 (1ϊνίδ3.8ΐ!(1,3θθθ(ΐ6ηΙε83ΐν3ΐθΓε, Βΐϊηιιι-

ί«5 ηιοΓίίϋ εοηΐϊηοΐιιβ εδί. Αΐ»|υε ίΐΐο (Ιβηίηιιο ΐειη-

ΐ|ΐΐι·ιιι:ιι1ιιιΐ)ΐ1ιιΐΜ Οειίδ Ιιοιηίηε» 3ι1 83ΐυΙεπ>

ΐαοόΐδ )Κ!ΐ·<Ιιιχι;Γίΐ. Αϊ ροι Γι·ιΐ;ι δ3ΐθ5 1η ΟΐΓΪδίο,Ιείυ

» Μηΐιΐι. χχιιι., 50.

* ί'.ον. αυτού.

Κοηι. ν, 14. 'ΙΟΟΓ. χν»55; Οδό. χηι, 14. 'Οοη. ν, 2*. Μ χν 5*.
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χάρις χαϊ ή άΛήΟεια δια Ίησοϋ έγένκο. Εκεί μεν Α Οοιηίιιο ηοδίΓΟ εοιιΐίβίΐ , εοηΐίηβοΐίμιο ρθΓρεΙιιο

εδόθη, ώδε έγένετο. Ε! εκ πληρώματος ύ νόμος, ή ρεπηιΐο 3ΐςυείη Ενβηβεϋο ίεπρίιιιη εδί: Οερίεηϊΐα-

χάρις χαϊ ή αλήθεια του Ιησού, Παλαιά κα\ Καινή άϊηΐ ΐ}ΐΐϊ ηοα οιηιια αΜβρϊιιιιι»1. ΟΙΚΙΊΙΙΙΙΙΙ νεΓΟ ('δΐ

Διαθήκη εν τω νόμω χαϊ χάριτι χαΐ αλήθεια. ί|Ι:ι ρΙοηίΙιιϋο?Ιβϊ, ίιιηιιΐΐ, ρετΜοι/ιβηι ίίαΙαεζΙ,ςτΗΐία

α πηίαι ρετ ίαυηι ξααα αϊ '. ΙΙΙϊε ροιτο άβια εβί, Ιιϊε (ΆΕΙΆ. Οιιοιΐ δί εχ ΠΙ.ι ρίειιίΐυϋίηε όβπναΐα Ι«χ εδί,

8Ι31Ϊ3 εΐ νεπίαδ ,Ιεβιι ΐπηιιίΐυι·, ΙίηιΥεΙυδ ςυβηι Νονυιη Τοδίβηίβηΐιιιη Ιε^ε ει βΐ-ίΐϊβ βε Υβπίβίεεοηΐίηείιιι·.

Οθ'. Έτερα δε πάλιν λέξει κέχρηταιό αίιτδς Μάνης ίΧΧΙΧ. 0.ιΓιη εΐ ίΐΐιιϋ ΜαιιίεΙίΒ,-αδ ε δεπριοπβ

φάσκων, δτι Ό Χριστός έξηγόρασεν ημάς άχο της βηεεδδίΐ : £ΛπίίΗ« τεάεηι'ιΐ ηο$ α Ηΐα/βΛίίίο Ιε$ί(, (α-

χατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών χατάρα. <:/«* ρΓΟ ηαϋίι ηαΐεάίχνηι '. Ι)ίε3ΐ ίβίΐιιι· φΐ'ιυυδ

Λεγέτω τοίνυν ποίοις άργυρίοις ή άγορασία γεγένη- ιιυιηηιίδ (αοΐ3 ι!ί;ι δίΐ εηιρίίο, φίοιίνε ρΓεΙίιιηι ΡΓΟ

ται- ποίον τδ τίμημα ο δέδοται, ίνα ή μας άγοράση. ηο6Ϊ3 Γβροιιβιιιτι ίυοιϊΐ. Νοιι ειιίπι <1ίχίΐ , οιηίΐ, δβϋ,

ΙΚι γαρ είπεν, 3 ήγόρασεν, άλλ' έξηγόρασεν. Άλλα τβάειηϊΐ. Υεπιιη ειπιι ειυρΓιοηειιι ηονεπί, ρΓεΙίυητ

την μεν άγοραιίαν έπίσταται, τδ δε τίμημα αγνοεί. ΐβιιιειι ίςηοι-31. υίπιηιηιιε ροΓΓΟ νεπίαβ ϊρβα εοη-

Ή δε αλήθεια τα αμφότερα ομολογεί. Έξηγόρασε Πΐοΐιιρ. 1>1«ιιε (]ΐιίρρο ιιοδ Γειίεηιίΐ, 3ε ρΓΟ ηοΐίίδ ΪΛ-

γάρήμάς, κα\ ήγόρασεν αληθώς άπδ κατάρα; του Β εΐιΐδ ηΐίΐβιϋεΐιιιη, α Ιφδ ηοδ ιηίΐβιϋείο ρΓεΙίυ νϊη-

νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Καΐ πώς ήγό- όίεβνίι. Οχίεπιιη (μιοιιαπι ηιο(1ο νίηάΐοηνεΓίΙ, 813-

ρασεν ήμβί, ευθύς επιφέρει ό διδάσκαλος της Εκκλη

σίας, φάβχω·/, δτι Τιμή ήγοράσΰητε, τιμίιρ αϊματι

Άμνον άμωμου, χαϊ άσπΙΛου Χρίστου. Εί τοίνυν

τψ αίματι ηγοράσθητε, ούχ υπάρχεις των ήγορασμέ-

νων, ώ Μάνη, επειδή το αίμα άρνηνζι. Πίβεν δε

ημάς ήγόρασε; λέγε. Αλλότριους δντας ώνήσατο;

ΤΑρα ήπόρησεν ό πρότερον ημών δεσπότης, χαΐ έπι-

ίεόμενος του ημών τιμήματος, λαβών άπέδοτο ημάς

Χριστώ; Κα\ εΐ άπεδόθημεν Χριστψ, ούχέτι έσμέν

του προτέρου. Ε£ τοίνυν 6 πρότερος ούκέτι ημάς

χίχτηται, άρα της αυτού περιουσίας Εξω έγένετο, καΐ

εν τοϊ; Ιδίοις τόποις ουκ Εχει έξουσίαν. Πώς οδν

ενεργείται εν τοις υίοΐς της απείθειας, κατά τδ γε-

γρομμένον ; Άλλ' ούτε πώς ήγόρασεν, ούτε πώς ήγο-

ράσθημεν, ούτε πώς κατάρα υπέρ ημών γέγονε, νοεί

ο κατά πάντα μανε'ις,άνοίξας αύτοϋ τδ στόμα, κα\ μη

δυνάμενος περ\ ων λέγει διαβεβαιοϋσθαι. Ίδοΰ γαρ

αυτούς όρώμεν λέγοντας εν τ^ παλιγγενεσία της αΰ-

τβΰ παρουσία;, κα\ κράζοντας · Εν τψ σφ ονόματι

έράγομεν, χαϊ εν τφ σφ ονόματι δαιμόνια έξ-

εβάλομεν. Κα'ι έρεϊ πρδς αύτοϋς, ΆχέΛθετβ άχ'

ίμοϋ, χαπ\ραμένοι · οΰπω ίγνων υμάς. Πώς οδν

ούτδν όμολογοϋσι, και αύτδς αυτούς καταράται , Τί

δε ξν ή κατάρα του νόμου, αλλά κατάρα του νόμου

σταυρδς δ·.4 τάς αμαρτίας ; Εάν γαρ τις χαταληφθη"

Ινπαραπτώματι, Ελεγεν ό νόμος, Κα\ χρεμάσητε αν-

τον επί ξύΛου, ου μί\ δύνη ό η.ΐιος έχ' αύτφ ίπΐ

τφ βντ\σιμαΙφ αύτοϋ, άΛΛίι χαΟε,Ιόντες χαθεΛεΊτέ ι

Γβ αυτόν, χαϊ θάφαντες θά^τετβ αυτόν αρύ δύ

σεως του ήΛίου · δτι έπιχατάρατος πάς ύ χρεμά-

μενος έχΐ τον ξύΛον. Έπεί ουν δια την σταϋρωσιν

ή κατάρα προσετέτακτο, έλθών δε αύτδς τάς αμαρ

τίας ημών άνήνεγκεν έπ\ ξύλου, υπέρ ημών έαυτδν

δεδωχώς, τδ αίμα αύτοϋ ημάς ήγόρασε, τδ σώμα

αύτοϋ ημών τάς κατάρας Ελυσε, τουτέστι λϋσας τάς

αμαρτίας δια της του σταυρού μετανοίας κα\ της

αυτού παρουσίας. Ούτε ουν ό νόμος κατάρα, μη

γένοιτο ! οΟτε τδ Εύαγγέλιον Ελαβε την κατάραν,

·»υτβ δ Κύριος · αλλά δια τη"ς προφάσεω; του αυτού

θανάτου λέλυται ό θάνατος ό κατά τη; αμαρτίας.

ροδίΓβπιο, Μ·Ι| ιηοΓίίδ ίΐΐίυδ 1)εηεΙΐείο

Νβηη. ι, 16. * Η>ί<1. 17. · β»Ι. πι, 15. » Ι ΡβίΓ. ι, 18, <9.

7 ΛαιΟχ. χχν, 41. 'ΐιικ. ιαι, 27. · Οοιιΐ. ΧΛΙ, 22, 23.

Ιίιη Εεείεδί^ ηια^ίδίερ δΐι1>]ίεϊΙ : Ρηΐίο , Ίηηιιίι ,

ΓΗ;;/!/ αΐίί , ρτβΐίοίο ·,·.ιι,:.ιΐ!'!ίί· \ ;>ιι ιιηηιαοιίαΐί , ίί

ϊηπιιιΙαηίΓιΐιιΐί Οιτίαΐί^. Οιι,ιιιιι:1ιπ;ιιι δί Ν,.ΙΙ-ΙΠΙΙΙ' Γϋ(1-

ειιιρίί δΐιιιΐιΐδ, ιιι''|ΐι/ιΐ[ΐι:ιιιι ίηΙεΓ Γεάεηιρίοδ, Μ3Ι1Ϊ-

(·Ιι;ι·ι· , ιπιιηει·3ΐΐ(Ιιΐδ ε5 , οιιη δαη^ιιίηειη 3πηε^ε8.

Ι ικίπιιιιιι νεΓΟ ηοδ ι·ιΊι·ιπίΐϊ (Ιίε, $θ(1είί. Αη ευιιι

;ιΐίΐ'ΐιΊ ]ιΐΓΐδ εδδειηυδ 3εςιιίδίνίΐ? Νυηι νεΓΟ ;ι<1 ίη-

ορ'ιαηι ει 3η§<ΐδΐΪ3ηι ρΓίοΓ ηοδΙεΓ ϋοηΓιηιΐδ Γεά-

βειιΐδ, 3ε ρΓεΙίο ηοδίΓΟ ίικΙίΒΚΐΐδ €ητίδΐο ηοβ νειιιΐϊ-

(ίίί'.' ΙμίΙΙΙΓ δί ΟΐΓΪδΙΟ νι·:ΐιϋΐί ίυΐΐΐϋδ , ΠΟΙΙ 3ΐΙ>ρ1ίΐ15

ίη ρπορίδ πιβηείρίο δυπιιιδ. Ουοιΐ δί ροδίίιΚτε ηο·3

ίΐΐε (Ιεδϋΐ, (Ιίιίοιιι· δΐια ι!ε]εεΐιΐ5 ε$ΐ, ηεε ίη ρπιρρϋβ

δβύίϋυδ ]ιΐίί υΐΐιιηι οοιίηεί. Ιίυοηβιη ί^Ίΐιιι· ηιοιίο

ιΐ|ΐι·ι·:ιΐ κι- ίη Γιΐϋδ ίηοοειίίοιιΐί*, δίεαΐ δεΓίρΙυιη εβί' Τ

8ει1 ιΓίΐπίπιηι ιιεςυε ο|ΐιοηιοι!ο ηοδ ΟΙιπβΐιΐδ Γειί-

ι·ιικ·ι·Ίΐ, Γεύεΐϊΐρΐ'κιυβ ίρδί ΓυβΓΪηιιΐδ, ηειιιιε ςιιοηιοιίο

ρι·ο ηο1)ϊδ εχδΐίΙει·ίΙ , Γιιτίοδαδ ΠΙ- Μ;ι-

ΙηιεΙΓι^ίΙ, (]ΐιί 3ρβΠο ΟΓΘ ιιπιΐΐ;» εΟΓυιίεηδ,

ς«« άϊείΐ ρΓθ!)3Γβ ηοη ροίεβί. Εεεε ειιίιη ϊη ϊβ-

οιιηι)ο ίΐΐίυδ βιΐνεηΐυ 3ε τεδίίΐϋΐίοιιε ιιιυιιϋϊ νοεί-

ΓβΓ»ιιΙεδ ίΐΐοδ νιάεηιιΐδ : Ιη ηοηιϊηε Ιίΐο οοηιεάϊιηαι,,

ΐΐ πι ιιοΗΐίηΐ' ΐίΐο 700 Ααηοηία φο'ιιηα,ί *. Οαίΐΐϋί,

ίΐΐε τεδροηάεΙ)!! : Ωΐκεάΐΐβ αηβ, Μαΐεάϊαί'1 : ηεκίο

νοί*. ΟΙΙΓ ευπι ειιηι οοηϋΙοαηΙϋΓ, ίρβε Ιβηιεη ίΐΐοβ

εχδεεΓ3ΐιΐΓ? ΟυΊά αυΐεηι Βΐίυοΐ ηιαίείΐϊεΐυιη Ιΐ'^ίβ

εβί, ρΓίείεΓ εΓυοβηι , ψιχ ρπορίεΓ ρεείβΐβ ηιαίειϋ-

εΐαηι Ιε^ίδ βδΐ Γηείβ! Είβηίω δί <|ΐΓΐδ ίη άεΐίοΐο (Ιε-

ρπεηεηδυδ ίδδεί, άβ εο Ιεχ ίδΐ3 ]υ1>ε!>3ΐ : 8α$ρβη-

ι/ι'ίίϊ ί//Η»ι ίη Ιΐΐ',ηο. Νοη οεάάεί »οΙ$αρΐΓ ϊΐΐο, βΐ <η-

ρεΓ ^αάαν^^β «;'κ5, ιεά άίροηεηάο άεροηειίι έκτη, εί

ίερείίεηία $ιρε1ίεΐΐ$ αηΐε ίοΚί οπαίΐιηι , ηιιοηίαηι

ηια/βίίϊείΜί οιηηΐί φιί ρβηάιΐ ίη //3»ο9. Ιΐ3ί|ΐιε ευπ»

οΐ) επυείδ δυρρίίείιιιη εοηδΙίΙιιΐ3 δίΐ ηιβίεϋίεΐίο»

Οιπδίαδ ΡΟΓΓΟ νεηΐεηδ ίη επιεε ρεεεβίβ ηοδίΓ» βυϊ-

Ιυ1επ(, Μ Γ. δειηεΓφδΐιιη ποδίτα ε3υβ3 ΐΓ3(1ί(1επ[»

Γ)ΐΐδ ηοδ δ^η^υίδ ι·ι·ιΐι·ιιιϋ, ίρδϊυδ(|υε εοι·ριΐδ εχδβ-

εΓβΙίοηββ ηοδίΓΠδ (ΙίδευδδΊΐ, ,ευιη βεΠίεεί ροΒηίΙοη-

ΐι:ι εΓυείδ 3(1νεηΐυ(|υε ειιο ρ«οε;ιΐ3 ιιοδίΓβ ιΐίδδοΐ-

νίΐ. Οπϋτί) πι )ΐ(·()κι; Ιεχ ηΐ3ΐει1ίεΙιιιη Γιιίΐ, ηεε Ι·Λ ;ιιι-

βεΐΐυιη πιβΙβάίεΙυπι δυδεερίΐ, ηεε Ποιη'ιηυδ ίρ£&

ιηοΓίίδ εδί ρο?ΐ)3 δυΙ)ΐ3ΐ3.

• Ερίιεβ. ιι. 2. { Μαίιΐι. ν·ι, 22.
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ίΐΐυιΐ η!)]ίι·ίΙ : Ι,,·.ι· ηιϊηΐίίταΐϊο ΗΙΟΓ- Α

Ι/Λ ««ι ' , (Ιο ευ ρΐιιΐ'α 3ΐιΐϋ3 (Ιίχίηιιΐδ, ϊϋφΐΐ! ο&ίπι-

ι1ίιηιΐ3, ιη:φΐ:ΐφΐ;ιηι Ιϋ^οη ηιθΓ[Ϊ3 :ιιΙηιίιπκΐΓ:ιιιι

Γιιίδδε. Νοη εηϊηι οκϋβιη ρι·χϋίρϊεΙ>3ΐ , ϊηιο ε εοη·

ΐιιιπο : Νοη ο^^^άί^ *. Υεπιυι ςυοιΐ Ιιοιηίοίϋαιη ίη-

ΐι:ΐ'(ίι·ϊ ]ιι1.ιιΊι;ιΐ, υΐ ιιιΓίϋδ Ιιοιηϊιπδ ηβοε ραΓΠοίιΙία

ρι·οηίϋει·ειιΐιΐΓ, εΐ υηίαδ εχεηιρίο ϋείειτίΐί ρΐεπψιο

ίιηρΓοΙΓιΙαΙιϊΐιι δίκιιιι ουεΓοεΓβηΙ, ιιβο 3ΐ»ρΙίυ$ οικιίειη

μει·ρβΐΓ3ΐ·εηΙ , οΐ) ίιΐ ιηίηίδίεπιιηι ιηοηίδ 85δο ά\-

αΙιΐΓ, ιιοη (ΐυοο1 ηιοΓίίβ ϊώιιίηίίΐΜ δϊΐ , ?ει1 φίοιΐ

ρ;ιιτϊ<·ίιΙ;ι: ιιιυΓίειη ίηΠί£ει·εΐ, ηε ρΐυτεβ εο δβ κοβ-

ΙβΓβ βιηρίΐυί οΐκίπιιςβίΐΐιΐ. Ροβίεβ νειχ> 5^Ιν;ιΐοΓ

ιιεϋβάβηδ , ουιη ρίβ(ΐ3§ο£ΐι$ Ιιυιιιίηεβ εαδΐί£3δδεΙ,

1)υιΐ3ηι Ιειηροπδ ρανίβηι ϊ» ΐΓπϋεικΙίδ ρεΓΓεοΐίυπΙίΐΐδ

(Ιοουιηεηΐίδ ίιυιιιιιρδΐΐ, βιιιηιηορεπ: οιηη ΙΓίδοε Ιβ^ΐδ

ιιΐ3ηιΐ3ΐί8 οοιίϊεηΐϊεηδ : Νοη οοπάα, Νοη (ηταίχήί, ι

Νυη ι<ι!&Ηΐΐί ΐβίίίιηοηίαηι άίοβ» * ; ίΐα ϊρβε ρΓχεερίΙ :

5ί ηίίίί άβχίταηι Ι'ώι ηιαχίΐΐαηι πήάεήΐ, ρταιίΐΐ ίΐΐϊ εΐ

ιιΐΐΐταηι^ : υΐ ρ3Γηοί()ϊυ ρειιίΐιΐ3 εχδΐίηείο νίι»; 3(1·-

ιηίηίδΐΓ3ΐϊο βιιοεβάεΓβΙ. Οιι]ιΐδ εηϊιιι ιηβχϊΐΐα

ΙΪΙϋΓ, 13 3ϋ (Μ-ιίπιι ρ.ι'.Γ;ιι,(Ι:ιιιι ηοη |ιΓονΐ)(·;ιΙ ,

1)θ!ΐιίι·ί(1:.ι; ιιΐ3ηυ3 δοΐνίί, ιί,ιιπ ϋϋιΐδ ηϋφΐϊ-

θανάτου. "Ηδη περί τούτου πολλά εΓπομεν, ότι ούχ

αϋτδς ην διάκονος θανάτου. Ούτε γαρ Ελεγε φονεύειν,

άλλ' έχέλευσε λέγων · Λίί) φόνευσες. Επειδή 8έ

έφόνευσε τδν φονεύοντα, ίνα αναίρεση οιά του ένδς

του φονευθέντος ή του φόνου ενέργεια, κΛ δι' Ενα

φοδηΟέντες, πολλοί κατάσχωσι την άδικίβν του

μηκέτι φονεύειν, ή διακονία ην θανάτου- ούχ ίνα θά

νατον διακονήση, άλλ' ίνα θάνατον τφ φονευττ^εργά-

σηται, ίνα μηκέτι φονευταΐ πολλοί γίνωνται. ΈλΟών

δε ό Σωτήρ, επειδή λοικδν ίσωφρόνισεν ό παιδαγω

γός, τδ πλείστον του χρόνου τα έντελέστερα μαθή

ματα δεικνΰς μετά της συμφωνίας του νόμου, του,

Μι\φονεύθ'\\ς,ία\ χΛέψτις,Μ

Ιφη, δτι Τφ ραχίζοττΐ σε είς την δεξιών <

στρέψον αύτφ χαΐ την άΛΛι\ν · Γνα ζωής γένηται

ή διακονία, αναιρουμένου παντάπασι του φόνου. Ό

γαρ τυπτόμενος την σιαγόνα παροξυσμδν ουκ εργά

ζεται φόνου, αλλά λύει την χείρα του φονευτοΰ, τη

ταπεινοφροσύνη θωπεύων την εν αΰτω κακίαν. Κα\

οϋτως πάντα συμφωνεί Παλαιά χα\ Καινή Δια

θήκη.

ι53!ΐι δΐιϊ ΐρδΐϋ3 Β^εείίυιιε ϋβιηυΐεεί. Α^υβ Ιιοο ηιοίΐο ΥιΊιΐδ βε Νονυιη Τεβίβηιεηΐϋΐη βϊΜ ίη ΟΠΙΙΗ-

!ιιι·> οοιΐδεηΐ3ΐιε3 8ΐιιι(.

νβΓΟ, ίιι. ϋυϊδ ρεΓ30Π33 ΙΓ. Εΐτα πάλιν επιλαμβάνεται, ίνα παρεισενέγκτ)

δύο προσώπων άγωγήν πρδς σύστασιν της παρ' αό-φ

λεγομένης δυάδος, των τε δύο φύσεων, άρχων τε άν

αρχων κα\ ρΊζών, ων ήδη πρότερον είρήκαμεν, τλ

όμοια βουλόμενος λέγειν έπ\ διαιρέσει των πραγμά

των διαιρείν οϋτως τολμών, ουκ αιδείται λέγων, δτ:

Ή Παλαιά είπεν · Έμύν τύ χρυσίον, χαΐ έμόν τύ

όργύριον, ή δε Καινή Διαθήκη λέγει· Μακάριοι

οι χτωγοί ανεύμαη, Βτι αυτών εστίν ι] βασιΛεία

των ουρανών. Άλλα ουκ οίδεν, ότι καΐ ή Παλαιά

πάλιν λέγει· Π,ΐούσιος χαΐ πένης συη'|>τ»)σ«>·

άΛΛι\Λοις· ό δε Κύριος τονς αμφότερους έποίησε.

Καΐ ή Καινή Διαθήκη τδ αύτδ συμφωνεί, μακαρί-

ζουσα μεν τους πτωχούς, άλλοτε τους πτωχούς τω

πνέύματι, ίνα τα αμφότερα έξισχύση · ίνα καΐ καυ-

χώμενοι οί περ\ Πέτρον δείξωσι την άληθινήν πτω

χέ £αν, δτι Άργύριον χαΐ χρνσίον ονχ υπάρχει

μοι · ί> δε Ιχ<>>, τοΰτό σοι δίδωμι · εν τφ ονόματι

Ίησον Χρίστου ανάστα, χαΐ αεριπάτει · ϊνα φύ

σει τδν μακαρισμδν των πτωχών σημάνη μη άντί-

εδδο ιΙίειιΐίΐυΓ, οιιιη εο ιιοη ιερυ^ηεΐ, ςιιοϋ ε.ιιΐυηι Ο Οετον υπάρχοντα πρδς τδν μακαρισμδν των πτωχών

701 «-ΆΑΛ. ΐΊίϊΐεΓ ϋίϋο νοΓΟ,υΐ ϋυΐδ ρεΓ3θη33

ίηίΓοιΙιιι .α, 3ε δΐιιιιιι ίΐΐιιιιι ιι:ιΐΐΜ·ίΐι·ιιιιι εΐ ρπηείρίο-

1ΊΙΠ1 οΓί^Ίικ: ΐ'ίΐκιιιΐϊιιιιι 3ε Γ.ϊιΓιπιιιΐ ϊ,ιικιΐΊίΐηι :ι(1Ίι·-

ιιιβΐ, ίίΐΒΐηφ,ιε ϊη ι·ε1>υδ ίρδί» ιΐϊνοπίυηι εοηδίίΐυβί:

Ιιιεε εηϊηι, αϊ βιιίεβ (Ιΐχϊιηυβ, δεραιΤ3ΐ·ε εοηίειιϋίΐ :

ιιΐΐιοε Ϊ8ΪΐυΓεοιηρποΙ)ΰΙ, ο1)]ΊεεΓβ· ϋΐιιϋ ηοη νεί'είαρ. ,

Υυΐιΐϋ, ίιιΐ|ΐιί1, Τοδΐ3ΐηειι1ιιηι ίΐιι 1ΐΗ|ΐιιΙι;ι· : Μ,ΊΚΗ

αί ιιιιπιιιι, ιιΐι',ιιιη αϊ ηΐ'ΐ/αιιΐιιαι ' , Νυναηΐ Πιιιΐι :ι :

Εεαίϊ ρανρίτα ιρίτΊΐν, ηποηίαηι ΐρίοταιη αϊ τει/ηαηι

ακίοηιηι '. Νέε ίΐΐυιΐ νίιίεΐ, εΐίαηι ίη ΥείεΓε ίΐΐυα

εδδε (Ιίεΐιιιη : ///ινϊ εΐ ρααρεΓ ο^^α^^β^αιιι ΐιινΪΓβ/η ;

Οοηιίηαι ααίειη αηιΐιο» /Ί,Ί-ίί '.Οιιί εΐ Νονυιιι Τυδία-

ΙΙΚ.ΊΙ υιη ;ΐ8ύριι1;ιΐυι·, ίιι <]ΐιο ηοιιηυηΐ|υαιιι ιρΓι τείρβα

ρ3ΐιρεΓβ5 ΗΙΙΙΙΙ, 1ι·1ί(.Ί·.·ί ρΓΧ(1ίε3ΐιΐυι· ; βΐί.ιβ ΐ[ΐιί ί·ρί-

ΐΊΐιι ραυρεπεδ βυηΐ, ψ,ιυ ηϊηιίι·υηι υΐπίςιιε νίδ δυα

<:οηδΐ3Γϋΐ, ιιΐιριι: ιιΐ ϊΊ'ΐπΐϋ εαιη 3θ(1α1ί1)υ3 δυίδ νε-

Γ3ΙΙΙ |)ΐ)ΐΐ(ΐ! ιιιιι ίηυρΪ3ΙΙΙ ρι·:·.;ι!κ:;ιι·ι: §1θΓΐαΐκ1θ ροβδεί,

Λι^αιίηιΐί, ίιιψιίι, ,·ί (ΐ,α ϊΐιιι ηοη αϊ ηιίΐιί : ηαοιΐ αιι-

ΙεΐΗ Ιιαίΐ€ο,Ιίνύ ΐιΐιί άο. 1ηιιοι>ι^Ηβ^^»α Ο'/ιη'βΐί »«/·;;ι·,

*;/ αιιιίιιιΐίΐ *. ΙΙΐ (]αοϋ ε^ειιΐϋδ 30 ρβιιρεί'εδ 1>ε3ΐί

ίΐΐα δρίπΐυ ρ3υρει·ί1)ΐΐ3 υεαίίΐαβ ΐΓϋιιιίΐιη· ; <|ΐιί οιιιι

ιιοηιιυΐΐα ]υι·ε ρο8δΐ(1ε3ηΙ, ραυρβΓεδ ιπΙΓιΙοιιιϊιιυβ

αηίιιιί ιικκίίίπιϋιιιιι· ει Ιιυιηίϋΐοίε (ϋειιιιΐιιι- : ι!ο π,υΐ-

Ιίϋδ Ιι:ι:ι.: 3θείρΊ(!11ι1ΐ .-,ιιιιΐ : ίΐ/αινία, ΐΐ ιΐίΐΐίαίι ιιιιΐιΐ

ηι/υι.ίΗΐΊΐ>\·; «ι'ιινϊ, βΐ μοίιιιη ηιϊΐίί άβιΐίίΐ'κ '. Τυιη

ίΐΐυιΐ ;κΙ]ιι:ίΙ, ί·χ Ιιίδ ()ΐι;ο Ηίΐιι δΐιρρβίεϋαίιΐ ίΐΐιΐϋ !(·.-

Υίιίεδ,υΐ ϊη Υνίερε 30 Νονό Τβϊίαιηειιΐο υιιυβ

(1ίνίΙειιΐ(]υβ (Ιυίί^ηεΐ,

:ιί([ΐκ; ιιΐ ιιιιιΐιιι 3 διιΙναΐΟΓε εοιιιιιΐϋΐκίκιιΐϋΐ' Ί Ουιιι

Γΐιίιιι ίη υ;ι/.ΐ)ρΙινΙϋ(·ίιιιιι ίιιΙεικΙεΓ»! '", 3ΐΓιιιιαι1νεΓΐίΙ

εοδ ιΐϋϊ δΐίροιη ίιι ^ζορΙΐ)·|3είιιιιι ίιηιηίιίεηΐηΐ; ηεο

χατά πνεύμα · οίτινες μεν είϊΐ κεκτημένοι τινά μετά

δικαιοσύνης, πτωχοί δε είσι ταπεινοφρονοΰντες · περί

ων ίλεγεν · Έπείνασα, χαϊ έβώκατέ μοι ραγβΪΓ ·

έδίψησα, χαϊ έΛοτΐσατέ με, κα\ τα εξής. Εΐτα

φράζει λέγων, δτι ούτοι εποίησαν εκ των υπαρχόντων

αύτοΐς. Καΐ Οεορείς £ν και τδ αύτδ ΗνεΟμα εν ΙΙα-

λαι^ί , πτωχδν δεικνύον καΐ πλούσιον , άμα κα\ ίν

Καινή Διαθήκη; τδ αϋτδ ως καΐ 6 Σωτήρ επαινεί τ»

αμφότερα. Προσεχών γαρ τφ γαζοφυλακίω, Γδε

τους βάλλοντας είς τδν κορδωνάν · καΙ ούχ ά^ηγό-

ρευσε πλουσίων τα δόματα, έπήν^σε δϊ κα\ την "Λ

1 Η€ΟΡ. ίιι, 7. · Ε.\θ(1. χχ, 15 ; Βοιιΐ. ν, 17. » ίύϊα. δί[([. * Μαΐΐΐι. ν, 31. » Α^ϊ. ιι, 0. · Μαΐΐΐι.

·, 3. ' ΡΓΟΥ. νχιι, 12. 'ΛςΙ. ιιι,ϋ. 9 Μιιΐΐΐι. χχν, 33. " Μιιι-ο. χιι, 11 8ς«ι.
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δύο λεπτά βεβληκυϊαν χήραν, δια την προειρημένην Λ

πτωχείαν, ίνα πληρωΟή -Λ γεγραμμίνον · ΠΛούπΊος

«αϊ α^-ης· συ*-)(»τ/(σα>· Α?,ί)ί.ίθίς· · <! δε Κύριοι:

τους αμφότερους έχοίησε. Και 6τι μεν ταύτα οϋ-

τως ϊχει, χαΐ δτι τδ αυτό εστί πνεύμα Παλαιάς τε

χα\ Καινής Διαθήκης, δρα τδν Άπόστολον λέγοντα

περί αρχαίων προφητών · ΈχιΛεΙψει μοι ό χρόνος

περί Γεδεών,Βαράκ, ΣαμψίύΓ, Ίερθαέ,

, χαΐ Λοιπώτ προφητών, όΐτιτες αεριήΛθοΐ

έτ μηΜύΐαϊς, έτ αίγείοις δέρμασι χαχονχσύμενοι,

στετοχωρούμετοι, ΘΛιβόμβτοι, ων ουκ ήγ άξιος δ

κόσμος. Εύρήκαμενγάρ'Ησαΐανένδεδυμένον σάκκον,

χαΐ ΊΓ/,ίχν ωσαύτως. Καΐ 6ρ5ς πώς μακαρίζονται

εν Παλαιά χα\ Καινή Διαθήκη οί πτωχοί δΓεύσέβειαν,

καΐ μακαρίζονται πλούσιοι δια διχαιοσύνην.

11

ΠΑ'. Είτα πάλιν λέγει ό αυτός Μάνης · Ή Παλαιά

Διαθήκη, φησ\, κελεύει σαββατίζειν · καΐ ζ( τι; ουκ

έσαβ6άτισε, λίθοις κατελιθοβολεϊτο, ως καΐ φορτίον

ξύλων τις συλλέξας παρεδόθη. Ή δ£ Καινή Διαθήκη,

τουτέστιν ό Κύριος εν τω Εΰαγγελίφ εφη, δτι Εγώ

εργάζομαι, χαΐ ό Πατήρ μου εργάζεται. Κα\ εν τκ>

Σα€6άτω Ιτιλλον στάχυας οί μαΟηταί · καΐ εν τω

Σαββάτω έθεράπευσε. Κα\ οίι μόνον τούτο, αλλά και·

Άρον τύν κράββατάτ σον, χαΐ νχαγε είς το?

οΐκότ σον, έλεγε. Καΐ ώ πολλής άγνο^ίις! Ουδέν

ίάρ χειρότερον τη; απειρίας. Πολλούς γαρ έτύφλω-

βϊν ή άγνωσία. Πότε γαρ τ& Σά66ατον επί αγαθή

προφαβει ου λέλυται; Πότε όέ ουκ έδεσμεύΟη άπ6

πο·/ηρ[ας ου μόνον τδ Σάδβατον, αλλά πάσα ήμερα;

Ιησούς γαρ ό του Ναυή, ό διάδοχος Μωϋσέως, ό εν

ΐϊροφήταις κατηριβμημένος, 6 εκλεκτός παρά θεώ,

δ δί' ευχής χατασχών τδν ήλιον χαΐ την σελήνην, ως

£φη · Στήτω ύ ήΛιος χατά Γαβαων, χαΐ ή σε,ίήνη

κατά ράραγγα ΊάΛω, ευθύς ευρίσκεται τδ Σά66α-

τον λύων έπ\ αγαθοεργία. Έπ\ επτά ημέρας γαρ

χυχλοί τα τείχη Ιεριχώ ό Ιησούς- δτι ουκ έξήν βα-

δίζειν εν σάδβασιν υπέρ τδ μέτρον των εξ σταδίων (37)

των ώρισμίνων. Τδ δε περίμετρον της Ιεριχώ υπέρ

σταδίους εΓκοσι τυγχάνει. Έπ\ επτά δε ημέρας κυ-

χλωαάντων αυτών, πάντως ότι ύπέπιπτε τδ Σάββατον

Ιν μ'4 ίων ήμερων. ΤΗν δε τούτο πρόσταγμα θεού,

(ϋνϊΐυιιι ιιιιιικτ;» ρΓοΗίϋυίΙ, 86<1 «·ι νίι)ιΐ3ΐη ι11;ι κ

ι·ιι1Ιαιιι1ανί(, (|ΐι« ιηίπυΐα ϋϋο](!θ(τηΙ, οΙ> ί1Ι:ιηι (|ΐι»ιιι

(ΙίνΐΙΙΙΙΙ-ί ρ»ΙΙ|>6Γΐ:ΙΙβηΐ, βΐ III ΙΐηρΙβΓίΙϋΓ (}«θ3 80ΓΪ-

ρΐιιιιι 081 : Οίΐβι ΐΐ ραΜ/)βΓ οι·οιΐΓΓ(!ηιη< «ιυινβηι, Ου-

Ηΐίηΐίί ααΐβιη η»ι6ϋί (ΜΙ. λΐ(\\\6 ιιΐ ίπίοΙΓι^ϊ» οιπιι-

ιίρηι ΐ'88β Υ'οΐβπβ αο Νονί Τβδίβιηβιιΐί $ρίΓϊιυιη, νϊϋΰ

<1ιιϊ(1 Λρ»8ΐο1υ$ ά& νβίβι-'ώαϊ ρπ>ρ1ι<·1'ΐ5 ΒΟΓίρίεΓίι:

Οβ/ίαεί ιιιε Ιειηριιι, ίιιιμιίι, ηαιταιιΐΐηι άβ (ΐεάεοη,

Ιΐιιηιι-, Καηΐίυη, ^^ρ^ιιβ, Οανίά, αο οΛ'/ίπ'« ρΓορΙΐΐΐϊι,

φιί ο>£ΐίίίΐ·Μ»Ι ι» ικε/ο(ί« , ΐη ρΜ'ώυ,ι αιρήηϊι ,

ιιβΙΐιΊ'ι, αιι^ηίΐίαΐί, νεχαΐί, (/ιιίίιΐίί ιΐί^ηαί ηαη ιταΐ

ιηκηάιΐί '. 5ϊ(ΐιιϊϋι·ιιι 01 Ιδακιηι εΐ 702 ΕΙίαιηϋϊϋ-

(•"πιιιι ϊπιΐιιί.-ίϊϋ Κ·^!ΐιιιΐί. ΛιιίιιιαιΙνβΓίίϊ (ΙηΓκμι»! ιιΐί

Ι3ΐη ίη ΥϋΙ*;Γϋ ςιιαιι: ΐη Νονό Τΐϋίαιηειιΐο βΐ μαυρβ-

Γϋ$ ΐ!ΐ(Ί:ιΠ8 :ιι: ΓιΊίμίοιιίϋ, βΐ ΐΐίνϊΐββ ]ιι>ΓιΓι;ίί ηυιιιϊιιβ

1)Ρ3ΐί β&80 ΐΙΊΟΛΠίΐΙΓ.

ΙιΧΧΧΙ. ΗϋΓ8ΐπη νβΓΟ ΜαηίοΙκΒίΐδ ΐιΐδίαΐ, εΐ οΐ)-

]ΊοϊΙ : ΥεΙιΐ8 Τβ8ΐ3ΐηεηΐαηι δκΙ)1)ηΐιιιη οΙ)δει·ν;ΐΓΪ

]ιιΙ)ΚΓε. Ουοιΐ δι φΐίβ ηοη Γεεϊδϋϋΐ, 1«ρΊϋίΙ)ΐΐ8 οΐιπιε-

1)»ΐαΓ ; ςυο βιιρρϋεΊο ϋΐβ 681 ηίβοΐιΐϊ ^υί Ιϊςηηπιιιι

Γ;ΐΜ:ίι.·ιι1ιπΐ) οοΙΙε^οΓηΙ ·. ΟοηίΓα ϊη Νονό Τ«δΐ:ι-

πιβιιΐο, βίνε ΕνιπιςεΠο ΟοιιΓιιιιιβ :ι'ιΐ : Κ<]ο ορβι-οτ, βΐ

υρεταΐητ '. Λΐ()ΐκ· ιϋ'κιιπ δ»Ι)ϋί)ΐο 8ρίεα$

ί ·. Κοϋειη δ3ΐ)Ι)Αΐο ι>οιι χιΐηιιι

Χ§Γ08 ουΓανίΙ, 80(1 οι ίΐΐηιΐ ρι-χοΓρίΙ ·. Τυΐΐβ <ι>·/ίΙ>/<ΐιιι.ι

Γ/ιιιιιι, βί ΐαάί' ίιι άοιιιηιη Ιααιη '. Ο ϊιΐΐΓ

ίιι.·<Ίΐί:πιι '. Νϋιϋ οηϊιιι 1ιιιρ.'Πΐι;ι ιΙιΊι'Γίιιί ο: ι,

ρ',ιιπιηοδ ο1)θ;Γθ3νΐι. Ουο ειιίιιι ΐβηιροΐ'β δ;ώ1)ΐιΙιιιιι

ηοη Ιίΐ'ΐϋΐ ηοηεβία ϋβ εαιιβα ϋίδδθΙνοι·β? 0»ο νι.·ι·ο

Ιυιιιριιπ:, φΐηιΐ 30 !>ι·ι;1ιΐϊ 30 ιιι:ι|ΐπΐί;ιιιι 3ΐΐΐιιε(, ιιοιι

ε8ΐ Γεϋβίοηε οοιίδίΓίοΐυιη, ηοη πιοιΙυ8;ιΙ)Ι>;ιΐιι:ιι, κι;ιΙ

εΐ (ΐϋ*Ιί1)εΙ (1ίβ8? ίεβαδϋΐε Νανβ ύϋϋί Μο>'&ίδ κιιε-

οεβδοί1, ((ΐι! ΐηΐβΓ ρρορίιείββ ππηιοπαιπ·, ςυϊ α Οβο

(1ί1εαιΐ8 ι:ϊΐ, <ιιιί Βοΐίβ 30 Ιιιιιχ ευτδΐιιιι οι-αΐίοιιε κυα

ηιοραΐοϊ ε8(, πιπί ίι.ι ρΓεΰ3ΐ·εΙυΓ : 8ιβΙ ιοί αιΐ (><ώ<ιι»ι,

ει Ιαηα αά οοηταΐίεηι Ιαίο ", Ιιίι·, ίςίΐαΓ δϊϋ1)3ΐυηι

1)θΐιί ορεΓίδ εχοΓεεηϋί οηιΐϋ;» βοΐνϊδβε Ιυ^ίΐιιι·, ευηι

$ερΐειιι ΐοιοδ άίββ Ηΐεπείιυηΐίδ ΙΙΗΙΙΠΚΙ (:ίπ·.ιιιιιϋι.

Νοη οηίπΐ δ3ΐ)1)3ΐΊ& Γκ·ι·1ι;α ιι!ΐι·;ι |ΐι·;ι.·5(·.ΓΪρΙιιιιι 86Χ

8θ(1ίθΓΐιηι ηιυιΐυιιι αη)1ιιιΐ3ηι1ο ρεί'^βΐ'ε. Αϊ ΙΓιβΓΪ-

ιΊιπιιϋκ 3ηι1)Ίΐιΐ8 νίςίηΓι βίαϋίίβ 3ΐηρϋθΓ ε8ΐ. Οαηιχ·

ΓΙΠΙΙ βερίειη ι1ί«Ιιιι» υιΊιειη εϊΓοιιηΓινειιΐ, ηε(:β8$ε ε3ΐ.

1 11ε1)Γ. χι, 32 Β(((Ι. · Νιηη. χιιι, 32. 1^ο^η. ν,17. * ΙΛΙΟ. νι, 1. * ίοαη. ν, 8. · ίο», ι, 12.

(37) Ύχέρ το μέτροτ τω*· Ιξ σταδίωτ. ΗΊεΓΟίιν-

ΠΙΙΙΝ «·ρϊ$1. 15 ,ιιΐ Μ,/ιαιαιη, ιμι. 10, ΪΚ'Γ δ»1)1)3(ί «Χ

II. Ιιι.Γιίπιιιι ΙΓ3<ϋΐί'κιε ιίικιΐ^ιΐϋ ρεϋιιπι ιιιίΐΐίΐιιΐϋ ι!ι·-

Ιϊηΐΐ. ΙΙι·Ιι:.ι:ί νι·πι ιιια^ΊδίΓϊ ιΐιιο οιηΗοΐ'ΐιιη ηιίΐΐία

ϋοηβΐίΐυυιιΐ, ςυοά εΐ εβΓΐίυ$ νί(1εΐιΐΓ. Ναηι ίΐ;ι άοεεί

Ι. ΓΙ·* ιιι ΤΜίΙιί νοί'ΐιΐιιιΐΐ) ΟΤΐη·ϋυ]ιΐ8 ηιοιίυΐί ιΚΊί-

ηίΐίο α. ('.ΐ)ΐ. Ι·ΛΟ«Ι. χιχ, 1-2, ει ροΐϊδδϊπιυηι ι·χ

^ι^ικί III, ΐ'οιΐ]. 4, |ι.·1ί1ιιι·. ΙΙ1)ί ϊιιΐι-ι1 Λπ;\ιΐ) εΐ ρο-

ρυΐυιιι ΙοΙί(Ιειη ευϋίΙΟΓυιιι ίιιΐπ ν;ι!Ιιιηι ε&56 |ιι;ι:ι·ϊ-

ρίΐυΓ. 1 Ι ιιίιπιι ιιηι οο Μ;ι|)1ι;ι1ί (Ιϊε Ιϊΐ'.π ι>1, ϋΓΐ'ΓΐΙιΜ·.1,

υΐ ΙηΛβτρτβΙβίυΓ Κ. δείοιηοΐι. ϋ3ηι ου!)ίΐιΐδ εχ Υί-

ΙΠΙΜΟ Ιιΐι. ιιι, Γ:Ι|·. 1, βεδίιιιίρβιΐυ οοιΐ8ΐ:ιΙ; $ίνβ

ραίιιιϊβ νι ΙΙΟΓ 681 ϋίξϊΐίβ χχιν ; ΗεΓοϋοΐιιβ ϊη (Ίί,ι

κΙβιΙϊιΐΗΐ νι ε88β ΊΠ^ΟΙΊΙΙΙΙ ϋΐΊ'ΊΙιίι. ί(1 βεΐ δργυιών

οειιΐυιη; δργυιάν (>ε<1υιιι νι, βίνβ ευ1>Ίιοι·υιη ιν. Εχ

ςυο δβηυϊΐυΓίη 8ΐ3(1ΐο ρο(1ε$ οδβευο, <·ΙΙ|.ΠΟΜ:Ι>. Ιίικίΰ

Μ«ευϋιΐθΓυιιι,8ΊνερΰΐΙαηι ΗΜΗ 8ΐ»ϋϋ8 ν Γβ$ροηϋι·ηΐ:

ι[υαηΐυω ΐηΙϋΓ Ιΐΐίτυϋοΐνηι» ι.·ι Οϋνυΐί ιιιοηΐϋΐη Ιιιίβι·-

0 ν,-ιΐΐιιιιι Γαίΐ, υΐ ίοχι-ρΐιιιχ ίίΐι. XX, ("ΐ|>. 6 108ΐ3ΐυΓ.

Ιιίεο Αεί. εαρ. ι, εοιιι. 12, δ3ΐ>1>3ΐί ϊΐι·ι· αρρϋΙΙαίιΐΓ.

ΛριιιΙ ('.οΙιιιικΊΙίΐιιι ρ:ιυ!ο ιι)3]υΓ ι>ι ιπεηδυπι Η(;κΙιί ,

ιΐίΐιιι Ιίΐιπ) ν, ι·:ΐ|ΐ. 7, ιΐιΐηιιι <1ι·ίίιιιΙ ρεϋυιη ε88β ΓΧΧ;

μι^ί'πιιη νετο (1ηο8 3εΐιΐ5 οοηΙίηβΓε, π ε8$β ρε<1υιι>

όχι,; 8βΐιπ]ιι§βΓυιιι αυίειη :ι ΟβΙΙΊβ ατβρεηηεΜ νο-

(·;ιι·ί ; 8ΐ3(1ϊυηι ι1ειιϊ(]ΐιΐί ρ388υ8 Ιι;»1)ΐ:π: ι:χ\ν, Ιιοο 681

ρβϋεβ ΐιι:\νν. Ρβδδυδ εηϊιη (|υΐιιΐ8 ρε(1ίΙ>υ8 ευιΐδίβΐ.

Ιΐιιιΐι: ηιίΐΐε ρ38$υ8 ρειίεβ υαϋεηΐ ΥΜ. Οιχ'ξΟΓΪυδ νεΓ»

Ται·οηειΐ8ί8 Ιιίι. ι ΙΙί»ι., εβρ. 6, 3ΐ·ερεηηυ5 υιιϊ 813-

ϋίο ΐΓίΙιιιϊΐν. Οαη Γ3ΐϊοιΐ6 ΐπ ηι-εροιιηειη ΐ-χχχ ίιη-

ριιΐ3ΐΐ(1ί δΐιιιΐ ευ1)ίΐί, δίνβ ρειίββ οχχ, <|ποΙ Ά ϋοΐιιιη.

ΐΓΪΐ>υαηΐιΐΓ. !ι.ι ιιυίηία ρηΠβ ΙΙΚΙ]ΟΓ εήΐ ΒΓβρεηηΐα

ΗεΓούοΓι ρΙείΙιΐΌ , ς1ιο^ ^υ^;β^υι1ι ρ1ει·ί(|υβ νεΠιιιιΐ.

8ε^ ιΐε πλέΟρου ν^Γΐβΐ3ΐε Ιο1»(|ΐιυ 1)30 ιιιείίεικίϊ Γ;»-

Ιίυιΐϋ ρΐιιπυ'ιΐϋ ιι.^οιχ·, ηοηυα οΐϋ ηυ.Μΐ'ΐ ϋί>1, ηεα

ΐιΐΒΐΐΙαΙί.
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ιη :ι1ίφκπιι οχ ιϋ<·]ιπ* ίΐϋδ ϊηευιτϊδδο δ«1ι1)»1υιη. Α ?να δείξβ αυτού τδ θέλημα της Οαυματουργίας. ΟΟτβ

δβίΐ Ιιοε Πει ηκιικί.ιΐο Γβεΐιιηι οβί, υΐ ηυ* ρπχΐϊβίβ

βο ιιιίπ«ΊΐΙ;ι ιηοΙΪΓΪ ιΙβεΓονβπβΙ, οβΙοηΛβΓΟί. ΝυΙΙα;

Ιιπιι ιΐΐκ: ιιι:ιι·Ιιίιι;ν, ιπιΐΐι βπβίβδ, ηΐΐΐΐ» 8ΙΐΙ)ΠΙ611(1ί5

πκΕΐιίΙιιΐδ ίη5ΐππηεηΐ3, δβιΐ βοΐβ Ιιι1);<· οοπιε?Β νοεβ

30 ·νίπ ]ιΐδΙί·ρι·βοίΙ>ιΐ5 ιΐιπιΐ;) Ιιοδίίππι ηκηηίβ οοιι-

οίιίοπιηΐ. Οιιοδ φΐκίπη ΙιοϊΙθ5 Ιυεηβ δΐιρρίίεϊυιη οροιΊε1)3ΐ ,

ίιηρΙ(!ΐ3 Γικ-πηΐ '.

ΙιΧΧΧΙΙ. Ι.ι-χ πιίΐΜ ίκίνοι-δΐΐδ βοβΙοΓη ϊ ΙΙΙΪΙΓΙ^ νίεβί

ο1)ί1>3(, βΐ ιιη'ιουίφιο ρΓΟ δΐιυπιιη οροπιπι ηιεπίο

Γβρ6Ι1(ΐ6ΐ)31. ΑΐΙΙΟΙΤηίΕΪ ρΟΓΓΟ 8656 ρ6003ΐίδ Ο&δΙΠη-

ΧΟΓβηΙ, ;κ· ]ιπ·:ι νίοΐ3Γ3Πΐ, φίοιΐ ΓθΐιΐΓ«]υι·ϊ·;]ιΐΓ.·>η(Ιϊ

1ί(1<Μΐι βξεπιηΐ. Οο ςιιο ειιιη Μίο ΙΟΡΟ ϋϊχ^πηιυβ,

}ιιν3ΐ ΐιιιιΐίΊΐ οηϋοη Ιιοε Ιοεο ρπηροιιετε. ί ηδίηηιϋ

φΐΐρρε 5ΐιηΙ. φΐ;ι· ίη ρΓοιηρΙιι ΜηιΓίΓΐιχί ΓηΙΓκΙίοβ

703 Ιΐ3ΐχ;1. ΙΊ.ν·(·1::πιιιι νΟΓΟ, ίη(|ΐιίΐ, Ιι-^Ίϊ Πειιιη,

φΐί βΐ ^£ςνρΐϊοΓΐιπι οροδ ρΓ3?(ΐ3ΐυδ βδΐ, Γΐ ΑΠΙΟΓ-

ΓΗ5ΡΪ8, ΟεΓ^εζιβίδ βη Γείίφΐϊδ ^εηΐιΐχΐδ ο]οεΐίβ, η^τοβ

ϊΙΙιΐΓπιιι ΙδΓββΓιΙίκ :'.!! ΐ'ϋιΐιίι . <..ϊΐ], Ιιοο. ιηβηϋηΐιιιη (Ιοά'ιΐ,

Λοιι ^οη^Ηρ^ί^^ι *, ςυοπιθ(1η ϋΐίδ :ι1Ϊ6η8 ΐ3Γςί(ιι$

£81 ? ΛιΙι'Ο νΟΙΌ ΓΙΙΐϋδ Οδΐ, III ΐδΙΙ1(Ι ΠΟΠ ν'κΙι'Πΐ ,

ΙδίΜεΓιΙηδ ΙΓΙ ι;πιι δΐιηιη ΓεουρθΓ385β, ςηηιη ΙΙΙί ρεΓ

νϊιιι (Ί ΊριΚΊ'.πιΙ , <·:ΙΦΙΓ (·;ιρ!;ι, ςΐ!33 ΐηΙΟΓ ίΙ1θ8 ΟΟΠ-

νβηοΓηηΐ, φίρρφίβ βϊηοβΓβ οΐ ϊηΙΟΓροδίΙο ]«ΓΟ]ΙΙ-

ππΐιΐΐ) δ.ιηείΐ» ΓιιοΓαηΐ, οβδβ νϊηι1ϊθ3ΐ3. Εΐοη'ιπι Νοβ,

α (Γιΐιινίο ΙΊΙΙΙΙ υχοΓβ ΐπΐιυβηιιβ Γιΐϋδ βο ΙοΓιάοηι

ιιιιι Ίΐιιΐϋ 3θΓν3ΐυδ, ΟΓΐιειη Ιοιτίίπιιπ ιιιιίνοΓδίιιη δοΐιΐδ

ίη ΐΓ6δ ΗΙ)6Γ08, δοηη, €1ΐ3ΐη ι·ι ,!:ΐ]ΐΙιι·ι ρ»ΠίΙυ8 ι·-ι ,

ιιρπιΐ ΙΙΙπικιι-ιιπίΓΟΓΙΙπι ιιρρί(Ιιΐϋΐ 80ΠίΙ)ΙΙ8 ,

γαρ μηχανα\, ούτε μάγγανα ην, ου κριο\ , ούχ έλεπό-

λεις · αλλά μόνη φωνϊ} σάλπιγγος κεράτινης κα\ ευχή

δικαίου έκλίθηιαν καταπεσόντα τα τείχη των ύπεν-

αντίων. "Εδει γαρ αυτούς τιμωρηθήνβι, επειδή .έπλη-

ρώβησαναί άμαρτίαι των Άμο^[5α£ων.

φΐ;ιιι<1οι]ΐΜΐ1(·ιΐ! Λιιιΐι!·[Ιι;ΐ'"Γ(Πιι

ΠΒ'. Δικαστής γαρ ?ιν 4 νόμος κατά της αδικίας,

καΐ :κάτ7Γ;ΐ άπεδίδου κατά τα ίδια ίργα. Καΐ επειδή

εν άμαρτίαις ετύγχαναν οΐ Άμο^αϊοι, εν παραβά-

σ^ι γεγονότες, και άρνησάμενοι τδν ορχον 3ν ώμοσαν,

ως κα\ ήδη άλλη πού μοι εΐρηται · ουδέν δε λυπήσει

κα\ ενταύθα τα αυτά παραθέσθαι. Ταύτα γαρ εστί τα

πρόχειρα της του Μάνη δεινότητος, ότι καλδς ό θεδς

του νόμου, δς έσκύλευσε μεν τους Αιγυπτίους, έξ-

έβαλε δε Άμορ'ρ'αίους κα\ Γεργεσαίους, και τα £λλχ

ΙΟνη, κα\ ίδωκε την γην αυτών τοις υίοϊς Ισραήλ.

Ό λέγων, Λίή έχιθνμήσφς, πώς εδωκεν αϋτοϊς τ<3ΐ

αλλότρια ; Κ«\ ουκ οίδεν ό Ιδιώτης, ότι την Ιδίαν γην

άπειλήφασι διηρπασμένην άπ' αυτών, κα\ έξεδικήθη

τα μεταξύ αλλήλων γινόμενα εν όρω αληθείας καΧ

ορκω. Νώε γαρ, σωθείς άπδ του κατακλυσμού (38),

καΐ ή αυτού σύμβιος συν τοις τρισ\ν υίοϊς αυτού, καΊ

τρισ\ νύμφαις, μόνος διαιρών τδν πάντα κόσμον τοις

τριΛν υίοϊς αυτού, τψ Σήμ, καΐ Χαμ, κα\ Ίάφεθ

διεϊλε, βαλών τους κλήρους εν 'Ρινοκοροϋροις, ως

καΐ ή ακολουθία Εχει, κα\ ουδέν κενόφωνον, ουδέ πα-

ραπεποιημένον. 'Ριγοχόρονρα γαρ ερμηνεύεται

ιιΐί οοηδθη(3ηε3 Γ»ι»3 νιι'^ιιΐ ιιιιι οϊΐ, εηί ηίΐιίΐ ν:ι- ,, Νεέλ. Κ:Ά ούτω φύσει ο! έπιχώριοι αυτήν καλοΰσιν

κ ιι ιη 8ΐιΙ)θ3ΐ, 8ΐιι Ιβηΐ6Γ6 ΟοπΠοΙαιτι. Νβηι ΚΜηθ€θ·

ΤΗΤα Νββΐ ίΐΐΙβΓρΓβΐ3ΓΪ ρθ8$ίβ, ίΐιΐφΐι' :ι!ι ίΐ10θΙί$ :ιρ-

ρι·ΙΙ:ιΙπι· ; Ιίι·1κιιπι;;ι :ιι;1ι·ιιι νθϋί)1)ΙιΙΐΙΙ» ίΟΠΐί 81-

;;ιιίΙί(·;ιΐ. ηιιηιΐ Νιιοιιιιΐίί Ιι·ίΙ)ΐΐ8 ίΐΐϊι· ΠΙίίς 80Π?$ 8υ38

:>κϋίμιι:ινίΙ, οχ φΐί1ηΐ8 ϋχΜΐ υη3, φΐχ Ιοίυηι ίΐΐυηι

16ΓΓΛΠΜ11 ΙΓ:Κΐΐ1ΙΙ1 €ΟΠΐρ1βΧ3 ββΐ, φΐί ΗΙΐίΐΙΟΟΟΠΙΓίδ 3(1

<;:ιιΙι·* εχίοικϋΙαΓ, οοηΐίηοιηυε . 1·.μ\ ρΐ ιιΐιΐ, Μ:·.ι ϊ,ιηι] ν-

ΙΙΙΊΙΙ, Λιηιιιοιιοηι, Ι,ιί>·. ;;ιιι, Μ:ΐΓΠΐ3ΓΪε3ΐη, Ρβιιΐ3ροΓιιη,

Μ:Μ·;Ί:ι,ιι, ΜΙΚΊΊΙΙΙΟΙΙ, Ι-,6ρΙϋΙΙ1;ιηθΐη, 5)Τΐυ8,

1 Οβη. χν, 16. · Εχοίΐ. χχ, 17.

(38) ΛΤώε γί'ιρ σωθείς άπδ τον χαταχΛυσμον.

ΗΊδΙΟΠ3Πΐ Ιι:ιιιι· ιΊ ΟΓΐιΊ.·; ρ:ΐΓΐϊΙΪ(ΐιιι·!ΐι οχροηίΐ ίιι .·!»-

ΐΊΐηιΐο ρΐιιποιίδ, 3 ιιιιηι. 104. ΚΙιίηπεοΓΐΐΓ3 ευτ 11ο-

ΙΐΓβίεο ^Π^ Νοεί βρρβΙΙ.ΐΓΐ ριιΐοΐ ΕρίρΙ)3ηίυ$, ΙιΧΧ

ϊιιΙΟΓρΓβΙοδ Γεεοπιιιΐ; ιριΐ Ι-;·, τχνιι, 1_, ςιιοιΐ δερί-

ρΐυιη βδΐ Ο'ιχα ^Γΰ Τϊ, οΊ ΐ'.ΐίΊΊΊΐΐ,Ίιΐ /Ε$ΐ]ρΐί ,

νοΓίοπιηΐ 'έως 'Ρινοκορουρων, υΐ δ3ΐί3ΐιιΐ3 ιιυ$1θΓ

<ιΙΐΝΐ·η;α (ο'.ιι. Ι Λιηι. Η'κτοηχιιιιιβ 3ϋ Ιιιιηε Ιοειιηι:

Γηι ΙοΓΓεηΙβ .Γ.;Λ ρΐ; /. \ \ Ιϋιίιιοοιιπιπιηι ΐΓαιιιίιιίί-

τιΐΗΐ, ι/πυά αϊ ορρίάιιιη ίη ^Ε^αριί Ρυΐαχίίηα'ηαε

η>ηΐ'ηιί·ι, ηοη Ιαιη νετύα 5επρί«Γαπ((», ηιιαιη «ούτι»;

ί'ί'ί/Ί-Ί ί'ι,'ί ίΜ/ιΓίΐι.ΊΊϊ/ι'ι. Ι ι:.ί(' 510 ιΐΐϋιί 3('εΐ|)ίΐ11(||ΐηΐ

ο>·1 Λριιϋ Ερίρΐιαιιίυηι : 'Ρινοκοροΰρα γαρ ερμηνεύεται

ΛκέΛ,Ηί ίιίπιι $ϊι, 3ΐφ16 :ι!ιι> ΜΐΓ;ιί,:ι;ιι ιιοιιιίιΜίΠΓ.

"ΝΜΚϋ· οιιίιπ 13111 ίΐΐίρεπίΐΐδ ΙΙούΓΐίδΙΙΙΪ, :ιΐ!ΐ ΙΙοΙΙο-

ηίδΐιιί Γιιίΐ, υΐ 'Ρινοκορούρχν ίϋειη 3ε ^π; δϊ^ιιίΙΐεβΓΟ

ΟΓβΐΙβΓοΙ.

(39) ΚαΙ Μαρειατδύη[Υ. ΜβπΑΐκΙνιιοΜίιη ΓΟ^ΪΟ,

φΐοά εεί3πι, ία ΒίΙπνηί3 οδΐ, ιιοιι ίη ΑΓι·ίϋ3. Αυΐ

ΐχίΐΙΙΓ :ιΙΊι·||ιιιιι ίιι ΙοείΙΙΙΙ ΙΓίερδίΙ, :ι"! :ιίι!ιΊ 63 ΥΟΧ

«'ΐιιιΙΊιΐ ιιιιιιιΊ:· νί(ΙοΐιΐΓ. Νίιΐϋπϊιο άπδ της Μαρείας

Χίμνης. ιιΐ δίΐ Μαρ{·.ανή, νοί αΓκ[ΐΓκΙ «(1 ευηι ιηοιίηιη

άπδ δε της Έδραίδος έρμηνιύεται κλήροι · έπειδή-

περ ό Νώε εκεί Εβαλε τους κλήρους τοις τρισίν υίοϊς

αΰτοΰ, καΧ ΰπέπεσεν ό κλήρος άπδ 'Ρινοκορουρων

4χρι Γαδείρων, ΑΓγυπτον ξχων, καΐ Μαρειανδΰ-

νην (39), κα\ Άμμωνα, Λιβύην τε κα\ Μαρμαρίδα,

Πεντάπολιν, Μακάτην, Μακρόνην τε κα\ Λεπτημά-

νην (40), Σύρτιν, Μαυριτανίαν 4χρι των Ήρα-

κλεωτικών στηλών λεγομένων καΐ της Ισω Γαδεί-

ρης (41). Ταύτα τα πρδς νότον. Άπδ δε 'Ρινοκο-

ίηΠεχιιηι. Νβπι Μ3Π8 δίορίι.ιηο Μάρζια πόλι; <·ι

λίμνη βδΐ, ψι» οΐ ΜΗΓΚΟΐίδ ιΙίείΙιΐΓ ίιι ΛΙ^'Ρ10. Ίβ

<|ΐι:« δΐΓΐ1>ο Ιίΐ). χνιι. Α^υνΐΐ οοπ]ϋεΐιΐΓ3ΐη ηοδΐΓ3ΐιι,

(]ΐιη(1 Μαριανδύνη ρεΓ ι βίιιιρίεχ, ηρυΐΐ Ι''.ρίρΙι:ιιιππιι

ΛΌΓΟ ρεπ (Ιίρΐιΐΐιοη^υιη δεηΙιϊΙυΓ, ιιΐ ά-δ της Μα -

ρεία; οπ^ίηειη (Ιιιχοπί. Ρο$8ΐιιηιΐ8 οι Μαρεωτική\

Ιυ|(θΓ6. ςυο(1 εο(Ιεηι ΓοείιΙίΐ.Νβηι ΜβΓΟΟίίϋ

εοηΙι-ίΙιιΓιΙιΐΓ, εΐ ευιη 1.ιην:ι οοριιΙ»ΓΪ δοΐο

(40) ΛίΛΓ?)/ίά»"η>". Ιι(·ρ1ίδ ηοιιιΐηβ <ΐιι;ι·

ιιτίιεδ ΐη ΑΠ·ί(·» ηριιϋ [Μίιιΐιιιη, Ηβΐίΐη,βίβ. :

οο^ηηηιειιΐο Μ,ι^η:ι, 3ΐ(ι·Γ3 ΡΗΓΥΒ (ΙίοίΙυΓ. Α ρποπε

ΓοΐΊΐΐ3ΐιιι· ρεΓ ίηΠϋχίοπειη ίβρίηιια^ιιοηδίδ 3ρ«(1 ϋ)·-

ρπαηυηι ίη Ερΐκοορ. δΐηΐεηΐϋι άε Ιιστιΐϊώε (ιαρίίίαη-

(Ιίΐ>, δΐΐΐ) ΙίΐΙΙΊΐΙ. Ν ΙιΙιΊΐΙΓ !!_;;ΙΙΙΓ II [III ιΐ Ι ,ρι |ι|ΐ ! Π Ι ι ! III Λε-

πτιμάγνην ϋΐιΙΐϋΐΊΐιιεηιΙιιιιι, ηυΐ ι·βΠο Λεπτιτάνην.

(41) ΚαΙτΐ\ς έσω Γαδε/ρης. ΟιΐΒβϊ 6»(1ίΓ3 Γε^ίο

φΙ;|·|Μ3ΙΙ) ΑΓίΊΓΧ 811, 3111 Ί1 ,ΙΙΙ Ι ί ί,ίΙ:Ι,ι', φ1<Ί1ΐ:ΐΐ!ΐΙΙΠιΐ!ΙΙ!Ι

01 'ί πι;·,ί::ιι:.<· ϋι?.ρίΐιιί,ι· !ΐΜΐΐ!ΐ·ιι ίιιιρ'ΐ-ίπΐϋι. ιιΐί!ι-!···

1113 Ί'Γ ιΙί^,ΐΓ. !;ιΐ!:ι. Μ 1 ΊΊ|)^ΙΙ:ιΙι:Ι ίΜεεί'ΚΐυΓ, 1Π Μο-

ιίΐι.ι. Ροι·ΐ3$$β 8ίο ΐηΐθΓρΓ6ΐ3ΓΪ εοιιιιικχΓιιΐδ 1ϊι·(·ΐ,

ΊΙΙ χώρας 8υΙ)3ΐιιΙίαΙιΐΓ, μέχρι χώρας της έσω Γα-

δείρης, (]ΐι»; είΐΐ'α Οϋιίεβ ΐΐβΐυ $ί(.
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τΐ προς άνατολήν, την τε Ίδουμαίαν, χα\ Α

Μαδιινΐτιν, την τε Άλαβαατρίτην (4:2), χαΐ Όμηρϊ-

τιν, χαϊ Άξωμίτιν (45), καΐ Βούγεαν, χα\ Λίβαν (44)

άχρι τη,- των Βάχτρων χώρας. Ό δε αύτδς κλήρος

διορίζει άναμέσον του Σήμ τα προς άνατολήν. Τω δε

Χήμ ύπέπεσεν ό κλήρος προς πλάτος, ή Παλαιστίνη,

χα'ι Φοινίκη, καΐ Κοίλη, Κομμαγήνη, Κιλικία, Καπ

παδοκία, Γαλατία, Παφλαγονία, Θράκη, Ευρώπη,

'Ροδίπη, Λαζία, Ιβηρία, Κασπία, Καρδυέα, άχρι

της Μηδίας πρδς βορ^άν. Εντεύθεν ούτος ό κλήρος

ίιορι'ίει τον Ίάφεβ τα προς βορ'ρ'άν. Προς δε την

Μυινάπδτης Ευρώπης άχρι της Ισπανίας κα\ Βρε-

ταννίας. Εκείθεν τε τα παρακείμενα έ'θνη, "Εητες ',

«Λ ύαΰνεις, Ίάπυγες, χα\ Λάβροι, Λατίνοι, "Οπτι

κοί, Μάγαρδες (-45), έως διακατοχήςτής Στ-.ανίας, χαΥ

της Γαλΐας, της τε των Σκόπτων * (4(>) και Φράγγων

άνω χώρας.

ΙΙΪΙΙΊΙ ;ιιΙ ιΐδφίο οοΙιιπιιΐ38 ΙΚ'π:ιι1ί$, ΙηΙιΜ ίηΐ'οιιιιμκ!

0;ΐιΙ)·1:ιιιι. II, ι· κιιηΐ τεςίοηος :ιι1 ιιιοΐ'Ίιϋοιιι ροιτβοΐα;.

Αϋ οπβηΐβιη ΥΟΓΟ βΐ) βοϋβιη Βΐιίηοεοΐ'υΓΟΓυηι ορ-

ρϊϋο 1ιΙιιιιι;ι·;πιι, >ΐ3(Γΐ3ηίιί(1βιη, ΑΙαϋαδίΓΐΙίιΙεπι, 11ο-

ηιβπίβηη, Αχοιηίΐβιη, 1}υ§26ηηι οι 1,)·1)3ΐη, υδΐ|ΐιβ ία

Ι!:κ·1ι·ί:ιΐ)(ΐί Ιίηι·> : ϋϊϋειυ ιΙΙ;ι $ΟΓ8 3(1 υποηΐβιιι ;ιΙ>

:ιΐΐι ίΐιιΐίϋ δβιιιο ι·68ΪοηΊ1)υ8 (Ιίνηΐίΐ. Οιιϊ ςιιίϋβιη δοιι»

»1ΐβΓα 80Γ8 ίη 1:ιΐίΐιΐ(Ιίικ.·ιη ρορΓβοΐη εοηΐΐςϊΐ, εβφίο

Ρα1%8ΐίη3ΐη εοηιρΙϋειίΐυΓ, βΐ Ρΐκεηίεειη, < ι €α;!ειι

8\ ΓΚΙΙΙΙ, Οοιηπο^βηαιη, <;ίΓκ·ί.»ηι , Οβρραάοϋίαιη,

(ί;ιΙ:ιΐί.ιιη , Ραρίιία^οηίαιη , ΤΙΐΓβείαηι , Ειιτοραιη ,

Κΐιοιίορεη, ίαίίαπι, ϋιιτίιπιι, <_'.;ι>ρί:ιιη, (;.ΊπΙν;ι:;ιιιι,

.Μοιίκιιιι υ$ηιιε ;κ! βερίβηΐΓΪοηεβ : υ!)ί ^^ρ|)^ι Γβ*

ςίοιιβιη ('ΧΓΐιηΓιΐ. Λιΐ οεεϊιίεΐιίειη νβΓΟ, :ι!ι Ειιτορα

ιΐ8ςυε3(1 Ηίδραπίαιη, ει Βι-ίίαιιιιίηιιι, βε Πη'ιΙ'ιη).ΐ5 ίΐΐίι·

ιιβίίοηεβ. Ουο ίη ΐι·:ΐι.·ΐπ Υειιείί $υιιΐ, ε( 1);ιιιιιΐι, ίζ-

ΡΥ^εδ, 63ΐ3ΐ)ΓΪ, Ι.;ιΐίιιί, Ορϊεΐ, Μαβαπίβδ ιΐί(]ΐιι· :ι«1

Ιΐί$ρΐηϊ3ΐη,ει Οβίΐίαιη, εΐ δοοίοπιηι,

ΠΓ'. "ϋτε ουνοΰτως δί^ρέθησαν οϊ κλήροι, συγκα-

λεσάμενος Νώε τους τρεις υίοΰς, ώρισεν αυτών δρκω,

ϊνα μηδείς έπιβί) τω κλήρψ του αδελφού αύτοΰ, κα\

πλεονεκτήσει τδν άδελφον αύτοΰ. Χαναϊν δε πλεον-

έκτηςών ό υΐός του Χαμ επήλθε τη" Παλαιστήνων γη,

χιΐ κατέτχεν αυτήν, κα\ έπεκλήθη ή γη Χανααν ,

1 ί"θΓ. Ενετοί εΐ ιηοχ Λάλαυροι. *·ΕΡ· Σκώπτων. ΡΟΓ., Σκίτων.

1,\\\11Ι. ΟΪ8ΐπΙηιΙί8 Ιππιι: ίη ηιοιίυπι

Νοεηιυδ, εοηνοεαίίβ Ιι·ί1)υ8 Γι1ϋ$, 8αεΓ3πιεηΐο ίΐΐοβ

704 :>Ί''Κ'Ί ηεςυίβ ίη Γι·;ιΐι ίϋ 8υί βοΓίεηι ίην:ιιΙι>

ιι·ΐ, βιιηιςυβ ϊη]υπ3 είΓειιηινειιίΓϋΐ. Αι ΓΙκιηβαη

ΓιΓκίδ ΟΙΐ3ηι ;ιΙΪ(·ικιΐ'ΐιιιι ΜΊΊΠΙΙ ειιρί(Ιιΐ8 '.

οεευρβνίΐ, ςαΐ ου ί(1 ΙεΓΓα ϋηαηβαη αρρείΐαΐα

(42) 'ΆΛαβικττρΙττίΥ. 1*^- Άλαβαστρΐτιν. δεά

ιιΜ ΐι·π ;υ ιιιη ί.-ι :ι |ΐ! ιινίιιι·Ί:ι βίΐ, ιπίΐι ί ηοικίυπα $αΐίϊ

•Λ|ΐ!'!,·.ιΐιιιιι. Ιη δγπ3, νβΐ Αηίιίηιο 3ΐί(|υο Λα Οποί- _

ΙβΜ (ΐ'.ΐΓΐίΐ |,. ι-,,;. ηη 6$$β ιΐι'ΐιιιιΐιϋΐ |·;>ϋΙ 3<Ι]υηεΙ% ^

ΐ' _ιιιηι-, (·:Ι·Ι,·ΙΜ·. Λΐΐ|ΐΓι Ρίοΐεηιχο Αλάβαστρα

.Κ.·Μ'ΐ; ιπΐι- 6$1, 6ΐΑΐ3ΐ)3$ΐΓίηυ$ ίη β.κΐβιιι νΕ^'νμΙυ

ΙΗΟΗ8. ΙΊίιι. Ιίΐι. ν, ι :ΐ(). 9. Λί) ϊί$ ορρ'ιάα ΜΙΊΊΊΙΙΊ!,

Α1αίια»1τοη, 6'αηκηι. ΥΓΠΙΙΙΙ εχΐΓ3 Ιίιιοδ /Εηνρΐί, Ιιοο

βίΐ ί'Ιΐι .! ΐ;Ι)ίιιιιι.·ιιππ·;ιιιι Αΐ3ΐ)381ΓΐΙίί> Κ|)Ί|ΐ1];ιηϋ ιίε1)εΙ

ε?5β : ηεςυε ΐαιιιεη ίη ΙΜη νμίιι, ιιΐ.ιί (·]ιι^ιΙι;ιιι ηοηιί-

ηί$ ορρΜυη) ΓοΙΙοι :α δίβρηχηυβ, ίϋίιίεηιηιιε λίΟον

διάσημον ινρι-ππ ΒΟΓίοίΙ, Ιακ: ε8ΐ ;ι1;«1ι:ι.·>1ι·ί1ιΐη. ΟΙΙΙΙΓΟ

απιρΙίυ$ ι|ι· ι·:ι ιτμίιιΐιι- ι·ο;;ίί:ιπ<1ιιιιι. Λριιιΐ ευιηϋεπι

δίβρίιβηυηι ϊηνβηίο Ά^α6ούριο^, πόλις Συρίας εχ

' Ι:.ι!.,ι ι·, VIII ί.,'/ί|·ΐ')(ίί·ι))ί. ϋυ]ΐ18 6Χ 3ΐ1ίΐΐίΐ3ΐΟ ΥΟ<Μ8

τί(1ε ,ιιι αιΐ Ιιιιιιι Ερίρΐιβηη Ιοϋυιη εηΐϋΐκίαηιίαιη

• ,.ιι,ρ··!ΐιΙιί .ιΐ ι|ΐιιϋ ρο$8ίΙ Ιίιτί.

(45) Κάί Όμηρΐτΐΐ, χαϊ Άξωμϊτιν. Ηοιηβιΐΐα-

ηιηΐΓφοϊη^ιΙιίορΊα εεηδοΐιπ αρυιΐ δίερίι. Ρΐίηίυβ

1'Λ. νι, ι .ΐ|ι. 28, ίιιΐΐ'Γ Λι·;ιΙι:;!' ρορυΙοβ Ηοηιεηΐ33

Γβεβπβεΐ, β€ ηαιηεΓθ8ί88Ϊιηο$ ε£8ε βεΓίοίΙ. Ρίοΐεηι.

Ιοουιη ίίΐίβ ίη Απι1>Ϊ3 Ρείίοβ ΙηΙ>υίΙ, εΐ ((υίιίεηι ϊη

ίηιίιηο Γβοεββυ. Ιι,πκΙ ρροευΐ ;ιΙ> Λι,ιΐιίι·! Ιπ-ιί !;ιιι- "

• ίΐιιΐί, ςυϋ>ιΐ3 ουηι ΚυΙιΐΌ ΙΗΙΙΙ ι οοιηιηίαίΙυΓ. Νβο

.·:·'.ιιιπ'·1 Ι'ι ... ιιριιΐ'ί, <|ΐιί ΠΙ). Ι !>.· ί'ιΐΐιι Ρβπία),

Ρ3{|· 32, πι βούεαι ΐΓ3ε(υ ροηίΐ Ηοιηεπΐ38. Οιηΐιιΐί,

Ορμο$ϊΐο$ 6836 Μ.ιΓΠΐΙ Ίη ;ιΙΐο·;ι εοηΐίηβΐΐΐβ ΙΓ3Π$

Ιινιιιιιι .Κΐίιίορίΐί, ιριί Αυχοιηίΐχ νοοβηΐυρ. Όμη-

ριτώνδέ καταντικρύ μάλιστα εν τη άντιπέρας ήπείρω

Αιθίοπες οίκοΰσιν, οϊ ΑΟξωμϊται καλούνται, δτι δήαϋ-

τοΐς τα βασίλεια εστίν εν Αύξώμιδι πόλει. V ιι1ι'> 3ρυι1

ι ; , >',.[, ιΊπιι Λυχοηιϊΐ38 ;<!ι Ηοηιεπίίβ Ιοιίξο ίιιΐο·ν:ι 11ο

(Ιί$Ιίηεΐθ5, ηοιι ρι·ο ϋβιίεηι υκϋΓρΐΐοβ, ιιΐ ηοηηυΐϋ

• Π|>Μ·ΠΠΙ[. Λι· ιμΐϋ,Ι :ι<1 ΗοηιεΓίΐ38 3ΐΙίηκΙ, ϋβ

• ι ..ι,».·!-, ϊβΐίβ αεείρίεηύυβ εβί Ερίρΐιβηία». δε<1 ίη

Ίνιιΐιιίΐΐιΐι· ν°ΙΧ ι·>1 ιι [ :ι!ι εΓΓΟΓβ ρυ8δΊΐ Ι'\ΙΊ!Ν;ΙΙΊ.

Ν:ιιη Άξωμΐτις $ϊνε Λιιχυηιίΐίβ, αϊ νίιΐίηιυβ, ιη

.ΐΛ!ιίιΐ)ΐϊ;ι. ηοη ίη Α$'ο βϊίαιιι Ιΐ3ΐ)εΙ, υΐ νεί ΕρίρΙια-

ιιίαβ ϊρββ ΐιιϊΐϊο Ιιυ]υ$ ορκι·ί8, βΐ ίη δείηΊαηίς (Ιυεεί,

πιπί ιΐο ρΓορα^βΐίοηβ £βηΐίιιιη ;ιι;ίι. Ου»ηιο1)Γβιη

Λ.ιίι ;Γ Γ££ΪΟΙ1ϋ8,εΙ 2(1 ΙΙΚΊ Ιιΐιοιι &ίΙ»!> ι ιπιι Λ-,Ί,ιΐίι 1>

ιΊ Οΐ'ίι.!ΐιΐ:ι1ί1)ΐΐί ρβΓηιίβευίΙ. Νί$ι ΓοιΊβ Αιιχιιηιίΐ3β,

ι1ιΐΓΐιι:!.Ιιιιο:|ιιιη εΐ ΗοπιβΓίΐ38, ίη Λπιίικι ςιιοςυβευΐ-

Ιυεβηιΐοδ ςυίβρίβιη ριιίεΐ, ιιηϋε ίη ^Εΐΐιίορίβηι

ΐΓηηδΓΓοΟΓίηΙ; ΙΙΜΠΙ εΐ νΕίΙιίοραδ εοιιβοί ηΐ) ΑΓΒ-

1>ίΙ)ΙΙ8 ριορ;ιμ:;Ιικ, ί|]ςυε νεί βρρβίΐβΐίο ίρ83 (ΐπιΐι,ιΐ.

Είπιίιπ Άβασηνοί, ςυοϋ ηοιηεη ^£ΐηίορεί> Ιιοϋίβ

$ΊΙ)ί νίικΙΐΓΐιιιΐ, ίιιΛπιΙικι [ΙιιΐΓίΓΐΊ·;ι :ΐ])ΐΐιΙ δίερίιβηυιη

ροβίΐί Μΐιιΐ. ΥΊιΙι.· ηυχ Νΐ';ι.Ιί?ΐΊ' 3(1 Ούωριιΐυηι

^Κι Ιιίορ. οΙι$εΓν3ΐ Ιίΐι. νπ Ι><· βιηβηά. ιεηιρ.

(44) Καΐ Βούγεαν χαϊ Λίβαν. Βιι^βΒηι ΙΠΙΜ|ΙΙ.ΊΠΙ

βϋΐιί ιι·|κ·ι·ίιι. ΝΙΝΙ ηυο(1 ΕδΙΙιβΓίβ < :ιρ. ΜΙ, (>, Αηΐ3ΐι

ΙΐιιμιπίΝ ;ιρριΊΙηΐιΐΓ. δειΐ ρπο Βουγαΐος, Άγαγαϊος

φΜΐΙ;ιιιι ΐΊ'-,Γΐ'ίΙιΐιιιΐ, ηοη Γεείε. Ροιεβι εηίιη ί^ηοΐί

Γ!ΐ]ΗΜΐ:ππ Ιοεί ηιιιιιοπ ε88β, ει ςυίάεηι ίη δ}ΤΪ3.

Λ;ιιι> ςυοά Μβεβάο ε]υ8(1βιυ Ιίΐιι·ι Ο3ρ. χνι, εοιη. 8,

Απ)3ΐι 688β άίείΐιΐΓ, Ιι;ιιιιΙ ν.ΊΓίΐι $υ8ρίείο ε8(, ίιιΐη·-

|ιΐ·ι·1ι·ιιι (ΙΐΜ-ι-ιιιιι, (|ΐιί $υ!) Ρίοΐεηιχο Γβ^ε (.ι.ιτιιιι:

ιηΐ6ΓρΓεΐ3ΐίοηειιι 6(1ί(1ίΐ, ΜίίεβίΙοηΊβ ηοιηεη ^βηβΓ3-

Ιίυβ ιΐ8ΐΐΓρ388β ρΓΟ ρειε^Γΐηο, ει Ευΐ'βρχο, Ιιοε ι·:, ι

·Λ\) ΕαΐΌρχίδ οΓΐιιικΙΐ), φΐι Ίιι δνΓΪ3 Λίί;ΐ(|ΐκ: εοη-

8υ(Ιί$8εη(, ι-.ιιιη :ιΙι Α5ΐ3ΐίεί3 Οτχεί ΐιιιιι οιηηεβ Μβ-

οεϋοηεβ νοεβΓεηΐυτ, υΐί ί ,1ιι·ϊ^ιί:ιηί Λ Ί'ιιιΐί« νυΐ^ο

ϊΥβηά, Μ3ΐιιιιηεΐ3ΐιί α ι»ι>ϋί> ΊΊιι<·;ΐ! ηοιηίη&ιιΐυι·.

Οιιιπιι εοιι]οοΙϋΓ3ηι ίικΓκ·.ιΐ 5έΓΓ3Γίυ$ ηοβίεΐ1. ^ιιιι

£ίϋ3, (|π;ιιΐί!ΐιιι εχ 3εο£Γ3ρΙΓΐδ (·ιι.1ίμί ροΐε$1, ΐιΐιϊΐ,ι

ίιι Οπϋΐιΐί* ΐ8ΐο ΐΐ'πι-ΐιι ΓβρεπίιΐΓ, ιιίβϊ ςυοιΐ αρικί

1'οΐνΐι. ΠΙ), ν, Ηε8οροΐ3ΐηκΒ ορρί(1υι» ε]υβ ιιοηιίηί$

ε8ΐ. δε<1 ιτ^ίοιΓίϋ ηυη ορρί(1ϊ Ιιι»·. Ιοεο £886

Μι!ι·Ι11|· 3ρρβΙΐ3ΐίθ.

(4α) Μάγαρδες. Οπίπιιιιι $ίιιΙ Μ:ι^:

ηιιίυυ$ οΐίυιιι εβί, ει υίπιιη ΙιΙ\ι·ίι·ί

ροριιΐί 8ΐηΙ. Ν3ΐη εΐ Μ3§:ιι·ε!> Τιιίι;ι· ρ388ΐιη ΙΙιιπι;:ι-

Γ08 νοεαιιΐ ; ει Μαγαρυμός 3 (ϊΓϊεαβ νυΐκο Μαωμε-

τισμάς :)ρρι·ΙΙ.ιΐιιι·. δειΐ 1ΐ33ε 1υιι§6 Ερίρηβηϋ Ιεηι-

ρθΓΐ!)υ8 ΓβεεΐΐΙίθΓ3 ΓθΠ38$6 ΙΙΟΙ1 ( «ΙΙι^ΙΊΙΙΙΙΐΙ. 0»Χ-

ιυηιΐιιιιι ίμϊΐιιι· 3θΐρ1ίιΐ3.

(46) Της τε των Σκύχτωγ. Νοη πιβίβ, υΐ ορίηοΓ,

Σχότων ρΓΟ Σχ<5πτων Γερΐ)8ΐιίιηα8. δεοΐί 30 Ηίίραηίδ

οπιιιη ΙκιΙιΐΐΓΐΊΐΐΗ. Αι Γϊ,ιικί Ερίρπϋηίί ΐεπιροΓβ

ρρορε ΚΙΚΊΙΙΙΙΙΙ είΓεα ΙΊ Ι.Μ;ΙΙΙΙ εΐ Βαΐΐνίαιη

1)3111.



8. ΕΡΙΡΠΑΝΙ1

(|<ιθ(1, :·ί·!ΐΓΐ:ι Γε^ίοηο 8113, ηιιχ οΐ) ,τδΐιιηι πΓπιιιβ

(·<ι:]ΐΐϊ!οι!:ι νίιΙ<·1>;ιΙ πΐ', ΪΙΙίε Ιι:ι1ιί!;ιπΙ. ΕΓ^Ο ίπ ΗΙΊΙΙΪ

ροβββββϊοηβ (ΙοιιιίπΓιιιιιι οοΐΐυεηιΐδ, ΐ[π,ι· Ικκίίι· .Ιιι-

(1«;ι (ϋοίΐιιι-, ΠΓιοδ ίίΐοδ ^βιηιίΐ, ΑιηοπΊΐίβυηι, (ίεπ-

Ρ'ί,ϋΊηιι, ΡΙιβΓβζηΒΐιηι, 3βΙ)υ$%υηι, Ενχυιη, ΑΓΓΙΙ-

ι·3!υιη, Οιείίχιιιη, Αβεηχυηι, ΒΙΠΙΚΠΤ.ΊΊΙΙΙΙ , δίόΌ-

ιιίιπιι ιΊ Ρ1Γι1ίδΐ3Μΐηι. Οπ:ι:;ι οΐ) εηιΐδαιη Οοιηίιιιΐδ

ιη Ιρμι; νείεπ, υΐ Οδίεικίετεί "πι ]ιΐΓΰ]ιΐΓ»ηιΙο ίΐΐοηιιιι

ίηιρίοπ |ΗΜ:Ι·:Ι!;Ι : Νοηάιιιη , ίικ|ΐπΐ, ίηιρίβία ιιιηΐ

ΑΐΗοιτ/ιΐΒοπίΐίΐ ϊ'ΐΊΊΊΐΐΐί '. 01) ί(1 ίη ιηοηΐε (Γιιιΐίυδ Ιιχ-

βεηιηΐ, :κ· ιηΟΓ.ΐδ ίιΐΒοΙίΙικΙίηο ΙΙ;ΙΜ:ΠΙΙΙΙ, ιΐοηεο ιιΐΐηι

ίΐΐϊ οοηϋβιηηβΓβηΙ, ;κ· Γι1ίί$ δειη, ςιιοβ ίη}υ-

η(ΓοοβΓαπΙ,1)β1Ιιιιη βΐΐαιυ ίιιΓοιτοιιΐ.

δειηςοηυϊΐ Απρίιηχαι], ΑΓρΙιαχίκ^αΊηα

Ιαιη, 5α1:ΐδ ΙΙϋύβΓ, ΙΙε&εΓ Ρΐιβίεε, Ρΐιαίεο Κ1ΐ3§«ιι,

ΙΙΙΐ3{;3ΐι δρπιείι, δεπιοί» ΝηοΙιοΓ, Νηείιορ

Τΐιητβ Α1)Γ«Ιΐ3ΐη, ΛΙ)Γ3ΐιαιη Ικηαο, Ικηηε

Γθ1) .!ϋι::1ΙΙΙ, ^1(138 ΡηίΙΓΟδ, Ρ1ΐ3Γ68 ΕδΓΟΙΙΙ, Ε$ΓΟΙΠ

ΑηΐΓ3Π), Λιιιι·;ιιιι Ληιίη;ΐι1;ι!ι, ΛιιΓΐϋ;κ],ι!ι Ναα$5θΐι.

Γ;ι·ΐι·πιηι Ναη^δοη .ΙικΙ;ι· ΙΓΪ|)ΙΙ$ ρηηορίβ, 61 ^ββα

Νηνβ ίιΐϋ ΙειηροΓβ, Γιΐϋ 8βιη ΓΡ^Ίηηβιη 8ΐι»ιη ηοη

ιηοϋοηιιΐΐα ου]α$(ΐιιαιη ΠΙΪΙΙΓΚΙ, «οιΐ ]ιι$ιΊ5$ϊιτιο ι·ΐ.ϊ;ιιιι

!>«·'[ ]ιιιΓκ·ίι) η·(·ι·|·ιΐΊ·ηιιΙ. ΙςίΙιΐΓ ΗίβΓίεΙιυηιίδ ιιια·ιιί:ι

βρηηΐε κιι:ι εο11:ιρ$3 κιιιιΐ. ^υ$ι^ι^3 εηίκι ροεπηβ (1β

ίιψίΒΐίΙία Γβρείίΐ. Ρι-οίικίβ βερίειη ι1ίι·1)υκ ΙΙΠΙΓΟΝ

:ιηι1ιίοπ.ιηΐ, ίη φΐο$ δαΜιαΙαιη ίικ:ϊιϋΐ, ιριο ρΐεη»

Ι,ΧΧΧΙΥ. Νέο ίΐΐιΐίΐ πιοαο δϊΐϋβίο οοπϋ^ΐΐ. 8β(1

(Ίπιι Ηΐιηι.ΙιιΠΓϋ (::ιιιι1»Ί;ι1)Πΐιιι ίιι 1:ι1)(:πι:ιι'ηΙο Ιε-

κΓιπιυηϋ βερίειπ ΙυεεΓηακ ΙιαΙιεΓβΐ, οιηιιεδ ϋΐ* <]ΐιο-

Γκίίΰ ρ;ιι·Ίΐι.!ΐ' :ιοΐ'ί:ιιιΙι:Ί>;ιιιΙπΓ, ηεο υΐΐο ιϋο

Ιι:ιΙ βΛΓίπιι ίιϋιιικι ; »ι:.Ι <·;ι<1ι·ιΐ! Ιην δί

1 Οβη. τν, 16. * γρ. ϊαμαρταΐον.

(47) Καϊ χαΟ' έx.ά^·τη^ ·>\μίραγ. Ιΐΐυιΐ Γσως ηοη

άτκρητικώς βιιιηί ριιΐο, βε(1 ίιίοιιι εβκε 3ΐ(]ΐιε Κ(]ΐι»-

ΙίΙεΓ. ^υοιί ηίΐ καΟ' έχόστην ήμέραν 1ιιεϋΓη»8 3Γ-

81888, άκ ηοοίο, ηιΐϊΡ νυχθημέρου ρ«Γί 881, ιίιιΐιίιι,ιι

β$ΐ ηυΐίπιιι. 5ει1 ιιίΓυιη ίιιίεπίίιι ςυοηυβΙιιχεΓίηΙ ηοη

:ι.ΐι·ο εοηκίαΐ. ΙΛ, Γ:ΠΙΙΙΚ, εΐ ΑΙ>υΙεη$ί5 3(1 ΙΊΙι. Ι Βε§.,

ιιιιι-ΐιι (Ι\ιιι|ΐιι· ρίίΓΙΙΐ'Γ 3|·8Ϊ$8β 'ίΐτίΐιιιιιΐ, Ν;·Ι! Ι1Ο(·1(Ι

ρΐιιρεδ, <1ο ιΐίι· ρ;ιικ·ίοΓΡί, ηοε εδ(, ιιΐ ,ΙθΜ·ρ!ιιΐ8 :ι>-

βεΓΪΙ, ΙΪΙι. III, ι':ΐ|). 9, (|ΐι:ιΙιιοΐ'. Οηοπιπι ορίηίο

;ιιΐ' ΙιιπΙ;ιΙ(· ^(·ι·ψ! ΙΙΓ.Ι; ηίΐϊΐυι·. δι .|ΐπι1οιιι Γίχιχϋ χχι,

<ΊΙΠΙ 8, Ι3ΐη ηιβηε οοηιροηί Ιυεεηιχ, ηυαιη :ιϋ

νεϋρεΓϋηι οοΙΙοοβΓί <3ίοιπιιιΐΓ. βΐίη«(ίο εοηιρυΝβί Ιιι-

Γΰπιαβ, ηιΐΊΊΐιΙίΊ ιΐΐηιΐ, εί ηκαηιΐο ι·(ΐΙΙ<κ·ιιΙήι βαί αά

!·.·Λ/'(Ί·/ι/», 61ο., (]ΐιοιΙ ϊηΐεΐίι^ί ηοη ροιεδί, 8 1 νεβρβΓβ

ιΙιιιιΙ:ΐ\:ιΙ ικτΓΐιιΙΊ Ιιΐι(·πι;ΐΗ Ι1ΙΟΓΙ8 ΙΊκΠ'ίΙ. ΥΙΊΙΙΙΙΙ

ιιοεία <1ιιιιΐ:ιχ;»ι Ιπχίδδβ ρι.·Γ5ρί('ΐ;ο (ΙοεειιΐΓ Εχοϋΐ

χχνι, οοιη. 21, ιι!)ί ιΐβ ΙιΐϋβΓηβ ϊΐβ ρπΕ8ΰΓΪΙ))ΙιΐΓ :

ΙΑ βο(1ο«α6ιιη( βα*η Αατοηβί ////ι <·_/«.·., κί κ«//«ι? τηαηβ

/«Γίαί ουταηι ϋοιη;ηο:ί,ΧΧ, άφ' εσπέρας έως πρωΐ.

Ιι!ΐ|κιΐϋΐ εΐ ΟΧ Ιϋι. Ι ϋι':1. ι·:ιρ. III, ιτ.ιιι. 3, ι((·ι|(ΐι·ί-

ΙΙΙΓ. ί,νκτηα 1)η αηΐιφιαη ίΧ$ΙϊηβΐιεηίηΓ, ίηςιιίΐ^

8αηΐΗίΙ άοτηιίΐΐιαί ίη ίοηρίο Οοηιίηϊ, ιιί»ί (ταΐ ΟΓΓ.Ί
1)ή. ΟιιΊ Ιοουβ οΐίηι ίη Ι^:ιΐίηΪ8 Γθθιί<:ίΙ>ιΐ8 ιιιεηάοδβ

1ο§εΙ)3ΐιΐΓ ηορ, ηκχίο : Νβο ροίίταΐ νίάίτβ Ιηαηιαιη

1)α ιι>ιι,·<ΐ'ΐ.ιι»ι βχ»ιίη^νβηίντ,Άά\ΐΤ3α»«ί Ηεϋιηίεβιιι

ΙΐιΙιΊΐι, βΐ (Ιι ;ι:ι οπιιη ίιιΙΐΊ·|ΐπ·Ι:ιΙ ΙΟΙΙΙΊΙΙ. ΟπιιιΙ νίΐίιιιιι

οϋηι ]ί»ηι ϋΐιΙ)θ(Ιοΐ3ΐη$ «Γ:ιΙ ϋ)τηηιιχ, βΐ Ά Οοιιιειιΐο

ροηϋίίοε ηονίδίϊηΐΛ Γεεοηχίοηε δΐιΐιΐβΐιιπι «81. ΟικίΓβ

Ιι·υδΐΓ3 1ϋΙ>·.τ;ι ηοδίϋΐ- Ηα1)3Γ. π, ίι» οΙ)8θ!βΐ3? ηυίο

Ιεοΐίοηί ρ:ιΐνικ·ίιι.ιΐιη·, ηιιβϊί 1 εορυΐΐΐίτιιηι ίη Ηε))Γ33θ

νοιίιιηιίεΐ : Κι ηοη ροίεταΐ π'</«ι·ί, (Ι Ιιικτηαη Ι)ΰΓ.

Λ 5·.ίιτι εν αύτη χατψχηιε, καταΧείψαί τ?ιν Γοιον κλή-

ρον, δια τδ βοχεΐν είναι κιυματινίν. Κα\ καΟίσας ίν

"ϋ Τϊί το'·^ ^ήρ1» τί ν^ν καλουμέντ) Ίουδαίιχ, έγέννηιε

τοϋςυΐοϋς τούτους· τον τε Άμο^αϊον, κοΛΓϊργεσαΐον,

και ΦερεζαΓον , καΧ Ίεβουσαΐον, κοί Εύαΐον , καΐ

Άρουκαϊον, κα\ Χεττιϊον, καΐ Άσεναϊον, κα\ Σαμα-

ραΐον ·, καΙ Σιδώνιον, καΙ ΦΓλισταϊον. Δια τούτο κα\

ό Κύριος λέγει εν τφ νίμω, δεικνϋς, ότι οί άμαρτίαι

αυτών εν τω δρκω ΙιΛηροΰντο, ως λέγει· Ούχω

έπ.1ηρύ>0ησ·αγ αϊ άμιιρτίαι των Άμοφφαίωτ. Δια

τούτο παρέμειναν εν τ<Τ> δρει χρονοτριβούμενοι ϊν

τί) έρήμω, έως αν αύτοχ.ατακρίτους εαυτούς ποιή-

σωιι, κα'ι έ-έλΟωσι προς πόλεμον τοις υίοΐς του Σήμ

τοις ήδικημένοις. Σήμ γαρ γεννά τίν Άρφαΐάδ,

Άρφαξάδ τον Κηννά, Κηννά τδν Σαλά, Σαλά τον

Β Έ6ερ, "Ε6ερ τον Φαλέχ, Φαλεκ τδν 'Ραγάβ, Ταγάβ

τον Σεροϋχ, Σερούχ τον Ναχώρ, Ναχώρ τδν θά^/ρα,

Ηί-χ,α τδν 'Αβραώμ, Αβραάμ τδν Ιΐαάκ, Ισαάκ

τον Ιακώβ, Ιακώβ τον Ιούδα, Ιούδα τδν Φάρες,

Φάρες τδν Έσρώμ, Έσρώμ τδν Άράμ, Άρίμ τον

Άμιναδάβ, Άμιναδάβ τδν Ναασσών. Εν χρόνοις

Ναασσών του φυλάρχου του Ιούδα, κα"ι εν χρόνοις

Ιησού του Ρίαυη, Ελαβον οϊ υιοί του Σήμ την Ιδίαν

γήν, μηδεμιάς άθ'.κίας εν μέσω ύπαρχούσης, αλλά

δικαιοκρισίας. "Επεσε ο·3ν τί τείχη Ιεριχώ αυτόματα.

Ή γαρ δικαιοσύνη έκδικεΐ την άδικίαν. Εν επτά

ήμέραις περιεκύκλουν τα τείχη, κα\ έγίνετο τδ

Σάββοτον, ϊνα πληρωΟη ή δικαιοσύνη.

ΠΑ'. Ου μόνον δε τούτο, αλλά επτά λύχνους δσχεν

_ ή λυχνία του αγιάσματος εν τϊ^ σκηνή του μαρτυρίου,

κα\ καΟ' έκάστην ήμέραν οϊ επτά λύχνοι ί,πτοΛΧ)

Γσως. κα\ οϋο' όλως εν μι^ί ήμερα ήργει εΤς αυτών

αλλά καΟ' έκάϊτην ήμέραν (47) τδ αύτδ φως ην. 00

8ε(1 ΡΟδ ρ,οπιτηεηΐηποδ ηηΐο ΡΟΓΓΟΟΙΪοηεηι κ(·ι·Ί;·.·-·Ί

ΚΙ|ΜΊ·;Ι. Ηοιίίε νεί'Ο πιιη ΙΊι>Ιιι:ι·ίί,, θΐ (ιΐ·;ι·ι·ι-,. 1>:>ϋηί

(ΌΟΊΓ68 νι·ι·ίι;ι ί!Ι:ι, ΙαιΟΊΐκ Οοηιίηί αηΐεηιιαηι ίΧίΐίη-

<ιιΐί'ΐ<·ΐΗ>·, 3ΐΙ(Ή ευιηιιιβίί ΐιΊ1ιι:ιπιΐ. ΙΙικΓθηγιιιιΐΒ ίη

Ί'ηαΐίι. //('/·!·. Ιιυηε ίρ$υιη Ιπεηιη άβεΙαΓαηβ, ΙΙ.ΊΗ:

δΰΓίυίΙ : Οη,ιιά νετο αίΐ : < Ει αιιίεηιιαηι Ιαεβηια Ιίίϊ

ι-.ια/ί/ιιιιιι'ϊιΊΐιι· ϊη Ιαηρίο Οοηιίηί, ηΐη <τ<:ΐ ατ^α Γ> ;.

δαιηιιβΐ ιίο:·ηιίΐ1>αΙ , ι αηΐεηιιαιη Ιπατηα Οβί βχ»ίΐη-

ι/ιΐιΊΊ'ίΗΐ·, ίιιΐύΐΐίφίοροηβΐ.-αηΐίηιιαηιίαχ ι/ιαηκι /ι,η:,

φιαηάο ιΊΐιΙιΊΐί ίχζΐίηφΗΐηάα <τ/ιΐ Ιιιατηα. Λ'/ι- βηίηια

Ι)οηιΐηο ρετ Μοφεβη )ΐΐί!Ηΐη ίταΐ , αϊ εαάΐηι ϊατι-ηια

Ι) ίυ.<·ί'ΐΊΊ ιΐΜ/ιιι· ηιαιιβ. Ι^ίΐυΓ ηοείιι ιΐιιηΐηχλΐ :ΐΓ(!ι·Ιι;ι:!ΐ

ΙιιΐΊ'πιιΐ1, ι|ΐι;ι: Μΐΐι νε«ρεΓ8ηι «οε*·ικ1εΙ);ιηΙιΐΓ. ιηηηε

εοη)ροηεϋ:ιηΐιΐΓ. ΟΗ,Γ ιΐυο ρΙυΗηιιιιη (ΙίΜτ··ρ:ιΐιί.

ΛΙίικΙ, ιιιιιικιιη, 681 ϊιιΙΙνηίΓι' Ιιιι'ΐ'ηιιία, ίΐΐιιΐιΐ €ΟΜ·

ροιιι'Π'. Ρρ'ιυδ ϋίικί Ρ81 ι·:!ΐιιΐΓΐ:ι!ιι·ο 1ικ·ι·ι·ιι:ΐί, ϊηιροηβΓβ

βΐ :κ·(·(·ΐ!(!('π;. Ιιίριι εβρ. ίΐΐο χχνιι Κχοιίϊ, ϋοιιι. 2(,

υ!)ί Ι.;πίηε βίε Ιεςίΐυΐ' : £( ιοΙΐο€αΙ>αηΐ Θαιη ΑΟΓΟΠ,

α βΐϋ «/Μ5, Ηε1)Γ«ιοε βερίρίαιη β»ΐ "]ΐ"\ οΓάίηαΙιίι,

ίιι ι·;ΐ!ϋΙι·ί:ι1ιπ» ιιίιηίπιιη. Αϊ <;Ι·;ΓΓΙ· χαύσει αύτδ

(νίάεΐίεεί οΐ6Η.η)'Λαρών, κα\ υΐο\ αυτού άφ' ία-κέραί

έως πρωΐ. 8.·ιΙ ίη ίϊΐο Ιοεο, ηιιηιη ΑΙχιΙβη5Ϊ8 ρχ

Ο3ρ. χχχ, ΓΜΪΙΙ. 8, ρπιΓβιΊ, ρι·ο 1,:·.Γιικι ^οη^ροηβηά^

ν«ι·:ι1ιΐϊΙο, ΙΙεβΓΜία; 3Ό'Π ςιιοίΐ εβί αρίβΓε »ο ΓβρυΓ-

β:<Γθ, νεί ροΐίιι» ΓίΌΟΐκΙεΓβ, ΟΓΪΟΟΘ έπιτχβυάβαι, Ιιοο

β»ΐ ίη Ιοεο βιιο, βο ιΐιεεη, νβΐ οεΐΐη τεροηεΓβ. ί>ίο

εοηιροηεΓε ηιοΓίυυηι ίη Ιεείο, ςυοά ηοβ «ίιι ίιη'.ΐν

<ιι/<·>/ι·ι·>. ΙΙιίαΌιιι ν.το ρι·ουοηιιο<1 ίλΐίηυβ ϊηΐβτρτββ

Ιιπίιεί, ιμιαηιί,ι αιΙΙιιιΊΐΐ ΐαζ αά ναρίΓΗη, 11ι·!ΐΓ;ιι. ··

βΟΓίρΙιιιη β&ΐ Π"ί5ϊΠ, ηοοεβΐ αΐΐοΐΐιτβ, ιι»ροη?Γβ

(ΜαΙιτο; ίΧΧ έξάπτειν, Γ.€^ηά<τΐ^>\ν. Ιίΐ). Ι
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γίγονε γαρ τδ Σάβδατον (48) είς άπόκλεισιν, αλλά εις Α

έργον αγαθόν. Μηδενδς δϊ όλως εργαζομένου εν ταϊς

ίώβεκα φυλαϊς, μόνον τδ Ουσιαστήριον ουκ ήργει,

χαΟώς λέγει ό Κύριος εν τω Εϋαγγελίω · 01 Ιερείς

νμώτβε6ηΛοΰο·ι το Σά€6ατοτ έτ τφ ναφ, και εΐ-

«>· αναίτιοι. Τδ δε, βεβηλοΰσι τδ Σάββατον, τοϋτ'

Εσιι λύουσι. Λΰουσι δε πώς, άλλ' ή Ουσίαν προσφέ-

ροντεςτφ θεώ, ίνα μη άργήση τδ Ουσιαστήριον; 00

μόνον δε τούτο, αλλά χα\ ήλιος ανατέλλει χαΐ δύνει,

χιΐ ιελήνη αΟςει κα\ φθίνει, χα\ άνεμοι πνέουσι, χ.αΐ

χαρικΛ βλαστάνουσι, χα1, μητέρες γεννώσι, καΐ πάντα

γίνεται εν Σαββάτω. Δια τοΰτο γ.αλ ύ Κύριος έλΟών

οΟχ έτεχτόνευσεν εν Σαββάτω, ουκ έχάλκευσεν, ου

τι έτερον αλλά θεδς ων θεού Ιργον εϊργάσατο. Καί

φτ,σι · ΤΑρον τύτ χρά6€ατότ σον, χαΐ χεριχάτει ·

ίνα άτΛ του βαστάζοντος φανή τδ έργον τδ γινόμε- "

νον, ίνα πάντες έπιγνώσονται τδν άπ' ούρανοΰ έλ-

Οίντα πρδ; βοήθειαν υίοΐς των άν&ρώπων. Κα\ γαρ

;φ μεν ϊνπ ήλθε λϋσαι τδ Σάββατον · ουκ ήδύνατο δε

λΰαιι αυτό, εί άλλίτριον αύτοΰ ύπήρχεν. Οϋδε'ις γαρ

άλλίτριον λύει Ιργον, ει μήτι αν έκλήπτωρ αλλότριων

6 τοιούτος γένηται, καΐ αλλότριος επίσκοπος ', δίκας

εαυτού εξαγοραζόμενος. Επειδή δε ίδιον αυτού υπήρχε

το Σάββατον, δια τοΰτο λέγει, ότι Κύριος κστιγ ό

Τίός τον άτϋρώπου χαΐ του Σαβδάτον. Καί φησι ·

Ονχ ό άτθρωχος £ιά τύ Σάΰβατοτ γεγέΓηται,άΛΛά

το Σάββατον δια τόγ ΰνθρωπ^. Εί τοίνυν εποίη-

υεν 6 θεδς τδ Σάββατον δια τδν ανθρωπον, κα\ προ-

ετίμησε τδν ανθρωπον παρά τδ Σάββατον, ίνα ό άν

θρωπο; γινώσκη την άνάπαυσιν κα\ των μελλόντων β

την άνάπαυλαν. Αντίτυπα γαρ εστί ταΰτα των επου

ρανίων. ΈνταϋΟα γαρ άπδ μέρους, εκείνα δε ή πάσα

τ;λε;ίτης. Τδ Σάββατον ουν τδ εν νόμω εω; της «Ο

του παρουσίας· Ελυσε δϊ εκείνο τδ Σάββατον, χα\

ί&ωχεν ήμΐν τδ μέγα Σάββατον, όπερ έστ\ αύτδς 6

Κύριος, ή άνάιιαυσις ημών κα\ 6 Σαββατισμός.

Οϋε\ς ουν διοίσει Πάλαιαν άπδ Καινής Διαθήκης,

ούτε Καινήν άτΛ Παλαιάς. Μία γαρ εστί κα\ ή αύ*ή

συμφωνία. Ό δε αμαθής κα\ άπειρος, εάν Γδη δύο

άντλητήρας άπδ μιας πηγής άντλοΰντας , νομίση δε

ί:ί την διαφοράν των άντλητήρων διάφορα είναι καΐ

'.ί ύδατα · άχοϋστ) δε παρά των συνετών άλήθειαν ,

ότι Γεϋσαι των δύο άντλητήρων, κα\ Γδε, ότι δύο μεν

οϊ άντλητήρες, μία δε ή πηγή υπάρχει. Οϋτως εΤς

Κύριος, εΤς θεδς, εν Πνεύμα λάλησαν εν νόμω, και Ο

εν προφήταις, χα\ εν ΕΟαγγελίψ. Δια τοΰτο γαρ ου

1 Γ. άλλοτριοεπίσχοπος. * Εχοιί. χχν, 51 δασ.

1 ί!)ίϋ. 27.

(Ό :ΐ!. κ. (|ΐιεπι πιΐιΐιιχίιιιιΐδ : Ι,ΙΗΊΊΊΚΙ !><·"ι αηίβηναιη

·'·*ΐιι>ηιΐ'·ΐί'ΐ:ιι·. ίη ΙΊι'ρ. εδί χατασβεσθήναι, ίπ ι·ι!ί-

Ιίοπβ δίχΐί, έπισκευασθήναι. Εχ (]ΐιίί)ΐΐδ 3ρρ»τεΙ

ίιΐβπ» ββββ οοΐΐοοϊτε ΙιιεβΓηβδ, ι\\ιοά 3ΐΙοΙ1εΓε βιιρεΓ

Γίηϋείβοπιιη βΐ ηεεεηιίοι (· : εοηΐΓ3 νεπο εοιηροηκΓβ

ΐ(1εΐΙι £886 :ιΙ(|ΐιι· (·ΧΝΜικ·1:ΐϋ (Ιι·1ι·;ι1ιι;π!, εΐ δΐιυ ΙοϋΟ

ΓβροηβΓβ. Ι.Γ.πιΐ βηίηι εχβπιρίίΐεδ Ιαεβπιχ, (|υ:β

ι ΜπιΙι.ΊιιΙίΓΟ 8«1) ηοοίεηι Ίηιροβίΐη·, άίΐαεπίο Λεηιε-

ΓβηΙυΓ. Ι\ιι:Ι. χχν, (·ι·ιιι. 57 : /'Ήπν.ν βί Ι:ΙΓΙΊ·>ΙΙΙΧ\\\,

ίί ροηβ* ΐαί ίίΐρβΓ ιΊΐιιιΙιΊιιΙηΊΐηι, Ιίΐ). II Ι\ιι·. ε.ιρ.

Χΐιι, τεΓ$. 1 1 : Ειΐηηε αριιά ηοι αιηάβίαίιηιηι αη-

α Ιιΐ!··-τιΐιΐ· φι», νι α»·αη<Ια.ΗΐΗτ ιβηιρετ αά

8ί 3(1 νι·.-[ΐι·ί.ιιιι 3θϋειιι1ϋΙ)3ηΙιΐΓ,

ΛΓιΙοΙιοΙ *.·ΓΛεηϊηι δαί^πιοπ) ηοιι ηΛ ΊηΙεΓοΙαιΙβη-

(Ιιιιη, ϋπΐ ;ιιΙ |ΐι·:κ·^Ι:<ιιι|ιιιιι Ιιοιιπηι οριικ οβί Γηηείι

ΐιιΐιιιιι. €ιιηΐ(|Π(' ηβηιο ρί-ηϊΐιιβ ϊη (ΙιιΟίΙεοΊιη ΐπΐιιιΐιιι·.

θρβΓ»1»Ι8 68861, δΟΐυΠΙ ηΙΐΛΓΟ 1ΙΙΠΗ(11ΠΙΙΙ ΓθΡΪα1)3ΐϋΓ,

υΐ ίη Εναη^βΐΐο ΐεβΙαΙαΓ Οοηιϊηυκ : δαπηίοίβι »·ί-

Βίηνίοΐαηί 705 '" ΊΊΙ'/''Ο 8αΙ)Ι>αΙαηι, αε ι^ηερε^^αIυ

ίηηΐ *. ΡΓοΓηηαΓβ ΥΟΓΟ ϊϋειη β5ΐ, ηο. βοΙνρΓΟ. 0<ιο

ηιοϋο νβΓο βοΙνοΓΟ (ΙίευηΐυΓ, η'ιβ'ι ςιιοιΐ Οβο βηοΐ'ί-

Ιίΐ'ΐιπη οΟβπιηΙ, ηβ ηΙΟΓΒ βίΐ οΐϊοκιιηι ' 8εά ιιΐ ίβΐί

ρηρίβΓΡβηι, βοιίοιη ίη δα!)1)ηΐ« κοί ΟΠΙΙΙΓ οι οοοΐϋϊι,

Ιιιιι;» αυ^εβοίΐ, 30 ηυηη'ιΙιΐΓ, νπιΐιιι ηπι Ιΐκΐιΐί Ίιι-

^πιιιιιΐ, ΓπίΓΐιΐΝ ριιΐΐυίβηΐ, ιικιΐιτκ ρ:ΐΓΪιιιι(, εχΐ6Γ3(]ΐκ:

Γιυηΐ οιηηϊα. Ιάβο νβηΐοηδ ϊρ5β ϋοηιϊηιιβ ηοη {»ί>ΐ\-

Ιι'ΙΙΙ ΪΠ δ3ΐ)Ι)3ΐΟ ΛΓΐι'ΙΙΙ, 11(111 ΧΙ'ΟΙ'ί»!)), ίιπί ϋΐίίΐΐΐΐ ίιΐ

ββηπδ οχοΓουίι ; 86(1 υΐροΐβΟουβ ιΐίνϊηιιιη οριιβ ηιο

Ιίιιιβ ΟδΙ. ΤοΙΙβ, ϊηςιιίΐ, ςταύαίιιηι ΐηιιηι, ιΐ ιηιιΐηιία *,

ιιΐ βχ Ιρβο £68ΐαηΙβ άβ ιιιΊι·»οιιΙί νβΓίΙηΐβ εοη8ΐ3Γβΐ,

6( ΐΜΐιη οηιηβδ α^ηοδεεΓβηΐ, <]ΐιί υΐ Ιιιιιηαηο §εηειί

8υ1)νεηίΓεΐ, β οεοΐο ιΙβδοεηιΙοΓαΐ. ΝΪΓΠ τενοΓη δοΐ-

νεηΛι 8;ιΙιΙκιΐί §Γ»ιί3 νεηεΓηΙ ; βοΙνβΓβ ροππο δι ηΐίο

ηηπι εδβεΐ, ιηϊηιηιβ ροΐυίβδβΐ. Νεηιο εηίηι :<1ίοιιυηι

οριΐδ «Ιΐ'Νίπιίΐ, ηίδί :>ϋι·[ΐΐ)ΐ·ιιιΐ) ηδΐιτροΙΟΓ, εΐ οοπιιιι

ροΓβ^πηαδ ίηβρεΟοΓ, ηυϊ ίί!)ί ΙΊΐεδ 3ΐ·€6δδθΐ. Ιΐ3(|υε

ηυοιΐ 3ϋ δεδε ρεπίπεπεί 8^1)1)«ίιιηι, ίϋεο Οοηιΐηιι»

βιΐ, ίπςιιίΐ, Ι'ΊΙίιιχ Ιιοηιίηΐί ιΊίαιιι 8αύΙ>αΐί °. Ιΐεπι :

Λοπ ρΓορίβΓ 8αΙ>Ι>αΐ«ηι Ιιρηια /"αοίΐίί ί«( , $(ά 8ιίιΙ>α-

ΐιιη ρτορίετ Ιιοιηϊηβιη '. Οϋ»Γβ δϊ 8;ι1ι)ι;ιΙιιιιι ϋειι»

Ιιοπιίηίδ €3)183 οοηιΐίϋίΐ, ρΐιιτίδ ΐΜπικΙοιη 8;ι1)1ι;ιΙο

ΓΟΓΪΙ, ιιΐί Ι'ιιΐιιΐ'ΐΐιπ ϊΐίπιη ηυίείεπι ίηίεΙΙί^οΓεΙ. Ηχο

εηίπι εαείεδίίιιιη Π^ΙΙΓΧ 8υη(, ευηι 1>ίο εχ ρβΓίε ιΐιιη-

13X31, οιιπιί:ι ροΓΓεϋΐα ίΐΐίε 3ΐ)δθ1υ(3ηιιε δϊιιΐ. Οιι;ιιιι-

οΐιινιιι !·>ί)))1):ιΐιιιιι ίΐΐιιιΐ Ιβςε ρΓΧδεΓίρΐιιιη 3(1 ίρδίιΐδ

3(1νεηΙιιηι ιιβςιιε ρεί'δονεΓϊνίΐ, (|ΐιο (Ιειιιπη) 3ΐ>ρο-

ς.ιΐο ιιι:ι^ιπιτιι ηοΙ>ίδ ίίΐ^ΐκιΐιιιιι οΙιΙιιΗΐ, ηπί εδί Ιρκο

Οοιιιίηυ$, Γεηιιίεδ &3ΐ>1)3Γκ|ΐ.ιε οΙιίΐ'ΐ'ναΐΊο ηοδΐΓ3.

Νβηιο ίΐη(]ΐΐι' Υεΐιιβ βΐ) Νονό ΤβκΐΒΐηεηΐο, νεί Ιιοο

ηΐ) ίΐΐο 8ερ3Γ3ΐκΙυπι εχίδΐίιηεί. Ε$1 εηίηι ίΐιιιΐιοπιιιι

ιιιΐ3 ε:ιιΙοΐ!ΐΐ]ΐιο <.·οπ(·οπΙί;ι. δειΐ ρεπίπύε δβ τεδ Ιι;ιΙιρ|,

30 δι ίιηρεπίιΐδ ([ΐΓίδρίβιτ) 3ε πιιΐίχ δίΙυΐ3δ ιίικι·;

Ιι.ιυνιεηΐβδ εοϋεηι εχ Γοηΐβ νϊιΙοΒί. Τιιιη ΐ|ΐ^ β»

(Γινοι·χ;ΐ! δίηΐ, άίνεΓδβδ εΐώιη 3ΐ|υ3δ εδδβ δυδρϊεβΙιΐΓ,

Οείηίΐε νεΓΟ 3 ρΓυ(ΙειιΙίθΓίΙιυδ ιΙοεεηΐιΐΓ, βΐ Ϊ13 Ιο-

ηιΐι'ϋΐΐ", :ιιιΊϊ;ιΙ : Εχ (ΐΙι·;ιι|ΐιι· δίΐιιία ιΐι^'ΐΐϊΐίι, 3ε ιϋδεο

1 άιΐ3δ ϋΐ.'ΐδ ε$δε ΐ|ΐπ(!(·ιιι, δεά ιιιι'κ ιι;π ιιϋιίίοιιιίΐιΐιβ·

Γοιιίβηι. Εοιίεηι ηιοιίο υηιΐδ Οοηιίηιΐδ ΐ'»ΐ, υηυδςιΐϋ

> Μ»ΙΙΙι. χιι. 5. * ΜβΓο. ιι, 5. « ΜΒΓΟ. π, 28.

ίηΐεπίίυ ΙΊ·;ΙΙΙΙ εχκΐίηείχ, ηοη ιηοϋο ί)ΐι:ι(υοΓ, ιιΐ Ιο-

δερίιιι^ (·ι·(·ι!ίι, δειΐ οηιηεδ δερίεπι.

(48) Ου γέγοτε γαρ το Σάββατον. Ηυίο βΠίηβ 6δΙ

ςιιοιΐ II. Μόκο Ιιπι Μΐίπιοη ρ3Γΐε ι .Ιιιιΐ., ΙΓ:Κ·Ι. «Ιι·

83θΙ)»ιο οηρ. 2, § ο, δΓΓίΙιίΙ ιοΕΒηα ^ΝΚΤ ΠΤΏ1» ΝΓί

αι'κη τόπι π ατή Ν^Ν ο^ηη ππρα ,ΤΙΙΓΠ

β, ΐηηιπί, ύίάΜιΐί, Ιαι/ηι ηιιηηιιαιη οιηηίιιο ^ηι-

ιΐϊΐι'ηι ι'! ίηΐηιιηαιιαιη εαβ, ζκά ιιιίχίτϊοιηΐίιΐ·, (>ι·ιιί-

<1>ιίΐιιΐίχ αο ρα(ίί ρίαιίκίιηαηι. 1)ε Κ:ιΙιΙ»:ιΐο νει·»

ΙοηιιίΐιΐΓ, ΐ|ΐιιΐ(! χ^ΓοίοΓυηι 63υδ3 36 ρπιρίεη .ρΐ»

([;κι·ι1;ιιιι ιιιΐ!)°ΐ5ΐοπ3 δοΐνί ροδδε ρ1ΐ)ΐ·ί!)ΐΐδ Ίι·(·Ι;ιι;ι!.
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5, ιιηιΐί δρίπΐϋί, φΐϊ ϊη Ιοββ, ρι-ορίιοΐϊδ Ενβη- Α ούο ΠαλαιαΧ ΔιαΟήκαι , και ούτε δύο ΚαιναΧ Δια-

Οήχαι' επειδή ούχ ε ί σι δύο οι διαθεμένοι, άλλ' εΤς ό

την Πάλαιαν [των] παλαιών, χαΧ την Καινήν άναχαι-

νίζων.' ου την Πάλαιαν καταργών είς άφανισμον,

αλλά την Πάλαιαν καταπαύων, χαΧ τϊ( δευτέρα προσ

τιθέμενος περιουσίας κληρονομίαν.

ΠΕ'. "Αλλην δε πάλιν λέξιν 6 αΰτδς Μάνης παρεισ-

φέρει , λέγων, βτι Οίδα πνεύμα σωζόμενον 4;ευ

σώματος. Τούτο γαρ, φησΧ, διδάσκει 6 Απόστολος

λέγων, δτι "ΟΛως άχούεται εν ύμϊν πορνεία, χαί

τοιαύτη πορνεία, ήτις ουδέ εν τοις ίβνεσιν · ώστε

γνναϊχά τίνα του πατρός ίχ«ίν. Καϊ ύμεΤς περυ-

εστε, χαί ουχί μάΛΛον έχενΟήσατε, ϊνα

β8ΐ. 706 01* ί(1 ηοπ ιΙϋ°

Τε8ΐ3ΐΐ)βηΐ3 βυηΐ, ηεςυβ (Ιυο Νονό, ςυοηϊαηι ηβηιιο

Ι65ΐ3ΐοι·βί άυο δΐιιιΐ, &(!(! ιπιυβ ΐαηΐιηηηιοιίο, ιιυϊ 11"-

!;((![. ι Ιο ΥϋΙβΓβ Νονιΐηι Ίιΐ8ΐ:ιιιι·:ιΙ : ηβΟ ί(;ι, "Ι \Ί'[ιΐΗ

οχ8ΐίιΐ(;υεη<1ο άοΐβαΐ, 8β<1 ει Ιίηβιη ίιιιροηαΐ, βΐ 3(1

ϊβουηιΐυηι Ιιυιιυπιιπ ρθ88β»8ΐοηβαι Ιι·.ι:ι·,Γ<;ι·:ιΐ.

Ι,ΧΧΧΥ. ΑΙίϋίΐι β 5οπρΐιιι·3 Ιουυιη ΜβηίοηοΒίιβ

πι ιΐιΐ'ιΓιιιιιι :ιπΊ>.!·ι. Ηοϋ βηίιη, ίη(|ΐιίΐ, ίιινοηιο : δρί-

πίαιιι 3'ιηβοθΓροι·65;ι1ιιΙ<;πι <ιΙι!ϊιΐ(·η·. Πι;:»,! ίρ$ιιιιι ηίδ

νρι·1)ίδ άΌεοΙ Λ ρο.4ο1π* : Οιηηίηο ααάίΐητ ίη νυΚί [οτ-

ιήαιίΐιι, ιΊι'}ιΐ!ίΐιιοιΙι [ο^η^^αι^ο,<|ικΕηβ^η </βηίιί>Μ5 ηιιϊ-

άβηι ιΊτηιΐιιι· : αάίο «Ι ιιχοτεηι ιμι'ιάαιη ραΐήί Ιιαίιεαί.

Ει ιοί !////,ι(ί [·.·>/!,·,, ει ηοη ηια^ίιΙνχΐίΙίι-,υιίοΙίαΙιΐΓ β

ιηεάίο ναΐΐΊ ηιιί Ιιοο [αίΐηνι €οιηηΐί»ϊί. Ει/ο ·μι'κ',Ίιΐ '';''.;/ έχ μέσου υμών ό τύ ίργον τοντο πράξας

ι'υί /χχι' ρηκιαίί αυ.1αη ίρίτίΐιι, ΐαάϊοανί εκηι

ι/ιΐ! Ιιο€ ιοείιΐί ΠΜΐι/ΗίΛί/, ϊ<ι::ι·ιΊΐί<·>ιΐίΙ>ΐί.> υυύϊί, ΐΐ ϋο-

ιΐιίηο, αιιη ιιΐι'/ι ιρΊΐ'ίΙιι, ΙταΛΐΤΐ β]Η&ηιοάί 8αΙαηαι ΐη

ΐΗίίπ'ίκιη ΐαπιίί, κί ϊρίπίι<5 (αΐνιΐί βαΐ ίη άίΐ Οοιιιϊ-

ιιί1. .Ι-ιιιι πιπίί.-, ίιιΙ(.·ΓΐΙιι$ ηίΐιίΐ αΐίυιΐ βδΐ, ^ιΐίΐηι :ι1>-

βοΐϋΐα ϋϋιΐϋ ϋχκΐϊιιείίυ. ι.ΐιιιιιιιιιιΐο ίςίΐιιι- ι-ιιιιι ίιιιΐϊ.ι-

Γππιΐιΐιΐδ κι&Γιυ^υαίυΐ' $ο!υί>(]αΰ

ι ΐ!ί·|ιΐ)πιιιι ϋβϋβ ρυΙε$1 Ι:;ΙΓΠΪΜ|ΙΙΙ:

Αάεο ν.·ι·ι) βδΐ ΙΐϋΙΐί'Λ, υΐ ϋΐυιΐ ηοη

ν;:Ιι::ιΐ : ϋϋΓηϊδ ορβΓϋ ΓυΓηίϋΗΐϊοηβιη εδβο, ϋΐΐϋΐΐο-

ιίιιιιι, :ΙΓ, Ιίΐιίιΐίιιπιι, (·ι κί ξβπιΐδ αΐία; ικ·ο ιΐβ 03Π10

ϊίΐιιιιι, δεά ιΐε εβΓηΐδ ορϋΐίΙ>υδ Ιοηυΐ. Ν:ιιη πιπί $1ιι-

Ι'ππιι αΐίηυίδ <·οιιπιιίιΓιΐ, <·;ιπ> Ί^ΐιιιΙ εχ$θ(]ΐιίΐυι· ; ευιιι

;ιιικ.Ίΐι Ιεηιρεί'αιιΐίαιη $)1>ί οοιιιρ3ΓΗΓΪΐ, }αιιι «;ιι·ο

ΐ|ΐιοιΙ;ιιιιιικΐ(1ο 68δϋ ι·;ΐΓυ ιΐϋ&ίιιίΐ,

μέτ, άΛιατ τφ σώματι, παρίαν δε τφ χνεύ-

ματι, ήδη χέχριχα τύ^ τύ ίργοτ τούτο χατεργα-

σάμενοΥ, σνΓεΛθόΓτων υμών χαί του Κυρίου,

μετά τον έμοϋ πνεύματος, ααραοΌΰναι τύτ τοι-

οντοτ τζύ Σατανφ, είς ίΛεΟρον της σαρκός, ϊηι

τύ πι-ενμα σωθή έτ τ·$ ι\μέρφ του Κνρίον. "Ολε

θρος δε έπ"ι σαρκός ό παντάπασίν εστίν άφανισμίς.

Πώς ο3ν, άφανιζομένης της σαρκδς εν χειρΧ του

διαβόλου, κα'·. σωζόμενου του πνεύματος, £τι Εσται

άνάστασις σωμάτων ή σαρκός; Η:Λ ουκ οίδεν ό

δπειρος κατά πάντα, δτί τα ?ργα της σαρκός πορ

νεία, μοιχεία, ασέλγεια, κα\ τα τούτοις όμοια · καΐ

ου περί αυτής της σαρκδς λέγει , αλλά των ϊργων

της σαρκός. "Οτε μεν έργάσεται πορνείαν, ή σαρξ

ϋΟΐινβΓίϊΐιΐΓ : (]ΐιοιιι:ΐ(1ιιιοϋιιιιι Αρθί>1ο1υδ ΓϋΓϋΓΐ :

ϊηίΐίο ΰοη}ΐιηχίΙ α»ι6ο«, άίχίι : Ρι-ορίίΓ

/ιοηιο ραΐτεηι ίΐιαηι, ει ηιαίΓβιη ίΗαηι, α-αάΐιιεη'ϋίΐ

ΐί.αΐϊί .·,«(/·, ι,'ί <;π<Ηΐ άυ.ο ϊη αιτηεηι ιιηαιη ''. 8ίΰΐιΙ '/'""

αάίκκτΐί ιηει-βΙΐΊοί, «ιιηιιι εοΐ'ριΐ! βιΐ, βΐ </»ί αάΐια'ηΐ

Οοιιιίηο,αηιιι ιρίήΐιΐί «ιΐ \ Ιΐίκμιβ ΐ;ΐιί δΐυρρυιη οοιη-

ΗΐίΐΐίΙ,θ3Γθ6ΐΓιείΐιιι·, ηοη <:οι·ριΐδ (Ιυιιΐηχΐΐ, $(:(! ΓΙ, ο«-

ΐνι ;ι ίΐηιπί:ι, α<1βο(]ΐΐϋ αηϊιιια Ίρ$α ίη

ιιιοιίΐ) ιιιιιΐ;ιΐιπ . Ι)ιπιι εηϊηι

ι (·ϋΐ:ιΐ , 03ΓΟ Γιΐ ; ϋυηιηυε €3ΐ·η3ΐί$ δίΐ, οηιηίηο ε3Γθ

ιΙϊείΙιΐΓ. Αϊ ΐ[ΐιί ϋυηιίηο ικΐΐιχί'βΐ, ΐ.ιηι αοι-ροπ: ςυκιη

ηηίιιιο υηιΐδ ευιη βο δρϊπιυδ 6$1, 30 ςιιίϋηυίιΐ ίη

ίηοδί, ιιηυδ ιη Οοιηίηο δρίΓίΙυδ εΐϋείΐιιι·.

Γβ βίαΐυειίδ ίι!>·ιιι Αρϋ$1ο1υ$ : 707

ίο δρίΐ'ίΐυιιι (; εργάζεται· εάν δε χτήσηται έγχράτειαν, οϋχέτι ή

σαρξ εστίν, αλλά ή σαρξ μεταβέβληται είς πνεύμα ·

ως χαΧ ό Απόστολος λέγει1 ότι Ό απαρχής σνζεν-

ξας τα άμρότερα είπεν · Αντί τούτου χαταλείψει

άνθρωπος τύν πατέρα αύτοϋ χαί τΐ\ν μητέρα

αύτοΰ, χαί χοΑΛηΟήσεται τ·$ γνναιχΐ αυτόν, χα'ι

ίσονται οΐ δύο είς σάρκα μίαν ' ως ό χοΛΛώμενος

τϊ\ πόρνη §ν σώμα εστίν, ό χοΛΛώμενος τψ Κυ

ρ/φ ίν πνκϋμά εστίν. "Αρα ουν 6 την πορνείαν

εργαζόμενος σαρξ γεγένηται· ου μόνον αυτή ή σαρξ,

αλλά καΧ πάντα, καΧ ψυχή, χαΧ τα άλλα σαρξ γίνε

ται. ΚολληθεΧς γαρ τη πόρνί) σαρξ έγένετο, και ων

σαρκικός σαρξ όλως καλείται. Ό δε κολλώμενος τψ

Κυρίψ εν πνεύμα εστί, τουτέστι σώμα καΧ ψυχή,

_ __ . καΧ πάντα, εί τί εστίν εν τω άνθρώπω, εν πνεΰμα εν

ϊηφίίΐ, ροιιιίΐ ϊη ^ο^ρο^β οιηιιϊα ηιαιιΐιηι !Ϊη0αία ρτοιιΐ " τω Κυρίιο. ΚαΧ περΧ τούτου νομοθετών ό αϋτδς Από-

»ο/ΐίίί*. Υίϋε υΐ ιοΓροι-ίβ ςυοςιΐϋ ευηιΐίίοπίηι

ηιεί Οβαιιι :κ: ιιιηιιΐιι ιιηιιιι ηοδίΓυΓυηι κοηιρυδίΐο-

Γβιη, ςυί δβρίεηΐίΐ :ιο Ιιυηίΐβΐβ $ιΐ3, ιιΐί νοίυίΐ, ιιιιί-

νβΓδ3 ('ΟΙίΓ,ΙίΐΙΐίΙ. Ροδί 1)330 εΧΚΙΙίρΙΐΙΙΙΙ ( υ|·|Ι(ΐΙΊ8 ΙΚ>-

Νΐι 1 3(1 ΟίΓΙδίί ΟΟΓρυδ ;ιι·ι·(ΐ|ιιιιιικΙ:ι!. {)Η<:»ΐΗ<ίιιι<ΐ(ΐΗΐιι

61 ηοϋ οοτρη» 6'/ιπ«(! ινηιν», ΐΐ ηιβηιύτα άβ ηιοηιΙίΓο,

(Ι Εεοΐε&ία Οεΐ, <ινχ είΐ α)ΐ·ριιι> ('./ηι-,ιί'·. Ρτοίικίβ δι

<·ι.ι ΙΙΙΙΝ Οβί Εοείβδίΐ δρίπΐυί :κϋι;ι·ινΐΐΝ, Ιιικ ι·Λ1 |>ο-

ηιίηο,υηυδ ε$1 δρΪΓΪΙϋδ, (]υΐευη()ΐΐ6 ηΐι ε»(Ιβιιι <ΛΙΊ-

»1ίΙ, ικΊ'ίικΙ.· α δρίπία άβδεΐδοεηβ, βηϊηιβ |ΐ;ιι·ίΐι·ι· εΐ

εΟΓρΟΓβ ( οιιιιιιιι1:ι(ιιι· ίη (·;ιι ιΐι'ΐη, 30 51 ι|ΐιίί! :ι|ιιιι1 ίη

ίρ$ο οοηΙίηεΙυΓ. λ,ιπι ΐ|ΐιϊ Γιεπ ρυ$δεΙ, ραΐ'δ πι υηα

στόλος φησιν Ό θεύς εθκτο εν σώματι Λάντα τα

μέΛι\, εχαστον χαθίύς ήΟέΛησε. Κ.α\ δρα πως ομο

λογεί τδν θεδν ποιητήν του σώματος, χα'ι θέτην των

εν ήμϊν μελών, χα\ καθώς ηθέλησε τ?) ίδια σοφία

καΧ άγαθότητι. " Είτα πάλιν, άντ\ του παραδείγμα

τος του ημετέρου σώματος , του Χρίστου. Ως χαί

ημείς σώμα Χρίστου έσμεν, χαί μέΛη εκ μίΛους,

χαί ή ΈχκΛησία τον θεον, ήτις εστί σώμα Χρί

στου. Εί σώμα τοίνυν θεού ή Εκκλησία χεκολλη-

μένη τφ πνεύματι, τουτέστι τω Κυρίω, Ιν πνεύμα

εστίν, ό άπ' αυτής τοίνυν άμαρτάνων πνεύματος έχ-

πεσών σαρξ γεγένηται 2λως ψυχή χαί σώματι, χαΧ

Ί€ΟΓ. ν, 1-5. «Ερίιρδ. ν, 31 ; Οοη. ιι, 24. ». 1 €ΟΓ. νι. 10. 17. Μ ΟΟΓ. χιι, 18. · Ϊ1>ΐϋ. 27.

1)6681 αΙίΐ|ΐιίίΙ.
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Λ τίς ' εστίν εν αΰτώ. Έικί πω; έδύνατο μέρος Α δβίΒΐια; Ιι-ηϋβΓβΙιΐΓ, ηοη ΐΓηιΙεΓείιΐΓ »Ιΐο·η? Νεςυβ

παραδο&ήναι τω Σατανά, χα'ι μέρος μη παραδοθήναι ;

00 γαρ είπε, παραδοθήναι την σάρκα τω Σατανρ,

ΐλλα παραδοϋται τότ τοιούτον. Ό δε λέγων τύτ

τοιούτον δλοιχερή άνθρωπον συν ψυχί) καΐ παντί

τω άνθρώπω παραδέδωκεν. Ει ίε δ).ον παραδέδωκεν,

όλον σάρκα άπεφήνατο · τ6 πνεύμα 6ε έδήλου σώζε-

ββοι είς την ήμέραν Κυρίου , ίνα μη ύπδ αϊτίαν

γένηται ή Εκκλησία του σφάλματος του σφαλέντος

ανθρώπου, κα'ι μολυνβϊ) όλη ή Εκκλησία τω παρά-

πτώαβτι του ενός, λέγει · Παράδοτε τδί· σφαλέντα,

Ίνα το χγενμιι, τουτέστιν όλη ή Εκκλησία, σωθϊ\.

0(7". Άλλα φησι · Γέγραπται · Σάρξ χαΐ αΐμαβασι-

Λεΐανθεον ου χΛηροί·ομι\σονσι.Κα\ νομίζει εν τούτω

λέγειν ιι. Κα\γάρτώδντιοΰ δύναται πορνεία κληρονο-

νβΓΟ (Ιίχϊΐ ΛροϋίοΙιι.Ί : ΤΓβιΙεΓβ οαπιοιη δαΙηη3?,

Ιταάΐτε ε]ιΐίΐηΰάϊ. Αι ηαί ε]α$ιηοάί ιΐίοίΐ, ϊιιίεςηιιη

ρΓοΓβοΙυ Ιιοητιΐηβιη, Ιιοε εδί ΐηηι ηηϊηιαιη, ςιιηιη

οορριιβ Ιπχΐίιΐιτίΐ. ηβεβδδβ βδΐ. Οιιΐ ειιπ) ΐοΐιιηι ΙΓΠ-

ιΐΐιΐΐ'ΐίΐ, ΐοΐυηι νί(1ο1ίοοΐ οανηοιη β8δβ κί-ζ-ηΚίοαΐ; 31

βρϊπΐυηι ίιι ιΐϊοιη Οοηιϊηϊ $ει·ν3π ιΐ6ηιοη$(Γ3(, ιιΐ ηβ

Εοαίεβϊη (1«1ίη']υρηΐΪ8 Ιιοηιίηίβ κοοίοπβ

Ιυπ, ιιηίιΐί(]υε (Ιοίίοΐο Ιοία ίρβα ροΙΙυβΓείιιτ.

ίΐη ]ϋ!)βΙ Αροκίοΐιΐδ : Τναάίΐί εηιη φιί άβΐϊηαίΐ, «ί

' ΙΙΟΓ ι Ν( Γ.ι !·!,<:;. υηίνεΓ$3, ιαΐνιΐί ιίι -·.

ΙΛΧΧΥΙ. Α^υϊ βοπρίυηι ο»1 (βΐΐ) : ^α^α α $αη-

Τί'ΐ/ιιιΐιη Ιΐι'ϊ ηοη ροαίάβίαηΐ '. ()η:ι δεΓΪρΐιιτχ

ββηίβηΐίβ ιιοηιιίΐπΐ βΠίοοΓβ βε ρυΐβι. ΥεΓυηι 1οιΐ(;ε ίβ

μεϊν βασιλείαν ουρανών, ουδέ μοιχεία, ουδέ ασέλγεια, Β ββειταΐ. ΟειΊυπι εηϊηι εδί ηοη ροδβε δΐιιρππη

'.ΐίϊ είδωλολατρεία · τουτέστι σάρς κα\ αίμα. ΕΙ δε

περί σαρχδς καΐ αίματος τούτο νομίζεις, είναι αυτήν

την σάρκα, πώς έτι πληρούται τδ είρημένον Καϊ

ίσοι ίΛα€ον αϋτέν, Ιδωχετ αντοΐς ϊξουσίαν τέκνα

θβον γενέσθαι · οί ονχ εξ αΙμάτων, ονδέ έχ σαρ

κός έγεννήθησαν, ά,ΙΛ' έχ θεοΰ; Τίς εν κοσμώ

γεγένηται άνευ σαρκό; ; 'Αλλ' επειδή μετεβλήθησαν

αϊ γνώμαι · ου γαρ αί φύσεις των γεννωμένων άπδ

μητέρων χαϊ πατέρων σαρκδς καΐ αίματος Ιγεννή-

ίησαν «ην δευτέραν γέννησιν την άπδ της του Κυρίου

γ.ννήσεως δια πνεύματος χαϊ πυρίς· ΐδωχεν αύ-

τοΐς έζονσίαν τέκνα θεοΰ γενέσθαι. Ως ουν εν-

ταϋβ« εκ σαρχδς έγεννήθησαν χαϊ εξ αίματος. Και

ου λογίζεται εκ σαρκδς χαϊ αίματος ή γέννησις δια

την μεταβολήν της δικαιοσύνης. Καίτοιγε εν σαρχΐ

χαϊ αίματι, ως λέγει · Εν σαρχΐ γαρ χεριπατονντες,

ου χατά σάρχα στρατενόμεΟα. "Αρα ουν ένι σαρξ,

ου κατά σάρκα στρατευόμενη. Κοί δια τούτο λέγει

σάρχα χαϊ αίμα μη χληρονομεϊν βασιλείαν ουρανών ·

ου περί της σαρκδς ταύτης της καμούσης, της άγια-

σβείσης, της τω θεώ εύαρεστησάσης, αλλά περί της

εν αμαρτίαις έξετασΟείσης. Έπεί πώς αν πληρούται

ι4 ίίρημένον · Δει γΐφ τύ ιρθαρτύν τούτο έτδύσα-

σθαι άφθαρσίαν , χαϊ τύ θη\τον τοϋτο ένδύσα-

σθαι άΰανασίαν; Τηλαυγέστερον δε περί τούτου ό

ούτος Απόστολος σημαίνων , ίνα μη τίνες πλανη-

βώσι, χαϊ αντί των φαύλων έργων την του σώματος

«λάσιν άπελπίσωσιν εχ της αναστάσεως, λέγει · Λ'β-

χρώσατε τα μέλτ\ τα έαΐ της γης· άτινά εστί

16816 ΓΙ 1!.Ιι1ΠΙΙ οίιΙΪΙΙΠ |·, \)ι>ί; :ΐΐ1||1ΐ<·ΠΙ!ΙΙΙ, ]:ι·ΙΡΪΟ Ιίΐιί -

ιΐϊιιιίΐιι, ηεο κΐι.ΐοΐιιΐ Γί.ιιιι : ςυ26 οηιηία ρεΓ υ3ΐ·ηοιη οΐ

8;ιΐι^ηπΗ·ιη ίιιίεΐΐί^εηιΐΐ δυηΐ. Ναιη $ί οβΓηεηι εΐ

δΑη^υϊηεηι βίε πιΐΐΊρίΓΐιιπβ, ίιι ;κ! ρι·ορΓΪ:ιιιι Ιιοηιί-

ηίδ οαηιειη ρεπίηεαΐ, ηιιοιιηηη ιηο(1ο νβπιιπ ϋίικί

βδδβ ροΐεπί: (ίαοίηνοί ααΐεηι τεεερβηιηί ϊΐΐαηι, ύ«άίί

€Ϊί ροΐείίαΐοη /ίΐίοί ϋεί {Ίβτί, ηιιϊ ηοη εχ ίαη^ΐίίίΐί-

ίιη&, ιίΓι/ιΐί; εχ αιηΐι: ηαίί ,·,;<»(, &εά εχ Οεο ' ',' Ουί:, ίιι

ιιιιιηιΐο δίηε οβτηβ ηαΐϋβ οβΐ? ΥβΓαπι ςυοηίβιη ηοιι

ηαΙιίΓΟ; ςιπάεπι ίΐΐηππιι, ηυί εχ ραΐΐΐιίαηι οαΓηβ εΐ

53ηςυίιιερΓθρ.ΐξ3ΐί 8υηΐ, κει! βηίιΐιί εοηιηιιιΐβιί δυιιΐ,

30 Μ:(·ΙΙΙΙΙ!.< £εηεΓ3ΐίοηβ 3 Ωοιιιίηο ρεΓ δρ'ΐΓίΙυηι

ρΓΟο,ΓεηΙί, ρΓορΙθΓοη, ύεάίι, ϊιιςυίΐ, »///«

: /ιΐίΐ'ϋ !:,·! Ϊ:ΙΊ·'Ι §10 ί^ίΙυΓ βχ <·;ιπκ· ι-ίΐ'κ:

εΐ 83η£ΐΓιηε η3ΐϊ ευηΐ. Νοηιιε 1:ηηεη οί) ΐΓ3(Ιυεΐίο-

ηεπ) ίΐΐηπι αιΐ ]ιΐδΐίΐΐ3ηι, 3ΐΐεΓίιΐ3 εχ εβτηε εΐ 83ΐι-

Ιι.ιΙιιΊιΐΓ ^εηεΓ3ΐϊθηίδ Γ3ΐίθ. Ππ;ιιιι|ΐι:ιιι1 ίι;

ηίΙιΊΙοπιΊηυδ, βΐ 708 δ3η^ιΓιιιε ρεπιΐ3ΐιε3ηι,

νείιιΐ αΐίο Ιοοο ιΙΊι-ίΐ : 1η εατηβ αιηύαΐαηίβι ηοη εε-

οαηΛαιη εατηοη ηιίΙίίαηιιι$ °. Ουιιοϊτεα ίιιεδί ι

ι; $ε<1 ηοη δϋοιιικίυηι ι·,·ιπιοιιι ιιιίΐίίαι. ίίιιιο

3Ϊ(, ι::ιπΐι·ιιι εΐ

ηιϊηίπιβ ρο8δί(1εΓ6. Ιίΐιί ηοη ιΐβ εα εαΓηε ΙοηιιίΐυΓ,

ΐ)ΐι. ·· Ιβϋοπίιυδ αΙΐΓΪΐ3, (]ΙΙ:Γ. 83ΐιεΐίΐ3ΐε οοηδεεΓ3ΐ3,

ςυχ Π.·,, (Ιεηϊςυβ ςι·3(3 &Ί(, βειΐ ιΐβ ε3, ηιιχ ϊη ρεε-

Γ.ιΐιιπιιη 5θΓ(Ιϊ1)υ8 ι1ι·ιϊιιι·ΐιΐΓ. Ουοά ηϊδϊ ίΐ3 εδί, ηυί-

η,ιηι ϊΐίικί ίιιιρίεΐ'ΐ ροίεΐ'Ίΐ : Οροτίεΐ βηίιιι εοΓτνρΐί-

ΐ'ΊΙ,' Ιιυι· ΐηάιιετε ίηεοτταρίίοηειη, εΐ ηιοτίαΐβ Ιιοο /"/.-

άα,εη ίηιηιοηαίιίαΐαη'ΐ Οπου οίαρίυδ ϊ(1βιη Αρο-

ία, μοιχεία, ασέλγεια, χαϊ τα εξής 5ΐθ1υ$ δίςιιίΟε.ιηδ, ηε ςυί ΓθΓδίΐ3η οπ·;ιινιιΙ. ηΙι|ΐι<:

ηΐι 8εβ1εΐ'3 ι'.ι; ΓθΓΠΊ3ΐίθ]ΐο εοΓροΓΪδ ϊιι ΓββϋΓΓεείίοϋιί

; χαϊ τους όφθέντας τοις Γαλιλαίοι:, χαΐ λέγον- (ΙββρϋΓΑΐΌΐιΙ, Ιιΐδ νβΓΐ)ΐδ ΙιΟΓίιιΙυΓ : Μοηίβεαίί τηβηι-

τας, ότι Τοντοτ τύν Ίησονν ον έωράχατε άρ' οτα, φκα ζιιηΐ ϊη ίίΓΓο', Ιιοο 081, Γοηιϊεβίίοηεηι,

υμών άναΛαμβανόμενοτ , όντως έΛεύσεται ον 3(Ιυ1ΐβπιιηι, Ιίΐιίιϋιΐΰηι , ι·ΐε , ...

τρύχοτ εϊδετε αυτόν άναΛαμβανόμενον. Ιηιο εΐ εοβ ςιιί 0;ιΙϋ:Βίδ ηρρηπιεπιηΐ εοδ^ϋο βία αΐΐο-

Ουίί δαιιΐ : Ηιιηα ίεαιηι, ηιιεη νΜΐιΐίι α νοίιίί ααηηιρίαιη, είε νίΐιΐεί φιεηιαίΐιηυιΐιηη νϊαί&ΐϊίεΗη α5»α»ί;'ί«»ι8.

ΠΖ'. 'Απδ δ^ των είρημένων πάντων δύνανται οί

νουνεχείς τδν νουν έπιστήσαι επί πάσι τοις της

αληθείας λίγοις καΐ τοις άπδ ψεύσματος του προ-

ειρημένου λεγομένου Μανιχαϊου' ίνα, εϊ χαϊ ουκ

έπίμνήσΟην τινδς μαρτυρίας, άπδ των δύο ί τριών

'*·. είτι. · Ι ΟΟΓ. ν, 5. ' Ι ΰον. χν, 50. ' ίοαιι. ι, 12.

πι, 5. · Α( ι. ι. 1 1 .

Ι'ΑΤΚΟΙ.. Ο». ΧΙ.Π.

Ι,\Λ Χ \ 11. Εχ 1ιί* ίίικί' ίι;ι< ΙΓΠΙΙΝ ιΙι«1:ι $ΙΙΝ!, Ι

ϊηΐεΐΐί^ειιίεδ ΙιοιιΓιιιεδ ροδδΐιια ι.ιιιι 3ΐΙ νεΐ'08 8βΓ-

ιιιοιιεδ, ςυαιη »<1 ΜαηίεΙίίΒί ηιβιΐ(ΐ3οί3 βηίιηαπι :κΙνι·ι·-

ΙΓΙΓ, ΠΙ 1311ΚΊ8Ϊ ςΐΙΟϋρΊαΠΙ 3ΐΐ3ΐΐΙΠ1 ;ι!ι 00 ΙεδΙίΐΙΙΟ-

ιιίιιι» ρΓ^ΐεπηϊδεηιη, εχ (Ιυοίιΐδ ΙΙΙί$ Ιι-ίΐιιικηικ·,

• II Οι·, ϊ, 3. · 1 (Ιοί·, χν, 55.
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φια: εοηιιηεπιοΓανίηηΐ!, Γείΐφιβ Β!) βο ΓαΙβο εοηΠεΐ3 Α μαρτυριών ων είπομεν , τα πάντα αύτοΰ φωροβ}

. Νοβ «ιιίεηι 1οη§ο 3δρεΓθφΐε ίΙ'ιηβΓβ ψευδή. Ήμεϊς δε, πολλήν έπιβίβηκότες όδον τραχεϊιν

καΙ κινδυνώδει; τόπου;, μόλις ύπεξεφύγομεν ταυτηΛ '

τη; άμφισβαίνης καίθηρος όλετηρίουτής χεγχρίτιϊο;, Ι

ρεΓ ρεηευ1θ83 Ιοε3 εοηΓβεΙο, χ^Γβ βιηρίι'ΐδΐΐίειιηηι

ίΐ'.·ιΐΝ, βε εειιοΙιπΓιιΙειη, Ιοί,ιίεηι ίη ρπηιίδ 1ιεδΐΪ3πι

( ν:ΐΜΐηιΐ8 : ςυ» ιηιιΐίαππη ΙΓΠΙΙΙΙ κίιηΊΙίΙιιιΙππΙιιι;,

ν&πο£3ΐ» ('οηίικ'ΐιΐι.'Ν (Ιεείρίΐ. Εχ ςυί!)υδ οηιηίΐκΐδ

\ι·1»ι εοηθ3ΐυιη Γ ι οι οιΐΐιιηι πιοΓίίΓεπ πι 3ευΙεο νε-

ιιπιί Γοηίοιη εοηΐίικΊ. Μηηίυΐκειίδ εηίηι ειιηι ςεηΐίΐί-

(ιιΐδ ξεηΐίΐίδ εδ(, 3ε δοΐετη, Ιιιηαιη, δ'κΙεΓΟ (ΙκπιοιίΓ&φίο

\··ικ:ι·ηΙιιι·; (,'ιΐιιΐίΐίίϊ, ίικ[ΐιηιιι, οδΐ, ο εΙοΐΊδδίηοί, ο]υδ-

φΐε 8εεΐ3 6ι·χεοπιηι βυροι-δΐίΐίοηοδ ΐπχϋι. ΜΪ^Ο-

πιιη φΐοφίε ρπίΡδίί^ίβδ εοιηρίεείίΐυι·, ίη ϋϋφιε νο-

ΙιΚ.ΙΙΙΙΓ, .·!.·,! ΙΌΙΙΙΗΙΗΚ 1;ιιιι1;ιΙ, φΐηπιιιι <·ιιπ(ρ-:ΐί 3Γΐεδ

ριτβεφίίΐιιι·, ;π: νπΐιο Ιεηυδ Οΐιπδΐί 709 ηιιιιιϊικ:

μίοιί,ιΐιπ·. Ιη ΐ|ΐιιι εεηείιΐ'ίΐίιΐίδ δΐηιίΐΐίιηα εδί, ηυχ

<><·<·ιι1ΐ:ιΐο νεηεηο νβπείίΐΐε δυ3 ΙΊιΙΙίι, βίςυο ίιιίεΓ

Λ'.ΐΓία Γπιΐι'ίιι νεΓ83η$, ϊι-ππιι οηιηίιιηι, φΐίΐιιικ εΪΓ-

(Ίΐιικ1ίΐΐ;ι εδί, κίιιιΊΙϊίικΙίιιι.Ίΐι ι·\ρι·ΊηΓιΐ. Ειπηινει-ο

ροδίοηςιιβπ) Ποί ορέ, 3ε νεΓΐΐ3ΐίδ Γιΐδΐε, ηβεηυη εΐ

ϋΙΐΓίδΐί 83ΐι§ιιίηβ βε εοΓροηί, φΐοϋ εχ ΜΒΓΙ,Ι τενεΓ»

ιι.'Γαιηι ϋδ(, 3ε πκιιΐηοι ιιηι ΓβδυΓΓεείίυιιίδ, ει ιιιιίιΐδ

(·]πδΐ1ϋη)φ^ιε Οοί εοηΓεδδίοιιε (ΐΓ3εοηί8 ίΙΓιυ* ίη ηφΐίδ

ο»ριιΐ εοηίΓβρίιηυ8 ', ηοϋ βδΐ, ιηυΐΐίείρίΐβιη ίΐΐβιη

ΙιχΓεδίιη εΙΓιι^ηνίιιιυβ, ε3ριιΐΐ|ΐιε ϋοπιιηίιιιιϊηιυδ, ρηι·-

ΡΓΙΙΙΙΙ- ρπιηιπιι Ικι1ιι·ικ1;ι· Πεο <Ρι·;ιίί;ι· δυιιΐ, Ιιππ 3(1

εχΐ£Γ3$ (Ιείηοερδ ρι·(ΐρηι·;ιιΐ(Ιιιιιι, ίΐ3 ιιΐ β Ι)«·ο 8ΐιρ-

ρΐίεεβ ροδίυΐβιηιΐδ, ιιθ8ΐι·% »( ίη>1>εείΙΙίΐ3(ί δΐιεειιπ-.ιΐ,

ιιΐ, ϋ$ (|ΙΙ;Γ δ«8εερίηιυδ 3ΐ)3ο)υΐίδ, εαιηυΐ3ΐίοΓε$

«ίίίρη) τείεΓΓε ροβδίιιιιΐί.

ΛΟΥΈΚδυ» ΗΙΕΚΑΟΤΑ5,

{}ικε «( ΊβΓΓίίίί ΧΙ,νΐΙ, ίίΐ'β ί,ΧΥΙΙ,

Ι. Γο·>1 ίπιρπιΙι.Ίΐη ί11;ιπι, Λϋ ρτχ οηιηί :ι!ί:ι 1ι;ι·-

Γ8δί νίΓϋΙεηΐΒΠΙ, 8εΓρεηΙίΐ13Π1 βΐ 1ι:π·1ι;ιιΐι·:ιιι1 Μβ-

ηΐεΐιχί (Ιοί ΙΙΊΙΙΗΙΙΙ, !ΗεΓ3<·38 ι|ΐΓιι1.πιι ηοιηίηβ ρπο-

ιϊϋΐ, 3 ςυο ΙΙί(Ί·;\(·Ίΐ;>! ηοηιϊη31ϊ ΜΙΝΙ . Ιΐπ· ίη ορρίάο

Λ!μ\ι>ιί ίεοηίοηβ νίχίι, Ιιυηιβηίοιίΐιυδ ΙίηεΓίβ ίη

ρππιίδ .ΊΊΐιϋΐιΐί, 3ε («Γίΐεεοΐ'υπ) άίδείρΐίηίδ, ρΓ%8βι·-

Γιιηςυβ ηιε(1ίεπΐ3, εΐ 3ΐϋ$ 3ΓΐίΙ>υδ ϊιηουΐυδ, :κΙ ςϋ38

^Γ^\[ΐ!ϊΐιΐ·(ΐιη ςιιοηυε (ΙοείΓΪηβηι 3(1]υηχβΓ3ΐ. Λ<·

ηεδοίο 3ΐι εΐ 3δ(Γοηοηιί9β 3ε οΐ3|ζίε3Γυηι ΐΓΐίηιη

Μ Ίί-πΓι.ηιι ;ιΐΐι^ι·πΐ. Ρυίΐ εεΠβ \:ιι·ϋ.ί 3Γΐί1ιυδ ίη·

6ΐΓυεΐυ8, βίςιιβ εχρίίεβηάϊ ρεήΐυβ , ιιΐ ι·χ ίΐϋυδ

οοπ>ηιβηΐ3Γϋ8 3ρρ3ΐ·εΙ ; βεά ^£§}·ρΙίθΓυηι 1ίη£ΐΐ3πι

ροΐίΐδίηιυηη εβίΐυίΐ, «ιΐροίε ^εηβΓ6^ε§}'ρΐίυ$. Νέο νει·ο

ϋι·χε<ε Ηη^ιιχ Βείεηΐί» ηιε<1ΊυεΓΪΐ6Γ εβί ροΓροϋΙυδ,νίΓ

ίεηΐΪ8δίιηο Ίη οιυηΐϋιΐδ ίηςοιίο. Λίφκ: Ιιίε ςυίάειη

€1ιπίί1ί3ηυ8 Γυ!(, δβϋ ηοη ϊη οο νΐΐχ ^εηείΐ, ηυοϋ

Ιηρδίιβ, (·ι ίηιρβεΐυδ 3 νβηίαίε εχείιΐίΐ. ϋυπι ειιίηι

Ύείβιϊδ Νονίφαε Τεϋίβηιεηΐί εείβηΐίδδίιηυβ εββεΐ, ιιΐ

β3 άβ ρεοίοτε ίυο νείαι εχρτυηιεΓεί, βο εοηιιυειι-

13ΓΪ3 δεπρβίδδεί, ιιιιιΐΐιι (1ε ΜΙΟ <1υ^ιη3ΐ3

Ιίΐιίιΐίιιε ΜΙ;Ι ρΓοροβυίΙ.38ρεΓδίΙ, 3ε ιιιιίι!(|ΐΠ(1

1 1'Μΐ!. 1ΛΜΙΙ, 14.

(41)) Κατά Ίερακιτύγ. ΑυείΟΓίβ ου]υ$ δβεΐχ ηο-

. ΙΙΚΜΙ Υ3ΓΙ6 < !>ιι< ψιΐιιι- ιΊίιιπι ΙΓιι: ιιίι Ερίρΐιβιιίο.

Ν.ΐίιι 3111 ΗΪ6Γ3Χ, ;>ΙΙΙ Ι1ϊι"ΐ;ι(·.:>ϋ νθΙ'3ΐΐιΓ. (,Ι:ι:ι

ροδίβποπ ρρρβίΐβΐίοαο εεηδείυΓ βριΐίΐ 1Ιίΐ3πυιη

Μι. ϋύΐήηίι., «Ι Αιις. Μι. /ν· Ικτη». δαηε Μ ΙΙίε-

άπί) πολλών δμοιωμάτοίν πεποικιλμένης προ; άπά-

την των όρώντων , έχούσης δε κεκρυμμένην κατά

την κεντρώδη καΐ Ιοδόλον πηγήν της εκ πάντων

ορμώμενη;. Επειδή γαρ μετά Ελλήνων "Ελλην

έστ\ν, ήλιον «ροσκυνών, κα\ σελήνην, κα\ τα άστρα,

κα\ δαίμονα;, "Ελλην ό άνήρ, αγαπητοί, τυγχάνει,

καΙ ή αύτοΰ αϊρεσις τα των Ελλήνων ϋφηγεϊται, τα

μάγων επίσταται, χαΛ εν αύτοϊς έγκυλινδείται, αστρο

νόμου; επαινεί, τα αυτών π:ριεργαζόμίνο;, μόνον

Χρίστου σεμνύνεται δνομα λόγω · ως καΐ αυτή ή

χεγχρΐτι; κρύπτει μεν τον ϊον, άπατα δε οιά τη;

β ποικιλία;, εν μέσω υλών πολλών γενομένη, χα:

άφομοιουμένη μετά των ίντων. Εν δε τη του θιοϋ

δυνάμει τω ξύλω της αληθείας, κα\ αΐματι Χρίστου,

και σώματι τω άπίι Μαρίας, τω άληθινώς γεγεννη-

μένω, κα'ι τ?| των νεκρών άναστάσει κα\ τ!} έμολογ^ι

της μιας ένότητο; , συντρίψαντες την κεφαλήν τοΟ

δράκοντας έπ\ τοϊ; Οδασι, την πολυκέφαλον ταύτην

αϊρεσιν είς τούπίσω στρέψαντε;, καΙ κεφαλήν κατα-

θλάταντες, ευχάριστοι μεν θεώ διατελέσωμεν · έ«\

δϊ τα; έξη; αίρέιεις προελβεϊν σπεύσωμεν , Θε4ν

επικαλούμενοι βοηθον τη; ημών ασθενείας, βπυ;,

τα ^πηγγελμένα εν θεώ περαιώσαντες, τελείως θίψ

ευχαριστήσωμεν.

• ΚΑΤΑ ΙΕΡΑΚΙΤΩΝ (49),

Τεσσαρακοστή ί.ΰδόμη , ή χαΐ εξηκοστή ίδΐόμη.

Α'. Μετά την μοχθηράν ταΰτην χα\ Ιοβόλον ύίάρ

πάσαν αϊρεσιν και έρπετώδη του Μάνη βαρβαρικών

Θηριο6ολίαν της διδασκαλίας ανέστη τις Ίέραχα;

ονόματι, άφ' ουπερ Ίερακΐται. Ούτος εν τϊ) Αεοντφ

τ?1 κατ' ΑΓγυπτον ύπήρχεν, εν προπαιδεία ου μιχρϊ

ύπάρξας, Ελληνικών τε πάντων λόγων έπιτηδεύμασιν

ασκηθείς, ίατροσοφιστικ^ τε κα\ τοΤς Αλλοις, ιοϊ{

των Αιγυπτίων χα\ Ελλήνων μαθήμασιν άκριδω;

έπιστάς. Τάχα δε κα\ αστρονομίας κα\ μαγείας ό

άνήρ παρήψατο. Εμπειρότατος γαρ υπήρχε πολ)ών

λόγων, κ«\ 4ν εξηγήσει, ως ύποφαίνουσιν οί αυτού

λόγοι· πάνυ δε την των Αίγυπτίων επισταμένο;

γλώσσαν. Αίγΰπτιος γαρ ό άνήρ ην, αλλά κα\ τ}

' των Ελλήνων τετρανωμένος ου μικρώς, οξύς κατά

πάντα τρόπον. Υπήρχε δήθεν Χριστιανός, άλλ' ούχ

ενέμεινε τί) του Χριστού πολιτεία. Παρέπεσε γαρ,

χα\ όλισθήσβς έξώκειλεν. Ούτος μίν γαρ , Παλαιά»

κα\ Καινήν Διαθήκην σαφώς ειπείν άποστηθίζων,

και είς αυτά έξηγησάμενος , έβογμάτισε παρ' έαυτψ

άπδ χενοφωνίας έαυτοΰ όπερ αϋτφ Ιδοξε, καΐ δ ύ·π-

εισηλθεν αύτώ.

Γ3θ»δ 3ρρε11»ιιι1α8 δϊΐ, Οηοίοε ΓοΠ.ΐίδβ βιτίΐιβηϋιιιη

επί Ίερακάς. δειΐ ιπΐιίΐ ίη εϋίΐίοηε ηο&ΐΓ3 ιιιυΐ3Π(1υηι

εβηβυίιιιιΐδ. Νεηιιε νεησ 83ΐίδ τεείε ;ηΙ ευιη ηιοιίυιη

ίη11(·(·ιί ριιίεηι ροδβε ό ΊέρακαςτοΟ Ίέρακα. 8β<1 ϊ<Ί

Ίεράκα; τοΰ'ίεράκα, νεί Ίερακάς του Ίεραχά.
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Πούλεται γαρ καΐ ούτος την σάρκα μη άνίττασΟαι Α Νε^βΐ ί$ οηιηϊηο ΓεβϋΓβΟΓε εηπιειιι, ίιΐφΐβ αηίηι»

το παράπαν, αλλά την ψυχήν μονωτάτην. Πνευμα-

τικήν δε την άνάστασιν φάσκει. Και όσα έστ'ιν άπδ

των θείων Γραφών, είς έαυτοΰ νουν άναλεςάμενος,

οϋτως έαυτώ έπεσώρευσεν άτοπων πλάσματα , άττα

φαύλα έαυτώ μηχανησάμενος πρδς σύστασιν της αυ

τού αίρέσϊως. ΤΗν δε ό άνήρ έκπληκτος τη αυτού

ασκήσει, κα'ι δυνάμενος πεΐσαι ψυχάς. Αϋτίκα πολλοί

των ασκητών των Αιγυπτίων αϋτώ συναπήχθησαν.

ΟΤμαι γαρ, ότι περΥ αναστάσεως νεκρών ως ήρνή-

σατβ την της σοτρκδς άνάστασιν, άπδ Ώριγένους τάς

προφάσεις είληφως, ή άφ' έαυτοΰ της διανοίας τοΰτο

έξεμέσας. Ου παραδέχεται ούτος γάμον, φάικειν '

είναι τοΰτο Παλαιάς Διαθήκης. Τους μεν γαρ περί

τον Αβραάμ και Ισαάκ χα\ Ιακώβ κα\ Μωϋσέα ^ _ Γ..Γ

χαϊ 'Ααρών χα\ πάντας τους αγίους , Ήσαΐαν χα\ Οιιϊρρε Α!ιι·:ι1ι:ιιιιιιιιι, ΙΜΙΙΚΊΙΠΙ εΐ ^οοβιιπι, Μογ-

5θ1ί ΐπΐιιιίι, ρνοίιΐιΐοφκ; δρίπΐ3ΐεηι ο$$β ΓββυΓΓβΟΐίο-

ΙΙ8Π1 3556ΠΙ. δίΟΡηΠΙΠΙ 710 νΟΓΟ Ι.ΪΙΙΟΓ3ΠΙΠ1 Ιβδίί··

ιι:οιιί:ι εοΐΐϊρειιβ, ι·1 3(1 ίηδίίΐιιΐυιη δΐιιιηι ;κ·. ηιεηίειιι

;κτοΐ]πιΐ(>ι1;πι« , ιιΙΐΜίπΗ^Μΐπ ί[ΐι;ι,·(1;ιιιι (Ιο^ιιιιιΐιιπι

εοηιιηεηΐβ ειπηυΐανίΐ, εΐ ;ι.1 ΙΚ>:Π·ΜΙΜ βιιαπι εΐβΐιί-

Ιίΐ'ΐκΙ,Ηη ρι'ίΐίΐι <|ΙΙ;ΙΊ|«ΠΙ ο\<·ηΐ]ί!:ινίΙ. Οΐι.'ππιΐ νίΙ;ι:

ίΐΐε ίηδίΐΐιιΐο 3ε ί,ΊΊΐοη' ρΐαηβ 3(1π)'ΐΓ3ΐ)ί1ί$ Γιιϊΐ, Γΐ

3(1 ηΙ1Ί(·'κ:ιΐί1ο8 αηπηος ΐη ρηιηίς οΙΓιοαχ. ΟΙΙΒΓΟ ρίο-

τΐςυο εχ ΛΙβνρΐΊίδ ηιοη3θΙιί5 ίη ΐΙ1Ίιΐ8 ΟΓΓΟΓΘΒ 3(1-

όιιοΐί βυηΐ. Νβιη ηιιοίΐ 3(1 ηιοιίιιοπιηι ΓΟϋΐίΓΓΟοΓιο-

ΙΙΓΙΙΙ ίιΐΐϊιιοί, (|ΐιοι1 οηπιίί ΙΥΜΙΓΠΤΙ.ΙΟΙΜΊΙΙ ίιιΙί(·ί:ιΙΐϊ!·,

ΐ(1 31) Οπβοηβ ηιιιΐυ.ιΐυδ νίϋβΙυΓ, ηί$! ία βχ 8Ρί>ο

Ι(1ϋΐΐ) ηιιρΙίπ$ Γβρικϋβΐ,

ΥβΙβΓΪϊ Ί'(·-Ι;ιηκ·ιιΓι ρπ>ρπ35 Γιιίβκο (Ιοοοί.

Ίϊρεμίαν ομοίως δέχεται, κα'ι προφήτας ηγείται, καΐ

συγκεχωρήσθαί φησιν εν τη Παλαιά Διαθήκη τω

γαμώ συνάπτεσθαι · άπδ δε της ένδημίας του Χρί

στου μηκέτι τδν γάμον παραδέχεσθαι, μήτε δύνασθαι

αυτόν κληρονομεΐν βασιλείαν ουρανών. Τί γαρ, φη-

«ιν, ήλθε ποιεΐν καινδν ό Λόγος ; ή τί χαινδν ήλθε

χηρύςαι ό Μονογενής και κατορθώσαι; Ει μεν γαρ

περί φόβου θεοΰ, τοΰτο είχεν ό νόμος· ει δε περί του

γάμου, κεκηρύχβσιν αί Γραφαί · εί δε περ\ φθόνου,

πλεονεξίας κα\ αδικίας, ταύτα πάντα περιεΐχεν ή

Παλαιά Διαθήκη. "Εν δε μόνον τοϋτο κατορθώσαι

ήλθε, τδ την έγκράτειαν κηρύξαι εν τω κοσμώ , χα\

έιυτώ άναλέξασθαι άγνείαν κα\ έγκράτειαν άνευ δ£

τούτου μη δύ.νασθαι ζξν.

Β1. Τάς δε προφάσεις ταύτας πανταχόθεν άναλέ-

γεται , όταν εΓπΐ), ότι και Τύν άγιασμύν ημών, οί

χωρίς τον θεύν ουδείς δψεται. Εάν 8έ εΓπωσιν

αύτω. Πώς δ Απόστολος έ"φη, Τίμιος ό γάμος, χαϊ

ή .·";',-)/ αμίαντος · πόρνους δε χαϊ μοιχούς χρι-

»·8? ό θεός; χα\ ευθύς επιφέρει αύθις λέγων · Υπερ

βάς δε ολίγον λέγει, ότι Ή άγαμος μεριμνφ τα τον

Κυρίου , πώς αρέσει τω Κνρίφ, χαϊ ή παρθένος.

Ή 6& γαμήσασα μεριμνφ πώς αρέσει τω άνδρΐ ,

χαΐ μεμέ^ισται. Εί τοίνυν εστί μερισμδς , πώς δύ

ναται όπου μερισμδς , επί τδ αΰτδ χοινωνήσαι ; Και

ίί θεώ ουκ αρέσκει , αλλά τφ άνδρ\ , πώς δύναται

ι, ΑβΓοηοηι 3ε 63ΐκ·ΐη8 οηιιιεβ, νείιιΐ 1δ3ί»ηι οΐ

ρ:ΐΓίΙεΓ 35είδεεη(1ο8 εχίϊΐϊηιαΐ, εΐ ρΓορΙιε-

138 3Γΐ»ίΐι·3ΐυΓ ; ιηιρι καίριο ίη Υοίετί Τθ8ΐ3πιεηΙο

Πεΐΐ3δ Γυίδδε ; άειΐ ροδί ηιΐνιιηΐιηιι (Ίιΐ'ίίΐΊ ε3δ(1εηι

υΐροίε ΐ|ΐπ1)ΐικ( ιηη ο(Εΐβ8ΐε τε^ηαηι

Γ'Ι ηεςυοβί. Οιιίϋ βηίιη, ΪΠΓΙΙΙΪΙ, ΥεΓΐ)ΐιπι ηονϊ

υΐ Γβεει-εΐ 3ΐ1νεηίΙ? ςιι'κΐ, ϊηηιιαηι, ηονί ρΓ36(1ιε3Γε,

βυΐ ςοοά ε^τε^ίπηι ίβείιηΐδ ηιοΓιιϊ νοΙιιϊΐ? 8Ί Βοί

ΙίπίΟΓβηι ά'ιχεπδ, Ιιοο ]ηιη Ιβχ ί|»>3 εοηϊίιιε1)3ΐ; δι

ηυρίίαβ, εΐίιηι ίη 83επ8 Ι.ίι1επ8 ρπεύϊεβηΐυΓ , $ϊ

ίιινίιΐί.ιιιι , :ιν;ιι·',Ιί;ιιη, ίη]ιΐδΙίΐΪ3Πΐ (ΐαηιιιβδδβ (Γκ·3!5,

Ιΐϋεε οηιηϊβ Υείεηε Τεδΐ;>ιηεηΐο εοηιρρείιεηδβ δΐιηΐ.

8ιιρει·85ΐ εΓβΟ ί(1 ιιΐ ιιηιπη εΠϊεερε νοΙιιεΓίΐ, ιιΐ

εοπίϊηεηΐίβηι ρι·;ρ;Γκ·;ιι·οΐ ίη ιηιιιπίο, 3ε βί.^ί ίρδί

ε38ΐίηιοηί3Γη ϋεϋςεΓεΙ, δίηε (μι:ι ο)>ιΊιιπ·ί νί(3 ηοη

ροβδίΐ.

II. Λιΐ ί(1 νεΓΟ ϋοςπΐ3 Γοιιιρπιΐΐϋηιΐιιηι υηίΐεειιη-

φΐι' :ιιμιηιι<·ηΙ;ι εθΓΤ0^3ΐ, νιΊιιΙ ίΐΐιιιη Ιοπιηι : Κιιιι-

ι-ίί/ίΓΐ/.'ίίΐίίί'ϋ! νειίΓαιη, ιίηε ηνα ηβτηο νίάεΐιϊΐ Οβιιηι *.

Ο'ΌιΙ δι Αροδίοΐί (ΙϊιΊιηιι ϋίικί ο!)]Ίεί38 : Ι1ιιιιυηιιιι!η<

ιαηί ηημίΐιΓ, ει ΐοηι$ ϊηιηιαίνίαίιι» ; ΓοηικαΐοΓί! αυ-

ΙΙΊΙΙ εΐ αιίαΐίετοι ;>«/ΊΥ«'>ίί Οεα$ ', βίε ίΐΐβ τεδροηίΐοΐ :

Αΐηυί ραιιΐο ροδί ίϋειη Αροδίοΐυδ (Ιίείΐ : Ιηηυρία

(οΐΐίΐίΐα <-·.·.! ί!ι·. Ιιϊι ηιΐ(Β Οεϊ ί«ηΐ, ηνοηιοάο ρίακαΐ

Οοιηϊηο, ει π'π/ο. Νηρία ΠΓΟ ϊοΐΐϊάΐα αϊ ηνοηιοΛο

ρΐαεεαΐ νΪΓΟ, α άϊνϊκι αϊ \ Γηιΐι: δι ιϋνή,ίο ίηεδί,

θ|ΐιοηιθ(1ο ΊηΐεΓεε(1εΓε εοηιιηιιηίο ροίεβι'ί Αο $ί Οοο

ηοη ρ1.ιι·ι·:ϊΙ, 58(1 ΥΪΓΟ, ροίεβίηβ ΙιΚΓεϋίΐΛίβηι 3 Πεο

παρά θεφ χεχτήσθαι την χληρονομίαν ; ύίά γαρ τάς Β εοηδεηιιί? Γ.υπι βυΐεπι βίε ΗοΓίβΙαΓ : Ρτορίπ /Όι··

Χορνείας εχαστος τί\ν εαυτόν γυναίκα έχέτω,

ούχ επαίνων, φησ\, γάμον μετά την παρουσίαν, αλλά

συμβαττάζων, ίνα μη εις περιττδν βλεθρον έμπέσω-

Λν. Είσΐ γαρ ευνούχοι οΐ εαυτούς εύνουχίσαντες

ίιά την βασιΛείαν των ουρανών · χα\ , θέΛω ,

φηι'ι . «άπας εΊναι ως έμαντόν ' και , Ώμοιώθη ή

βασιΛεία των ουρανών δέχ.α ΛαρΟένοις, πέϊ·τε

μΐύραΊς , χαϊ πέντε φρυνίμοις. Φρόνιμοι παρθένοι ,

μωροί παρθένοι , πλην παρθένοι , βασιλεία ουρανών

άπεικάζονται · χαΧ ούχ είπεν, ϊγγαμοι. Πολλά δε

τοιαΰτα έαυτώ επισωρεύει, ?να δήθεν παρεκβάλί)

γάμον.

1 ΟΟΓ. φάσχων. * ΗβΙ)Γ. χιι, 14. » Ηε!ΐΓ. χιιι,

1 1 Γ-ΟΓ. νιι, 7. · Μαΐΐΐι. χχν, 1, 2.

; (ΐιιΐιΊΐι, ηηηιφιίιηνί χηιιηι υχοΓειη ΙιαύεαΙ ',

ηοη 1;ιπι1:ιιΐ(Ιιι>( 711 Ι1"5»1 ιώνεηΐιιπι ΠοιηίιιΊ, 88(1

ΙοΙει·3ηϋ38 ηυριίαδ ριιΐβΐ, ηβ ιιι.ι]ιι« ίη εχίιίυπι ρι ;<· ·

ε'ιρίΐεβ Γυβηΐ. 5ι«ιί εηίηι «Ηηιΐί/ιϊ, </κί ϊβιρδοί αι-

οιηηε$ εαε $ί<·ηΐ ηιείριιιιη ' . Τιιηι : ϋίιηίΐε [αααηι

αϊ η'<ιι:Ηΐη οΓ/ιιηιιη ηΗΪηφιε νίΓ^ίηί!>Η! , ηΗΐιηιηι

ί/κίΗί/Μϊ εταηΐ (α»κκ, εΐ </ΜΐΉί/υβ ρτιιάεηία ". 1]Ι)ί

Ι3ΐιι ρηΐ(1εηΐ68 νΪΓξϊηεδ, (]ΐΐ3ΐη Γ;ιΐιιπι, κοιΐ ηίΐιίΐοηιί··

ηιΐδ νίΓ^ίηεδ, ευηι εοείοδίί τεςηο οοιηρ.ΐΓβηΐιΐΓ ; ηηε

(1ε ηπρΐϋ8 ηιεηΐίοηειη Γεείΐ. Μιιΐΐ;» \Α §;εηιι$ ίΐΙί;ι

3(1νει·5ΐΐ5 ηιιρΓιίδ ηοοιιηιιιΐηΐ.

. *Ι ΟΟΓ. νιι, 31. 5ίΙ)ίϋ.2. · Μηΐιΐι. χιχ, 12.
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ΛΤΓΟ ριιοπιΐοδ .Ήΐΐε εη<ξηίΠοΐΜ:ϊ ιι*ιιπ) ΙΏΟΓ- Α Ου δέχεται ίέ του; τκιΐοας τους τελευτι'ντας *ρ4

Ιυο$ ηάιιΓιΙΙϊΙ, δεά α ρΓοροϊϊΐβ δρρ. Γβ]ΙείΙ. ΤΝίβΒΐ γνώσεως, αλλ' 4πο6άλλ€ΐ αυτούς της νομιζομένης

εΐιίιιι ίδίοβ εόκίο'δΐε ΓΡ^ΠΙΙΙΙΙ οπροβδειτ, φΐιιικίοφίϊ- ελπίδος. Φάσχει γαρ τούτους μη κληροίομεΐν βάσι

ζε™ εερίαπιεη ηιιΐΐιιιη οίηεπηί. Νηηι φΐί ϊη ε«ίΠ3-

ιηεη ϋεβοεηιΐίΐ, ηοη ϊοΐ'οηαΐΐιι·, ηίαί 1( ,ίιίιιιβ ίβΓία-

ΐίηΐ '. ^ιιηΐ'ε ειιιη ηο ίί φΐϊιίεηι φΐϊ οηπαηΐ, ηϊδΐ

II Ιεβίιϊηιε ρπαδίίΐεπηΐ, εοΓοιιοηΐιΐ!·, φΐηηιο ιηίιιιΐδ

ηιιϊ ηο 3ΐ1 εβνίΒίΓβιι φΐ'ίΐεηι νοοΒίί δΐιηΙ?

Ραΐ'αϋίδυηΊ ΡΟΓΓΟ δκΐΐδϊΙ.)ϋειη είδε ηοη ριιΐβΐ, φΐο

ίιι επΌτε νεΓ83ΐυ3 Ρβΐ οΐ Οπ^επεδ. Νβηιιε, ιιΐ βηΐεα

(Ιίχΐ, ηιοι-ΐιιοπιιη Γεδίιιτεείϊοιιοιη αά ειιτηοηι ρεπίΐ-

ηεΓ8, 50(1 ίΐΛ Γεβυι-βει-ε ιηοι-ΐιιοδ Αιιείιιτ, βοΐ.ΐδ ιιΐ

3ΐιίηΊ33 ίιΐ 355εΐ|ΐΓι νείίΐ, αε δρίϊίΐηίειη ηεβείο (|ΐιηιη

Γηϋιιίμιη εοηΐεχαΐ. 0-Λΐοπιηι ηειηο ίη ίΐίοππη ξΓΚ-

.;>·>» :·.ι!ιιι!ιι,ΐηι·, ιιίδί ΥΪΓξο δίί, 3ΐιΙ ηιοηπιΐιιΐδ, ηιιΐ

ι:οπΐίηειι$, «ιιΐ νίϋιια. Οε Ρ.ΊΙΓΟ, Γίϋο εΐ δρΪΓΪΐα

Βηηείο ηοη εαϋεηι ειιιη Οΐ'ϊςεηε δειιΐίΐ; φΐί» ροιίιΐδ

• οΐ -Λ Γίΐΐι-β Γϋίιιιη ΓονεΓβ ^οηίΐιιιη, ει δρίπΐιιιη δ»η-

υΐιιιιι ίΤΡιΙΊΐ 3 Ραΐτε ρροοοίΙεΓΟ.

ΙίΙ. ϋιιει» φΐίιίοιη δρίπΐιιηι, φίειηβιΐηιοιίιιηι 8ΐι·.

,ρρα ϊιι Μιίΐεΐιίδοιίοοίβηονυιΐ) Ιι,τΓΟϊϊ ιΐοΐ'ϋϊηιυδ, ΒΙεΙ-

>:Ιιίδθ(1εευιιι εδ36 δΊΙιΊ ρεΓβιΐϊΐΙεΙ, ρΓΟ εο φίοιΐ 'δοΐ'ί-

{ΐΐυηι'ε^ΐ : ΡΙΌ ιιοδι'ϊ οταΐ φϊΐιιίίίΙΐΗ! ίηαιαΓΓαύίΙίΙιια ".

Ιΐΐ ι;!ΐί.·. ίΐΐε (3ηι1ειη ε3ΐ? .'.'·;.·,;. ίΐ)(|ΐιΐΐ, ίαΜ>·άθ! ίη

ιηΐίτηιιιη '. ΡΟΓΠΙ ιαατάοε ϊιι <κΐετηη\η. κίεο ιιιακί/,

»( οι ;ιι·ι· ροδδίΐ. Ηιιηε Ίρ$υιη δρϊι-ίΐυιη ΛΙΐΓ3ΐΐ3ΐηο

ρερ ϋΐυιΐ Ιεηφιΐδ οεειίΓΓίδδε ρυΐαΐ. Εδί ειιίιη, ϊηφίίΐ,

Ρίΐίο $ίιηϋί3. (}υ3Γε βΐ) Λροδίοΐο (ΙίείΐιΐΓ εδβε ιηιβ

•ραΐτβ, ίϊηε ηιαίτβ, ίϊιΐί ^«ηιαίυ^ΐα * · ί/ηβ

λ;ίαν ουρανών, επειδή , φησίν, ουκ ήγωνίσαντο. Έά9

γαρ άθλ^ τις, ου στεζανονται , εάν μη νομίμως

άθΛήσΐ). Ε! γαρ κα\ ό άθλων ου στεφανοΰται, εάν

μη νομίμως , πόσω γε μ2λλον ο! μηδέπω είς αγώνα

χεκλημένοι ; Ου πιστεύει δε πάλιν ούτος παράδεισον

είναι αίσθητον, ώσπερ αμελεί χα\ 'βριγένης · ουδέ ,

ως Ιφην, νεκρών άνάστασιν την δια σαρκός· άλλ'

άνάστασιν μεν νεκρών λέγει, άνάϊτασιν δε την των

ψυχών, κα\ πνευματικήν τίνα φάσκων μυθολογίαν.

Ουδείς δε μετ' αυτών συνάγεται, αλλά ε! είη παρθέ

νος, ή μονάζων, ή εγκρατής, ή χήρα. Περ\ δε τδι»

Πατέρα καΐ Υίδν κα\ αγιον Πνεΰμα ου φάσκει χατ&

τδν 'βριγένην αλλά πιστεύει 8ντως τδν Υίδν ίχ Πα-

τρδς γεγεννημένον · χα\ περ\ του Πνεύματος του

αγίου, εκ Πατρδς εΐναι.

Γ. Φάσκει δε οζτος, ως 4νω μοι εν τη των Μελ-

χισεδεκιανών αίρέσει δεδήλωται, περ\ του αγία*

Πνεύματος, ότι αυτός εστίν ό Μζλχισεδέκ, δια τδ,

φησίν, είρηκίναι , ϊτι Ύίίερεντνγχάνει στεναγμοϊς

άΛηΛήτοις υπέρ ημών. Καΐ τίς εστίν ούτος ; Ά)Λά

μένει Ιερεύς είς τύ διηνεκές. Τδ δε, Ιερενς ΐΐς τύ

διηνεκές , 6ιά τδ ύπερεντυγχάνειν. Τοΰτο δε τδ

Πνεύμα συνηντηκέναι τω Αβραάμ κατ' εκείνο χαι-

ροΰ · επειδή γαρ βμοιόν εστί τω Υίψ · χα\ δια τούτο

φησιν 6 Απόστολος, άχάΐωρ, άμητωρ,

•ΐιιοιΐ ιΐΠϋΐΊικι ιιυΙΙϊΓη Ιιαίχιοηΐ ; «ηβ ριιίτβ, φιοϋ (] τος · άμήτωρ φησ\ν, δτι ουκ Εχει μητίρα · άαάτωρ

ϋΐιιη ίη 16ΓΠΙ ηοη Ιια1)ΐκ:πΐ. 8ίηιίΙίί να·ο Πΐίο Ί·,·1

•ι,·; ,·,·;.·! αΐιιιΐιί ίααηίοΒ ίη ('.';/·.'.··,·/ '. ΡΓΧ(ΟΓ Ιιχε

ϋΐιιΐιη :ι!ί:ι (1ε δρϊήΐυ δ»η:(ο ςαιτίοι» Γιΐδίϊδίηιηιη

(Ιο εο (ϋ$ρυΙβΐίοιΐ6ηι ΐιΐδΐίΐιιϊΐ. 5ε>1 ρρα:εΐρϋΐιιη ορί-

ΐιίοιιίϋ 712 ευχ ΓίΓίτιαηιεηΙιιιη εχ 1ίΙ)ΐ·ο ιριοιίΗΐη,

ςιιί ΛιίΐιΙ'ΐιίιι-ιιχ /.Μ ί<ι· ίηκει-ίρΐυϊ εδί, 3Γοο$δί(, ςιιο

ϊιι ΙίΙίΓΟ κκ·. Ι(ΐΐ[ΐιίιιιι· : Ο8ΐβη(1ί( ιηίΐιϊ ηη§(Ίυ3 (1β

οηιηϊοιίί -εΟΓαιη οίε, εΐ οβίεηιΐίΐ ηιίΐιί, ει (Ι'ιχΐΐ :

Οιΐίβ 681 3(1 (!ι·\Ι(Ί·:ι;>ι ϋβί ? Εΐ (1ΪΧΪ : Ί':ι 8εί8, Οθ-

ιιιιιιε. ΊΊιιιι ϊΐΐ:: : ΠΪΓ (·:,( Οί1βεΐ(ΐ$. Εΐ ηυΐδ εδί αΐΐεπ

εϊ δίιιιίΐίδ !(ΐιί α δϊηίδίΓα νεηίΐ, βΐ ύίχί : Τιι ηοδίϊ ;

Ιιίε ε$1 Κρίι·ίΐυ$ δαηοΐυδ, φΐί ίη. Ιέ ΙοηυΊΐιΐΓ ει ίη

ίίδ. Ει εΓαΐ, ίιιςυίΐ, δίηιίΐίδ Οίΐεείο. Εχ Ιιοε

) ιϊί;ιιιι δεημίυπε $εηΐεηΙίαιη οοηΠηηΛΓβ ηϊΐίΐυρ:

φησίν, δτι έπ\ γης ουκ έσχε πατέρα. Άφωμοιωμέτος

δε τφ ϊ*ίψ του θεον, μένει Ιερεύς είς τύ διηνεκές.

Κα\ πολλά φλύαρων περ\ του αγίου Πνεύματος,

διεξήλθε περ\ τούτου πολλήν πραγματείαν. Βούλεται

δε την τελείαν αύτοΰ σύστασιν ποιεΐσθαι ά~δ του

Άναβατιχον ΊΙσαΐον, δήθεν ως εν τω Άναβατιχφ

λεγομένω Ελϋγεν έκ:ϊϊε , ότι "Εδειξε μοι ό άγγελος

περ'ι πάντων Εμπροσθεν μου , κα\ Εδειξΐ μοι , και

είπε · Τίς εστίν 6 εν δεξιά του θεοϋ ; Κα\ είπα · Σνι

οίδας, Κύριε. Λέγει· Ούτος εστίν & Αγαπητός. ΚαΊ

τίς εστίν ό άλλος ό όμοιος αϋτψ εξ αριστερών έλθών ;

Καΐ είπα· Σύ γινώσκεις, τουτέστι τδ ϋγιον Πνεΰμα

τδ λαλοΰν εν σοΙ κα\ εν τοίς προφήταις. Κα\ Ι)ν,

φησ'ιν , δμοιον τψ Άγαπητώ. Εκ τούτου βούλεται

Ααϊιηίΐαΐνί Ρίΐιο Οβϊ ηιαηεΐ ιαΰΐτάοι ίη ρίτρβ- " συνιστάν τδ εΐρημένον · Αφομοιωμένος τψ Γίώ τυϋ

Ιιιιιηι.

ΥεΓυηι φΐ3ΐπ ιηυΐΐ» ιΐε Ιιοο αΓ^υηιεηΙο

ΐαι·ε ηιειΐ8 ηοδΐΓ3 ροΐεδί, 3ε ιΐίϋρυΐηηϋο ('.οιηρίεείϊ,

ςυϋ)ΐΐδ (Ι(·ΐιι·;ιν;ιΐ;ι ϋίίιιβ ίηΐεΐΐί^εηΐίβ αε δεηίειιΐίβ

ι·ι·ί'(·!!;ιΐιΐΓ ! ('.,ι-ΐιτιιιιι ίκΐβ εχ(Γεηΐ3 ιοιεείυΐε ΜΟΓ-

Ιιιιΐί, ε$1, 3ε Γ.|·:ΐ'(·:ι ,.Ι!^ν;>ιί:ιι :ιιιιΐι· ϋιιμιι.ι Γ]υ3ΐηρ1υ-

τίιηα $εΓΐρδίΐ. ΙηΙεΓ εχΐβτβ εοηιηιεηΐηΓίοδ, εΐ Ιυ-

ειιθΓ3(ίοηβ8 (1ε ορεπε βεχ (ϋεΓυηι, ςιιίΙ>υ$ Γϋ1ιιι1η$

ηοηηυΐΐβδ «·1 ναηίδ5Ϊιπ3$ 3ΐ1ε£οπ3$ εοιηιηειιΐιΐδ εί>ΐ.

Νεειιοπ εΐ &Γΐ3 ηυχ(ΐ3ΐη εχ 83εΓΪ$ (Ιερροηιρία Ι.ίιΐο

ΓΪ8 : ςυϊϋιΐδ ει ρδ3ΐηιοδ φ.ιθ£ΐΙηηι ηονίΐίοβ α βε εοη-

θΐον μένει Ιερεύς είς τύ διηνεκές.

Ποια τοίνυν δυνήσεται ό ημέτερος νους χα\ περί

τούτου διαλαμβάνειν πρδς αντίθεσιν της αΰτοΰ πολ

λής παραπεποιημένης διάνοια;; Ούτος δε γηραλέος

έτελεύτα. Συνεγράψατο δε Έλληνιχώς τε χα'ι Αίγν-

πτιαχώ;, έςηγησάμενος κα\ συντάξας της Έξαημί-

ρου μύθους τινάς πλασάμενος, και κομπώδεις αλλη

γορίας. Είς άλλα δε πόσα · άπδ της Γραφές συν

έταξε, ψαλμούς τε πολλούς νεωτερικοΰς έπλάΐατο.

Έμψυχων τε πολλοί εξ αυτών ου μετέχουσι των

αληθινών αυτών του δόγματος. Ό δε Ίέραχας ούτος

« 11 Τίιη. ιι, 5. * Βοιη. νιιι. 26. » Ηι:1)Γ. νιι, 5. * ί1)ίι1. · ΐ1ιϊ(Ι. · Κοι·. πβββ.
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τω μεν δντι πολλήν είχε την αακησιν οί δε μ;-' αύ- \ ίΐίΐοβ 3ΐΙ]βαΙ. Οιιί ίΐΐΐιΐδ δοοίβηι νεΓβ Οί οχ ηηϊιηο

τδν αυτού μαβηταΐ καθ' ύπόκρισιν. Εκείνος μεν

άπείχετο πάντων βρωματων, και ήσχεΐτο καΐ άπδ

οΓνου. Φ»βΥ δε τίνες περί αϋτοϋ , ότι, υπέρ ενενή-

*ονταέτη βιώσας, ϊως της ημέρας ΐ|ς έτελεύτα έκαλ-

λιγράφει. Καλλιγράφος γαρ ην. "Εμενε γαρ αύτοϋ

συνεστώς 6 οφθαλμός.

;ΙΙΙΪΙΙΙ:ΙΙΪΛ η1>δΓιηοηΙ.

ςιιοά αιΐ ΙϋβΓβοαιη ϊρδίπη ροΓίίηεΙ, δενοΓαιη ηιΐηιο-

άιιιιι \ ίι·ι· (ΙίδοίρΠηαιη ιιιΐΐιϋιπίι. 5εϋ <]ΐιί ροδί ϋΐιιιη

εχδΙίΐβΓβ Ίίβείρυΐί ηίΐιϊΐ ρΓ»ΙεΓ Βϊηιιιΐϊΐΐοηοιη Ιια-

1>αεππιΐ. (Ιο ί-'.α ίΐΐπ ι> αϊ) 6ύυ1ϋδ οηιη'ώιΐδ βίΐή

Ιβιηρ6Γ383β, ;κί«·ΐΜΓ,ί!· Μ·ΥΙ·,Ι· νίχϊδδε, υΐ 1 1 ν'ιηο

ι·αΓβΓοΙ. Λ :!.·!·. ι·ι·> ηοιιηιιΠϊ Βΐιηΐ, ειιιη υΙίΓα 3ηηοβ ιιοηαβίηΐβ νίχίδδε, «Λ Λα βχίΓοηιυηι νίΐ» Ιβηιρυβ 1Ί1)Γ03

ΠΙΙΙΓΟ ειτίΐι-,ί.·,^·. ί,ΊΙ)ΐ·ΗΓϊυ$ εηίιη 61 ςυιϋβιη ρβΐ'ίΐυί ΙΊιίι, ηεο οι·ιι!ιι» οί

IV. Νιιηο 31) εο (Ιίδδοπιϊηαΐα ζίζηηία εοηδίϋβπο-

8, ςυβηοιη νϊιΐοϋεεί ιΐϊνίηί νΰΓΐ>ί δεηΐεηΐϊα \·ε-

ηβηβΐιιηι Ιιιιηο βοΓροηίειη οοηδίπηςοΓο ηΐφιε βχ-

βΐίη£ΐΐ6Γβ ροδδίηηΐδ, φΐϊ δεοτρϋ ϊιΐδίατ αηΙοηοΓΪ ρο-

ρ«Πε ίεπΐ, Ιιοο 081, εχ ιιίΓοηυο Τβδίιι-

ηοη οι>

Δ'. Φέρε δε διασκοπήσιομεν και τα τούτου ζιζάνια,

ποία διάνοια Χόγου θεϊκοΰ συνάψωμεν κα'ι έξαφανί-

σωμίν τόδε ίοβόλον τοΰτο έρπετδν, σκορπιού δίκην

[των] Εμπροσθεν κα\ κατόπιν παϊον, άπδ δύο Διαθη

κών έαυτώ έπισωρεύων τα πρδς βλάδην ούχ ως

ϊχουϊΐν οί θ;Ιοι λόγοι, άλλ' ώ; ή παραπεποιημένη ρ ηιβιΗο ςυ3β βιιιιΐ ηοεΊΐιίΓα

ούτών Εννοια τα φωτεινά σκοτζινώς διινοεΐτο. 00

μεμπτ?ν γαρ τδ μέλι, ούτε πικρότατον, ουδέ αί έδω-

ίαΐέκ θεοϋ έκτισμέναι αί καλλίους, διδόμεναι δε τινι

«υρΐττοντι πικραΐ εν τω στόματι αυτών φαίνονται,

ου των ηδέων πεπιχ^αμμένων, αλλά του γεύματος

του πυρέττοντος πικραίνοντας τα αΰτώ διδόμενα.

Οΰτω καΐ π3ς τις άπδ της αληθείας πεσών ουκ άπδ

ΐϊ-,ς αληθείας ήπάτηται, αλλά την άλήθειαν πικροϊς

διανοήμασιν βγεύσατο , χαΐ είς πικρίας αύτω μετ-

ββλήθη. Ίδωμεν δε περ\ των παιδιών τί εΓπωμεν· περ\

των άποκτανθέντων εύθΰς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας

δια Χριστόν ; ΤΑρα βασιλείας ουρανών είσιν αμέτοχοι

οί τοιούτοι, ή μετέχουσι ; Μετέχουσι μεν ουν ίντες

£μεμπτοι. Ε! γαρ ουκ είσΐ μέτοχοι, αρά παραίτιος

αυτών 6 Κύριος γεγένηται' δι' αύτδν γλρ άπ$κτάν- Ο δίπιυπι :ιμαπιι:> , ςυΐ(1 ίΐε ϋΐίδ (Ιϊεεπιυδ , ςυί ίη

βηιαν. Εί δε άπεχτάνθησαν δι' αύτδν, μη φθάσαντες

άγωνίσασθαι, μήτε λαβείν τδ βρα,βεΐον, αρά ή αύτοϋ

«αρουσία γενομένη μάλλον είς βλάβην τω κοσμώ γέ-

γονεν. Επειδή γαρ αιτία γέγονε του άωρα τδν βίον

~.Ί βρέφη μεταλλάττειν τιμωρηθέντα, χα'ι βασιλική

ί-::/?, ύποπεσοντα, του μη φθάσαι είς αγώνα, όπως

χομίσωνται τα βραβεία.

; .· ι.:ϋΐΐ!ΐ ;ΐί.ΜΊ)\ιι·ι·!·ιι!ιιι·. ΓΐηΐΜ·([ΐιι.Ί^ βδΐ ΐΐΐϊυδ 3·1νεηΙιιπι πιιΐΜΐΙ·.) ροΐΐϋδ άείΓΪηιοηΐιιιιι 3(1υ1ϊδδθ, ςιιο-

ηίιπι ΐ]ΐ!!:.!,·ιιι οβυδαπι ίΐΐίδ ρΓχ1>υβήΙ, ευτ εΐ ϊιηπ)3ΐυΓα .ηιοΓίβ νΐΐβιη ρεΓ δαρρϋοίβ ρΓοίαηίΙεΓεηΐ, οΐ

;··.-:'." ηίΐιϊίοιηίπυδ ίηίοπίίειο Λ εοΓίβπιίιιε ρΰήηϋε αο ρΓχη>ΐο ρΓθ1ιί!)Ίΐί ΓυεΓίιιΙ.

3εείρί(, <]ΐιο ίιι

δβϋ ΡΓΟ εο αο ρεΓνοΓΒ» ηιβιΐδ ίΐΐίιΐδ, (|ΐΐ3β ο1αι·ί58Ϊηκι

30 ;ι:·ι !·;ΐ!Γίΐ:\ 8υη(, θ!)8εΐΙΓ6 ;>(· 1(·ιΐ(Ί)]Ί(·()ϋΓ ("ίριι·-

ι,.α. Νεςυε βηίιη νίΐυρβΓβηϋαιη ιηεΐ, ίΐυΐ :ΙΠΙ:>ΠΜΙΙ

εβί, ηεο ΓΧφΓικΗίιίΜιηί ςιιί(]ϋε <·ί1ιΐ, (|ΐιοπιηι ΛΠΙ-ΙΟΓ

Οβιο β5ΐ : ϊίιΐι-ιιι Ιαηιεη, »ί ίεΙ>ΓΪ 1:ιΙ)»ΐ';ιιιΐί))ΐικ ιΐβ-

«1βΓί&, 3ΙΒΛΓΪ ϊη ΐΙΙοΓϋηι ΟΓΘ νΐι1ο1)ΐιηΐιιι·, ηοιι

ϊΙΙοΓυηι £Η3νϊΐ38 βηαβΓίΙυάϊηβ ιιΐΐι» βυίΐ'αβα Β!(,

ιριοιΐ ίο^ΓοιΟΓίπη §ιΐ8ΐυ8 ίη]ιιειιηι!ο ϊΐΐο

713 οΐ^'310» ΓΪ1>08 ΐηΓεοοΓΪΐ. II» ςυϊβηιιΐβ 3

:Ι!ΚΊΊ·;Ι[, ΠΓ([ΐι;ν|η;πι] :ι!ι 63 ίιι

<·.·>!, 8εά ;ΐι.1 νεΓίΙαιεπι ιΙι^ϋΝΐιιιιιΙιιιι νείιιΐ

3ηϊπηϊ 8εηβυ8 3ΐΙυΓι(, 'κίεοηιιβ εΐ ΐη 3πΐ3ΓίΙιιι1ίιΐϋηι

681 ΊΙΙί εοηνεΓδβ. 8βά υΐ ιΐο ρυεηιΐϊδ ροΐϊδ-

Βεώΐεΐιεηι ίηύχχ &\\ν\ηάκ ρΓορίεΓ Οιηδίυιη

ΒΐιηΙ? ΟυδΚΓΟ υίΓοηη ηεοηβ ^^βI6διβ Γε§ηυηι εοηδβ-·

ευΐΐ δϊηΐ? ΕιιϊηινεΓΟ είηίεοιιιϊ ϊΐΐί βυηΐ, υΐροίε I»-

])Ϊ8 οιηιιίδ εχροηεδ. Νϊδί επϊηι ϊΐΐιΐίΐ οΐιΐίηιιοι-ίηΐ,

ΐαιιΐυηι ίΐΐϊδ ιηαΐυιη Ποιηίηυδ εοηδεϊνεπί, ευ]υβ

οαυ&» ηβε3ΐϊ βυηΐ. Οαοιΐ »ϊ ο!) ειιιηϋειη ρΐ'ίυδ ίηίοι·-

ΓεείΊ βυηΐ, ηοηπ» ϊη εεΓίβηιεη ίεδεεηίβΓβηΙ , »ο·

"Ιοωμεν δε καΥ αλλάς θεωρίας. Καλεί μοι Σαλο-

μώντα τδν μακάριον χα\ σοφώτατον πρδς Ελεγχον

του Ίέραχα τούτου. Δεϋρο, προφητών μακαριέστατε, .

6 λαβών παρά Κυρίου χύμα καρδίας κα\ σοφίας, ως

την αμμον την παρά τδ χείλος της θαλάσσης τί αν

•πίρΧ των παίδων φρονοίης; Καί φησι· Γήρας γαρ

τίμιον, ου το πολύγ^ιοτον, οϋΖΒ άριΟμφ ετών με-

Γ-: <-;·::-«·. ΠοΛιά δε εστί φρύντ\σις άνΟρώχοις,

χαΐ ί; \^,··'<ι γήρως βίος άκτ\Λίδωτος. Γενόμενος

άμεματος, θεφ ήγααήΟη, χυ,Ι ζών μεταξύ άμαρ-

,-·'/;>· μετετέθη. ΊΙρΛάγτ\, μΐ\ ή χαχία αύτοϋ

άΛΜίξη σύΓεσιτ, ή δύΛος άπατήσΐβ ψυχήν αυ

τόν. ΒασκαΗα γαρ <ραυΛότητος άμαυροι τα χαΛά,

χαΐ ρεμβασμός επιθυμίας μεταΛΛεύει νουν άχα-

χατ. Κ.3.\ ότι μεν συν περί παίδων λέγει, εξής επι

φέρει λέγων · ΤεΛειωΟεΙς εν όΛΙγφ έπΛΐιρωσετ ·

Τελίυτήσας νέος έπλήρωσε χρίνους μα-

δθ(1 εΐ 3ΐί3 ρΓ3ίΐβΓβ3 νϊιίεβίυυδ. Ρροιίεηΐ ηιΐ Ηΐε-

ταεαιη ΐΐΐυιη ΓεΓυΙηηάυηι 1)εαΐυδ ίε δβρϊβηιϊδδΊιιΐϋβ

ϊ)!ε δα'οΓηοη. Α(3εδ ϊβϊΚίΓ, ρρορίιοίοπιιη Ιίεηΐϊδδΐιηβ,

»ΐυι 3 Οοιτιϊηο ΐΒηΙαηι εοΓϋίδ βε δηρίεηίΐ* Ιηΐϊΐυιΐϊ-

ηοιη ηηοΐυδ εβ, ηυίηία εδί 9Γβη3ΐ·«πι ϊη ιηβιϊδ Ιΐΐ-

ΙΟΓΟ ' ; (Ιϊε ηοΐϊδ, ςυκ Ιυη 3Ϊ( ύο ρυεπίδ ορϊηϊο.

Ηιε ϊβίΐιΐΓ, 8ί»ϋ£ΐιΐί, ίηηυίΐ, νεηεταΜΙίι, ηοη Ιοη-

^ίτΐ'η, ηίο αηηοηηι ««ηιβΓΟ οοιηρν,ΐάΐα ; εαηίΐι'β: Γ«ΓΟ·

ρηιάεηΐϊα «5ί /<οιηϊηϊ6κ<, ίί <εΐαχ ίβηββίΜΐίί »»(α ίηι-

ηιααιίαΐα. €ηιη ίίηε Γίρηίιβηιΐοηε βίίβί, α Οεο ά'ιΐί-

ίί«ί αϊ, ΐΐ υίκβπί ϊηΐ«Γ ρκοαίοτα ίι·αη«/αίΐΜ «ί,

ταρίιΐί ιιΐ ηε ηιαίΐιία ηιηίαηΐ ϊ«/β//β£ίι/ιη, αηΐ άοΐιΐί

άίάριτεί αηίηιαηι ίριϊηι. Ραίΐίηαΐίο φιίρρε ηα<;αείΐα·

ΐίί ούιονταΐ Ιιοηα, εΐ ϊη(·οη5ΐαηΐία ^οιι^ιιρ^5^^ιιι^α!

ΐηιη»ΜΓΐίι ηιαιίαη «/»« ηιαίίΐία '. 1)1 βυίειη (ίβ ρ«ο-

Γϊδ ΙηφΓι ΗΙυιη αρρηπεβΐ , δΐϋΐίιη 3(1]ΐοϊΙ : €ΟΙΙ«ΜΗΙ-

ίιι ίΐϊίΐί εχρίίνίί ', ([ΐοδί «1Ϊ081 : ΜοΠοιίδ ίμ^

' 111 Βΐ'5. ιν, 29. ' 8»ρ. ιν, 8-12. ' ΜΑ. 13.
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ύοηιιηο αηίιηα ϊΐΐϊιΐί : ρΓορίεηα (αίΐϊηανΐί εκιη ειία-

ΓβΓβ ώ: ηιεάιο ηαΙΜο! '. <}(ΐίη βΐ »ριΐ(Ι ^Γειηίαιη

1)οιηίηυ8 , Αηΐεηααηι, ίηςυίΐ, ιιι ηΐίτο [οτηιαηιη ιέ,

ΐιονί 16, εί αηΐεςηαη εχίτεβ άε ννίνα, ιαηείί/ίεαίιΐ

ιέ ·.

V. 8β(1 8<1 δβΙναΐΟΓειη ίρδίιηι, βΐ οβ ίΐΐιιϋ

ηιεηίίβεϋ οπιηϊυηκμιβ Γβπιηι βο^πίποηο

νεηίαιηιιβ. Αϋβίβ ϊ^ΐΐιΐΓ, ο Οοπιίηε, εΐ ίηΙεΙΜξειιΓιχ

ιιοδίΓΗ: ορβιη Γενοιίδ 1Ικ·ι ;ι< :ιηι ϋΐυιη βίυδφίο Ιβηιβ-

ΓΪΐαίειη ;ιιι;ιιο. Α^αββΓΗηΐ, ϊιΐφΐίΐ, αά ΐΐΐιιιη ραε-

τηΐί, αϊ ηιαηαι ίΐΐϊβ ίιηροιιβΓεί 714 αε ίβιιβί/ίίβΓί/ ;

ιΐίιοϊριιΐϊ νβτο τιρβίΐΐΐκιηΐ ίΐΐοί βΐ ρτοΜΙ>ίΙ>αηΐ. Ιριβ

νβτο άίχΐΐ ΐΐΐί! : 8ίιιίΐε ρατναΐοα, βΐ ηε ρΓοΙιίΙιβίβ ίΐ-

Ιο$ νίηΐΓβ βίΐ ηΐί. ΤαΓιιιηι εηίη «»ί τε^ηαιη αχίο-

>βι|·.8 ϊηιρίβνΐΐ ΐεη,ροΓβ ,η,ιΐΐα. Γίααΐα ε,,ί,» ?.·«ί Α χροΟς. Αρεστή γαρ ^ Κνρΐφ ,} ψι,χ^ αυτόν- ΰ,ά

τούτο Ισπευσετ έχ μέσου χοη\ρΙας. Καΐ τω Ίε-

?-!*'? 91<Λν 4 Κύριος · Πρύ του με χΜσαι σι εν

χοιΜα, έίΐΐο-ταμαί σε, χαΐ αρύ του έξε.ίθεϊν σε

ίκ μήτρας, ήγϊακά σε.

Ε'. "Ιδωμεν ίί οΰτίιν τ&ν Σωτήρα, τί) άψ;υί:,-

στίμα, τδ γ^ώσκον τα πάντα. Δεϋρο, Κύριε, βοήθι:

τη δ:ανοίϊ ημών · Ελεγξον δε τδν Ίέροκα, κα\ την

αυτών προπέτειαν. ΠροσήΜον αύτφ, φηΛ, Γ(ϊ

παιδία, Ινα 0>ϊ χείρας έπ' αυτά χαϊ εύΛογήσ^. 01

δε μαΟηταϊ άπωϋονΓτο αυτά, χαϊ έχώΛνοΓ. Ό

6έ χρύς αυτούς ίφη · "Αρετε τα παιδία, χαϊ μη

κωΛύετε αυτά έΛβεΐν αράς με. Τώ? γαρ τοιούτων

έστϊτ ή βασιΑεία τώτ ουραγών. Και Γνα

5<2(1 ηβ ρυβΓυΙοΓϋΐη ΐαηΐυηιηκχίο, 36 ηοη Β μόνον παιδαρίων νοηθΐ5 ή βασιλεία των ουρανών,

χα\ ουχί επί πασαν ήλικίαν, άπ' αυτών μεν την αρ

χήν άρχεται, τοις δε όμοίοις αυτών δεδώρηται μετ'

αυτών Ιχειν την κληρονομίαν. Ε! γαρ οί κατ' αύτοίς

<$ασιλεύειν Εχουσι, πόσφ γε μάλλον οΕ αρχέτυποι

των κατ' αυτούς υπαρχόντων; Κα\ πέπτωχεν αύτοΰ

6 μυθώδης λόγος. Πάντας γαρ ελεεί ί Κύριος. Φν-

.ίασσων γαρ τα Ή[Χΐα ό Κύριος· χοΛ,

Λαίδες, Κύριον. Κα\ τα παιδία έκήρυξαν ·

έτ τοις ύψίστοις. ΕϋΛογι\μέγος ά ερχόμενος έτ

ονόματι Κυρίου · κα\, Έχ στόματος η\αΙων χαΙβτ\-

ΑαζόηωΥ χατηρτίσω αϊί-ΟΓ. Κα\ πόσα εστί τοιαύτα ;

: %ΐ3ΐίδ €03ΐβ8ΐ6 1·(·ι;ιΐ!ΐΐ!> 6886 ΟΓβόβΓεΟΙϋδ, 816

»ο ΠΙίδ εχοΐ'δυδ οβί, ιιΐ εοπιπιιιηβιιι ειιηι ϋ» Ιικι-ειίί-

»3ΐεηι ίΙΙοΓϋΐιι δϊιηΐϋοιίδ ΐΓϊΙ)ϋ6Γ6ΐ. ίχνη νερό δί Ιιϊδ

ϊρδϊδ, φΐί ρροχίπιβ 3ϋ ϋΐοδ 36εεδ$βΓίη(, εοδίβδίε τε-

ίίΐιιιηι ρι-οιιιίΐιίιιΐΓ : φκιηίο ϊΊ ϊρδί ηΐ3«ϊδ 388βςυει>-

Ιυρ : (|ΐιοριιιιι 3(1 εχειηρίβρ βε 3Γθ1ΐίΙγρυηι εχρι-βδδΐ

βιιηΐ 3ΐϋ?Α(1εο ηαΐΐϋδ ΐδΐίιΐδ ΓαουΙίΒ Ιοευβ 681 Γβ-

Ιϊεΐιιβ. Οηιιιίυηι ςυίρρβ ηιίδεΓβΐϋΓ Οοιηϊηυδ : €ιιιΐο-

άί(η» εηί>η ραηιιΐο! Οοιηίηιΐί *. Ιΐεηι : ί.αιιιίαΐι·,

ριιεή, Οοηιίηαηι*. ϋοίηιΐβ ρι·%(Ιίε3ΐυηι ίΙ!υ(1 3 ριιεΓίδ

65Γ: Ιΐοίαηηαϊη εχ€εΐ!>!. ΒειιβάκΐΗ$ ηιιί ναηιΐ ίη ηο-

ιηίιιε ΙΙυιηίηί ·.

ϊιιΩηίΙα.

VI. Αϋ εβρηϊδ νβρο ΓεδυρρβοιΊοηβηι (,αοϋ αιιΊηεΙ, ^

ϊΐοηηε εοιινεηΪΓβ ϋΐ3 εβπιί (Ιβοεί, ο νβηΐδδίηιε

Ηίοραεα, ειιηι βΐ ίρϊα Ιοο,υβηΓίϊ ραΐϊο δβΐϊδ νΐηι ϊΐΐϊυβ

:π·μιι:α ? Εΐεηίηι Γεδίιιτεοΐίο (1ε εο ηοη (Πΐ'ϊΐιΐΓ, (\αοά

ηιϊηίηιβ εΐ'εΐάεΓίΙ. Οϋϊϋηβιη ί^ϊΙιΐΓ ΠΙικΙ εβί ςιιοο"

οεεΐο1!!, (ΐιιοϋ δεριιΐΐιιηι εβί 3ΐ(|ϋθ ιΐίδδοΐυΐϋΐη, ρΓα>-

ΐ6Γ(]υ3ΐη εοΓρυδ? Νε(]ΐιε οηίηι ύε 3ΐιίηΐ3 άϊεϊ

ροΐΰδΐ, φΐίε η6φ^ε εαύειε, ηεςαε

Γ1ιιι·;ι 3ΐϊα (1ε ε3 ι·ε (Ιίδραΐβή ροδβαηΐ, 8ε(1

κΐ!ΐη;η;ι ε8(ο : Γ65(ΐΓΓ6ε(ίοηεπι ΙΙΙ.·<ΙΙΙ:ΙΙ[ΙΙ:ΗΙΙ

ΐΓΪΙ)υΐ, δβ(1 εορρυδ εδδβ ςυο<1 τεδυτ^ίΐ. Ουοιΐ νεΓΟ

(1β βίεείΐοηε ρΐυρβ ύϊεϊΐ ,

ΐαίειη, εοηΐίηεηΐίαιη ε( εαδίίηιοηίαηι

ηοε ηοη ϊιιίεΐϋ^ίι, (Ιο εούειΐ) ύείεοΐα §ΙθΓΪαπ <ι·ιο-

<[ΐιι· δίίικΊίΐηι, (Ήΐίκιΐ'κ'ίΐιιι ε( 3ρο&1οϋε3ΐιι Εεε1ε8ί3ΐιι?

δειΐ 63(1ειη ηίΐιίΐυηιίπιΐδ εΐ εοδ (|ΐΐΐ!ΐ|ΐιε, φΐί ΙιυηεδΙίί>

ηυρίϋδ ί1Ιϊ§3(ϊ δΐιηΐ, ΡΓΟ $υί εοηαΊΐϊοηε βίαΐυδ, :χΙ

βαΐυίβηι ρεΓνεηΐρε ροβδε ηοη (1ιι1ιΊΐ;ιΐ. Νβηι νεηορα-

1)ί1εδ εδδε ηιιρίΊ»» β, 36 1»εί 3δρΐΓ3ηΙε ^Γ3ΐί3 εοείεδίε

π'ί,'ηιιιιι οΙιΐίηεΓε ςυίδ νεί εχ βο ηοη 3§ηοδε3ΐ, ο,ιιοά

3(1 πιιρίίιΐδ ϊηνίΐ3ΐυδ δ3ΐν3ΐοη ϊρδε Γυερίΐ, π ι ϋδ οε-

ιιε(1ίεεΓεΐ? Ουοά »ϊ ΐιππ ηυρίϋδ ίηΐιτεδδε ηοΐυίδδεί,

εβραηκίεπ) ενεΓδΟΓ ίυϊδδεί, ηεε ιιηιπικμιοιικιιιε ρΓΟ

,ΜΚΙ Ϊιη1)εεί11ίΐ3ΐε οεηί^ηε 3ΐηαε ϊηοΊι1§;εηΙεΓ βάηιίΐ-

18Γ8 ρΐΙΙΚΠΗίΙΓ. ΟΐΙ3Π»θ5Γ81Π νεη8Γ3θί1ε8 1ί!Ι|ιΙί.ι·

»πΐιΙ, ΟΙΙ1Ι 833 ίρ56 Γ.οίΐί,ιίΐιιιίΐ'ίΐ. Ιι!ι·ικ|ΐΐί· <·1 3(16386

ϋϋΐίοιιι νοίυΐΐ, ιιι εοπιιιι ΟΓ» ρΓχεΙαϋερεΙ «ρπ

Εχ οτβ >η[αηΐίιΐ!η ει ΙαΧεηΐΐιιηι ρετβπιΐϊ Ιαηάεη '. Μϊΐΐο »Γΐ3 ε]»»

(7'· Πε^Ι δε σαρκός αναστάσεως, πώς ούχ\ σαρκδς

έ'σται άνάστασις, ώ έθελόσοφε Ίέρακα ; Αυτή γαρ ή

ονομασία της φράσεως δείκνυσι την δύναμ-.ν. Άνά-

στασις γαρ ου καλείταί το3 μη πεπτωχότος. Ποίον

δε εστί τδ πεσόν ; ποίον τδ ταφέν ; ποίον :δ λυβϊν

άλλ' ή τδ σώμα, χα\ οϋχ ή ψυχή ; Ψυχή τοΕνυν ου

πίπτει, οίτε θάπτεται. Κα\ πίσα έστ\ περ\ τούτου

λέγειν; Ψυχής γαρ ου καλείται άνά,ιτασις, αλλά

σώμα εστί τδ έγειρόμενον. Περ\ δο της ανάλογης,

ης ή~λθεν ό Σωτήρ άναλέξασθαι παρθενίαν, χα\

έγκράτειαν, κα\ άγνείαν, τίνι ουκ Εστί δήλον, 6τ;

Εστίν εκλογή κα'ι της αγίας καθολικής καΐ άποσχολι-

κής Εκκλησίας καύχημα κα\ τους * εν σεμνω γαμώ;

"Εκαστον γαρ κατά τδ ί'διον τάγμα σώζειν ρίωθε.

Πώς γαρ ουκ ϊσται τίμιος ό γάμος, κα\ εν θεώ Ιχων

την των ουρανών βασιλείαν, οπότε κέκληται ό Σω

τήρ εις γάμους, ίνα ευλόγηση γάμον; Ει μεν γαρ

παρητήσατο εις γάμον εϊσιέναι, δρα γάμου ην κατα

λύτης, κα'ι ουκ αποδεχόμενος εκαστον κατά συγγνώ-

μην της αύτοΰ ασθενείας. Τίμιος τοίνυν 6 γάμος,

2τι αύτδς αύτδν ώρισε. Λιδ παραγίνεται είς γάμον,

Γνα φράξη τα στόματα των λεγόντων κατά της αλη

θείας. Εκεί γαρ πρώτον σημεϊον έποίησεν ό Ίησβΰς

εν Κανά της Γαλιλαίος τδ ϋδωρ οινον ποιήσαζ. Ός

γαρ άνέτειλεν άπδ Παρθένου, ίνα δείξτ) τδ φως άπ4

Παρθένου ανάτειλαν τ^ οΙκουμέ·/^· βΰτω και τ4

πρώτον σημεϊον εις γάμους τ.εποίηκεν £ν Κ»·>5 τη";

. ' δβρ. % 14. ΝΟΡ. ι, 5. ' Μϋΐΐΐι. ϊΐχ. 13, ϋ. 'Ρββ!.

• Ρβ»1. νιιι, 3; Μ,ιΐιΐι. χχι, 1(5. · ΗοΙ)Γ. χιιι, 4. * ΚοΓ. κ?Λ

, 6. · Ρ*»1. οιιι, Ι. · Μηΐιΐι. χχι,Ιβ.
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Γαλιλαίας, ίνα την μεν παρθενίαν τίμηση δια άπο- Α νβπΐϊΐβπ» (Ιίδρυΐβηΐ. Οϋίη βΐ ίΙΓιβ 2ρ«(1 Οβιιβηι θα

, ρπιηιπιι «Ί^ιιιιιιι Γεείΐ 61 ϊη νΐιιιιπι :ιΐ]ΐι;ιπι εοη-

νεηϊΐ1. Νβηι υ ι οτΐιΐδ εχ 715 νίφηβ ΓυεΓβΙ, υΐ

ΟΓοί ΐείΓβΐ'ΐιηι εχοίΐαΐίπι βχ ΥΊτ^ίπε Ιοεειη Οδίβη-

(1(Τ!·[ : ϊΐίΐ εΐ ρπιιιιπι) ιιππκ'ΐιΐιπιι ιι«|ΐΙί:ιι·ιιιιι ίη ρι :ι-

Ιίβιη ηρικί €;ιιι;ιπι ΟαΓιΙα:»; ΓβεβΓβ νοίυΐΐ. 0.00 ηίηιί-

Γΐιηι εΐ νίιρηίΐβΐί δΐιαηι ΠΙο ρβΠιι, Ιαείδςυβ ηυ* εχ

ΊΙΙ;ι ρΓθ(1Ϊ6Γ3ΐ, βπιΐδδίοηε ΐιοηθΓ6ΐη ΐιϊουβΓβΐ, εΐ ηο-

Π6δΐ33 ηΐ>ρΙΪ33 ρΓΟοΊ^ίίδ Λι' ΙΙΐίΐ'ΛΟΛίΙί» ί11υδΐΓ3Γ6ΐ '.

ςιιίΙ)υδ ρππιιιιη ηιυΐίηιία ίη νίηυιη ;ιι|ΐι;ι ιιιϊι·.ι.:αΙιιπι

βδΐ ωοΐίΐυδ. Α(1 Ιι«ε δι :»1ι:ιΙί(·η:\ιιιΙ:« ΓοΓβηΙ ;<1ι 6Ο

ΐιΐιρίί,ι:, ςαοΓδίιπι ίΐ3 $βη(ίιιιη ηι.ι^ίδίβΓ ρΓχεΊρετεί :

^ιιη^ο^ει νϊάναε ^ε^^^β; ροςίηναη βηνη Ιιιχητίαΐα:

/Ίιβη'ηί ίιι ΟΙΤΜΙΗΜ, ηηΐιεη νοίηηΐ, Ιιαίχηία }ίΐάί-

Νηύαηΐ, ίιιιμιΐΐ, /ΐ/ίο» ρι·ο<τβ«;ιΙ, ικαΐηι-

χυήσεως χα'ι φωτδς βολής της δι' αυτής ανάτειλα

«ης, τδν δε σεμνδν γάμον τίμηση δια των θεοση-

μείων, εν τοις γάμοις πρώτον έπιτελέσας, τδ ύδωρ

είς άκρατον μεταβολών. Ωσαύτως δε ε! αλλότριος

ην ό γάμος, πώς παραγγέλλει ό των εθνών διδάσκα

λος, ως λίγε:· Νεωτέρας χήρας, παραιτοΰ. Μετά

Τίιρ τύ χαταστρηπάσαι ζοΰ Χρίστου , γαμεΐν

έβέΛονσίΓ,ίχουσαι κρίμα, Χτι τί\γ χρώτην πίστιν

Τί ουν φησιν; 'Λ.ί./ά γαμείτωσαΐ,

οΙκοδεσΛοτεΙτωσαΓ. Ε! τοίνυν

ταύτα παραδέχεται, πώς παρ* σοΙ, Ίίραχα, ό γά

μος εστίν έχβαλλόμενο,- μετά την £νοαρχον Χριστού

παρουσίαν ;

«'««, <7«οΐί/α·π ρπ'ιιιαί!ΐ /Μεηι ίιτίίαιιι [ίκηιιιΐ'. Ουί(1

«Ίιι*. Οϋο: ειιπι Αροδίοΐί :πιι·ΐ(ΐι·ί[;ιΐι: οοηιρΓοίΗίηΙυΓ, ουΓ 3 ΐε, ο ΗΊ6Γ363, ροδί ΟΙίΓίδΐί Οοιηίηί βϋ-

VII. Οο Μοίοΐιίδεϋοεο ([ΐιοϋ βδδοπδ, δρΪΓίΐυιη ίΐΐυιη

εδδε δαηείυιη, Μ δι ν··ι πιιι εδ(, νειιίδδε δρΐΓΪίαιη,

ι,Ί ("ΙΠΙΙΊΙ1 ίΐΐΐΐΐΐίδδϋ , ΙΙΟΙΙ δΟΐΐΙδ 11114111·

(•«ΓΙΚ.ΜΙΙ Π3ΐυδ 681 ΡίΙΪΙΙδ, δ6(1 6ΐ 011111 60

δρίΓΪΙιΐδ. Ο1"11· δί δεεαηίΐιιιη εατηειη η3(ιΐδ εδί οι

δρ'ΐΓΊΐϋδ, ουηι Μ3ΓΙ3 δ3ΐν3ΐοΓβηι εϋ'κΙϋΓΐΙ, (Ιίοβΐ ηο-

ϊιίδ ΗίβΓ3θ3δ, υΐι'πιηηι »ι·ιιΐίιιιιι ε» δίΐ ί[ΐΐ3! δρίΓΐΐυηι

])ΐ·ρι'ΐΓΐ·ΪΓ.' Ν3πι ο,ιιοίΐ Αροδίοΐυδ (Ιίείΐ, Ααίιηίΐαΐαί

ί'ι'/ί» Οβί ηαηβΐ &α€βτΑο& ίη ικΐι'.ηιιιιη ", ιιιι[Ι:ι οίΐ

ίΐΐί·: (1ι· ϋρίΐ'Ίι» δηηείο ηιεηΐίο. Νοη βηίιη δίιηϋειιι

ϋΐιιηι Ρίΐίο Οβί, ϋι·ιΙ ααίιηίΐαίιιιη βαε ιΙΊν:ΐ.

νοχ αΐίϊιηϊΐαίιιι, ροδΙβΓίιΐδ ΐ|ΐΐ!«1ιΙ;ιιιι ιιΐ.

Ίικί',κ-Ίΐ. Λ(·. ϊί ροδί ΛΙ)ΐ·;ιΙι;ππί ΙεπΊροπα Οΐιπδίο δρϊ-

Γίΐιΐϋ 38δίιη'ιΙίΐΐιιι·. 3ΐΐηιΐ3ΐκ1ο ηηη εχδΐίΐεπί υροΓίεΙ,

υΐ |ΐι·ΐ)(ΐΐι·ι·ι·:ι Πει Ρίΐίο δίιηίΐίδ δϊΐ Γαείιΐδ. .Ι:ιιη δίηβ

: ραΐΓβ εδδβ ςυΊ ροΐεδΐ? ΝΒΙΙΙ Μ ρεΓ δεδβ εκβΐ δρι'Γϊ-

1«5, ηεε εχ ρΐΌρπ» (ΙΙνΐηίΙβΙϊβ,ηαΐΗΡί ρΓθ€6(ΐΒΓ«1,

ηιενίΐο δίηβ ΡαΐΓβ 85δ6 ιΙίοεΓβΙιΐΓ. ΚβνεΓβ βηίηι υιιί-

^εηίΐιΐδ βδΐ Ριΐίυδ, ιιεφίο Γι·3ΐΓβηι Ιιαίιεί, εδΚίαβ Βεϊ

ΡίΙΊιΐδ. δοιΐ είδϊ ^εηΊΐυιη βδίβ δρίπΐιιιη ηεςαβιιιιβιιι

νβΐίηΐϋδ, ουηι υιιϊδοηίΐιΐδ δίι, υΐ (Ιίχί, Ρίΐϊϋδ, νεΓϋΐ»

δρ'ιπίιΐδ δίΐ 3 ΡίίΓε ρροοβίΐεηδ ·, εΐ (1ε ηιβο, α«

ΟΐΓίδΐϊ νεΓϋίδ ιιίαΓ, αεαρϊεηδ ', οβΓίβ (ΐϋΐ(1βηι ημϊ

61 3 ΡβίΓβ ρΓ08ί6(1ίΙΐ1Γ, Οΐ (1β ΙΠβΟ ϋΟΓΪριΙ, 8ΪΙΙ8

ΡίΐΓβ 6δ3β ηοη ροΐβδί. Ο^ού δί βί ίη ο<ϊ1ο ηιβίΓΟ,

βΐ ίη ΐβΓΓ» ραΐΓβ εαΓ6Γε (ΙίχβΓίΐ, ροΐβκΐ οι ιδίου »<1

!>3ΐν3ΐθΓοηι εοηνβηΐΓβ. ΟΙΙΓ ί^ίΐιΐΓ Αροδίοΐα» ίΐα ρο-

δΐΐ'εηιο ΙοςιιίΐϋΓ : €Η]ΗΙ αιιίειη $ε»βαΙο<)ϊα βχ ϊΐΐίί

ηοη άιΐ€\(υ.τ άεάηιαν'Κ Αδι-βΑοιη ρβΐήακίιαηι ·? Ναιη

«χ

ΐοπί.Μΐι ίη εατηβ ηυρίϊχ εοηιΙεηιηβηΙυΓΤ

Ζ'. Περί δε του Μελχισεδέχ φάσχεις, δτι αυτός [

εστί τ& Πνεύμα · τοίνυν ήλθε τδ Πνίΰμα, χαΐ Ελαβε

βάρχοι. Ούχίτι ουν ό Μονογενής μίνος γεγέννηται

χατά βάρχα, αλλά χα\ τδ Πνεύμα. ΕΙ δε γεγέννηται

χατά σάρκα τδ Πνεύμα, ϊδοϋ ή Μαρία ή γεννήσασα

τδν Σωτήρα, λεγέτω Ίέραχας, πού Εστίν ή γεννή-

σαβα τδ Πνεύμα ; Κα\ τδ ειπείν , Άρωμοιωμένος

τω Ώφ του θεού μέτει Ιερεύς είς τύ Βη^εχές,

ούχέτι περϊ Πνεύματος αγίου ό λόγος. Ου γαρ εΐπεν,

δμο;ον τω Υίφ του θεού, αλλά, άρωμοιωμέϊ-ογ. Τδδέ,

άρωμοιωμέϊ-οτ, μετέπειτα Εχει την άγωγήν. Εί

δε μετά τδν χρόνον του 'Α6ραάμ τδ Πνεϋμα άφ-

ομοιοΰται τψ' Χριστώ, άρα ουκ ή"ν ποτέ · καΐ δια

τούτο άφομοιούται τω Υίώ του θεού. Κα\ άπάτωρ

πώς δύναται είναι ; Εί μεν γαρ αύτδ υπάρχον εστί

το Πνεϋμα, κα\ ούχ Εστίν έχ της οίχείας ουσίας της '

βεότητος, είκότως άπάτωρ δειχθείη. Κα\ γαρ τω μεν

δντι μονογενής ό Υίδ;, κα\ άδελφδν οΰχ Εχει, Υίδς

δε θεού. Άλλα καν τε ου λέγομεν τδ Πνεύμα γεννη-

τδν, επειδή μονογενής ό Υίδς, αλλά Πνεϋμα του

Πατρδς έκπορευόμενον , χα\ του εμού λαμβάνον,

ντ, "'·"' 4 Χριστός. Τδ γούν έχ του Πατρδς έκπορευό

μενον, χα1, του εμού λάμβαναν, άπάτωρ ου δύναται

είναι. Καν δε είπη άμήτωρ εν ούρανώ, κα\ άπάτωρ

έπ\ της γης· δύναται γαρ τούτο κα\ έπ\ του Σωτή-

ρος ).ίγεσθαι · πώς ουν έπι τέλε* ό Απόστολος φρά

ζει λίγων Ό 8έ μη γβΓεαΛυγούμεΓος- εξ αύτώΥ

ίβίβκάτωχβ τότ- Αβραάμ τον χατριάρχητ ; τδ

γαρ, έζ αϋτώτ, ακριβείας εστί δηλωτικόν · οπότε

γαρ έχ των υίών Ισραήλ μη γενεαλογούμενος ες άλ

λων πάντως εθνών είχε την γενεαλογίαν. Δια δε τδ ^ ΙΪ3 716 3(1ΙιίΙ)\ΐ3 βυιιΐ, υΐ ίΐΐϋΐΐ ίη*1Ίθ3Γ6ΐ, βϋΐιι ααί

μη γεγράφθαι την εαυτού μητέρα ή1 πατέρα, άλλα

άντ\ άλλων φαντάζονται οΐ συχοφάνται της αληθείας.

Ημείς δε χα\ την μητέρα αυτού εν Παραδόσεσιν εΰ-

ρομεν, χα\ τδν πατέρα. ΤΗν γαρ ούτος των γενών

Σιδόνος χα\ των Χαναναίων. Διέπεσε τοίνυν ό μυθώ-

δης βύτού λόγος, χαΐ μάτην αύτοϋ κα\ ή πολιτεία.

ΟΟ γαρ τδ άψύχο;ς άσκεϊιΟαι μετά κακοπιστίας,

τούτο ζωής εστί χα\ ελπίδος, διδασκαλεΐον σωτη-

(,:Λ; *. /7ά>τα γαρ, φησ\ν, είς δόξαν θεον

•ξ. χα\ σωτ. · *ο«η. ιι, 1-11. ' Ι Τιω. ν, II, 12. * ίοίιΐ. 1 ί.

. χν,', 14, Γι. ' Ι1.;Ι·ι. VII, 6.

30 Ιδί'ϊβΐίιίδ ^βηεβίοβίβιη ηοιι ΛακκκΛ, εχ βΐίίδ ΟΙΗ-

ιιίηο 2εηΙϊ1)ΐΐδ β3ΐηι!βιη αΓεεδδβΓβ. Εχ 60 νβΓΟ ηυοιΐ

υιβΓςιιβ ίΐϋϋδ ρ»Γ6ΐΐδ ίη δεπρίιιπβ εχρτεϊδϋβ ηοη

ΓϋβΓΪΙ, βΐία ρΓΟ βΐίίβ νεπίίΐίδ εαΙυηιηίβίοΓεβ δο-

ηιηίαηΐ. Νοδ απίειη Ι3ηι ε]υδ ηΐ3ΐΓβιη ηιιβιη ρβίΓεηι

ίη ΤΓ3ΐ1ίΙίοηί1)ΐΐδ ίιινεηίηΐϋδ. Αΐ^β Ιιίο β δίιίοπίο-

πιηι εΐ Οι»η:»η»:θΓυιη ββηοΓβ Γιιίβδβ ΐΓ3<ϋΐαι·. ΟΙΙΛ-

ρΓΟρΙεΓ ΙΟΙ» 31) 60 ι·(ΐιιΙίι'.Ι:( ΓβΟϋΙβ ςΟΓΡαίΙ. !>β(1 βί

ίηβηβ ββΐ δυδεερίυιη 3ϋ εο νίΐκ δβνβποπδ ίιΐδΐίΐα-

• Ηε&Γ. νιι, 3. · Ιο*η. χιν, 28.
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Ιιιιτι. Νο<|ΐι<; βηϊιη ϋδ άιπιΐηχαΐ νεβά ηιι* βηίιη» οβΓοηΐ, Μ ευηϊ ΓκΙβΐ ϋορΓοναΙϊοηβ οοη]υηοΙιιιη Ιιοο

Γυοίϊΐ, 8ΐΙ νΐΐ8ΐη υΐΐβιη εΐ βροιη, βυΐ 8ΐ1 δϊΐιιΐΐβ ηιαβίϋίοπϋΐη ρεηίηοΐ. Οιηηΐα, ΐικμιΐΐ, αά 0/οι-ίβηι

Οβϊ βαηΐ '.

VIII. 8β(1 η#ο 3<1ν<·Γ8ΐΐ8 ϊΐΐϊιιβ βΓΡοΓβηι άίίριιίαΐβ Α Η'. Άλλα περί τούτων κα'ι αΰτφ άρχεΙσΟαι ήγοΰ-

ΒΐιΟΓιοϊαηΙ, φΐίΐηΐδ δοοπρϋ βίαδ οοηΙΥεκίιηιΐδ, ΗΗιιβ- μαι. Συνετρίψαμεν γαρ του σκορπιού τάς πτέρυγας.

(|ΐιβ νϊηι ρ]·οΠΐ£ηνϊιηιΐ8. Εδί εηίηι ίΐΐο ροηηηΐο δι!Γ-

ροηΐϊ 30 βρορρίο 8Ϊηιί1Ίδ, φΐΐ φΐϊάεηι ναπίβ ιηοόίβ

:ιΐ38 Ιι:ι1)θΓθ, 30 νοΙαΓΟ ιΐΐοεηιΐιΐδ οβί; οιιηΐφιε ν'ιΐ'^ϊ-

ΜΜΐΐ'ΐη πιπίί-ΐιιΐ' Εϋϋΐεδίχ, ( οιΐΐι ϊι·ηΙ.Ί,<· (3ΐηβη ϊΜα

Μ;ιινπΙ:ι1<· 03ΓΟΙ. ()ΐΙ3Γε 3(1 βΐΐΐη β]υ5(]ΙΙβ δίΐΐΐϋβδ (Ιί-

Γΐιιιη ϋΐιΐιΐ Αροδίοϋ εοηνεηίΐ : Οαιιΐπίαΐαηι Ιιαίαι-

ιίιιηι α>ηιααιΙίαιη, ρτοΐι'ώΐηίίαιη ηχοτα άα^^^β, αΙ>-

ιΐίικτε α (:·'/'/.·.·, ι/»"·; Ιΐιίΐχ αά ιιχιηιι εοηάίιΐίΐ '. Νΐΐη

ρβΓ Μ·[·!ΐΜΐιι 1>ι·ί νϊνβηΐίβ βΐ οηΐίοηβιη '·Ί!>ί ϋΐϊ £3ΐι-

ΓΐίΙίΐ'ηηΐιΐΓ, δυηΐηυβ ε( Ιιηιιϊ οηιηβδ, οι {πειιηιϋ, ικ·-

<)ΐΐ'· (]ΐιΊι!ι|ΐι:ιιιι :ι|ιιιι! Οβιΐιη Γβ}ΪΟΪΙυΓ. ϋχΙβΠΙΙΤ) ΐ'ίιΙΊ-

Γ::|| νβΐ πι:;\ίιΐ!ΐ· ΗίβΓαείϋΡ δυηΐ, οΐ) 3δείΐϊΙΪ3δ ΪΙΙ38

«Ι ίηίΓοΰυείαδ Γοιιιίιιηβ, (]ΐιη$ ουιη ηρικί §6$β Ιΐ3-

και κατεσπάσαμεν αυτού τάς ίυνάμεις. "Οφις γαρ

πτερωτός ούτος καΐ σκορπιός, πτέρυγας ίχων κατά

πολλούς τρόπους, κα\ πετόμενος, κα\ μιμούμενος

μεν της Εκκλησίας την παρΟενίαν, ουκ Ιχων δε

καβαράν την συνείδησιν. Έπ\ γαρ τούτω καΐ τοις

όμοίοις αυτού πληρούται τδ, Κεχαντίφίασμένωτ

χαΐ χωΛυόττωτ γαμεϊ* , άχ-

βρωμάτων , & ό θεύς είς μετάΛτ^ιν

έ.το/ησεν. Αγιάζεται μεν δ·.ά λόγον θεού ζώντος,

κα\ έντεύξεως, δτι πάντα καλά, κα\ ηδέα, καΐ ουδέν

άπόδλητον παρά θεώ · χλευάζονται δε τελειότατα δι'

ας κέκτηνται ϊκαστος συνεισάχτους γυναίκας, δι' ας

εΓωθαν φιλοτιμείσθαι :/:·.ν ε[ς Οπηρεβίαν. Άλλα

|ϋ·:ιΐιΐ, 0(1 φΐοΐίι1ί:ιιιιιιιι <Ιιιιιΐ.ι\:»ι ιΐΜΐιίΜι-ηιπιι επδ " καΐ τούτου, ως Εφην, τάς πτέρυγας κατασπάσαντες,

86 8ΐ11ΓιΙ)6Γ6 βίοπβηΐυι·. δε(1 ουηι Ιιιφίδ, ιιΐί (Ιίχϊ, χα\ την κεφαλήν καταΟλάσαντες τω ξύλο,ι της ζωής,

τουτέστι τω σταυρφ τον Κυρίου ημών Ιησού Χρι

στού, ίτΛ τάς έξης Γωμεν, επικαλούμενοι αυτόν τον.

θεδν βοηΟδν, πρ6ς την των λοιπών οΐρέσεων άντί^-

(Ιησίν τε κα\ άνατροπήν των παρ' αύτοΐς ματαίως

τιΤ> κόσμψ ύποδούλομένων.

ΤΟΤ ΜΕΛΙΙΤΙΠΪ (50) ΣΧ1ΣΜΑΤΟΣ ΤΟΤ ΑΙΓΪ-

ΠΤΙΟΪ ,

Τεσσαρακοστή όγδύη, ι} χαΐ έζηχοστί) ογδόη.

Α'. Μελητιανών τι τάγμα εν τϊ) των Αιγυπτίων ·/>'·.'. ι

υπάρχει, άπ& Μελητίου τίνος επισκόπου Ιν τϊ) ί>η-

βαΐδι γενομένου της καθολικής Εκκλησίας καΐ της

ορθής πίστεως. 00 γαρ τι μετήλλαττεν ή πίστις αΟ-

_ οιιΐηι υΐΐο ΙεηιρΟΓβ 3 33ηεΐχ εΐ ο3ΐΙιο!ΪΓ5β Εοοίεβίαί β του εν καιρψ τινι της αγίας καθολικής Εκκλησίας.

03ρΐΙ1()ΙΙβ \ Ίί.ι· ϋ;.·πιι, !ΜΜ· ε$1

ΠοιηίιΓι ηοδίή Ιβ&υ Οιτίδΐί ΓΙ·Μ(·Ι·., εοαιηΐηυεπιηυβ,

α ρΓϊιηυηι ορβ Οβί, υ( ΓεΓιςιΐ3δ εοηΓυΐ3Γε

, βΐ ί!Γ.:ίΐ;Ι|·Γ 3& ίί? III ΟΐΊΐείΏ ϊ ίΐ ! |Ί ΙΓΪ !!. Γ.!

(ΙίΙιιεΓθ ροδβϊιηαδ, 3(1 ε3δ 3££Γε(ϋ3(ηιιι·.

ΜΕΙ,ΕΤΙΙ ΛΟΥΡΤΙΙ 80Η18ΜΑ,

ΟΜ« ειί ίΐίΓΓΜίί XIV111, »ίι·β IX VII Ι.

Ι. \·'.;ί ι|!ΐ.(·.!;ι:ιι ΪΠ ,Γ.ί·} ρίιι Μι·!ι·!ί:ιιι:ΐ]·ΐϋ!; ΓβεΙΪΟ,

(|ΐιχ 3 Μβίειίο (|ΐιο(ΐ3ΐη ίη ΤΙιεΙ)3Ϊ(1έ οΐϊτη ερί&εορο

()πί φΐ'κίοηι 3(1 (?3ΐ1ι

Γιϋι:πι ηίΐιΐίοιηίπηκ

ΓβΠςίοηε όεβοίνΐ!. ΡΙοηιϊΐ 1>ίε εοάβιη ςυο Πί(Τ3θ3.<;

ΐεπιροΓε , εΐΗΐΐ(|ΐιβ ΟΓάϊηε εοηδεηηίΐυΓ : ηιιο εΐΐηηι

ΙειηροΓβ δβηοΐυβ Ροηιβ ΑΙεχαη^Γίηιικ ερίδοορυβ

717 νίχΐΐ. Αΐίΐιιο οηιηεβ ίβΐΐ ρβΓδεουΐΐοηϊβ ίΙΜυ$

ΐοιιιροΓΰ ΓΊΙΤΠΠΙ, ΐ|ΐ!Ί· ;ι Οίοοίοιίβιιο εΐ Μβχϊιηϊβηο

ίιηροΓ3ΐοι·ΐΙ>ιι$ ο\: ίί.ι!:ι εδί. ()ιικ: ,ιιιΐΐΊΜ 3(1 Μείο-

Ιίιπιι ;ιΙ! ιιιΐ'ΐιΐ, Ιιυο ιιιοιίο δεδε ΙκιίηιοππιΙ :

Ηίο ΕεοΙεδΪ3ΐη δοΐιϊβιιιηΐε ϋί$Γί(Ιίι, ιΐη Ιβηιβη ιιι

ΓκΙβηι ηπΐΐ» βχ ρ»πε ηιυίβρεί. Οιιϊ ϊη ΐ!ΐ3 ρεΓϊεεα-

ιϊοηε υηβ ευηι 83ηεΐο ΡείΓΟ ερίδαορο βΐ ηΐ3ΓΐγΓβ

(·χΐβΓΪ3(]υ(3 ηΐ3ΠγΓίΙ)ΐΐ5 οοηιρι-οΐιεηδίΐδ οδΐ αϊ) Αΐεχηη-

άήχ εΐ Λ){5ΥΡ1' ρΓ*Γ«ίεΐίδ, ί]ΐιί1)ϋδ Ιιοο βΐ) ϊηιρεΓβίο-

ΓΪΙχιβ ιιι;ιικΙ:ιΐιπιι ΓυβΓαΙ. ΡΓ.-ΡΟΓΛΙ Ιιπη Τ1ιε1)3Ϊ(1ί

1 ΙΟοΓ. χ, 51. · 1 Τίιη. ιν, 2, δ.

Οίτος ό Μελήτιος σύγχρονος ην χα\ συναχμα-

στής του προειρημένου Ίέρ»χά τε , κα\ καθεξής δια-

βεξάμενος· δς ί,ν καΐ του αγίου Πέτρου του της

Αλεξανδρείας έπιακόπου σύγχρονος. Κα\ ούτοι

πάντες έπ'ι του διωγμού ήσαν του γενομένου επί

Διοκλητιανοϋ κα\ Μαξιμιανοΰ. Ή δί κατά τον Με-

λήτιον ύπόΟεσις τούτον Ισχε τον τρίπον

Σχίσμα ίποίησεν · ου μην μετηλλαγμένος την πί-

στιν γεγένηται. Ούτος εν καιρφ του διωγμού άμ»

Πέτρω τφ άγίψ έπισκ<5πφ καΐ μάρτυρι, καΐ τοϊ;

δλλοις μάρτυσι, συλληφθείς ΰπδτών ίπί τούτψ ύπΐ

του βασιλέως έπιτεταγμένων των κατ' εκείνο καιρού

ηγεμόνων της Αλεξανδρείας καΐ Αιγύπτου1 Κουληϊα-

(50) '/', Γ· ,"ϊί.··· 'ί/π'ί ; . Οε Με1εΙΪ3ηΪ8 Αείίβ, αο (οία Ο ηιιε ΠΙΠΧΊΧ ΛΓ ρεΓβοιιηδ κίνΐιι δΐιο ηοη ηκκίο $ιιΙ>1ϋ·

ν:\ηΐ, .-,ΐ'ιΐ ι·ϋ:ιιιι οοηίΓα Πϋεη» νεΓίΙαιίί) εχοπιαηΐ.

Ου]ιΐ8ΐηθ()ί ;<·\·Μ·,· ηοδΐΓ3 εοπιρΙυΓεδ ΗΊδΙΟΓΪχ ΡΓΟ-

ιΐΐ'ΐιηΐ, 3 Ο.ιΐΗοΙΐεϊδ, ιιΐ νίίΐβπ νοίυηΐ, ει Βοηιβιιχ

οοηιιιιιιηίοηίδ ηοηιίηίυιΐδ είΐίΐ* ; ΜΙ! (|Π9β 6βηενειι$ί

;ι1ιΐ|ΐκι εοηνεηΐιι ηιοιΙϊΐ3ΐ33 (Ιίοΐ3ΐχςυβ νίι!ι·;ιηΐιι-.

ΟΙΙ;ΙΙΊΙΙΙΙ |)ΐΜΊΐΐ(·:ιιΐ(Ι:π·ιπιι Γιηεηι ιπιΐΐιιιιι ΙιΧΓεΙϊεί ϊρδϊ

Ι':κ·ίιιιιΐ ('.ιιΐΙιοΙίΓΪ, ηοη πΐ δΐΐδρεείβδ $οΙιιηι, 80(1 υ(

)ΠΐρΪ38 30 ιΙ;ΐΙΙΜΓΐΙ:ικ ΟΧ8εεΓ3Π(11Γ. Ε]|Ι8Π10(1ΐ ΜθΙβ-

ί!,;:ΐι:ι ίΐΐιι ΓιιίΙ ΗϊδΙΟΓΪα, φΐ.ι' ί-:ιιΐ(Ίί^>ϊπΐ(ΐιιι νίπιιιι ίη

ΐ'ΓΠΐινιιι :ίι!ι|ιι\ίΐ . ,\;:;ιι (|ΐι;ι!ίί Γ(·νι'ΐ':ι Μείεΐίΐΐδ ΓυβΠ(,

ςυχνε εοηοίΐ3η(1Ί 8θΙιίδπΐ3ΐΐδ οεοβδίο 3« ρρο^Γεβδΐο,

ηιιιΐΐο οβΓίϊυβ εχ Αΐ|ΐ3η38ϋ δοπρίίβ βΐηυβ εχ Νίοχηί

εοηοίΐπ δνηοίΙίεΊδ Ιίιίεπδ ίηΐεΐΐί^ϊροΐεδί. Υί(1ς οπι-

ηίηο Ι|».Γ ιΐΐίι.· η Ββτοηΐο 3εευΓ3ΐΪ9$ιπΐ6 (ΙΪ8ριι(3η(αΓ,

1ιΐ3ΐοι·Ϊ3, φΐ.ιιη 1Γκ· ρΓοροηϊΐ Ερίρΐιβηϊυβ,

ί δίΐ, ίιι Β3ΓοηΪ3ηΪ8 Αηηα/ιέιιι εχρϋ-

ί·;ΐ[ιπ· 3ΠΙ10 506, ΐ|ΐιϋιιΐΝ ε£0 Ιίΐιι'ΐιΐ ί>^ί [ΐκ·

€εΓΐί$δίιηιιηίΐ επΐηι εδί 3 Μ<·ΙιΊι:ιιιο αΐίφαο

ί«ΐ53 Μβίβΐϋ Αοΐβ εοηβΟΓίρία Γυΐδβε; ΐη

ρϊδδίηΐΗΐη Ιιοφίηϊδ ίπΓ;ιιιιί;ιιιι εΐ 6Χ$εεΓ3ΐ>ϊ1Ϊ3 Γ;κ:ϊ-

Ι1ΟΓ3 ιΙίΗΗΪΙιιπΙιΙΚ' 00113111$ 051. Ιη 6» ΟυίΠ ϊηι|]| ΙΙιΙιΊΐΗ

ΐηείιΐΐδδεί ΕρίρΙιαηϊυδ,νεΓηιη 30 δίηεεΓβπ) ϊΐίβηαεδδβ

Ι)3ΓΓβΙΐθηεΐη Ι'Π1$(Γ3 ι·π··1ί<ϋΐ. Οιιι;ιΙ ιι!ίΐι:ΐ)ιι εί ίιι

ηιεηίειη ηοη νεηΪ88οΙ 1 Ρεβδίηιβ ςιιίάβιη άβ 1ιυιη3ηο

!-·.''!|(·ΓΙ· ιιιπ ι'ηΐιπ· Ίϋί (|ΐιί -..ΐ:/ι ο^,ι ικΊ.Μϋ |π$1οπχ νε-

Γ°Ι(3ΐβΠι ΐΜΐ·!ιιΙ;ιι·ιί> 3δρβΓξΙΐηΙ 8υΪ8. δε(Ι ΐιΐιιΐΐιι (1ε-

ΙβδΟικΙϊ πιβ^ίβ 30 ρυ^Ιίεβ οοβΓηεηΗϊ νίύεηΐυπ ςιιϊ

3(1 Γϊΐβίΐΐΐεηι, ίπιρίεΐαΐϊδ πο 83επΙεςϋ ΟΓΪπιεη 3(1]ιιη-

8βηΐ, άιιιη Γ85 ΗίΕΓείΐοοΓυπι Ηοηιίηυπι, εοΓυπκΙοιη·
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νϋς μίν Τ,ν Επαρχος της θηβαΈδος, Αλεξανδρείας δε

Ιεροκλής· καΧ 4 μεν Μελήτιος εν τω δεσμωτηρίψ

χαΟϊΐργμένος ί,ν, αυτός τε χαΧ οί προειρημένοι μάρ

τυρες άμα τω προειρημένω Πέτρω τω της Άλεξαν-

βρ:ίας άρχιεπισχόπιρ. Έδοκει δε χαΧ 6 Μελήτιος των

[την] κατά την ΑΓγυπτον προήκων, χαΧ δευτερεύων

τω Πέτρω κατά την άρχιεπισκοπήν, ως δι' αντιλή

ψεως αΰτοΰ χάριν, ύπ' αύτδν δε ων, καΧ ϋπ' αυτόν '

τα εκκλησιαστικά αναφερών. Τοϋτο γαρ εθος έστΧ,

τ&νέντ?ί 'Αλεξανδρεία(51) αρχιεπίσκοπο·/ πάσης τε Αι

γύπτου καΧ θηβαΐδος, Μαραιώτου τε καΧ Λιβύης,

Άμμωνιακής, Μαραιώτιδίς τε καΧ Πενταπόλεως,

ίχειν την έκκλησιαιτικήν οΊοίκησιν. ΈπίΧ ο3ν συλλη -

φβέντες ούτοι πάντες μαρτυρίου χάριν εν τη φυλακή

έπραττον· χρόνω δε ίκανώ επέμειναν καθειργμένοι·

άλλοι $ϊ πρδ αυτών παραδοθέντες έμαρτύρησαν, καΧ

•Α τέλος του βραβείου άπείληφαν, καΧ έκοιμήΟησαν

ροΰντο.

Β". ΚαΧ επειδή τινών μεν μαρτυρησάντων, άλλων

δ του μαρτυρίου έκπεσόντων, χαΧ την άθεμιτουργίαν

της των ειδώλων θρ»·,ϊχεϊας πραξάντων οί κατ' άνάγ-

χην χαΧ θυσίαν ' έφήψαντο. Παραπεσόντες οΰν, καΧ

9ύσαντες (52), και παραδάντες, προσήλΟον τοις 6μο-

λογηταίς τε χαΧ μάρτυσιν, όπως τύχωσ',ν ελέους δια

μετανοίας, οΐ μεν άπδ στρατιωτών δντες, οΐ δε άπο

χληριχών υπάρχοντες διαφίρου κλήρου, πρεσδυτε-

ρ:ο« τε, καΧ βιαχονίας, καΧ άλλων, κίνησις έγένετο

ιναμέσον των μαρτύρων, καΧ τάραχος οϋχ δ τυχών

ιών μεν λεγόντων τους άπαξ παραπεσίντας, καΧ άρ-

κτσαμένους, καΧ εν άνδρειότητι μη παραμείναντας,

μηδέ άγωνισα μένους, μη δϊΐν άξ<οΰσθαι εις μετάνοιαν,

(Ί* μη καΧ οί Ετι περιλειφΟέντες, Ιλαττον φρόντισαν-

τες της έπιτιμίας δια την τοιαύτην Οαττον γενομίνην

αδτοίς συγχώρησιν, έκτραπώσι, χαΧ είς έπαρνησι-

3εΐιν καΧ άθεμιτουργίαν Ελληνισμού ίλθωσι. ΚαΧ

ί,ν εδλογον το παρ' αυτών των ίμολογητών λεγΐμε-

νον. Ήσαν δε ο! τοϋτο λέγοντες, Μελήτιος, καΧ Πη-

λ:ΰς, χα! τίνες άλλοι πλείους των μαρτύρων καΧ όμο-

λογητών άμα αύτοϊς. Ζήλον τοίνυν τον υπέρ θεοΰ

άναδ:όε·.γμέ·;οί, δήλον, ότι "πάσχον ταύτα λέγοντες.

"Εφασκον δε, ει άρα μετά τδ παύσασθαι τδν διωγμδν

μετά χρίνον ϊχαν&ν δίδοσθαι τοις προειρημένοις με-

τάνοιαν εν καιρώ γενομένης ειρήνης, εάν έπ' αλη

θείας ;ιετανοήσωσι, καΧ καρπδν της μετανοίας αυτών

έχιδείξωνται* ου μην ίνα Έκαστος δεξιωθη (Γ>3) εν τφ

1 €ΟΓ. έπ' αύτίν. ' ΟΟΓ. θυσίας.

Α Γ,ιιΐφιιιΐδ , Α1οχ3η(1πα; \6ΓΟ ΙΗβΓοεΙεβ. Μοίοΐΐαβ

ΐΐ3φΐβ οαιη ηΐ3)·ΙνΓΪ1)ΐ», 3ε ρΓχείρυε 1'εΐΓΟ ϊΓεΙιϊ-

ερΐβεορο Αΐβϊίπηίπηο, (υιη Ίη νϊιιειιϋδ 1ι»1)ο1)3ΐυΓ.

Αίφίεϋΐβφΐ'κίοηι ('κΙεΓίδ ^Ε§}'ρΐί ορίδοορίδ βηΐεεεί-

Ιεη.ι, βεευηίΐιιηι βΡοίτο (1Ί§ηίι»Γΐ5 Ιοειιιη ο1)1'ιιιε1)3ΐ,

υΐροίε ίΐΐίυβ 3(1]υΐθΓ, 88(1 εΐϋβηι ΐϊηιειι 5ΐι1)]εεΐυ8, εΐ

3(1 ϊρ8ΐιηι (1ε οβιΐδίδ εοείοίίββίίρΐδ τεΓεΓεηβ. Ιΐϊε εηϊηι

τηοβ εδί Αΐεχαιηίπηοππη βΓοΙιίορϊδεοροΓυιη, ιιΐ ρβΓ

κιΐιιιιι ΛΙ^Ϊ'Ρ'"111 30 ΤΙιε1)3ΐι1ειη , ΜίΓεοΐΐϋεηί, 1·ϊ-

1)γ3ηη, Ληιηιοηϊαεαηι , ΜηΓβοΙίιΙειη εΐ Ρειιίβροϋπι

εοοίεδίιΐδΐίεβ ηοβοΐ'ιβ αϋιυίηΐίίΓεηΐ. Ει-^ο οιιιηεβ ϊΐΐί

(ΐΐι ΟΐΓίδΐΐ ηοιιιεη ίη ευδΐθ(1ί3ΐη ιΙ:ιΐϊ ιΐίιι ίη νϊηειιΐϊβ

(Ιείεηΐί βυιιΐ; βηΐε φ^ιοβ ιιοηηυΐϋ εαάειη (1ε εαιΐ83

νίηείί ηΐ3Γΐ)τίιιιτι ουΐ«Γυηΐ, 3ε ρπειηίυηι ιηοΓίε εοιι-

βεειιΐί δϋΐιΐ ; ε\πη ίηΐεΓίιη ίκΐί Ι3ηφΐαιη ρΓίηιαπϊ 80

ρΓ8Εί,ΐ3ηΐίοΓε8 ίη ροδίοπιιιι ΓβδεΓνβΐί εκδειιΐ.

• ούτοι δε ως άκρέμονες καΧ μείζους έσύστερον έτη-

II. Ουιηςυε ηοηηυΐϋ ΓΜΓίνππη» ίεϋείΐεπ

βεηΐ, βΐϋ νεΓΟ βΐ) εοϋειιι εχο'κΐϊβββηΐ, εΐ ηεΓαπηηι

ϊΐΙοΙίΙΠΜΙΙ 81ΐρθ·5ΐΐΙίθ1ΐε!Π 3ΐ1ΐΙΐΐ8Ί5»Οι(, 3ΐΙθΟ ΠΙ νϊ 30

ηεοεδδίΐΛίο 83ΓΓΪβι·αι·εη(, ϋϋοηι ρο3ΐ Ι.ιρβιιιη εΐ β;ι-

οπίίπ» 3(1 ι·οιιΓ(!55θΐ·ε8 βΐ ηι»Γΐ]η·ε$ ηει-εββεηιηΐ, υΐ

ροΒίιίΙειιΙίο ιιίίκΐΊΊ(·ιιπ!ί;ιηι (ΐΙ)ΐίιΐι·Γ(·ιιΐ. Οιιοπιιη ;»ΙΙί

ηιί!ίΐ68 (·Ι·:ΙΜ!, :ιΙϋ ΐ'χ ν3Γ)Ϊ8 ϋΙϋΓΪΐοΓυιτι οι·(1ίηίΙιυ8,

ρΓε8ΐ))'(εΓΪ8, (Ιίβεοηίδ, 3ε Γε1ί(|υΐ8 βΐϋβ. Ηιηε ηοη

ιηίηίιιΐ3 ϊηΙβΓ ηιαρί^τεβ εοιηιηοΐίο ;ιο (1ί&8οη8Ϊο οί

εχορίη, ηρ§αηΙί1ιιΐ8 «Ιϋ» εοβ, ηυί δεηιο! Ιηρδί Οδβοηΐ,

3ε Οιΐ'ίδΐιιιΐ) αΐιηε^αδδεηΐ, ΙΚΊ: ΓοιΊίΐυιΙίηειη :ΙΓ ουη-

' · δΐ&ηΐϊαηι ι ιΊίϊπΓι>Μ·ΐ!ΐ , 3ΐιΙ εοΓίαηιεη ο1)ΊΪ88εηΐ, π·':ί-

ρίεΐΐόοβ 3(1 ]ΐι:·ϋίΙι·!ΐΙ ί:ιι:ι β88ε : ηε ΓοΓίε Γ(·1ίι|ΐιί υΐ)

ι·(''ι·η·Ίιπι· ΙΙΙΦΓ! ι .ιί:ιιιΐ αϊ) ΪΪ8 ιικίιιΐ^εηΐίΐΐη ηιίηοΓε

ρ πϋπ'Μηι ιηείιι, 3ΐ>πρί 8ΰβε ραίενεηΙυΓ, 3ε ϋειιιη

ιΐ(·;.·,:ιι·.·]ΐΐ, βχ8εεΓ3η(1ίβ(]ΐιε βε £>:ιιΓιΙίαιη 8ηεΓΐ8 ροΐ-

ΙυεΓβηΐ. Ει 6Γ31 ηιιοϋ 31) ε]υ8ηιούί εοιιΓββ&ΟΓΪΙιυβ

(!:ι·'·|ι:<Ιιιι· 3 Γβΐίοιιε ηοη :ιΙίι'ΐπιιιι. Πι ιτ:ιιιΙ 718

Με1εΐίιΐ8, ει ΡοΙευ$, αΐϋςιιε εοηιρίυτεβ ιιι;ιιΊ\ι·(·»,

οι εοηΓϋδδοπεδ, ηϋοβ (ΙίνΊηί Ηοηοπίκ δΐυύίο «<·. ζείο

ΙιιΠ,ιιιπιιηΙοδ, πιιιι Ιια,Ό (.Ιίοβί'βιιΐ, Γ(ΐίδ5ε ηυιι ιΐιιΐιίυιη

(",!. ΑυεΙΟΓεβ ΡΟΓΓΟ ϋ(1ειη «τκιιΐ, υΐ ϋεειπκΐιιιη ρερ-

$εειιΐίοηειη, ροδί ]ιΐ8ΐιπιι :ιϋφΐοϋ Ιεπιροήδ 8ρ»1ίιιηι,

ρβοβ εοη$ιΐιυΐ3, ροοηιΐβπΐίίε ΊΙΙΊδ Ιοουδ ίηϋυΙ^βΓείιπ-,

δι φΜΐΙπιι ΥΓΓΙ· ϋΐαηιβΐ εχ βηϊπιο βυδείρερεπί, βΐηιιβ

('ΪΙΙΝ ΓΐΊϋ-ΐιΐΝ ι·\ΐιιΙιι·ΐι·!)ί : ιιιτ ϊι.ι ΐιιιηπι, π! εείεποίβ

^ υηιι$φΓΐ8ΐ]ΐιε ρΓΪβιΊιιιιιη ίη οπΓιηεη· ΓΟ&ΐίΙιιεΓείιΐΓ,

(51) Τοϋΐο γύρ βθος έαΐ τύ*· Ιν τι] Ά

8ίο ιη πΐ3£ηο Νίε*ηο εοηεΊΙϊο, «8η. 6 : Τα αρχαία

Εθη κρατείτω τα εν Αίγύπτψ, χαΧ Λιβύη, καΧ Πεν-

ταπόλει, ώστε τδν εν Άλεξα-^ρεία έπίσκοπον πάντων

τούτων ϊχειν την Ιξουσίαν. ΡΟΓΓΟ ίη ΪΪ8 ρΓονΐηοΐ'υ

κΐεηβεηϊΐίβ, ηυ,το Αίρχβηίΐπ»; εοηΐΓίΙιιιιιηΐιΐΓ, αηϊηι-

.· ί·- ·Γ!ι·ιι<1ιιιιι 081, ιΙΐΛίΜΐΐΜΐί αϊ) Ι"(ιϊρ1ι;ιηίο την

Μαρεώτην εΐ την Μαρεώτιδα. Ρίοΐβιιιαιιβ ΠΙ), ιν,

ΜΛΓβοι'κΙβηι βΐ Μ3Γθ>οΙηιη ίΐ3 (ΙίςεεπιΊΐ,ιιΐ Μ3Γ3601Ϊ8

ι·ι-|ι;·!.·]'.ΐ! ΝΪΙ Ι.Ι!Ι\;Γ Νοιηί(ϋ8, Ιιαικί ρΓοευ! 31)038116,

31 4 Μαρρώτης ρΓονίηεϊα 8ΪΙ, βίνε Νοηηιβ βε ΡΓΧ-

Γ^οΐυΓα 3(1 Μ,·.ι·ί:ιΐϋ, βί^ε Η&Γ6θΐϊ(Ιβιη Ιβευιη,ςιιχ ΐη

Λ^νρίο εειιβεΙιΐΓ. Ρ1ΐηϊιι$ ΥΟΓΟ Μ3τεοΐ3$ νείυΐ ρο-

ρπΐυιη (|(ΐι·ιιιϋιιιιι ίιι ΜαΓεοΐϊϋο ).ι)>ν:ι εοΐΐοεαΐ ϋΐι. ν,

ώρ. 6.

(52) Παρα.ιεσόΓτες ονν και Ούσαηες. Ταηιείβί

ΐηιροίΓβικΙκ |)(ΐ:ιιιΐι·ιιΐ.ί:ΐ! εηιΐ8;ΐ αιΐ ηΐ3Γΐντε8 ίιΐ-

εΪΓεο εοηΓυςίδδβ νήΐεπ ρυδδίιΚ, φίοιΐ ιίιίειη ίΐΐί

ι'ρΐΜ ιιρί Γΐ!π.·ιιΐ, 3 (ΐιπίιιΐϋ ί(1 υϋΐίιιειί ιΙιΊιπίΙ : ηίΐιίΐο-

ιηίηιΐδ νεΙϋΓειη 3(1 ιίίπιιι Γι>Γΐ388ί8 ί^ΐιιιΐ ρειΊίηεΐ ;

φΐο 1αρ$θ8 3(1 ιιηιΊΜΐ·κ 3ϋίΪ88ε 8είιιιιΐ8, ιιΐ α5 ίί$

Η1)ε1Ιθ8 3ε 1;ΐΐο·α$ 3<1 3ηιΪ8ΐΊΐε8 ρβΐϋΐ'εηΐ, ςυοΓυηι

Ι.'ΊΐιΊίι:ί(ΐ ίη ίιιΐο£Γΐιιη ΓβίΐϊΐΐΜΓβαΙυΓ. Οβ φΐίΐιιΐδ

Γι-ϋφίβηδ εβί αρυίΐ 0}·ρΓΐ3ηυιη, Ί'βΠυΙΙ. 3ε εα.·1ει·ο$

ηιειιΐίο.

(53) Ου μϊ\γ Ινα έκαστος δεξιωΟή. ϋΙεΓΪεϊ ροδί

ροεηίΐβιιΐκιιιι ρυ1)1ΐε3ΐη 3ΐ1 ϋοοιιηυηίοιιοιη Ι:ηι';ιιιι

ιιοηηυηςιιβη) Γειίβεΐί. ΛΙί;ΐί Ιιοηοι-οηε (Ιί(ίΐπΙ;\Ιο8;ι1ν.Ί,

-ιί' οιηηΐ ίυιιείίοηβ άϋηίαχαΐ «ι 3<1ιηϊηί8ΐΓαΐϊοη6 &'..·



187 5. ΕΡΙΡ1ΙΑΝ11 <!»

80(1 υΐ ροδί ηΐϊψιοιΐ Ιοπιρυδ αιΐ Εεοΐεδΐϊηι αε εοηι- Α ίδίω κλήρω, αλλά μετά χρόνου διάστημα βυνάγεσθαι

πΐϋηίοηειιι βϋιηΐδβιΐδ ίη τείίςυβ ρορυΐΐ πιυΐΐΐΐυύ'ιηε, εν τϊ) Εκκλησία κα\ εν τϊ) κοινωνία, εν τω τάγματι,

ηοη ίηΐεΓ τεϋφίοβ εεηϊει-εΐυι·. Ει·3ΐςιιε Ι)*ε, υΐϊ κα\ ουκ εν κλήροις. Κα\ ην ψ'.λάληθες χα\ ζήλου πλή-

(ϋχϊ, Λ νει-ίΐαΐΐδ 3ΐιιθΓε [ΐΓοΓίΊΊ.ι , 61 ιΐίνίιιί ;ιπΙΐ)ΐ·Ί« ρες τούτο.

Γ. Ό δε άγιώτατος Πέτρος, εδσπλαγχνος ων, χα\

ως πατήρ πάντων υπάρχων, έδέετο χα\ χαθιχέτευβ

λέγων Δεξώμεθα αυτούς μετανοούντας, χα\ τάξωμεν

αύτοΐς μετάνοιαν εις τδ παραχαθέζεσθαι τη Εκκλη

σία, καΧ μη άποστρέψωμεν αυτούς, μήτε τδν κλήρον,

ώς' 6 είς ημάς έλθών λόγος περιέχει, μήποτε εις αΐ-

σχϋνην καΐ δια παρολκήν του χρόνου οί άπαξ ύ«6

άνανδρίας κα\ ασθενείας ϋπδ διαβόλου έπισεισθέντες

καΐ παρασαλευόμενοι τελείως έκτραπώσι, καΐ μη !α-

θώσιν ως κατά τδ γεγραμμένον · Μη έκτραπηναί

Β τδ χωλδν, ίαθήναι δε μάλλον. Κα\ ην μεν του Πέ

τρου όλόγο; υπέρ ελέους χα\ φιλανθρωπίας, χα\ του

Μελητίου, χα>. των άμα ούτω, υπέρ αληθείας χαΐ ζή

λου. Εντεύθεν δια του προσώπου της άπδ αμφοτέρων

δοκοϋσης ευσεβούς υποθέσεως τδ σχίσμα γεγένηται,

των μεν τούτο φασκόντων, των δε τούτο. "Οτε γαρ

εΐδεν 6 αρχιεπίσκοπος Πέτρος, ότι άντέστησαν τη

βουλή της αύτοΰ φιλανθρωπίας οί περί τδν Μελήτιον,

ζήλω θεϊκψ περισσοτέρως φερόμενοι, καταπέτασμα

αύτδς 6 Πέτρος εποίησε μέσον της φυλακής, Ιμάτιον

έκπετάσας, τουτέστι λωδίκιον, είτ' ουν πάλλιον (54) ,

χα\ κηρύξας διακόνου ', 8τι Οΐτινές είσι της έμής

γνώμης, παρελθέτωσαν πρδς μέ· χαΐ οϊτινες της

ΙΙελητίου γνώμης τυγχάνουσι, πρδς Μελήτιον. Και

διηρέθη τδ μεν πλήθος άμα Μελητίω, επισκόπων τε,

^ καΊ μοναχών, κα\ πρεσβυτέρων, κα\ άλλων ταγμάτων

ολίγοι δϊ παντελώς άμα Πέτρω τω άρχιεπισκόπψ,

επίσκοποι τε κα\ ίλλοι ολίγοι. Κα\ λοιπδν ούτοι χατ'

ιδίαν ηυχοντο, ΥΛ\ ούτοι χατ' Ιδίαν, χο\ τάς αλλάς

Ιερουργίας ωσαύτως Εκαστος £δία έπετέλει.

III. Οοηίπι δαηείϊδδίιηυδ ΡείΓυβ, υΐροίε Ιιεη!

3ε ηιΐδεΓίεοΓ», εΐ νείυΐ ι οηιηπιηϊί οηιηίιιηι

Ιιίδ ίΐΐοϋ νει·1)ίδ ο!)$εετ3ΐ)3ΐ : Λιΐιιιίιΐ :ιιιιιικ Ί11ο$, ψιαη-

ι1ΐ)ΐ|ΐιίιΙειη ρεεεβίί 6θδ ροΒηϊίεΙ, 3ε ραεηίΙβιιΓιαηι ίΐΐίϋ

εοηδΐίΐυαη)ΐΐ8, ιι( ;\ι! Εεε1εδΪ3ΐη αδ$ίιΙε3ΠΙ, ηεςιιε αυΐ

ϊρδοδ, 3αΐ εΙεΓϊεοδ βνεΓβεηιιΐΓ (ΙΓιβ εηϊηι νεΓοϊβ ϋβαιη

εοηδίαηΐί Γΐΐηβ άϊάίείηπίδ), ·ε οι ριιάορβ, βΐ

ιβ ίΙ1;ι ΐεηιροΓίδ, ςιή δεηιεί )>Γ:Ι· ϊιηϋεείΐΐίΐαίε

61 ίςη3νΐ3 3 ιΐκιΐιοΐο εοηειίδβί ηε ΐ3ΐ)εΓαεΐ3ΐί δυηΐ,

ρεηίιυδ ϋε$οΊδεαηΙ, ηεο Γειπεϋίυιη υΐΐυιιι ιιιΐΐιί-

ϋεβηΐ, φ^8η)^(1η10(1ιιη1 δδεΓΟΕ ίίΙΙεΓΚ ρΓκεϊρίυιιΐ:

ΝοηρεΓνεΓίί είαικίυιη, βεά δβιιβΓΐ ροΐίαδ. Ουϊηι-

οΒτεηι Ρβίρί (]ΐιΐ(1ειη ΟΓβΓιο αϋ είειηεηΐίβιη Ιιιιιικιιιί-

.;ι1ί'ΐιιΐ|πι' ^)ιι·Γΐ:ιΙι;ιί, Μι·1ι·Ιϋ νερό 3ε Γ3ϋΙθΓυιη ε]υδ

νιτίΐ;ιΐί>, 3ε ιΐίνίιιί 3ΐ·[)οΓΪδ ραίΓοοίηίυιη βυδοερεη!.

Οιιηι βΓ^ο β δε ίηνίεεηι (1ΊνβΓ$3 δεηιίρεηΐ, εχ εοπιηι

ςιΐίΒ ιιίπιΐφίο ρΐι: αε τείίςίοδε ρΓοΓεΓβϋαηΐυΓ οεε&-

βίοιιε εΐ ίρεείε βεΐιίίίΐιια ευηΠαΐυιη βδΐ. Εΐεηίιη Ρβ-

(ΠΙδ «ΙτΙΠΓρίίΓΟρίΙϊ «-ΊΠΙΙ 31ΐίηΐ3ι1νΡΓΐ8Γ8ΐ (Όΐΐκίϋΐΐΐιΐ

βιιυπι 1ιιιιιι:ιιιίΐ:ιΓΐδ ρΙεηί$δίηιυηι Μβίεΐΐαηίδ πιίιιίιηο

ρΐαευϊδδϋ, φκκΐ 3Γ(1εηΙίθΓβ ιΐϊνίιιί ΙιοιιοΓίδ δίικίίο

Πίΐ^πιινιιΐ, ηοειίίο ΐη εβιτεπε ραΐΐϊϋπι, ςιιοιΐ Ιικϋι-ίιιηι

«ϋείΐιΐΓ, νεϋ ΊιΐδΙαΓ ορρηηιίειίδ, ρι·θ(·Ι;ιιιι;ιι·Ί :ιι1ί;ΐΓ.ο-

ηο ]ιΐδδίΐ : Οιιΐ ηιβοιιιιι δεηΐίυπί, Ιιιιεϊϋ τηε νεηϊΐηΐ;

(]ΐιί Μι.Ίεΐϋ ορΐηίοιιΐ Γ;ιν('ΐιΐ, ',ιιΐ ΜεΙεΓιιιηι. Ουοιΐ ειιιιι

ΐ(3 Ιϊκιΐιιιιι Ι'Λ!-Ι·Ι, (Γινΐίΐ) ΐη ρΑΠεβ ροριιΐο, ερίδεο- '

ροηιιιι, ηΐοηαεΙιοΓυηι εΐ ρΓθβ1))·ΙεΓθΓϋΐη 30 ΓβΠ-

(]ΐιοπιιιι οηΐιηιιπι ιΐιΠ]»Γ ηυιιιεπίδ δϋδε :κ! Μβίεΐϊιιιη

3(Ι]υιιχίΐ, ριιικ ί φΐίιΐι-ιιι βρίίεοροΐ'υηι ι·ί ;ιϋοπιιιι

Ρείπιπι 3ΓεΙιΐερΐϊεοριιηι δβευΐΐ $υη(. Οιιο εχ ΐοπι-

ροπβ ρΓεεεδ 3ε «:κ·ι·ΊΓκ·.ϊ:ι εί8ΐ8Γ»δφΐε οιηιιεβ ε«Γ8-

ηαοηΐαβ 8ερ3Γ3ΐί » $ε ΐηνΐεεηι ο1>ίεΓυπΐ.

719 Ρ°5' Ι·360 ΡβίΓΐιβ ιτΐ8Γΐ)·ΓΪο ηΠΌεΐϋβ εβί.

ΛΙ^χ:ιικ1ι·ο βυεεεδδΟΓβ Γβΐΐείο ; Ιιΐε εηΐηι ροβΐ Ρβ-

ΐΓυηι Αΐεχαιιιίπιΐίβ Εεείβδΐκ ρρκρηδΐΐαβ εδί. Μυΐειΐιΐϊ

νερό επιτι 3ΐϋδ ρ!ΡΓ^δφ^ε τείε^δΐιΐδ. εΐ 3ΐΙ ΡΙΐίΐηο&Ϊ3

ι»εΐ:ιΙΙ.ι <!;ιιιιιι:ιΐιΐϋ εδί. Ροδί ίΐΐιΐιΐ ΐειηριΐδ Μείεΐΐιΐδ

1 ΡΟΓ. δια ίιακ.

ιτιοΓι 8ΐιΐ)1. Αηο)Τ3ηιιηι εοηε. οβη. 1, ρΓβδ!)>ΊβΓθδ

83εΓίΠε3ΐοδ, ςιιί ροκΐε:ι 3(1 οεΓΐ3ΐηεη τε^ίεπηΐ, {υϋβΐ

της μεν τιμής της κατά χαθέδραν μετέχειν, «ροσφέ-

ρειν δε αυτούς, ή όμιλεΐν, ή όλως λειτουργεϊν τι

των ιερατικών μη έξεΐναι. Οαοϋ ΐιίειη ε»η. δεφαεηΐί

(Ιβ <1ί:ΐ(·.οιιί* εοη$ιίΙιιΐΐιΐΓ, ειιιιι βο, υΐ ΒΪ ηυο$ ερίδεο-

ριΐδ Ιηιηοίΐίΐηΐίδ, ρα;ιιίΐι.·ηΐί;ΐ!, »ε είΡίεήδ ϊιΐ £6ηιι$

οΐΰεϋδ ίιΐδΐ^ηβδ βηίπΊβάνβΓίβπΙ, ειιιιι βϊδ ηιίΐίιιβ

αίςυβ Ιιυηοηΐυδ ροδδΐΐ 3£βΓ6. Αϊ ίεο ρ;ιρ:ι ερ. 5,

εΐεπεοδ ;ι!ι ΙιΧΓεΙίε'ιδ ΓενειΊβηΙβδ ρο$ι ροεηίΐοηΐίβηι,

ε'ιηβ ιιΐΐϋ δρε ρΓοπιοΙΐοηΐδ ΐη εοιίειη πικιητε οπίΐηβ

«Ιεει-κν'ιΐ, ΐη ςυο Γυβι·3ηΐ. Αϊ οΐΐηι οΐβΐ'ΐείδ «^Γε ίη-

(Ιιιΐΐβ ρθ6ηίΙειιΓΐ3. Μπι πι Λι·;»ιΐϋί(·;ιιιο ι , ι-ηι. Ι,ιιο-

ιιιίηπίπη ε»νεΙιΐΓ : Ροηιίΐίηίίαηι άΐδίιΐβταηΐίΐιιΐ! βΐίαιη

. ί ίί'π'ί·ίί 11(1/1 ||.'//ιί|(ι<//||!. \'ΓΠΙΙ1Ι φΐΐ |Ι(Γϊΐίΐ(ΊΙΐ ί:ΐ»1

;ιϋ'(ΐι:ιιΐ(Ι(ΐ ραίιΐίεαιιι οΐιΐΐδδβηΐ, οηΓιηαι-ΐ ηβΓ3δ ϋΓ3ΐ,

νοηε. Τηΐεΐ. ι, ε3ΐι. 2. Ηΐηε Ορΐ»ΐυ<; Μϊΐϋτΐΐαηιιβ

Ιιΐι. ιι : ΙιιΐΊ-ιιίκΙίχ. ίηφίΐΐ, ρ«βΓο«. Οβ ραηϊΐεηΐία

ιίί, ία κί/ί/Ηί υτίϋηαΓΪροίνΊίίοιί. ΙΐατεΙραεΓΐ,

Γίνεται δε Πέτρον μαρτυρήσαι (55), και έτελειώθη

6 μακάριος, διάδοχον καταλείψας Άλέξανδρον εν τϊ)

Αλεξάνδρεια. Αυτός γαρ διαδέχεται τδν θρόνον μετά

τδν προειρημένον Πέτρον. Μελήτιος δε κα\ άλλοι πολ-

λο'ι έξορυμώ Οπέπεσον, ΰπερορισβέντες εν τοις Φαι-

0 ςιπ εοβεΐΐ ρα3ΐιϊΐεηΓι« δροεϊβηι 3(1ιιπι1)Γ3Γ3ηΙ,

οΓ(ϊίηίΙ)π8 ι·ε]εοΙί. 1η ϋβι-ΐη. ν, εβη 11, ϋβεΓείαπι εδί

ηβ ρΓ88ΐ))·ΐεΓϊδ, νβΐ (Ιίαεοηϊδ ^ΓανΊοΓίδ ειιΐρκ εοη-

νίοΐίδ, ΐιίεοίΐυε (Ιεροηβηιΐίβ, πιβηυδ Ι3η<]ΐΐ3ΐη ροεηϊ-

ΐι-ηΐίΐΐϋδ, νεί Ι3ΐΐ(]ΐΐ3ΐη ΠιΙε1ϊ1)ΐΐδ Ιβΐεΐβ ϊιηροηηΐιΐΓ.

ίίιιο βΐ Αηςιΐδΐίΐιί Ιοειίδ ίΐΐε ρεΓίΐηεΐ ΓιΙ). ι Οί 6αρ(.

ΟΟΗΙΓ. ΰοηαΐ., εηρ. 1 : Ναηι ίίαιίτβίίίίΐηΐβ», </««ρπκί-

ηηαηι τκεάΐτεηΐ ΙιαρίίζαΙίβίΗΐΙ,ηοηηΙ>αρΙΐιαηΙίίτ:ίία

η·.<ΙΐΊ<ιιΐ<·* <;«!' ρπ'Μβ^1""" ·'βί<'<'«·'ίπί ύηΐίιιιιΐί ,ικιιί, ηοη

νΐί-μιβ π<Γ8Μί οτάίηαηΙΗΓ, ΐίάίΐΗΐ αάηιίηπίταηί, φιοά

αάιηίηίίΐταΐίαηΐ,ίί ΙΜ ΕΜίΐίίκ Ηΐίΐίΐαί ρ«5ί«/αί;αι<ί

Μ" ηοη αάιηίηίίΐταηΐ, ίαεΓαηΐίηΙκηι οΓίίίηαίϊοιιϊι «»«

Ιαιηιη ^εηιηί,ΐί ϊάβο βίι ηιαιίΗί ίαίεοί ηοη ίηιροηίιΐίτ,

(54) Τοντέστι ΑωδίκιοΓ, εϊτ'οΰ* αάΛΛ^. Ρβΐ-

ΙΊιιιη εηίιη ρι·ο φΐονίδ νβ8ΐε, εΐίϊΐιι δίΓϊβυΙ» δΐιππίυΓ.

(55) Γίνεται δβ Πέτρον μαρτύρησα/. Οβ Ρβΐιϊ

8ΐι<;εε8δθΓ8<Ιίεεΐ)ΐιΐ5 3ΐΙ δβηιιεηίει» η*Γε8ίπι, η. 41;

ηιιιιι «ι ρΐιιππιυιη ΐη οα η:ιπ·»Ιϊοηβ Γαΐδϋβ €81 Ερϊ-

ρηαηΐυβ.
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νησίοις μετάλλοις (56). Καΐ τότε λοιπόν οι συρόμενοι Α ειιη» οιιιιιίΐιιΐδ 1111$ οοπΓβ;>5οηΙ)ϋ5, ςυι Ιι·αεΓι ηύρε-

5ντες δμολογητα} 5μα Μελητίω, χα\ αύτδς Μελήτιος

εν τη είρκτή", κατά την όδοιπορίαν, καθ' έκάστην

χωράν κα\ χαθ' ίχαστον τόπον διερχόμενος καθίστα

χληρικούς, επισκόπους τε κα\ πρεσβυτέρους, κα\ δια

κόνους, και ψκοδόμει εκκλησίας Ιδίας- καΐ οδτε οδτοι

εοΰτοις έκοινώνουν, οδτε εκείνοι τούτοις. Έπέγραφον

ϋ έκαστος εν τϊ| ιδία εκκλησία, οί μεν άπδ του Πέ-

ϊρου διαδεξάμενοι, έχοντες τάς οδσας αρχαίας εκκλη

σίας, ότι Εκκλησία καθολική, οί δε άπδ Μελητίου,

Εκκλησία μαρτύρων. "Οθεν γ.<Λ εν Έλευθεροπόλει,

% κα\ εν Γά^τ], χα\ Ιν Αίλία παρελθών δ αύτδς Μελή

τιος πολλούς οΰτως έχειροτόνησε. Κα\ γέγονεν αύτδν

χρονοτριβήσαι εν τοις προειρημένοις μετάλλοις. Άλλα

μεταξύ απολύονται των μετάλλων οί όμολογηταΐ, οι

ρΐίηυβ πιπί εο Ιιΐι·ι·;ιιιΐ, Ι3ΐιι ίιι <·Λ!ΪΓΙ .· ηυβπι ίιι ίΐϊ-

ιιηι·β 30 ςιιαηιευπψιε ΐΐβ'ιοηεπι Ιοοιιιηηυο ρεΜ^Γ»-

Γεί, Ϊ1)ϊ εΙεϊϊεΟδ, ερίδΟΟρηβ, ρΓ68ΐ)γΐ6Γ05 βΐ ιΙίΐ!(:ΟΙΙΐ)8

ϊη$ιϊΙυϊΐ, 30 ρπνιιΐβδ βεείοβΐαβ ΓιιηιΙ»νίΙ, ευιηίηΙβΓΪηι

ΙΙΙΌ Ιιί Γ.ΙΙΠΙ ίΙΗβ, ηβε ΐΐϋ πιπί Ι)ϊ$ εοιηιηιιηβ ι_>1ί(|ΐπι1

Ιΐ3ΐ)6Γ6ΙΐΙ. ΡΟΓΓΟ «ΙΙΛΙΙΙ ιμΐΪΜ]ΙΚ! (•(Ί:1ι·.',Ί;ιΙΙΙ (Ιϊν6Γ$ί$

ηοιηϊηίΙ)υ$ ϊη$επΙ)β1).ιΐ : παπί ΐνΐι ι $υεοβ$$θΓβ$,

ρβηββ ςιιυ$ νεΙβΓββ βΓ»ηΐ Εοείββϊ», εαΐΐιοϋεδβ Εε-

είεβίχ Γιΐηίπηι υ$υΓρβ1)3ΐιΐ ; Μβίεΐΐαπί Εεείεβ'ιαηι

ηι.ΐΓΐγπιηι. Ι^ϊΙιΐΓ ΕΙβυΐΙιβΓοροϋηι , Οβζβηι οΐ

Λΐΐκιηι ρΓοΓεεΙυ; ΜεΙβΐίυ$ ρΙβΓΟίςυε 3(1 ευηι ηιο-

ιΐιππ οπίίικινϊι. Αεείϋϊΐηυε υΐ αά ιπι·ΐκΠ;ι (Ιίυΐΐιιβ

(ΙοΙϊηβΓεΙϋΓ. δϋύ αϊ) ϋβ ΐ3ΐ^εηι εοπίβδΒΟΓβδ ΙίΙ)βπιΙί

δΐιηΐ, Ι3ΐη ςυϊ ΡβίΓΟ Γ;ιν(·1ι;πιΙ (;κΙ1ιικ· βηΐηι εοηιρία-

του μέρους Πέτρου (ξσαν γαρ έτι πολλοί), κα\ οί Β Γβ5 ερβηΐ), ςυαιη ΜεΙεΓιβηί. Ουί φΐκίοιη ίη ιτ.β-

τοΰ Μελητίου. Οδτε γαρ εν τοις μετάλλοις άλλήλοις

έχο:νώνουν, ή συνηύχοντο. Γίνεται δε τδν Μελήτιον

Ετι δια-ρίψαι εν χίσμφ χρβνον, ώστε συναχμάσαι

χαΐ 'Αλίξάνβρω τψ του Πέτρου διαδόχψ, τα φίλα τε

Ιχειν έμερίμνα τε τα περ\ της Εκκλησίας καΐ π£-

:--··>;. Έφην γαρ πολλάκις, ότι ουδέν είχε παρηλ-

λαγμένον.

Δ'. Αΰτδς γαρ ούτος δ Μελήτιος, εν "Αλεξάνδρεια

γενόμενος, χάκεΐσε διατριβών χρόνον, Ιχων ιδίαν την

σύναξιν συν τοις ιδίοις, τδ,ν 'Αρειον Ιφώρασεν άν-

ενέγχας έπΧ τδν 'Αλέξανδρον. Ως ενηχήθη δε τδν

"Αρειον εν ταΐς αύτοΰ έξηγήσεσιν Ιξω του προκει

μένου της πίστεως βεδηκίτα· η"ν γαρ ούτος εν Βαυ-

ΐ.ι!1ί$ 3 ιαιιίικι εοηιπιυηϊοπε 3ΐ)5ΐίηεΙ>3ηΙ, αε ηβ δί-

ΙΙίΙΐΙ (|1ΐίιΙ(ΜΙΙ ΟΓ3ΐ)3Ιΐ(. ΜιΊι-ΐίΐΙΝ νι'ΓΟ ιΐίιΐ ρο$1ΐ3 Μ1-

ί'ιιϊΐ : 3(Ιεο ιιΐ ευΐΏ ΛΙυ.\;ιιιιΙπ> ςυοηυε Ρείπ

Οοπυεπί, Γ.ΙΙΓΙΙ εοςυβ Ι;ϋπίΙι:ιι ίΐ:ιΐ!·πι 1ι;<-

Ιιΐΐίΐίί; ρΓ33οϊρυ:ιιη ΡΟΓΓΟ Εεο1β8Ϊ33 Πίΐεϊίΐιιβ ουτβηι

^ε58Ϊ(. Νηιιι, ιιΐ 8χρε ιΐίχϊ, ιιίΐιίΐ αϊ) ι.·;ι (ϋνεΓβυηι ηιιΐ

;ιΙκ·ιιπιη ιΙυείΜΐ.

IV. Οιιϊηείίΐΐη ειιηι ϊϋβηι ΑΙεχαηάΐΊΧ Μείεΐίυκ

ε88εΙ, Πηφίϋ ρΓίν3ΐ05 ΙΊΙΙΙΙ $1118 εοιινίΜΐΙιΐϋ 1ι;>Ιι(Ίΐ8

3ΐϊΐ|ΐι;ιικΙίιι ιηαηβίδδεί, Λιιιιπι α δε άθρΓεΙιεηέΐιηι 3(1

Λΐΐ'χηιι.ίπιιΐ] ιΙιΊπϋι, οιιπι εαηι αεεερϊδδεί 8 Γβεΐίβ

Πιΐϋί βεορο Ιη δεπίρΐιιπδ βραά ρορυΐιιηι ΐηΙεΓρΓε-

Μικίϊϊ ;ι1,ι·π';ιι·(·. Λπιΐϋ εηίιη Βαιιεαίίβ ΗΦΙΜ];ΙΙΙΙ

ττ^ Εκκλησία οϋτω καλούμενη Αλεξανδρείας βρικί Αΐεχβηιίπηιιι ΕεεΙεδί* ρρβδ!))ΊθΓ επβΐ. Ναηι

' τεο υηίευί^υβ Εεείεβϊχ, ςιι» Ιυιη ηιυΐΐοε επβιιΐ, Ιιοιίίεπρεσβύτερος. Καθ' έχάστην γαρ ες πρεσβύτερος

ίστιν άποτεταγμένος · ήσαν γαρ πολλα\ έκχλησίαι,

νυν δε πλείους, χα\ αϋτώ ή Εκκλησία εγκεχείριστο'

καν τε ίλλος συν αύ.τψ ϊ,ν ων Ενεκα γενόμενοι εν τψ

τό-ω λίξομεν κατά λεπτότητα, δτε χρεία περί τούτου

ίιται,ΈπεΙουν έφώρατε τδν 'Αρειον σπουδαίως Αλέ

ξανδρος, συγκαλέσας επισκόπους κα\ σύνοδον, έζή-ει

άξιων περί πίστεως, κα\ άπαιτών τδν "Αρειον περ\

της ίν αύτφ έγχισσηΟείσης λύμης της καχοδοξίας. Ό

£1 'Αρειο; ου μην ηρνήσατο, αλλά χα\ μετά τετριμ

μένου προοώπου, ώ; είχεν, οδτως άπεκρίνατο. Και

έξεοΐ μεν Αλέξανδρος αΟτδν της Εκκλησίας· έξεοΰ-

ται ί; άμα αατψ πλήθος πολύ, οί άπ' αύτοϋ κεχραμ-

μένοι, παρθενευουσών και άλλων κληρικών. Ό δε

νετο ρΙιίΓεϋ δυηΐ, βυυβ 3ΐΐΓΪ1)ΐιε1):>ιιΐΓ ρΓεβΙινίεΓ :

ς»α Γ3ΐίοηε ρπ)(·ιιι·:ιΐΜΐ;ΐιιι Εεείεδίβηι ίΐΐηπι Λιίιΐϋ

δΐιβεερεΓαΙ, δίνε ηυίδ ;ιϋιι« 3(1]ιιηεΐυδ ει Γιιοπιΐ, <Ιο

(|ΐΓι1)ΐιΐί Βΐιο Ιοοο, ειιιη ί(1 ιιεεεδδβ επί, ίεειίΓίΐίυβ

β^εηιιΐδ. Οορι-εΐιειίδο ϊβϊΐαΓ ΑΓΪΟ, ΑΙεχβηάεΓ ϊηϋίείο

βρίδεοροπιηι εοηεϋίο (1ε Γΐ(1β (ΙΊΙϊββηΙεΓ πκμιϊϊϋι,

61 31) ΑΓΙΟ ρΓ3γ« 30 ρει·ηκΊθδ.Έ ϊΙΗιΐδ ορίηίοηίδ,

ςιιαιπ απΊπηυοοιΐΕοροΓ3ΐ, ΓβΐϊοηειηεχεβΊΐ. Ηίε ΑΓΪΙΙΪ

ηίΐιϊΐ ΙεΓ^ίνεΓββπ, βιιΐ (ΙΐϊβίιηυΙαΓε, 720 8β^ Ρει'·

Γπεία ΓΓΟίιΙε, υΐί δε τοδ Ιι:ι1κ·Ιι:ιΐ, ΓεβροικΙΗ. Οιιβιη

ο!> ΓΟΙΙΙ ΑΙεχβηϋεΓ ευιη ει Εοϋίεβία ιΐι'ΐιιι 1ι;ιν1ι, εΐ

ευιη εο ΐη§;βη8 νϊι·{Ίηυιη ηε εχίεΓΟΓυηι οίεπεοπιηι,

ϊΐΐε άερπινΒΜΐ, νϊδ ε]ϊείΙϋΓ. 5υΙ) Ηχε Απυβ

"Αρειος, άποδράσας, έπ\ την Παλαιστίνων στέλλεται Γυβΐειίδ ϊιι Ρβίκδίίηβιη αΐήίΐ. Ιιιϋε ΝΊεοηιεϋΐ;ιηι ρΓΟ-

_ ' . __ί^.. *Ε·. . ^Τ..._ ϊ_ί_ ϊ\, 1 >ΛΛ... .. Λ ΤΛ Γη., ι .ι» Λ· Λ η ·ι ,·Ιίΐ. ΙΐΐΙ/ιι*ηα *»/! Λ Ιιι ν <ι ιυ) ><ι ι ιιΐ ΗοΗΐΙ Ι η»

πορείαν. Εν Νικομήδεια δε άνελθών, κάκεΐθεν

γράψας επιστολας Άλεξά^Λριο, ούχ υπερέβαινε της

αύτοΰ κακοδοξία; την μανιώδη διάνοιαν. Άλλα με

ταξύ ολίγου του χρόνου, του αΰτοΰ Αλεξάνδρου του

αγίου έπιιχόπου Αλεξανδρείας έπιμελησαμένου, καΐ

χινήσαντος τδν μακάριον Κωντταντϊνον, συνεκρότησε

σύνοδον εν τη Νίκαια τη πόλει. Καΐ αναθεματίζεται

μεν ή Αρείου αϊρεσις, μετά τδ άποθανεϊν αυτόν. Τδ

ΐτρώτον μεν γαρ ήρνείτο εις πρόσωπον του μακαρίου

(56) 'Ε^ τοις Φαιτησΐοις μετάΛΛοις. Μεηιΐηίΐ Ίη

εααειη ρεΓ8«ευΐίοιιε(1εεΐ3Γ:ιη(ΐ3 Ρΐιχηεβίοπιηι πιείΐΐ-

ΙηΓυΐΙΙ Ειΐδβΐιίΐΐδ VIII Ιίΐηιι !ΐι.\|ϊ|)ΐΊΐιΙίι·(·, νι:1 (·»|ΐ. 17:

Τοϊς χατά Φαίνω της Παλαιστίνης χαλχοΰ μετάλλοις

τους πά·/τας παραδίδωσ·.. Οιιαιιι ΙιυΓΠ'ΐκΙα Ιιχε ιιιε-

1Ί·(.·ΐιΐδ, εχ ε3 αιΊκ: ΗΐΙεΓ38 3(1 Αΐεχαικίτυπι ιΙε«Ιίΐ, ίη

(|ΐπΙηικ :ιΙ> ίηδ3Π3 ιηεηΐε 3ε Γυτιοδο άο^ηιβίε ηοη

τεεεδδΐι. ΥεΓϋΐη ρβυΐο ρο3ΐ, ΑΙεχβικίΓΪ 83ηεΓΐ8δϊιηϊ

Α!ε\3η(1ι·ίχ ερΐδεορί δίαιίϊο ει ΙιοΓίαΐυ, Ιιεβΐ* ηιε-

πιοΐ'Ίχ €οηδΐ3ηΙΐηϋ5 δ^ηοϋαιη ϊη ιιρ1)8 Νΐεοεβ εοη-

βΓο§»1, ιώι Απί (Ιο^πιβ ροδΐε]ιΐδΐηοΓΐειη <Ι;ιιπη;ιΐιιηι

εδί. ΡΓΐηο.Ίρϊο εηϊιιι εθΓ3ηι ΙιηρεΓαΙοΓβ Οοηδίβηΐϊηο

ίιιΓιείαΙυβ Γϋ8Γ3ΐ, ει ΟΒνΊΙΙβικΙο ηο δίπιιιίαικίο ευιη

Γκίε εοιΐδεηΐ3ηε3, ]ϋΓε]ιΐΓ3ΐιι1ο εΐϊαιη

ΙηΙΙβ Γιιεπηΐ, άοεεί ΑΐΗίη. ΕρίιΙ. αά ίοΐίί., ρ. 658,

Ιΐΐΐί ΚΐΐΐΥΙ-ΙπίΙΠΙ !|\ |1ί>!ΐΚ!Γ(ΙΙΙΜιΙΙ :||ΐ ΑΓΙ3ΠΙ8 Μ'ΐίΐιίΐ 3(1

ιιιι·Ι:ιΙ1:ι ιΙ,ιιιιιΐίΐ(·πιΐ) : Κα\ μέταλλον οϋχ απλώς, άλλ'

εις τδ της Φαίνω · Ινθα και φονεύς καταδικαζόμενος

ολίγας ημέρας μόγις δύναται ζήσαι. Υϊϋε Οιίεΐϊαιη.
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δ'ιΐο, Ιοειιΐιυ ΓυεΓβΙ. Ουί ίιηρβταΐοί, Τα φίΜοηι, Λ βασιλέως Κωνσταντίνου, κα\ δι' όρκων προσεποιεΖτο

εϊρο^νείατά της ορθοδοξίας <5ήματα· φήσαντος δε του

βασιλέως προς αυτόν, δτ·. Εί μεν δικαιότατα άπ-

όμνυσαι, πιστωΟείη ό Λς όρκος, κα,Ί αθώος 2ση· εΐ δ£

δολίως, καΟ' ου ώμοσας, πο'.ήσαι την κα'ά σου έχδι-

κίαν όπερ ουκ είς μακράν αύτω γέγονεν, ως ύστερον

έροΰμεν. Συμπράττων τοίνυν ούτος ό "Αρειος Εύσε-

6ίφ τφ επισκοπώ Νικομήδειας, τ4 αυτά ούτω ' φρο-

νοΰντι, προσηνέχθη τω αύτω βασιλεϊ, ως δήθεν αρ

νούμενος, και άναθεματίζων την αύτοΰ αΐρεσιν. "Οθεν

κελεύει κα\ επιτρέπει Εύσεβίω τον αυτόν συνάξαι εν

Κωνσταντινουπόλει έπ\ Αλεξάνδρου επισκόπου ομω

νύμου του εν Αλεξάνδρεια επισκόπου, δντος δε επι

σκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ε'. Ήδη δε ό μακαρίτης (57) Αλέξανδρος ύ εν

ΪΙΐηΐΙΪΙ, 5*1 νΟϊν- )ΐΙΓ:ιΙΠ!) Μ«,]ΐ1ίφΐ!·:ι!1<1ΐ!1ΙΙ ίΐΙΠΙΙΙ Γ.ιίΜΙ!)

65ΐο, εΐ ϊιιηοεειίδ ει-ϊδ. δΐιι ΐιΐ Γιοΐβ αε ΓραικΙυΙοηΙβΓ

β(;βΐΊ8, ϋΐβ ΐρ86, ρβΓ φΐβιη ]ιΐΓ3δΙΐ, α Ιβ ρ<£ηα$ εχ'ι-

μ α. : ςιιοιΐ ϊρδίιιη, ιιί ροβίοη (Ιίΰεηηΐδ, ραιιΐο ροδί

εοηΙί£ΪΙ. ΛΓ'ΜΙΜ ντο ι-ιιιιι <!ιϊ Εΐΐδείιϋ ΝίΓΐιηιι'ίϋπίΜΗ

ερίβοορί, !|ϋϊ εαύβηι ειιπι ΐρβο 3εηΙίεΙ)3ΐ, Γαείίοηβ

3ΐ> βο »(1 ίιηρβΓηΙΟΓειη ροη]αεΙιι$ οβί, ΐαη-

)]αΓ3ΐ·εΙ 30 ι]3ΐηη3Γβ(. Κίεο-

ιηπιιϋαΐ, υ( ΛΓΐυιη ϋοιι$ΐαιι-

Ιίηοροΐί -.Μ! οοιηηιυηϊοηεηι 3<1πιΊΐΐεΓθΐ, $υ!> ΑΙεχαη-

Ι!Γ:Ι ερί$ΰορο, ςυί ε]ιΐ8(1εηι ευιη ΑΙεχαηιΐΓίηο ηοιηΐ-

ιιΐ:, €οιι%ΐ.Ίΐιΐίιιορο1ίΐ3ΐιαηι Ββιίεηι ΙεηεΙ)3ΐ.

V. ΡΟΓ ΐίΐεηι ΐεηιρυ» Αΐβχβηοίπίβ 1ι.·:ιΐ.ι· ηιειηοΓΪχ

ροδί Μοίεΐπ, ιΐε φΐο ϋΐϊί , οοιιΓεβίΟπϊ Β 'Αλ6ξανδρε£ί( μετλ την τεχε^ην Μελητίου του προ-

οΐιίίιιιιι, 3(1νϋ·Γ5ΐΐ8 Εοείοδΐηβ 5θΙπ5ΐιΐ3 νείιειηεηΐί ςυο-

(Ιαιη βηΙοΓΐ; 8ΐιθ(·εηδΐΐ8 Μέΐβΐΐβηοβ , (]ΐιϊ ρΓΪν3ΐο3

ϋοηνεηΐυβ 1ιη1)ε1)3ηΐ, 3^ίΐ3ΐ·ο 3ε νεχηπε οι νϊιπ

:ι·ΙΙι;1ΐ; ι·ι· εοκρεΓΒΐ, ηβ 31) υηβ ε3ΐ1ει»(]ΐίθ Εοι-ΐοϊϊα

οοιιΙιιπκιαίΙοΓ (ΙεκεΊβεεΓεηΐ ; ϊΐΐί εοπ(Γ3

Ιϋηιυ!ΐιΐ3Γΐ ηο ρει·Ιυι·1)ΗΓ6 οηιηΪ3.

ηιιεπίο ?08, Γ ι ιΐΓΐ·ΐΊΐΐι· :ιι·ι·ίιΐΛ Λ1(·\:ι:ιιίΓΐι, ηοηηαΐΐϊ

6 .-·:«. ;;<· ΡΓ1Π13ΓΗ8, 3ε ]ικ·1:ι1(' ι·1 νίιΐιιΐι' ίίΐΐ'ίΐί' ρπη-

οίρεβ, αϊ ίϊδ ίηοοηιηιοιίίβ ιηεύεΐ'εηΐυτ, ;ι«.ϊ εοιηίΐ3ΐιιιη

ρΓοΓι:εΐΊ -ιιιιΐ, ιιί ϊηιρεΓ3ΐοι·ί 8ΐιρρ1ίεαΓεηΙ, ;ι!ι οοςιιβ

()Γίν:Γ.ιιΐΊΐ:ιι εοιινεπίυυιη $ίηε υΐΐο ΐηιρειϋιιιειιΐο Γ;ι-

<ΊΐίΙ:ι!ι·η: <)Ιιΐίικ.·ινιιΙ. Εχ 1ιϊ$ ρΓοεείριΐί «Γ3ηΙ Ι'ιι-

\ίι ηΐ3{>ηιΐ5 εΐ 3ΐΐ3ε1)θΓεΐ3, 721

ειρημένου όμολογητοΰ, ζήλον άνειληφώς κατά του

σχίσματος της Εκκλησίας, πάντη τους ιδία συν

άγοντας, ύπδ δε Μελητίου καταλειφθέντας, έδόχει

ταράσσειν τε κβΛ συνέχειν, βιάζεσθαί τε, όπως μη

άφηνιάσωσι της μι3ς Εκκλησίας. Οι δε μη βουλόμε-

νοι έτάραττον, κα\ ταραχάς ένήργουν. Εκ τούτου

πιεζόμενοι κα\ συνεχόμενοι ΰπ?> του μακαρίου Αλε

ξάνδρου, επιχειροϋσΕ τίνες εξ αυτών άκρέμονες, χαΐ

τα πρωτεία άποφερόμενοι 2ν τε ευσέβεια κα\ ίν βίφ,

και στέλλονται έπ\ τ6 κομητάτον έντυχίας ϊνεκα, του

έντυγεϊν, καΐ άνεθηναι του συνάγειν ιδία, κα\ μη

κωλύεσθαι. *Ήν δε Παφνούτιός (58) τις μέγας άνήρ

αναχωρητής, καΐ αυτός υίδς όμολογητρίας τυγχάνων,

€ΐι]ιΐδ ηΐ3ΐβΓ (Λπδΐυηι οϋιη εοηΓεδ33 ΓαεΓ3ΐ, 88(1 οΐ „ παραψάμενος κα\ αυτός ποσώς της ομολογίας, Ιωάν

νης τε επίσκοπος των αυτών, άνήρ καΛ αύτοςτιμιώ-

τατος, Καλλίνικος τε ό εν Πηλουσίψ επίσκοπος, κι\

&λλοι τινές οί τούτο ποιησάμενοι· οΐτινες, άτΐλθόντες

καΐ έντυχόντες τω βασιλεΖ άπετρέπο-ΛΟ, κα\ εξεβάλ-

λοντο. Οί γαρ εν τω παλατίφ άκούσαντεςΜελητιανών^

ίνομα, κα\ άγνοοΰντες τί αν εΓη τ6 τοιούτον, ου συν-

εχώρουν αύτοϊς έντυχεΐν τψ βασιλεΐ.

ί[ΐ· <· ;ι!:ΐ]ΐι:ι ΟΧ ρ3Γΐε 63111<]βΐη εοηΓβΒδίυΠΟΠΙ (ΐ!ιίιΊ·;α.

ϋαιη εο επαΐ ει Ιοβρηεδ ΗΙοπιιη ερίδεορυβ, νϊη εΐ

ίρβε ΠΜΙΙ ρππιΐ8 νεηεΓαΙ)Ί1Ϊ8, ηεειιοη εΐ €3ΐ1ϊηίειΐ8

Ι'εΐιΐδϋ ερίκευρυβ, ειιηι 3ΐϋ$ (ΐυί1)ΐΐδ<]3ΐη, ςυϊ 1ιυ]υ$

·1ίε'φ68 Γιι.-ι ;ιηΙ. Π:ιί ι:ιιΐίΐ 3(1 ίηΐρβΓ3ΐΟΓεΐΙ)

ει 3(1ΪΓβ νβΗεηΐ, ριιΐδί 30 τε]εεΐΐ βιιηΐ.

Ν;\;ιι 1';ι];ιΓιηί .-ιιιΊΊΐο ΜεΙείΊβηοΓυιη ηοηιίηε, ηιΓκΙ Ιιυε

8ΪΙ)ί νείΐεΐ ϊβΐιοΐ'βηΐεδ, 3(1ΪΓβ ρπηεϊρεηι ηιίιιίιηβ ρεΓ-

VI. ΙηΙεΓ ηα?ο ΡβρΙιηαΓιυδ , ,Ιοίίπιΐι^ ηε εχίεπ

€υΓιδΐ3ηΙϊηοροΗ εΐ Νίεοιπεάίχ 1οιι§;ΐοΓεηι ιποπιπι

ΐι-αίιεηΐεδ, εαηι Ευδείιϊο Νίεοπιειίϊίΰ ερϊδεορο Γβηιί-

ΙΊ:π ίΐ;ιΐι·ιιι εοηΐΓ3ΐιυη(, εϊφιε τεηι οηιηειη ηρεπυηΐ ;

(•1ΠΙ11 Ιΐΐΐηε :|[»Ι(1 Ϊ111|)('1.1|ιι|ι'!ιι ςΓ3ΐΪ3 (Ί

1 Γ. τούτω, νεί αύτω.

(57) "Ηδη δε ό μακαρίτης. Ε\ ε3(1ειη ρΠΊεϊηα

€οηδεΐ]ΐιεη$ Ιιί^ίοπιι ρΓοϋ'ιίΙ; Μείεΐίαηί ν'κΙβΓιεεΙ

Οΐι]αδρί3τη ηιΊιιιΙοιιίϋ. Ιη ςιια μι ίιπιηιι ίΐΐιηΐ Γβΐδίδδί-

ΙΙΙΠΜΙ ΓΝ!, 8υρβΓ5ΐΊΐε 3(1Ι)ΐιο ΛΙεχπηιίΓΟ Με1εΐΪ3ηο$

(;ιιιιι ΑΓΪ3ηίδ εοηΒρΐΓ3δδε; φΙΟίΙ ΛΙο\·;ιπιΐΓ«ι ιΐι'ΐιιιιηι

ιηοΓΐιιοοπηΐΊ^ίδδε(Ιοοεΐ Αΐ1)3ΐΐ3δϊυδ Αρυί. 2, ρ. 605.

ΙΝ;ιιι> Α1ΘΧ3Β08Γ ιιηιιιίπιη ν ιηεηδΊ1)αδ ροκί Νίεχηαιη

εοηϋΐίαιη εχρίεΐϊδ ιηοπίπρ. Ρυβί ε]ιΐδ ο1>ίΐυιη ευιη

Μβίεΐίαδ ρεπ ϊιίεηι ΓοΓβ ΐβηπριΐδ εχοεβδΐβδεί, Μείβ-

ΐ'ι ιιΓι :ι1> Ευβεΐιίο ΝΐήΐιΐΗ-,ιΙίΐ'.ιΐίί $ο1ΙΐεΊΐαΐϊ ιπιιι ΑΓΪΪ-

I,. π ιπιι Γαείίοηε εοίεπιηΐ. Ουχ ηίδίοπεβ δΟΓίεβ Μ.·.-

I··! ..-ιιΓι ίηιροβΙΟΓΪδ Γ:ιΙιιι!;ιιιι πιμιι!;ιΐ,

(58) "Ην ίέ ΐΐαφγούτίος. ΑΙΊαβ Ιιΐο εβδο <1ε1)Ρΐ 3

!·!,Ι;·.ΙΙΙΡ ϊΐΐο Ρβρίιηιιΐϊο Τΐιεοβίϋϊδ ερίδεορο, ςιιΐ Νί-

••-",ϋΐ: β^ηοϋο ΐηίβρίιιιΐ, φ)ίΐ|υβ εΐ ίρδε οοηΓεβδΟΓ

"ΐΊι, Οοηβΐ3ηΐίηο ΐηιρ. οίΐ3Π53Ϊιηυ5, Ηίυ ειιίιη

ξ'. Κα\ εν τούτφ συμβέβηκε χρονοτριβήσαι τβΰς

περ\ Παφνούτιον, και Ίωάννην, κα\ λοιπούς έπ\ τα

μέρη της Κωνσταντινουπόλεως κα\ Νικομήδειας.

Τότε δε φιλιούνται επισκοπώ Νικομηδείας τφ Εύσε-

6ίω, κα\ άναφέρουσίν αύτφ τα κατά την αντήν ύπό-

ίη οοηείΐίβΐΐιιΐο Τ}τΐο ρΓΟ ΑΐΙιβηβϊΊο 3(1νβΓ8ΐΐδ Αη»-

ηοδ Γεδίίιίΐ. ΓΌΠ3δδβ νεΓο Μβίρΐίβηω ίδΐβ, ςυί Ιιβιιο

ί;ι1ιιι1;ιιιι εοηείηηϋνίΐ, ίη Ρβρίιηιιΐϋ ηοηιϊηε Ιυεαηι

ροδίεπίδ Γεεϊΐ, ιιί Ρηρίιηυΐίιιιηβ ΜεΙεΓοηρηιιη βΓκββ

ςυεηιρΊβηι (.ιπιι 3ΐΙεπ> ίΐΐο εοηΓεββοΓβ εΐ ίηδϊ^ηϊ νί> ·

εοηΓυϋεπΙ. δβηε Ρβρίιηιιΐίοδ »Ιϊ(ΐυοΐ ερίδεοροβ

τβεεηβεΐ Λΐΐιαη,ΐδίιικ ίη Λρσίο^ία; Βΐά ςυϊ ϊρδίυβ

ε3ΐΐδ% ΓβνβΓΪηΙ, ιιηυηη νεΓΟ ιηοη»ο!ιαιη, ^υί ϊηδϊ-

ιϋ;ιπιιιΐ <·:ι1υιιιΐ)ί:ΐ!·ΐ!ΐιΐΐ[ΐιο εοηΐΓ3 86 :ι!> ΑΠ3ΙΙΪ8 βΐ

ΜεΙείίαηΊδ εχεο^ίΐ3ΐ3Γυαι ρβπίοερδ Γυεπί; οιιίιΐ5

ερίδίοΐαηι ϊη Αροΐ. 2 ρι-οΓειΊ. ΡοδίΓοηιο ΟβΙΙϊιπιϊ

ΜιιΙ:·ιί.',ιπ ίη Γΐΐ'ΙΐΊ;] Λρυΐ. ηιοηιΊηίΙ, ευηιςιιε οιιιιι

Ιδίοηβ εΐ Ειιϋχιηοηε δαΙ>οπΐ3ΐιιιη 31) Ευ3εΙ>ί3ΐιί5

χπΊΐιίι , ιιί Γ»1$οΓαηι επηιίηυηι Γβιιηι ΪΙ-Μ: 2.Λ ϊι

(ΙϋΓεΓΓειιΐ.
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Α 3ΐιοΐοπΐαΙο νβΙβΓβ ρΐιιπηίϋΐη. ΡΟΓ Ιιυηο ίίββσιν. "Ηδεισαν γαρ αύτδν πρδς τδν βασιλέα Κων-

αταντϊνον παρ\όησίαν έχειν, άξιοϋσί τε αΰτδν δι' αυτού

τω βασιλεΐ γ-νωρισθήναι. Ό δε, μετά τδ ύποσχέσθαι

αυτούς άνοίσειν τφ βασιλεΐ, χαΥ ποιήσαι αύτοΐς τδ

•τράγμα της δεήσεως, αίτεΐται παρ' αυτών τδ αΓτημα

τούτο, όττως δέξωνται "Αρειον μετ' αυτών είς κοινω-

νίαν, δήθεν προσποιητώς αύτδν καΥ ειρωνεία μετα-

νοοΰντα. Οί δε ΰπισχνούνται αυτόν *. ΚαΥ εντεύθεν

•προσφέρει αυτούς τω βασιλεΐ, καΥ τα κατ' αυτούς

Εύσέδιος αναδιδάσχεί · χα\ συγχωρείται τοις Μελη-

τιανοϊς Εκτοτε χαθ' εαυτούς συνάγειν, και μη υπό

τίνων οχλεΐσθαι. Ως εΓθε μάλλον οί αυτοί οί την

άκροδικαιοσυνην της αληθείας άναδεδεγμένοι Μελη-

τιανο\ μετά των παραπεσόντων μετά μετάνοιαν έκοι-

•νώνησαν ήπερ 'Αρείω καΥ τοις άπ' αυτού! Γέγονε

γαρ αΰτοΓς τούτο κατά την παροιμίαν, δτι φεύγοντες

τον κβπνδν είς πυρ ένέπεσον. 05τε γαρ "Αρειος

ήδϋνατο Εχειν στάαιν και πα^ίησίαν, μη δια της

τοιαύτης υποθέσεως, ί,τις γέγονεν αΰτοϊς καΥ είς

δεϋρο χακή συνάφεια. Συνεμίγηιαν γαρ οί καΟα-

ρεύοντές ποτέ καΥ άχροίίκαιοι τ^ πίστει ΜελητιανοΊ

μετά των του Αρείου μαθητών καΥ οί πλείους μεν

ήδη έχράνθησαν τ?) του Αρείου κακοπιστία, άπδ της

πίστεως έκτραπέντες εν τούτοις τοις χρόνοις· τινές

σε, ει κα\ Εδιναν Εχοντες την άληθινήν πίστιν, Εχουσι

μεν, ου μην δε είσιν άπηλλαγμένοι της βορβορώ

δους ρ"υπαρίας δια την πρδς τδν "Αρειον καΥ 'Αριια-

νούς κοινωνίαν. Άπδ δε της προειρημένης υποθέσεως

ίσχεν ή πρδς τούτους συνάφεια Μελητίου τε κα\ Άρεια-

νών προφάσεις.

Άλλα μεταξύ ολίγου χρόνου (καθώς · όπεσχόμην

ε·—εϊν την ύπόθεσιν ενταύθα διηγήσομαι), άναγκα-

ζομένου Αλεξάνδρου του της Κωνσταντινουπόλεως έπι-

σχόπ*υ συνάξαιτδν "Αρειον, χα\ αυτού ευχόμενου καΐ

βτενάξαντος, καΥ χλίναντος τάγόνατα περΥ ώραν έννά-

την τφ Σα66άτιρ ενώπιον του θυσιαστηρίου, του Εύ-

σεβίου λέγοντος, ότι Εί μη βουληθείης έχων τούτον

αύτδν συνάξαι, δκοντόςσου σύνέμοΥ είσελεύσεται τ^

αΟριον ήμερα -Κυριακή δε έπέφωσκεν ως δε Εφην,

εϋξαμένου του Αλεξάνδρου, χαΥ δεηθέντος του Κυ

ρίου ημών ή αύτδν έ7:3ραι, ίνα μη συμμολυνθϊ) τω

Άρείω τφ χατά του Κυρίου βλασφημήσαντι, ή ποιη-

ιαι παράδοξόν τι, ως είωθεν εν γενεί καΥ γενεά πα-

ραδοξοποιεϊν , ου» εις μακράν ή ευχή του αγίου

έπληροΰτο· κατά τάς νύκτας είσελθών ό "Αρειος είς

θάχον πρδς τάς.αύτοΰ χρείας παρασκευασθήναι, έλά-

χισε, καθάπερ καΥ Ιούδας ποτέ · καΥ οΰτως τδ τέλος

αυτού γέγονεν εν τοπίο δυσώδει της άχαθαρσίας.

Ζ'. Μετά δε τούτον τον χρόνον λοιπδν έκαττύετο

τ.ίρ\ ' των τούτου μαθητών τα κατά την συσκευήν

τ?4ς Εκκλησίας. Έτελεύτα δε Αλέξανδρος 6 Αλε

ξανδρείας μετά την εν Νικαί^ σύνοδον. Ου παρήν δε

Αθανάσιος μετά τδν θάνατον Αρείου. Διάκονος γαρ ην

χατ'έχίΣνο χαιροΰ ύηδ Αλεξάνδρου, κα\ απεστάλη ύπ'

αυτού είςτδ χομητδτον. Αλεξάνδρου δε έντείλαμένσυ

Π)ΐι:·,!:.ι: ϊ 80 ΪΙΙΐρΟΓΐΙΟΠ 30 |ΐι·;·.!,ΐι·ί ροδίΐΐΐΐίιΐ. Οϋϊ

ευιη ρι-οΐίχε Ιιίδ οηιηίβ ΓηείυΓυιη 86 Γβι·ερίδδβ(, αϊ

εΐ ι!ι· ΪΙΙΟΓΙΙΙΙΙ 031183 3(1 ίΐ,,|ΐι·|·;ι!ι>Γ(·ιιι ι ι'ίιΊ Ι··Ι, 61 ΐ(1

(|υο(Ι ρβίεΐιαηΐ ϊηιρεΐΓ3Γ6ΐ, νίοίδδίιΐϊ Ιιοο βΐ) ίΐΐίδ ρυ-

δΐιιΐηΐ, υΐ ΑΓΪΙΠΙΙ ίιι οοηιπιυηίπηεηι ι·οοϊρεΓειι(, ηιιΐ

ΓιΟίΐηι δίιηυΙαΐ3ΐη(]υβ ροκιιίΐεηΐίβηι ρΓΧ δε ι·.ιΚι;ιΐ.

ΟΜΙΙΙ) π.1 ί δρορυιΐ(1ΐδδβη( , 3(1 ίΐϋ|),·Γ;ιίιιη·ιΐ] εοδ ;ι.!-

ιίικ.·ίι Ευδείίιΐδ, εχροηϊΐηυβ ηυίά ίΐΐίδ ηεςοίϋ ϊίΐ ;

30 ροδίπειηο Με1εΙί3ηίδ .ι!ι εο ΙβιηροΓε ρϋΓΐηίδδυπ),

ρΓΪναΐίιη υΐ κίηε ηΐί.ι ευ]υδ(]ΐΐ3ηι πιυ1ϋδ(Ί3 οοηνβ-

ΙΙ'ΙΓ.· ροίδειιΐ. Ι ιϊη:ιιιι Με1βΐΪ3ΐιϊ ίϋΐί, ηιιί εχ3θΓΐ85Ϊ-

ι·:ιιιΐ, (Ίΐιιι ϋδ (]ΐιί Ι:ιρϊί οπιιιΐ ροδί ρΐΒηίΐειιΐί.ιιη

(ΌΐιπιιιιιΓιοηοιη ΙπίκΊ-ί·, ςιΐ3ηι πιιιι ΑΓίαηίδ ηΐ3ΐυίδ-

" δεηΐ! (.'.οπίϊμίι εηίπι ϋΐίδ ςυοϋ εδί ϊη ρΓονεΓΐ)ίο, ιιΐ

ηιιί Γυιηιιηι ύενίΐΐΐιΐ , ίιι ί$ιιειη ίικ-'κίβηΐ.

ειιίιιι εοηδϊδίεΓε ΑΓίαβ, 3ΐιΙ Πιΐιΐΰίβπι ιιίΐ.ιηι

ρυΐυίδδεί, ΠΙΜ «·;>ηι ββδεί οεε3δίοπεηι ηβεΐυδ, ςυ;ε

ρεδδϊποιη ϊηΙεΓ ί!1ο$ α(1 ΙιούίοΓηυηι υ.νρπ· (Ιίειη

ευηοθΓ(1ίΐΐιη (Ιενίηχίΐ. δί(]ΐιί(1ειη Μείεΐίαηί δίηεεΓΐ

(|ΐιιιιι<Ι;ι:ιι Ι!ι]ι'Ίΐ|ΐΐι· Ιεηαείδδίΐηί εΐΙΙΏ ΑΐΊ3πί.<< π-,ιΐι-

ιηίβΐί δΐιηΐ ; «ι ρίετί^υβ ΓαΙδ3 ΑΓΙΪ ι)οοΙι·ίιΐ3 οοιιΐ3-

ιηίηαΐί 3 Γεοΐ3 Ωϋε Ιιοε ΙεηιροΓϋ (1ε§εηεΓ3ΓΐιιιΙ;

ηοιιηιιΐΐί νεπ> ι ι-Ί Γ,οηδίαιιίεΓ ίη 83 ρεΓδενεΐ'απιιιΐ ;

οΐι ίΐΐιιιιι ι.ηιΐιΊΐ εαιη ΑΓΙΟ Απβιιίδηυε 8θΐ·ίεΙΐΙι;πι ίη

(ΊιΊΙΟ ίΐΐιι 30 δΟΓίΙίΙΐυδ Ιί.ι Μ'Πϋιί. ΙΙχε ίιΐιί ιιπ:!ι:.(:

ίιιΙβΓ Με1εΐΪ3ηο$ ει Απίΐηοδ οοη]υηοΐίοηίδ

722 €3εΐεΓυηι ΙΐΓβνΐ ίιιΙεΓ]εοΙο Ιοηιροτβ (]»ιη

ί-ιιίπι ιιΐί ροΐΐίείΐυδ δΐιιη ιΐ3ΓΓαιίοηίδ δΐΓίεηι ρβΓ-

Ιβχ3Πΐ ), ουιη ΑΙεχκικΙβΓ €οη8ΐ3ΐιΐίηορυ1Ιΐ3ηιΐδ ερί-

δΟΟρυδ ΛΙΊΜΙΠ 3(1 ι:(ΐιιιΜΐι:ιιίι)|ιι·ιιι :ιιΙιιι:Ι(ί·νι· ΐοΐΰΐιΐίί

:ιι! ρρεεεδ εΐ 8υδρίΓΪ3 εοπΓυςίδδεΙ , Πεχίδ οιτεα Ιιο-

ι·:ιπι ηοη3ηι 53ΐιΙ>3ΐί 3ηΙε 3ΐΙ»Γ6 §εηΊ1)υ$, ςυοιΐ

Ειΐδβ^ίιΐδ Ϊ13 εοιηπιίη3ΐιΐδ εδβεΐ : Νίδί $ροη(β ίη

ΓΐΊΐιιιηιιΓκ'ίΚΊΐι ίΐΐιπιι ΓεεϊρεΓβ νοΙυεΓΪβ, θΓ3ί>ΐίηο (1ίι·,

Ιβ εΐίαπι ίηνϊΐο, ηιεευηι ίη^ΓεεΙίεΐυΓ. 1ιι$ΐαΙι:>ι 3»ΐεηι

Οοηιίιιίευδ <1ίεδ ; ;|ΐι;ιι·ο ειιιη Α1εχ3η(1«Γ, ιιΐ (Ιΐχϊ-

ιιΐίΐί, οΓαιίοηΐ 36 (Ιεύί&βεί, 61 3 Οοηήηο δυρρίεχ

ρείβΐ'εΐ, ιιΐ νεί ίε εχ Ιιαε νίΐ3 ΙοΙΙεΓεΙ, ηε Απί,ηυΐ ίη

Οευηι οοηΐυηιείίοδυδ Γυεΐ3ΐ , εοιιΐπξίοηε ροΐΐηεΐ'6-

ΙΙΙΓ; :ιιιΐ ίηιΐ3ί13ΐυηι φΐυϋιΐΐΐη ρΓοιΙί^ίιιιη ι;ιΙι·ι·ι·ι.

ι ΐΊΐ'|ΐκιι:(ΐιΙΊ εειΊ'ΐδ Ιεηιροΐ'ίΐχΐδ εθίοεΐ'6 δο!ε( , ρβιιΐο

ρθδ( 83ΙΙΟΙΪ νίπ (|ΐϊ(ΐι! Υιι!ι·!»;ιΙ ΪΙ1ΐρεΐΓ3νί( ΟΓ31ΪΟ.

Αρίιΐδ εηίηι (Ιβ ηοοίε Ιεναηιΐί νεηΐι·ίδ %ΓΆΪΙ& »Λ

Ο(ΊΐΗΐΐ) ΥΓΚίιΊΐΗ (·π·ρΐϊίΙ (]ΐ:ι·ιιι:ιι1ΐ!:(ΐ;ϊ»ιιι .ίιΐι';ΐϋ ιιίϊιιι

ρι·θ(!ίΙθΓ , εΐ ίη ϊηιρυΓΟ 111ο 3ο Γοβίίϋο Ιυεο υ'ιιειη

νίνβιιιΐί ίεείΐ.

Υ11. δεειιηιΐυιη 1:.ι·(: 31) ε]υδ ϋίδείριιΓίδ Γι·3ΐΐ(1α-

1ι·ιιΙ:ι ίΙ)3 εοηΐΓ3 11ι·ι·Ιι·ί>ί;ΐ|ιΐ ίιιίΐίΐ ΟθηδίΙΪ3 δΐΐΐΐΐ.

ΛΙι·\:ιικ!ι·Γ 'νεΓΟ Α1εχ3ΐΐ(Ιι·κε ερί$ουριι$ ρο^ΐ Νίι·;ι>

ιΐ3ηι $γηο(1ιιηι οΙ>ίίΙ, 3ΐ)8εηΐε ροδί Αι·'ιί ηιοιΊεΐΗ

Αι1ΐ3Π3$ίο, ςυϊ ϋΪ3εοιιιΐ3 ριτ ϋίικί Ιειηρυδ οι-Ίίπιι-

Ιυβ 31) ΑΙβ\3Π(1ΐΌ, 31) εθ(1βιη ηιίδβυδ :κΙ εοηιίΐηΐιιηι

Λ1ι:χ:ιικΙοι· ηαΐΐιιηι αΐίαιη,

1 Γ. ούτω. * Οε«5ΐ γαρ, ' €ΟΓ.
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ΐρί>6, φΐ;ιπι (·1(τϊ(·ί, ει υπίνβΓβα 3ιΙεο Εεε1εδ'ΐ3 ΐι·κΐί-

Πθ3ΐ>3ΐυΓ, Μβίβΐίαηϊ ,-Ι^νρΐί εμίδε-ορί οοοηδίοηειιΐ

ιοείί ( ιι.πη ΑΙβχ&ηάΓΐϋ ιιιιηφΐ:ιηι ιιΐ :ιϋ;ι; (.Ίνίΐβίοδ

ιΐιιο* ερίδοοροβ Ιι;ιΙιι;ίΙ|, <·ιιιη Λ1οχ3ΐΐ(1πιιιι:> ερίβεο-

ριΐδ 3&εδδ6ΐ , Τ1ιι·ηη;ιιιι ηηοιιΐιίαιιι $υΙ)8ΐίΙυιιι>1. Οιιΐ)

(|ΐιί(Ιηιΐ) ροδί Κ'ΐΊϊιιιιι ΠΚΊΙΪΓ.ΊΙΙ ιηοιΊιιο, ραιιΐο ρο$1

ΛΐΙι.ΊΐιηΜπικ 3(ΙνεηίΙ. Τιιηι ιιιΐιΓιηιιβ <·Ο;ΙΓΙΙΙ οιΐΐιο-

<!ο\<)πιι;ι ('οικ'ίΐίο ίπ ΑΙεχηηϋΓΪηπ βειίε ι·(ΐιι-ιίΐιιί-

ΙΙΙΓ; βίςυβ ροβίΐιιηΐηίο (ϋ^ηίΐ33 ίη ΗΙα η·ιΙιϋΐιιι·,

ςιιϊ εί ϋί$ηυ8 <Ί κι , εΐ ΐ;ιιιι Οβΐ νοίυιιίαΐβ , ιμκιιιι

1·ι.·ϋΐϊ Λΐεχαικίπ 8ΐιΠΊ·η£ίο ει ηιαηϋαίο

$υίΤιεί δ'ιΐπ ρΓ3ΒΐεΓ Αΐΐιπηηδϊιιηι ηκιηύακδεί, υΐ Ιηηι Α μηδενα καταιταθήνα: εί μη Άθανάιιον, ως αυτός τε

κα\οί του κανόνος έμαρτύρουν, και πάσα ή "Εκκλησία,

λαβόμενοι καιρόν ο'ι κατά Μελήτιον (59) έπίσκοπον της

Αιγύπτου, επισκόπου μη παρόντος της Αλεξανδρείας

(ου γαρ ποτέ ή Αλεξάνδρεια δύο επισκόπους έ"σχεν,

ως αϊ αλλαι πόλεις) · καθυτώσι τοίνυν αντί Αλεξάν

δρου θεωνάν τίνα ονόματι, 5ς μήνας τρεις ποιήσας

έτελεύτα. Κα\ παρεγένετο Αθανάσιος μετ' ου πολ^

μετά την τελευτήν Θεωνά. Κα\ εκ πανταχόθεν συν-

εκροτήθη ορθοδόξων σύνοδος. Κα\ οΰτως κατάσταβις

γέγονεν αυτού, κα\ άπεδόθη αύ-ώ ό θρόνος τω άξίω,

χα\ φ ην ήτοιμασμένος Χ2τά την θεού βούλησιν, χι\

χατά την μακαρίου Αλεξάνδρου μαρτυρίαν τε χω

έντολήν.

Ροδί Ιικε Αΐΐιβηβδΐϋδ ο!> ϋΐαι] ΜεΙεΙΪΛηοΓυιη 81) Εντεύθεν άρχεται Αθανάσιος βιοφορεϊσθαί τε χαΐ

Εοείεδϊβ εβίΐιοϋεβ (ΙίνοΓίίυηι βχβπεΒΓί βΙΠϊείβΓΪφΐβ λυπεΐβθαι δια τον μερισμδν της Εκκλησίας, των τε

Μελητιανών κα\ της καθολικής Εκκλησίας. Έπειθε,

παρεκάλει, και ουκ ήνείχοντο· ήνάγκαζεν, έβιάζετο.

Επισκεπτόμενος δε πολλάκις έγίνετο τάς σύνεγγυς

Εκκλησίας, μάλιστα τάς χατά τδν Μαρακότην. Καΐ

ποτέ Μελητιανών συναγόντων γέγονεν έχ του πλή

θους του μετά 'Αθανάσιον * δ:άχ.ονόν τίνα έπεισελ-

θόντα, μετά χαί τίνων των άπο του λαού χατεάξαι

κανδήλαν (60), ως 5χει ό λόγος, και μάχην γενέσθαι.

Εντεύθεν ή κατά Αθανασίου συσκευή γέγονε, των

Μελητιανών κατηγορησάντων καΐ συκοφαντησάντων

αυτόν, ίτερα άνΟ' ετέρων, Άρειανών δ! συνεσκευα-

σμένων, κα\ συνεπιδόντων εαυτούς, δια τδν πρδς την

άγίαν θεοϋ πίστιν κα\ όρΟοδοξίαν φθόνον. Και άνβ-

εοβριΐ. Ι^ίίιΐΓ 1κ»·ΐ:ιΐ·ΐ Πΐβ βε 8ΐιρρΗε3π?,

Ιβδ 723 "Γ80Ό »ο «>|$βΓ6. διιίεϋίΐ βυίειη

Εεε1β$ίί>8, εβκηιιε ρΓΧκεΓίϊηι (\\ιχ Άά ΜβΓβοΐκΙειη Ια-

ειιιη δίι* 8ΐιηΙ, ϊηνίβεΓε. ΡΌπβ ϊβίΙυΓ εοη^ΓεςαΙίβ

Ηε1εΐΐ3η'ΐ8, (ϋαεοηυβ ηυ'κίεηι εχ Αιΐιαηηδϋ εοηιΐΐηΐιι

ουιη (|ΐιί)ιιΐΗΐΐΛΐιι <)ε ροριιΐο, υΐ Γβηια εδί, ΐΓΓίιιηροηδ

<·:ιιιι1ι·Ι;ιΐ!ΐ ( νίκ ίΐΐιιιΐ φίοιίιΐιιιη ) εοηΓΓε^ϊΙ, Ιΐη'ίβ

ΐιιι^ΐυιτι 30 ριίβηβ εοηΠ;>ΐα. Ηίηο 8ΐ1νεΓ8ΐΐ8 Αΐΐι»-

ιι.ι&ίιιιη οεοιιΐΐ» ηιοΐίΐιοικ'χ Γΐ'βικίοβφΐβ εουεϊΐαΐχ,

,·ι<τιΐί.:ιιιΓι1ιιικ Ηείεΐ'ιαηϊβ , εΐ ε3ΐυηιηΪ3ηΙίΙιιι$, 3ο

εοιιΓιοΐ3 ηιι.ηε(]αιη ο1>]ίεϊεηΙί1)υδ, Απβηϊδ νβπο βΙΙ»-

]3θΓ3ηΐΊ1)υ$ εΐ Γ.οιίΜΐί:» οοηιηιιιηίοαηΐίΐιιΐδ , ρι-ορΙβΓ

ϊη$Ίθιη ίιι <Ί]·ι1ιο.]ο\;ιηι Γκίηιη ϊηνίιΐϊβηι. ΕΓ^Ο ίΐΐί

Γεηι ΛΛ ίηιρεΓ3ΐθΓ8ΐη Γ(ΐιΐ8ΐ;πιΓιηιιιιΐ (ΙεΓβπιηΐ : ευ- Ο κινούνταν τω βασιλεϊ Κωνσταντίνω. Εύσίβιος βέ ην

ΐοΐϊιΐδ Γίΐεΐίοπϊδ βϋηιίηϊδΙβΓ 3ο ββίοΐΐεβ Νίο.οηιο-

ιΐΐεηδΐδ ΕυδεΙ)ϊυ5 Γιιίΐ, 3ο ΠΟΧΕΕ ϊΐΐίιΐδ οηιηϊδ 3ΓΐΐΓηχ,

ςυίβ Εεε1βδΪ36 ρβπΙεΓ ει Αΐΐιβηβδίο ρϊρα; βΐ) ϋΐίβ

βδΐ οοηδοίΟ. ΑεεϋδίΐοΓεβ ίΐαφίβ ΐηιρθΓβίοΓβιιι 3(1-

βυηΐβδ ναβ Γ|ΐκκΙι];ιιιι υΐ ηδΐιηι (Ιίνϊηοπιηι

τυιη Γι·3εΐυηι υ1)]ίεΐε1)3ΐ)1, φΐοϋ εβηάείΒΐη, υΐ

πιιΐδ, βρρεϋβνΒΓβ ηοηηυΐΐί. Ουΐη βΐ <1β αΐϋδ φΐοφίβ

οπιιιϊηίΙ)ΐΐδ 3εεο«3ΓυηΙ, εΐ πι ρπιπΐβ ΑΓδεηϊιιηι

ςυειηιίαηι Μ3ΓεοΙί(]ίδ ρΓε5ΐ))ΊεΓϋΐϊΐ »1> εο ρπΙκ.Ίΐιιιιι,

οι^υβ ηιβηιιηι βΐ) Αΐΐιηηαδϋ ΓβιιΐΟΓβ ροριιΐο, δίνε

Ϊρ«οπιε1 ροΓπΐδ Αιΐιαηβδϊο, ρηεοίδβηι, (|υ3ηι οΐίαηι

ΛΛ Γοηιίιβίιιηι ϊηΐρβ αΓεοΙίΐϊΐ (ΙειβΟιη οδίεηΐηΐιπηί.

VIII. Ηί» βυϋίΓιδ, ΐιηρεΓ3(θΓτεΙΐ6ΐηβΒΐβτ εχεβηίΐιιϊΐ,

ουπι άίνίηο <ιιιηι1;πη ζείο ηΐ3]θΓεπι ίη ηκχΐυιη Πβ-

ό προειρημένος της Νικομήδειας ό υπουργός του παν

τός αυτών συστήματος, κα\ συσκευαστής της κατά

την Έχκλησίαν τε χα\ τον πάπαν Άθανάσιον βλά

βης. Οι κατήγοροι ουν προσήλθαν τω βασιλεΤ, σχεΰός

τι μυστηρίων λέγοντες είναι, δπερ κανδήλαν τινίς

ϊφασαν, ην προεϊπον. Άλλα τέ τίνα κατηγορούν φά-

σκοντες πρεσβύτερόν τίνα του Μαραιώτου 'Αρσένιον

τετυπτήσθαι, τούτου δε την χείρα μαχαίρα ύπο των

του Αθανασίου λαών, εΐτουν αύτοΰ Αθανασίου,

τετμήσθαι. Έπεφέροντο γαρ κα\ χείρα εν τψ κομη-

τάτω, καΐ επεδείκνυαν, ήτις η\ εν γλωσσοχόμφ.

Η'. Ταύτα 6 βασιλεύς άκουσας, αΓρεται μίν θυμώ ·

είχε γαρ ζήλον Οεϊκδν ό μακαρίτης· ου μην

£Γ3Γεΐ, ηεε ΐΐΐοβ εαΙιιηιηίπίοΓεδ εδβε ηοδδεί, 3υΙ εο Β ότι συκοφάνται ζσαν, δι'δν προεϊπον ζήλον των 'Αρεια-

ΙίνοΓε ΓΟΓΓΪ, φ»εηι Αι-ίβηοδ 3(1νΰΓδυ5 «ίηεβϊηιη ηϋειη

(Ιίχίιηιΐδ. ΙβΐΐϋΓ Τντϊ ίη ΡΙιοοηίεε εοη-

ϊπΙΐιΊ, είφιβ ]ιΐιϋοίο ρΓ3!ε588 ευιη

ηοηηιιΐΐίδ ΟϊΚδΒΓίεηδεηι Ειΐδββίιιιη, <|ΐιί όπιηεδ

ίη ΑηιηοΓυηι ϊηηιιίδδΐπιιιηη (Ιο^ιηη ρΓορεηδίοΓεδ

€Γ3ηΐ. Ουηι Ιιϊδ εχ εβίηοΐίεα &%)·[>ΐϊ Εεοίεβϊβ , εΐ

ΑΐΙΐ3ΐΐ38ίο 8ΐι1ι]εοΐ3, ερΐδεορΊ ςηίϋϋΐτ» βϋνοεβίί βιιηΐ,

ρπηιαπί ΐ|ΐιί(1ι·ηι βε ρΓ9Τδΐ3ηΐεδ νίΓΪ , «ίςιιε εβΓΡ§Ϊ3

1 ΟΟΓ. Αθανασίου. · ΟΟΓ. προσκεχλιμένοι.

'»9) 01 κατίι ΜεΛήτιοΓ. ΜιΊοΐΊηηοδ ρρϊδεοροδ ίη

Ιβΐΐί^ε, ηοιι Μεΐι-Ιίιιιιι, ΐ|ΐιί ]2ΐιι ε νίνίδ εχεε&$εΓ3ΐ.

Οβ Ιιι^ϋδ ΙιίδΙυπ% ιιιπίιΐϋπο 3(1 δεφίεηίειη ΙΙ,Ι-Π'.ΜΠ

νών κατά της ορθοδοξίας. Κελεύει δε συγχροτηθήνα:

σύνοδον κατά την Φοινίκην εν Τύρω τ^) πόλει. Έκέ-

λευσε δε διχάζειν Εύσέβιοντον Καισαρείας, χα\ Αλ

λους τινάς. ΤΗσαν δε προσκεκλημένοι ' ούτοι ττοσώς

μάλλον τ?) των Άρειανών χυδαιολογία · κα\ εκλήθη

σαν επίσκοποι της Αιγύπτου της καθολικής, χα\ Οπδ

Άθανάσιον άκρέμονές τίνες &νδρες καΐ μείξου;, χαΐ

εν θεψ έχοντες διαφανή τον βίον · εν οΓς ί,ν ό μακα-

(60) Κατεάξαι χανδήΛαν. ΟιΐίΐΊΐηιη 83 νοχ δ'ιΐ

ηρη<1ιιπι οοηιρεπ. €βΓΐιιιη ε&ί ποτήοιον μυστικόν

Γιιίδδβ. Υίϋε Λΐΐκιιι. ίρδίιιη ίη Αρυΐ., ΤΙιοοι1οι·οΙ:ιιΐ),

οΐ 3ΐΊο«.
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Ποταμών 6 μέγας, ό της Ηράκλειας έπίσκο- Α «II! δβηείίΐ.ιΐε εΐ ΓεΙΊβίοηε ρι·;Τ(ΓιΙϊ, ϊηΙεΓ ηιιοί ΓβΓι-

πος καϊ όμολογητής · αλλά και οί των Μελητιανών,

μάλιστα οί του Αθανασίου κατηγοροΰντες. Ζηλωτής

δε ων υπέρ αληθείας χα\ ορθοδοξίας ό προιιρημένος

Ποταμών δ μακαρίτης, ελευθερόστομων, 3ς ουδέποτε

εϊληφε πρόσωπον τίνος · τδν όφθαλμον γαρ εν τω

ϊ.ωγμώ δ'.ά την άλήθειαν έτυφλώΟη · έωρακώς τδν

Εύσέβιον χαθεζόμενον καν δικάζοντα, και Άθανάσιον

Ιττώτα, καταπονηθείς τι) λύπη, καν δακρΟσας, οία

γίνεται παρά τοϊς άληθέσιν, άπϊτείνατο φωνϊ) με

γάλη Εύσεδίω λέγων · Σϋ καθέΓτ), Είισέ6:ε, καν Αθα

νάσιος αθώος ων παρά σου κρίνεται ; Τίς ένέγκοι τα

τοιαύτα; Λέγε δε μοι συ, ου συν έμον ^σθα εν τη

φυλακή" έπ\ του διωγμού ; Κάγώ" μεν όφθαλμδν άπ-

εβαλόμην υπέρ αληθείας · συ δε οδτε φαίνη λελωβη-

μένον τι Εχων εν τω σώματι, ούτε έμαρτΰρησας · β ρορε ίη ειΐδΙθ(Γΐ3 ΓυίδΙί? Αίφιε ΚξΟ <ΙΙΜ<|ΙΜΙΙ οευΐυιη

είδ πκιηοΗκ ιη.ίβηιΐδ ίΐΐο ΡΟΙΒΠΙΟ Γυϊΐ

ερίβεορυδ (Ί εοηίεδδΟΓ. Αάεπιηΐ εΐ Μείεΐ'ιβηί Λιΐι»-

ΙΙ.ΊΜΙ ρι·χ86Γΐ'ιιη ηεειι$αΙθΓ6β. Αϊ ΙΚΊΙΙΙΙ* Ροίαιηονε-

Πΐϋΐίδ 3ε Π'< 1;ι> Ιίιΐΐ'ί 3π1θΓε ;<·ί>Ιυ;ΐηδ, ΥΪΓ ΜΠΙΠΙΚΙ

Ιοφίΐ'ΐκϋ ΠΙιιΊΐίΐΐι·, φΐί ηιιΐΐίδ υηςυαηι ρβΓδοιιχ ι·.ι ·

ιίοηοπι Ικιΐηιΐ'ΐ :ι(, εΐ ρΓΟ νβΓίιηΓιβ οοιιΓεββϊοιιβ αΐΐε-

πιπί ϊη ρβΓΒεευΐίοηε οευΐυιη αιιιίιει·»!, ΊΜ ΕυκβΙΓιιιηι

ΚΓΐΙΐΊΐΙοιη ει ]ιι«Ιί(·:ιιιΙι·ιιι , Μαιιΐοη 724 ν6ΓΟ

Αι1ι:πι:ΐίίίιιιιΐ εοη$ρίοαΙυ$ ιΐιιΐονο εοηΓβοΙιιβ , ει ΊΙΙα-

«τνπκιιΐδ, (·ιψΐΜΐΐ(ΐι1ί ίϊιΐΓί'Γίϋ ιιιοπίίΐιιΐϊ υευνεηίΓβ

5οΙεΐ. πι;ι^ιι:ι νοεβ ικΙνο'Μΐϋ Ειΐδεύίιιιη ίηνεε(υ$ ε$(.

Ει, Τεηβ, ίηηιιϊΐ, Ειΐδείη, δβάεΓβ εΐ ίηηοεεηίβηι

Λι1ι;ιιι;ΐδϊιιιη 3 Ιβ ]ιιιΓϋ::ιπ ϊ ΟυΪ3 ί>ί:ι βυϊΙίηεΓβ ρθδ-

δίΐ? Οίε, δούϋδ, ηοηηε σιεεϋΐιι ρεΓβεευΐϊοηίδ Ιεπι-

ΡΓΟ νεπΐ3ΐε ρεΓιΓιιΙί ; Ιυ ηυΐΐη εοΓροιΊδ ραρίε ιηυΐΐ-

Ιαΐυβ 88, ηεςυε πΐίΐΓΐγπυηι δΐιΙιϋΒΐί, 8··ϋ νίνιΐδ ϊηΐε-

ίίΐτιιιΐι: εοη$ΐ$ΙΪ5. Οιι.ίΐι:ΐιιι ταΐΊοιιβ β ευ8ΐοϋ)3 ενο-

1η$ιί , ηΐδϊ «ριοιΐ ρεΓ&εευΙθΓΪ1)υ$ ηοδίΓΪδ ιιι.·ί;ιι ίιπη

ί;ΐ(·πιΜΚ :ΐ(1ιιιΪΜδΐιι·ιιιιι Ιβ 8δ58 ΓΟεορίδΙί, νεί εϋοΠ) 3(1-

ηιίδίδΐί ? Η;ι·ι· Ευδε1>ίιι$ ΐυάίεηδ ηιαξηορεπε ιΐοΐιιϊΐ.

ει τερεηΐβ δυτ^εηδ (·οικ·ίΙίιιιιι ϋϊπιίδίΐ, Ϊ1.ΐ(]υε Ιοεα-

Ιυ$ 6$1 : δί Ιιυε 3(·εε<1βηΐ68 ΙβηΙορεΓε ηο!>ί$ εοη-

ΐΓ3<1ϊεεΓε αικίειίδ, νβΓϋΐη εδί ρΓοΓεείο ςποά νεδίπ

αλλά Εστηκας {ων μηδέν ήκρωτηριασμένος. Πώς

άνεχώρησας άπδ της- φυλακής, ε! μη ότι ύπίσχου

τοις την ανάγκην του διωγμού ήμΐν έπενέγκασι τδ

άθέμιτον πράξαι, ή Επραξας ; Ταύτα άκουσας Εϋσέ-

6ιος, α'ρεται μεν εΙς άγανάκτησιν, καν άναστάς διέ

λυσε τδ δικαστήριον, λέγων, ότι Ε! ενταύθα ήλθετε,

χά'ι πρδχ ημάς τα τοιαύτα αντιλέγετε, Αρα ουν άλη-

θεύουσιν οΐ κατήγοροι υμών. Ει γαρ ώδε τυραννεΐτε,

πολλώ μάλλον εν τη υμών πατρίδι.

:.. . ι:-..ι; ,] ,-ν, (,ΐΐ)ί(·ίπιιΐ. Ν.ιιιι πιιιι Ιιοε ϊιι Ιοεο ι\ Γ;ιηιιϊ,ΙΐΊΐι ςϋ3πΐ(ΐ3πι εχεΓεϋ31ίδ, Μΐιιΐΐο ί(1 ιηηςίδ ίη ρ»-

ΙΓ..Ι Τ6δΐΓ3 Γβείΐίδ.

θ1. Είτα έπεχείρησεν Εύσέβιος καν οι μετ' αυτού1 Ο IX. Ηϊδ Ιιοε πιοιίο ΐΓ»ηδαεΙίδ, 3ΐίϋ(1 ηιιϊιΐιΐιιιι Εα-

χα\ άποστέλλουσι δυο τινάς των άπδ Παννονίων έπι- δβΐιίαδ εϋΐιι δυίβ ιιμ^Γί-ιΙίΐιιι·. Νβηι ιΐιιοδ ψιυ*ιΙ:ιιιι

σχόπων τα Αρείου φρονούντας, Ούρσάκκίν τε χαν ΡϋηηοηΪΗϊ ερίδεορίδ Αΐ'ίί 3δδεοΐ3δ , 1]ι·δ»ΐίιιιη βΐ

Υαίειιίειη ΛΙι·χ;ιικΙι·!:ιιιι βΐ ίη ΜβΓεοΙίιΙεπι ιιιίιΐιιηΐ,

νιΐιί βυρεΓίΟΓεδ οιιιηε.·. ί!1;ΐϋ ΐΊΓΐιηκ , ]ιιι·μΊ:κ|ΐκ: ου

Υ38 νΐοΐβΐυτη, εΐ βϋ» ί(1 βεηυβ ηεείάίδδε ηιεηιοΓβ-

1)3ΐιΐ. ΙΙΙί 1ε^3Γιοηε δΐΐ3 Γυηείϊ τβπι ηοη δίηεεΓβ ιιΐΐ

δε Ιι:ιΙ)ΐΚΊ·;ιΙ, δεά Γβίδβ Ι|ΙΙ;Γ(|:ΙΙ:Ι βΐ ΟΟηΠοΙη ιΐι Ιιιΐι·-

ηιιιΐ; ππιΐΐ.ι 3(]νεΓδυδ 1ιε:ιΐ·.πιι ρπρηιη ΑΐΙΐ3η3δίιιπι

Ούάλεντα, εΓς τε την Άλεξάνδρειαν κα\ Μαραιώτην,

Ενθα ίλεγον γεγενησθα» τα προειρημένα του οκεύους

χα\ των άλλων πραγμάτων της μάχης. 01 δε απελ

θόντες ουκ εκείνα άνήνεγκαν δσα η\ αληθή, άλλ'

ϊτερ* άνθ' ετέρων παραχωρήσαντες, έψεΰσαντο · χα\

έσυκοφάντησαν τδν μακαρ'τηνπάπαν Άθανάσιον. Κά-

χίϊνα δε ώ; αληθή δντα πλασάμενοι εγγράφως ένέγκαν-

τες άνέφίρον έπι την σύνοδον τδν περ\ Εύσΐβιον καΐ

τους * Λλλους ως εΐσύστερον ϊδειξαν μετανοοΰντες Οϋρ-

σάκιος χα\ Οϋάλης, μετά λιβέλλων προσελθόντες τω

μακαρίτη Ίουλίφ τω έπισχοπφ "Ρώμης, ϋπεραπο-

λογοΰμενοι του αυτών σφάλμα-ος' δτι Έσυκοφαντή-

Μΐΐιιΐοΐο ει εαΐυηιηίοδε εοηιηιεηΐί , ηηχ ηιιίιίειη ρηο

νεΓίδ εΐ εοιηρει-Γΐδ ϊη »οΐ» ΓεΓεί'εηΙεδ ίη Μ·ΙΜΚ|ΙΙΙΙΙ

3(1 Ειΐδεοίυη» εΐ βϋοδ άείοπιηΐ. 1(1 ηυοά ΙΊ'^αιί οι

Υβίεηΐίδ οοηΓεδδίοηβ ροδίεβ ι1ι·οΙ;ιι·;ιΐιιιιι εδί, ειιιη

ροεηίΐεηΐία (Ιιιιίί ,ΐιιΐίο Κοιικιηο ροηΐίΐΐεί 1ί1)ε11οι

ο))ΐυ1επιηΐ, ςυίΐιυδ ΙΊΤΟΠΊΙΙ δυυηι (ΙβρπΌβΙηηΙιΐΓ.

σαμεν τδν πάτ,αν Άθανάσιον αλλά δέξαι ημάς είς Ο Οαΐαηιιιίαιη, ίηςϋίεΐαηΐ, οοηΐΓ3 ρορβηι ΑΐΙΐ3η3δίυηα

χοινωνίαν χα\ είς μετάνοιαν. Κα\ προ; αΰτδν δε τδν

Άθανάσιον ταΐς αυτών έχρήσαντο έγγράφοις δια με

τανοίας συστάσεσιν. 'Ορώντος δε του πάπα Άθανα-

οίου δντος εν τη Τΰρψ βαρεΐαν την τότε συσκευήν εκ

πανταχόθεν, πρινή είσελΟεϊν είς τδ δικαστήριον, ί)

είς πρόσωπον τα συκοφαντοϋμενα εξ αντικαταστά

σεως γένηται, νϋκτωρ άναχωρήσας, ανέρχεται πρδς

Κωνσταντΐνον είς τδ κομητδτον, κα'ι προσφέρει αύτώ

τα κατ' αύτδν άναδιδάσκων. Ό δε, ϊτι λύπη φερόμε

νος, κ»\ νομίζων μη πη 4ρα άληΟεΰουσιν οΐ κατηγο-

ρήσαντες, ψεύδεται δε ό άπολογοϋμενος, !τι εχαλέ-

παινό. Χαλεπαίνοντος δε αυτού, δ πά-ας Αθανάσιος

λόγον ^αρϋν τφ βασιλεΐ έπετείνετο, ως δτι Δικάσει

Κύριος άναμέσον εμού κα\ σου, οποία χαΐ αύτδς συμ-

8ΐΓΐιχ'ιιηιΐδ ; Ιιι νεπο αϋ οοηιηιιιιΓιοηεηι εΐ ροβηίΙβΒ-

Γκιιιι ηοδ βιΐιηίΐΐε. Ιηιο εΐ ;ιρικ1 ίρδίιηι Αΐΐιβηβδίϋΐη

β3(1επ) Ίη δεί'ίρίο βϋρρίίεβίίοηε ιΐδί δΐιηΐ.. ΙηΙβΓ Ιιχο

Αιΐιαηΐδίυδ ειιηι 3ριΐ(1 Τ}τιιηι ^ΓΛνεηι 3ε νείιεηιοη-

Ιειη Ικιιιο οοηδρίΓ3Γιυηειη εβδε εεπιεπεί, ι>πιΐΜ|'ΐ;ιηι

ίη ]ιΐ(1ίεΐυηι ρποϋίτεί, βιιΐ οη:ιιεδ ίδΐ* οβίυηηηίζ οο-

Γ3πι δί!)ί, ει εχ βάνεπδο ο^ΊοεΓεηΐιΐΓ, (1ε ηοειε «Ιίβ-

οειίεηδ ίιι οοηιϊΐαίιιπι 3ΐ1 Οοη$ΐ3ηΐίηιιιη ρΓομεπβΐ,

(Ιεηυε Ιοία τε εεηίοΓειη ϋίοπι Γβεΐΐ. Ιηιρει·»ΐθΓ

βιΐΐιιιο άοΙοΓε 725 εοπιηιοΐιΐδ , βε νβΓ» εδβε δΐΐδρί-

εβίιΐδ, ςυκ βεευβαΐΟΓεδ ρΓοροδϋεΓβιιΙ, ηιεηΐίή νβπο

βεειίδβΐιιηι ΑΐΙίΒηβδίϋη), ηίηίΐ άβ ίΓ3ευη(1ί3 Γεηιίΐΐε-

1)31. Ουοά νίϋειίδ Αΐΐιβηηδ'ΐϋβ βεπ ΊΙΙαηι θΓ3ΐίοηβ

ρεΓδίΓΐηχίΐ : Οβ Ιέ, ϊικιυΐΐ, αο ωβ ]α<1Ίθ3ΐ)Ίΐ Οοηά-

• Γ. των.



5. ΕΡΙΡΗΑΝϋ

ηϋϊ, ςηοο" εΐ ίρδε ηιοιΙίοοΓίΙβΓιδ αιβχ Ο3ΐιιηιηί3ΐυπ· Α φωνεΐς τοις συκοφαντοΰσι την ήμε-έραν μετριότητα.

Εντεύθεν συμβαίνει αύτδν εξορία ύποπεσεΐν από τε

των γραφέντων άπδ της συνόδου τφ βασιλεΐ. Απόν

τος γαρ αύτοΰ καΟαίρεσιν ποιούνται αύτοΰ, χα\ ίξ

ων δ βασιλεύς παροξυνθείς πρδς αύτδν έλυπεϊτο. Κα\

μένει εν τοις μέρεσι της Ιταλίας (61) έπ'ι Ετεσι

πλείω δώδεκα ή1 δεκατέσσαρα.

Γ. Πολύς 8έ μετέπειτα $δεται λόγος, ως Άραέ-

νιος ό πάλαι εν τεθνεώσι παρά συκοφαντών καταγ

γελλόμενος, καΧτήν χείρα τετμήσθαι λεγόμενος, εΰ-

ρηται εν τοις μέρεσι της Αραβίας. Και ως άνήγγει-

λεν έαυτδν όλως ό Αρσένιος τψ πάπα Άθανασίω

δντι εν τη" εξορία, κα\ του πάπα Αθανασίου λεληθό-

τως αϋτδν μεταστειλαμένου, ως ή είς ημάς έλθοΰσα

φήμη περιέχει, χα\ αύτοΰ Αρσενίου πρδς τον αύτδν

μακαρίτην ΆΟανάσιον γενομένου, όμοΰ τε Ιπ1 τοις

περ\ Κώνσταν κα\ Κωνστάντιον τοις υίοϊς Κωνσταν

τίνου γενομένοις άμα, ό μεν Αθανάσιος τδν Άρσέ-

νιον έδείκνυε ζώντά τε, κα\ δύο χείρας Εχοντα. Συκο-

φαντίας τε λοιπδν οΐ κατήγοροι αίτιοι ου μόνον εύ-

ρίσκοντο, αλλά χα\ τυμβωρυχίας δ:ά την ποτέ πε-

ριφερομένην νεκράν χείρα. "Εντεύθεν τδ μεν πάν

γελοΐον ϊ|ν, και Ικπληξις του τοιούτου καΐ τοσούτου

δραματουργήματος και απορίας ', τδ τίς αν εί-.ιοι

περί τε των κατηγορησάντων, περί τε του κατηγο

ρουμένου, περί τε των άλλων πάντων, ων χατά

μέρος ειπείν πολύν αναλώσω χρόνον. Τελευτήσαντος

δε Κωνσταντίνου , του πάπα "Αθανασίου εν πολλή

ρΐΌθ3ΐίοηε ΠοΓε&ηΐ, 31) ΙΓΐδ ιΐυοίκΐδ ίιηρβηίοπϋαδ πα^ίησία χα\ ευδοκιμήσει, καΐ δεξιώσει "Ρώμης τε

ροδί ιιιΟΓίϋΐη ρβΓεηΐΐβ ίη ^Ε^ΥρΙυηι ΓειηΊΐΐίΙιΐΓ , 35- -, καΐ πάσης Ιταλίας, κα\ πρδς αύτδν τδν βασιλέα,

Ιίοοίιίοε \ει·53ΐχ»- κα\ τους αύτοΰ παϊδας Κωνστάντ'.ον χα\ Κώνσταν *,

ά-οστέλλεται εκ των δύο βασιλέων μετά την του με

γάλου Κωνσταντίνου τελευτήν, Κωνσαντίου δντος έπ\

της Αντιοχείας, κα'ι συνευδοκοϋντος ιδίων * τε χαΐ

εγγράφων επιστολών · παρά των τριών βασιλέων

Εγνωμεν γραφεισών τοί; Άλεξανδρεΰσ: κα'ι αύτώ τψ

355οιιΐΊ3Π8. Οείικίο (131Ϊ8 α 8)'ηο(1ο 3(1 ϊιηρεΓβ-

ΙΟΓΟΙΙΙ Ιίΐΐεπδ Ίη εχβΊΙίιιιιι ΓοΙρβηΙιΐΓ ΑΐΙίΒηαδΊυδ.

Αοδοιίδ ςυϊρρε (Ιοροδίΐυ» βδΐ, οοπι 3<1 ΟΚΙΟΓΒ Γοοειίδ

Ϊ11» ρπηοίρίβ 3οοο85Ϊ88θΙ οίίβηβΊο. Ουθ(1ΐ!θϊηι ίΙ»·ιϋβ

ν.·1 1ι π1ι:(·ιπι 3ηηΐδ ίη Ιΐ.ιΐί:: ιικηι:· ί(.

Χ. διιΐ) Ιιοεο, υΐ ΓΓβηιιεηΓι Ιιοηιϊηηηι ΓαηιΟΓβ (1Ί-

νυ!|3ΐ»ιΐΒ 651, ΑΓίβηίυδ ιΐΐβ, ςυί ρνίάεπι α εβίυιηηίβ-

Ιιιΐ'ΊΙιιΐΛ ίίΐΐι-ν ιηοΓίυοδ ηαηΐ6Γ3ΐ)3ΐηΓ, οιιίηυε ιπιηιιι-

1319 ηΐ3ΐιιΐ8 άίοεΙ)3ΐϋπ , ίη Λι·;ι1)Ί;ι ΓερβΓίυβ εβί. Ι*

«•ιΓιια Αΐ1ΐ3ΐΐ3δίο , <·ηηι Ίη εχδΊΙΊο αϋΐιικ: εδδεί ,

κεΐρδυιη ρι-οιΓκϋΐ. ΟΙΜΊΙΙ ίΐΐε <·1;>ιη , ιιΐ 3οεερΐηιυβ,

3ΓϋθδδΊΐηηι , ηιοχ υΐ χΐνβηίΐ, οονβηι ϋοηβίαηΐο εΐ

£οη&ΐ3ΐιΐίο ϋοηδΐ3ΐιΐΗΐΐ ΩΙϋδ, ςιιί ΐηηι ΓοΓίβ οοηνβ-

ηβΓ3η(, νίνυηι, οΐ 3ηι1)3δ ιη.'ΐηιΐϋ Ικώοηίοιη ρπχΐυχίΐ. '

Οιιο Γαοΐο ρεηεδ 3οοιΐδ3ΐθΓθ5 ηοη ηιοιίο Ο3ΐυηιηϊχ,

.-,οιΐ εΐίβηι οΐ) οΊι·ουιηΐ3ΐ»ιη ΊΙΙαιη ιιιοιίπί ηιαηιηη

νίο1:ιΙ;ι: δΐ'ρπίοΐ'οπηη ΓϋΓιςίοηί» «ΊΪΙΙΚΊΙ Γεδε(1ϊΐ ; 30

(Ιείηοβρδ ίη^εηβ τίδυδ εχ ι;ι!Ί Ι3ΐι(3ςιιε ΓαΙ>υΐ3 , εΐ

α(1ηι'ΐΓ3ΐΊο οοηββουΐβ. Νοςιιε 831Ϊ8 οοηνβηίείοΐ, (ΐαιά

άΐ 300ΙΙ83ΐΟΓίΙ)Ιι8 , :ΐιΐΙ ΓεΟ ίρδΟ , (ΙιΊΙΙΚ: ('ΓΙ'ίΐ1! ϊ»

ηιΐιιιίΐιιι.ι (ΙΊοεηϋυιη \ ιιίι ι «·!ιπ·. ()υχ δι ^Ίιιμί11:ιΓιι»

Ι13ΓΓ2ΓΟ νοΙυβΓΟ , Ιοιι^ΊοΓΟίη ΟΓΒΐΐοηβπ) Ίιι,~ΐιΐιι:ιιη.

Ρθ8ΐ·εοη8ΐ3ΐιΐίηί οοίΐιιιη , Αΐη3ΐΐ38ίιΐ5 Φ«< βυηιηια

ίη οιηηϊιιιη 3υοΙθΓΪΙ3ΐβ ει ί,Ί'.'ίΓιιι , 30 ηοη ηκκίο

Κοηιχ , δει) βΐ Ιΐ:ιΙΊ;ΐ! ΐοΐίπ·, , Ίιηο εΐ ίπιρβΓ3ΐθΓΪ8

ϋΰη3ΐ3ΐιΐΊ$ 3ο ϋοιΐ3ΐ3η(Ίηί &ρ-

εεηΐίειιΐε €ι)ΐΐ8ΐ3ηΐΊο , ςυί ΐιηιι Αηΐίοοίιίχ

οη. Οη] ιι« ΓεΊ 86ΓΪεηι εχ ινϊιιιη ΊηιροΓαΙοπιηι ιΙ;ιΐϊχ

αιΐ ΛΙοχηιιιΙΐΊΐκΐΗ, εΐ Αΐηβηαδίυιη Ίρβυιη ΙΊΚεπε ιΙΊ-

Ιΐ3 ίΐΐο Μ'ΐΠ δηχ Γι·8ΐΊΐηΐιΐϊ 051, ροβΐ 726

ι , ςιιειη εχδυΐβηΐί Αΐηα!ΐ3δίο Απαηί 5ϋΙ-

ΓεοεΓβηΐ.

πάπα Άθανασίω· κα\ καθίζεται πάλιν είς τον Ορόνον μετά τον διαδεξάμενον αυτόν ύπο των Άρειανών

πεμφθέντα Γρηγίριον, δτε ην εν -ΐ} εξορία Αθανάσιος.

XI. 5ε(1 ηίΓδυηι ηονχ ΐΐΐϊ ΐιη·];;ι: :κ; οηΙιιηιηΊίε 3

δίερίιβηο ιιίιΐΜ[ΐκ: 3δ56ϋ1Ίδ ιιριιιΐ €οη8ΐ3ηΐίυηι οοη-

Π.!ΐ:ι·, ςιι'ιΐιυδ αΌηιιο (Ιο 8θ(1ε 5ΐΐ3 ρυίδΐΐδ εδί. Ιίβηιηι-

<|Ηΐ' Ι,ΐΊΐιιίίη,", ουηιιοΐιιΐδ ΊΙΙυιη πιπί 51Η5 :ιϋ:ι ιπΛοΙιί-

ικιΐίοηι: ροροιιΙΊΐ , ρεΓ (]ΐΐ3ηι β]ε<;1ϋ8 , »ο άβϊηιΐε ΓΟ-

5ΐίΙυΐυ8 βδΐ ; ηβηι οιιηι βεοιριΐδ α ϋοηδ(3ΐιΓιιΐ3

ιιιίϋίΐΐδ οκδβΐ , ΛιΙι:ιιι:ΐΜΐι* Γιι§3 8ε 8υΙ)ΐ1ηεεηδ αϋ-

<|ΐι:ιιι<ΙΊιι ιΙιΊΊΐιιϊι , άοηεο ββΟΓ^Ίιΐδ ίηΙΟΓΓβοΙιΐδ ι>ΐ :

ςυο ΙεηιρΟΓβ .Ιιι1ί:ιηιΐ8 Ίιιιρι·ι·;ιΙι:ιΙ , ιμιί ροδί ('.οιι-

8ΐ3η(ίϊ οΐιίΐυιη :ΐι! μοηΐίΐίιιιη 5ΐιροΓ5ΐίΙΐοηεηι ϋεδοί-

νβΓ»1. ΕΐεηΊηι ΑΙεχίηιΐΓίηί βεοΐ'^Ίυιη νεΙεΓβ ίη ϊΐ-

Ιιιιη ο(1Ίο οοηοορίο, οοοίδυηι οοηοΓίΐηβΓΐ)

ςιιε ι-ϊίΐΓίτϋ ίη νο.ηίοδ 5ρ3Γ$εηιηΙ. Ροδίεβ

ίη ΡεΓδίϋβ ηιΟΓίυο, Ιονίβηιιβ Γείίοϊε ηιοηιοη33 δυε-

οοδδίι. ΠιιΊ ΙιοηοπΩεεηΐίδδίηιίδ, Γκίείηυβ ρΐεηίδδΐιηίδ

ΙΛ'. Πάλιν δε συνεσκευάσθη πρδς Κωνστάντιον ά~δ

των περί Στέφανον, κα\ έξεώσθη· κα\ μετέπειτα

πάλιν συνεσχευάσθη άπδ των περ\ Λείντιον τδν άπί-

κοπον, κα\ τους άμ.α αύτοϊς. "Ενθεν έγίνετο ιύτδν

έκβάλλεσθαι, κα\ πάλιν είσφέρεσθαι. Γεώργιος γαρ

ύπδ Κωντταντίου αποστέλλεται, χαΐ υποχωρεί Άθα-

' νάσιος, κρυ6ε\ς χρόνον τινά, Εως ότε ό Γεώργιος

άνηρέθη- εν ψ χρίνφ ίβασίλευσεν Ίουλιανδς, κα\

είς Έλληνισμδν Ιτράπη μετά την τελευτήν Κυν-

σταντίου· Άλεξανδρέων γαρ μήνιν τηρησάντων τιο

Γεοίργίω, τούτον άπέκτειναν , και καύσαντες , χαΐ

τέφραν ποιήσαντες, ε!ς άνίμους έσκίρπισαν. Απο

θανόντος δε του "Ιουλιανού εν τη Περσίδι, και διαδεξα-

μένου τδ βασίλειον Ίοβιανοΰ του μακαρίτου, μετί

πολλής τιμής, κα'ι αξιόπιστων γραμμάτων γραψαν-

1 Ρ. απορία. * Ε. Κωνσταντϊνον Κωνστάντιον, κ«Λ Κώνσταν ; βοά οίβο οορπιρΐ3. ' ϊ". ως εξ Ιδ.

(61) Καΐμέτει εν τοις μέρεσιτϊ\ς ΊταΛίας. Νβ- ηιιιηείΌ Ιιηυύ βϊηοεΓβ βυηΐ, Ηίδίοπίδ

ψιβ ϋΐιπί νεπιιη εδί, (οΐ 3ηηοδ Ίη (;;ι11ϋ>

ηοη οηίηα 3ΐηρΙίυ& ηιΐ3ηι 3ηηο8 π, π>6η»θ8 ιν,

• \Μΐ1:«\ίι. ιιΐ Ιεδΐ3ΐυτ ΤΙιεο(1οΓβΐυ8.νΊ(ΙβΛ«η. "

βιι.538. Κΰΐίςιη ηαΓΓ3ΐΊοιΓΐ5 Ιιυ]ιι$, ηιι:υ ίη :

ιΊ Αηηαΐίύνι Ι;.ιπ>:π;ιπί·, Ιυοε 1 1;ιι·ί(ΐΓ;ι 8υηΙ.

ΐιι ΊΙΙΊηο Γορείβδ. διιΐ) (^οηδίβηΐίηο ίηιρεΓβίΟΓβ 3ηΐε

!Γΐί·μ:ιΙΐ(ΐ!»Ίιι ΑΐΙΐ3ΙΙ35ϋ, Λΐ'Μ,Ίΐϋ (1ι·;ιιιι:ι

ηοη ρο8ΐ ίΙΙΊαδ ουίΐιιιιι.
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τος τω επισκοπώ 'ΛΟανασϊω, χαΐ μεταστειλαμένου , Λ

ιιερ:πτυξαμένου τε αυτόν, κα\άποστείλαντος εις τον

ίδιον βρόνον, πάλιν άπολαβούσης της αγίας Εκκλη

σίας τον επίσκοπον, και προς ολίγον παρακληθείσης,

τελευτί,ίαντος του ΊοΒιανοΰ, εν τοις αϋτοϊς πάλιν ό

μακάριος Αθανάσιο; διωγμοίς, χΐ\ φήμαις, και τα-

ραχιϊς έφέρετο. Ου μην από της Εκκλησίας και του

θρόνου μετεκινήθτ,· Άλεξινδρέων δε πρεσθευσα-

μίνων υπέρ αυτού , χα\ πάσης της πόλεω; άξιωσά-

βης, μετά * τον Λούκιον, καν τδν νυν 'Αρειανον κατα-

«αθήναι έπ>. ξένης, τάχα δε ' Αντιόχεια, κα\ πολλά-

χις παραχαλέ?αντα τ%ν βασιλέα Ούάλεντα άποστα-

λήναι είςτοντής "Αλεξανδρείας Ορόνον, καΐ αυτού δια

την των λαών ταραχήν μη βουληΟέντος αΰτ&ν έξεώ-

σαι. Πέρας γ' ουν, δτε έτελεύτα ό πάπας Αθανάσιος,

απεστάλη Αούχιος, πολλά κακά ένδείξάμενος τϊ) τε **

Εκκλησία, τί) τε πόλει, τοις λαοΐς, τοις επίσκοποι;,

τοις χληριχοΐς τοίς ΰπ6 Αθανασίου ούσι, κα\ αύτ'/ν

εν εκάστη Εκκλησία διαδϊξαμένοις 3, κα\ Πέτρω τω

μετά 'ΑΟανάσιον κατασταθέντι διαδόχω αύτοΰ εν

Αλεξάνδρεια.

Ταύτα 5α); της δεύρο πέπρακται, των μεν έξορι-

σΟίντων επισκόπων τε χαΐ πρεσβυτέρων κα\ διακό

νων, Αλλων δε χεφαλικήν τιμωρίαν ϋποστάντων έπ'ι

της Αλεξανδρείας , ετέρων δο Οηριομαχησάνιων,

παρθενευουσών δϊ άποκτανθίΐσών, χαΐ πολλών άλ

λων άπολομένων. Εν τούτοις" Ετι δεύρο φέρεται ή

Εκκλησία του θεοΰ, άπδ της προειρημένης υποθέ

σεως των Μελετιανών χα'ι των 'Αρειανών, των δια

τοιούτων τρόπων έσχηκότων την στάσιν, καΐ του Γ

έν.σχΰσαι το αυτό σύστημα της κακοδοξίας, φημί δε

Άρειανών. Εν δε τω κατά Αρείου έλεγχοι κατά λε-

πιον περί πάντων διηγησόμεθα. Τπερβήιομαι δι καΙ

ταύτην την ΟπόΟεσιν · Ιι& δε αυτήν την των Άρεια

νών αίρεσιν παρελεύσομαι, θεδν επικαλούμενος βοη-

Οον τφ φοβερώ τούτω κα\ πολυκεφάλω έρπετφ προς

μάχην πελάζειν παρερχόμενος.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΕΙΟΜΑΝΙΤΩΝ,

Α7ρβ<7<^ τεσσαρακοστή ενάτη , ή χαΐ

Α.". Τούτου; τοί>ς περί τον Μίλέτιον καΐ του αγίου

Πέτρου Αλεξανδρείας επισκόπου χρόνους καθεξής

διαδέχεται "Αρειος χ·Λ οι άπ' αίτοΰ 'Αρειανο\ , εν

χρό'Λΐς άχμάσας Αλεξάνδρου του αγίου επισκόπου,

του διαδόχου Πέτρου , του χαθελόνιος τον αυτόν

"Αρειον δια πολλής κινήσεως χα\ μεγάλης συνόδου.

'Λπεχίνησε γαρ αυτόν , καΐ έξέβαλε της Εκκλησίας

τε κα\ της πόλεως, ως μέγα κακδν φοιτήσαν τω

β:'ω. Φασ\ δε αύτδν Λίβυν τω γένει, εν Αλεξάνδρεια

δε πρεσβΰτερον γεγονότα, δς προΐστατο της Εκκλη

σία; της Βαυχάλεως οΰτω καλούμενης. "Οσαι γαρ

':·/·/'' ΐ-.'·.ι\ τ?)ς καθολικής (82") Εκκλησίας εν 'Λλεξαν-

δρεία ϋπο ίνα άρχιεπίσχοπον ουσαι, χ*1 χατ' ιδίαν

ταύταις έπιτεταγμένοι είσ'ι πρεσ6ύτερ«ι δια τά{· έκ-

χλησιαστικάς χρείας των οίχητόρων, πλησίων έχά-

1 Γ. το. « Γ. εν. · ΟΟΓ. δεξαμένοις.

(62') "Οσαι γαρ ίκχ.ίησίαι της καΟοΜκής. Υϊ(1ο

ι, ι \ ·.·('! ιι·ιι«·ι· ϋίαβΠαΐίβΗΐιιη ηικη :κΙ Ιιιιιχ- ΙΙΙΓΙΙΠΙ ϋο

ι. (-κ. χυι.

ΙίΚΟΠδ 3(1 Λΐ1ι;ιιι.ΐΝΪπιιι $ΟΓ°ιρΙϊϋ, »(1 .-,ι·-ι· ϋΐιιιιι ενθ-

ϋ3Π8 , ροδί Ιιυιιΐ3ΐιΪ5δπιιο« εοπιρίεχιΐδ 0(1 δεϋειιι

κικιΐιι (ΙϊιπΪΜΐ. |ΐ:ι 8αιιεΐ3 Εεείε8Ϊ3, ερΐδεορο δυο ΓΓ-

εβρίο, ηοΗΐιϋιίΙ 8ο1:ιΐϋ Ιι:>1>ιΓιΐ. ΥεΓυιη πιοΠαο ^ο-

νίβιιο, ϋϊΐίειη ΠΙΓΚΙΙΙΙΙ Αΐ1ΐ3ΐΐ38°ιυ8 ρεΓΐευϋδ, 3ε ηι-

ιι.ιΐ! ιΐιιι-, εΐ Ιϋΐ'ΐιίβ ΟΟηΠΊείΒΠ είΕρίΐ. Οπ:ιηι[ΐι;\ιιι (Ιο

|·.ι (·!ι.'»ί:ι 30 Μ·,!Γ 8113 ιιιϊιπιικ' (1ε]εεΙ(ΐ8 ('ϋΐ. Νιπιι

Α Ιο χ η ικΐ ΓΙ ηοπιΜΙ είνίΐαδ ιιη'ινθΓ83 ριιΙ>1ίε3ΐιι ρπο ΊΙΙυ

1(·ς»1ίοιΐ6ΐη 30 δΐιρρΙίι·3ΐίοηεηι (ΙεεΓβνίΐ; ο·υιη ίιι·

ΐιτίιη Ι,ΙΙΙΊΙΙ-, εχ Αη.Ίΐιβ Γ;ιεΙίοηε , ι\η\ 1ιθ(1ίθ']ΐκ;

8ε(1εΐ, ροΓε^πηβ ίη Γ6§ίοηο 30, ηίβί Γ3ΐ1θΓ, Αιι-

ΐκΗ·1ιί,Γ ϋΐ·ο3ΐιΐ8 ερϊδεοριΐδ , ηιιιΐΐιιιη βρικί ίηιρεΓ3-

ιβτοη Υ3ΐεηΐειιι πίΛίιικα , πι ΑΙεχ3ΐΐ(1ηιιπιη 3(1 βε-

ιΐι'ΐιι ιιιίΐΙΟΓεΙιΐΓ, ΊιηρίΊ ;ιΙιη· νεΓΟ ρηριιΙιίΓειιι δειίίΐ'ιο-

ηεηι νερίΐυδ βχρε1Ιοι·ο ιιοΐιιίδδεί. Ταηιίεηι νεΓΟ ροβΐ

ΑΐΙκιιΐ3δϋ ηιΟΓίεηι 8ΐιΙ)ΐηΪ8!>υ$ ε$1 Ι.υείιΐ8 , <|ΐιί !·'.<·-

είοδίαηι, είνίΐ3ΐβηι , ρίοΐιειη, ορίβοοροδ ηο οΚτίπι*

Αΐ1ΐ3ΐιη$ϋ Γαιιΐοΐ'03 , εΐ ιρπ ίη 8'ιιι^υΐίδ Εεοίοδϋβ

εοιηιηιιηίοηειη πιπί ίΐΐο Γείίηεϋκηΐ , ηεεηοη ει

ίρδυιη ΑΐΙΐ3ΐΐ35Ϊί 8ΐιει·ε&$θΓευι ϊιιηιπικτϊ·;

βίΐεπί.

ϋΠΠΐ , (](1Χ 3(1 ΙΐΙΙιίίιΊ ΊΙΙΙΙΜ υ8(]ΙΙβ Ιι'ΙΙΐρίΚ

Αΐβχαηίΐτίχ δΐιηΐ βεδίβ; υ!)ί ερίβεορί , ρΓοβΙινίβΐ'ί

(Ί ιΓκιΐ'οηί ραηίιη ι·(·1ι·μ;ιΓι , ρηηίιη ι·:ΐ|ΐίΐ;ιΙί δΐιρρίϊ-

οίο ηιυ!ΐ3ΐί , 727 Ρ^Γΐίιη 3(1 Ιΐ(·ϊΐί;ικ ϋαηιη3ΐί ; νίι ·

βίΐΐβδ ρΟΓΓΟ !ι3(:ΐΜ·. 011111 ρΚ·ΓΪΛ(|11ι· 3ΐίίδ ίΐΐΐι'1 Γι'ΐΐ:!·.

Ο,ιι,ι· <|ΐιίι1ειιι Ο3ΐαιηίΐ3ΐεδ ι·ιί:ιιηηιιηι Εεείεδίβηι ϋεί

εχβΓεηηΐ, οχ ε;ι (]ΐΐ3ΐιι εχροβυί Μ'·1εΙί3ΐιοπιηι βι

ΛΙΊ;ΙΙΙΟΓΙΙΠΙ οοίΐίοηε εοηείΐ3ΐχ. ()ιπ ςυ'κίοπι Λι·ί;ιηϊ

Ιιαε Γ3ΐίοηε 8ΐ3ΐ)ίϋΐί, ίιηρϋ (1οςιιΐ3ΐίδ Γβεΐίοιιειιι ΟΟΓ-

ΓΟΐιοι-ιπιιιΙ. 5θ(Ι Ιιιΐ'ΐ'. 01111113 ίη ))Γο\ίιιι;ι :ιιΙ ΥιΤΜΐ:;

Λιίιιπι (1ίκριιΙ;ιΓιιιπι· ;«·(:ιπ·;ιΙίιι« (·πιιιΙ ε\ρΙίε3ΐκΙ:ι,

;ιι1 ιριιπιι, ρΓ3?8οη(ί η3ΓΓ3ΐίοηε ρΓ%ΐεπΐ3, δεηιιοιιειιι

!·οιιΓ(,'ΐ;ι:ι1 , ΪΙ1ΐρ1θΓ3ΐ3 ρρίαδ Ορο 1>ιΜ , ιρκ.ιπι (Ίΐιιι

ΙιοιτΊΙιιΙί ΗΙο 30 ηιυΐΐίείρίΐί $ει·ροηΐε ίιι εοΠ3Γ.ιειι

ΟΟΝΤΚΑ ΑΚΙΟΜΛΝΙΤΑ3,

(ί,ιιαι β«ί Ιικταί» Χί·ΙΧ , *ίνβ Ι,ΧΙΧ.

Ι. Ροδί $υρεποΓ3 ίΙΙα Μκίεΐϋ 30 ΡείΓί ΑΙεχ3η(ΐΓΪιιϊ

ερίδοορί ΐεηιρθΓ3 Απιιβ ΛΐΊΐιηΉμκ: ρΓοχίιηο εοη^ο-

ιμιιιιιΐηι·. ΗΙο χιιΐ) Λ1ι·χ;ιιΐ(1ιο Ρείΐ'ί 8ΐιεεβ8$οΐ'ε 11ο-

πιίΐ ; Λ ςυο ΐιοη δίιιο πΐ3ςη3 εοιιιηιοΐίυηβ ίιι^εη-

1 Ιϊ(|ΐκϊ ι·ο:κ·1:ι ί,νικπίο ρκιΙΙί^ιιΙιΐΝ εδί. ΑΙι:χ3ΐιι1εΓ

ειιίηι ίΐΐυιη ε]εεί(, 3ΐηιιε εχ ΕαεΙεκία <Ί υτΐιε, νοίιιΐ

ίη^επδ ι|ΐιοιΙ(1;ιιιι ιιιιιΐιιιιι , ιμΐϋ(1 ;ιιΙ Ιιιιηΐ3ΐιί ςειιβπβ

ρεπιίείειη £Γ3883ΐ)3ΐιιι· , οχΙεΐ'ΐιΓιη3νί(.. 1\·πιιιΐ ίΐΐιιιη

ΟΧ Ι.ϋινα οΐ'ίιιΐιιΐιιιιι Λ|(·\:ΙΙΙΙ|ΙΊ;Γ ρΐι>1ι\1οπιιιι ε$$ι:

Γαι ΐιιιιι , ΐ|ΐιί Ιιιηι ϋβαεβίυιΐδίΐ ΓΠ]ΜΜ|;ΠΙΙ Εεοίνκίκΐ

ρπεΓεεΙυι·3ΐη μι·π·Ιι:»ι. Εΐοηίιη ιμιοΐιμιοί \Ιι·\;ιπιΙι ί.ο

ι-.ιΐΙιοϋΐΜ.· εοιηιιιυηίοιιίδ εοοΙεδίχ δΐιιιι , υιιί ιιιτίιί-

$υ!)]εεΐ3! , ΜΜΙΚ ουίηιιη ρπεροβίΐιιβ (·8(

Γ, (|ΐιί οεείββίββίίοα ιηιιηι·ι ;ι ϋδ :ιιΙιιιίηΊ.·.( ι ι·ί,

(Γΐ ΟΪΓ03 οεε1ε8Ϊ3ίί ί!ΐ3δ !ι«1ιίΙ:ιιιΐ, εοπιιιΐ(]υ(: 0011-

εΗΑΓορί8εοροΓυηιίηδΙί(πΐίοηεη(1ηο(3νΐιΡεΐ3νίη$,ειιηι

ρι·οϋχίοι·3 ϋίηΐ υ( ίπΐΐ'ΐ- ιιο(3!> Ιυεαιιι Ιι;ιΙιι·;ιιιΐ. Εοιτ.
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νεηΐίευΐα νΐεί , ϊΐνβ 1»ΟΓ36 &1> Αΐεχαικίπηΐδ νιιΐ^ο Λ στης εκκλησίας αυτών, καΧάμφόδωνητοι λαβών ι (63),

ηοιηϊιιαηΙυΓ. Υ'ιχϊΐ αιιίοιιι Αιίιΐ5 »ι!) ίιυρβτίΙΟΓβ

Οοηδίβηιίηο Οοιιβίηιιΐϋ δειποπδ Πΐίο , φΐΐ Υα-

ΙοπΛίή ϊηιρεπ»1<)ΐϊδ Ιϊΐίιΐδ ΓιΓιΙ, <]ΐιϊ εΐ ϊρδί ειιιη 1)'ιο-

εΐεΐίαηο, ει Μ;ιχίιηίαιιο , 30 Οίϋίοπβ ίιηροι·ηπιιιΙ.

Νειπο εδί ΥΟΓΟ ςυΐ ηε&οίβΐ Γ.οιίδίηηΐίιιιιιιι Πΐιιιη,

<:οιΐ5ΐ;\ηΐϋ , ϋοιΐδίηιιΐίδ εΐ Οίϊρ'ι ρίίποιιι , Ίη ΟΙιπ-

Β113ΙΙ3 ΓεΙϊβίΟΐΐε 30 ΙΙΙ3]θΠΙΐη Πΐΐε , Ιίβε 728 681

:'ρθ8ΐοϋθ3 εΐ ρι·ορ1ιεΙ'ιε3 , ρίβηβ :ιι1ιπίπιΙ>ΊΙ<Ίΐι βΐ (1ί·

νίιιυηι Γϋίβδίί : ςιΐίβ Ιίιΐοβ βιιΐε Απιπιι ίπίε^ι-α Ιιβείε-

ηιΐδ βΐ ΐηοοΓπιρί» ρεπη&ηδΚΓβΐ ; ρπιιιυδ ίΐΐε (Ίπϊ-

ί,Γΐίΐηιιηι ρηραίιιιιι 3 $6 ιιιυΐαο (Ιίφυινίΐ.

11. ΙΙυηε ΐβϊΐιιι· Απυιη Λ|Γ\;ΙΜ<]ΙΊ ρι-εδίινίβπιη)

^Ηΐ;ιιι:(· δρ'ιπίιΐδ ίιιναϋειιδ ίιιιριιΐίΐ , ιιΐ ( (]ΐιειιιη(1ιιιο-

επιχωρίως καλουμένων ύπο των την Άλεξανδρίιυν

κατοικούντων πόλιν. Έγένετο δε ούτος ό "Αρειο; έ>

χρόνοι; Κωνσταντίνου του μεγάλου χα\ μακαρίτ&ο

(ίασιλέω;, υίοϋ Κωνσταντίου γέροντος, γενομένου

υΐοΰ Ούαλεριανοϋ (64) βασιλέως, χαι αυτών συμβαιι-

λευσάντων Διοκλητιανψ, κα\ Μαξ-.μιανω, χαι τοις

Αλλοις. Πάντες δ» τον Κωνσταντϊνον τον πατέρα των

•περί Κωνστάντιον, κα\ Κώνσταν, καΐ Κρίσπον, Γσασι·,

έκΟειαζόμενον. εν Χριστιανισμω κα\ πίστίΐ ττ; τώ\

•πατέρων, αποστολική τε κα'ι προφητική εν ταϊς Έκ-

χλησίαις. έως αυτού του Αρείου μη νοΟευΟείσΐ).

Συμ6έ6ηχε δε τοΰτον άποσχίσαι πλήθος.

Β". Τδν δ» "Αρειον τοΰτον πρεσβϋτερον δντα "Αλε

ξάνδρου του προΐίρημένου υπεισήλθε πνεύμα Σατίν,

ιΐιιιιι δοΓΪρΙιιηι €6ΐ ) ριι1νβπ·ηι «ϋνοΓβιΐδ ϋοοίϋϊίαιη Β κα\ έπέσευεν αυτόν, κατά τογεγραμμένον, κατά τήι,

«ΧΰΊΐ3Γ6ΐ , βΧ <·<πριι· ΙιιιιπΙ ιιιι·ιΙίο(·π; ΙΙΙΟΟΙΙΐΙίΐΜΠ

βπιιυμΰΓβΙ , ηιιοϋ υιιϊνϋΓδυηι ρΓοροιιιοιΙιιιιι Κοιιι;<-

ΙΙΟΜΙΙΙΙ ίιιιριτΊιιιιι , αο ρΐ'οεδϋΠίιιι οΐ'ΊοιιΙαΙοδ ίΐΐίυβ

ρ,ιιΊι'ϋ Γοπ'ΊρΓί'ιΊ : α<1εο ιιί ϋΐΊηιΐ) Ιιο<·. Ιβπιροΐϋ δίιι-

εει·3ΐη (ίϋειιι , 61 Εεϋΐεδίβιιι ορριι^ηιίΓε ΙιΧΓεδϊδ ί!Ι:ι

ΙΚΜΙ ύοϋίηαΐ. Ρερ ΐ11ϋ(1 νβΐΌ ΐεηρίϋ ρι·ε&Ι)γΐβΓ

Απιΐδ Ιια1)ο1ιαΙιΐΓ, :ι<: ιηυ'Λί ίη ιπιαιιυβ^ιιο οοοίεδία

(ΐιΙΙι·Η:ΐ' ϊΐ'ίιΐδ εηιηΐ ρη:δΙί)·ΐεπ. δαηε οοιιιρίυτεδ

ΑΙεχαηιΙιίίΚ οΐεΙί,-δ'ϋΕ βιπιΐ , ρρχΙβΓ ο»ιη , ηιι* ιιιιρεΓ

εχ$ιηιεΐ3 (^Ε$3ΓΪ3 (ΙϊείΐιΐΓ. Ο». υ οϋιη ΑιΐΓΪ:<ιιυιη,

Εκκλησίας κονιορτον έγεϊραι, κα\ έξαφθήναι Ιζ

αυτού πυρ ου το τυχόν, 8 κατείληφε πάσαν τί)ν Τω-

μανίαν σχεδόν, μάλιστα της ανατολής τα μέρη, ώ?

ίτι χα\ δίϋρο πολεμούσα ή αυτού αίρεσιςτήν άληΟι-

νήν πίστιν, χα\ την Έκκλησίαν ου διέλιπε. Κατά δε

τον καιρόν εκείνον έδόκει πρεσβύτερος είναι ό

"Αρειος, χα\ γεγόνασι πολλοί αυτού συμπρεσβϋτεροι

καΟ' έκάστην έκκλησίαν. Είσ\ τοίνυν πλείους τδν

αριθμόν εν τί) Αλεξάνδρεια συν τη νυν κτισθείστ) (65)

τη Καισαρείι καλούμενη. "Ο πρότερον Ανδριάνων*

1 Ρ. λαύρων. * Κβ^. Άνδρειανόν.

(63) Καΐ άμρόδω*·, ήτοι Λάβρων, ϋι-.ιίΐκ: λαύρων.

Ναηι ιιι,(·.ίΐ;ιιιΐι;ι 1ϋιι·αι·ϋ Ιιυιιε ΓΙΤΟΙΓΙΙΙ ρερβΓίΐ. Ιιί

βο'ίρΐίβ εοιίίείΐχΐδ νεΐαδΐίοι·ί$ ηοιχ, ηβο ιιοιι ει ίιι €

;ιιιΙί(|ΐΓιθΓΪΙ)ΐΐδ ([ΐιίΙιιικιΙ;ιιιι εχειίδΐδ Ιί!1ι·ι·;ι υ Λα ίιι-

»ΐ3Γτοϋ βήτα εαικΐ3ΐ3 ρίιιςΊΐιΐΓ. ϋιιιΐι· ;ι!ι ίιιιροΓΪΐίδ

Γ\ϋι·Γί|)1ιιπ|ρ|Ι« ίΐΐΐροΐ'ΐΐΐΐΐϋ ρΓΙΟΓ III ρ<ΐΝΐι·|ΊΐΙΓι·Ι1ι

εοιιιηιιιΐ3ΐ3 βχρίιΐδ : νιΊιιΙ Ιιοΐ'. Ι<ΗΧ>οοηΙι{Ϊ8Μ πηρ<:-

Ι·ί1)18 εΐ ίρδβ Βΐΐ ςΐΐί ιΐιιΐιίΐι'1. ΟιιΟ('ίΐ'.;ι ¥3113 εΐ ΓΪ-

άίΐ·|ΐΐ3 6ί>1 ΐπΊΙΚ'ΙΙΓί, δϊνβ Ρπΐ|ΐεί$εΐ .ΙΐΙΙΙΠ

Γΐιιι·;ι, «|ΐιΊ ϊη 1.οη<1ίηιΊΐ8Ϊ1ίυδ ΒΊ1>Ιϋδ, ;»Ι

ι·:ιρ. νιιι, ίιι ιιοΐίδ ιηιίΓμϊικιΙιΙιιΐΗ ιιιι.'ΐκΙιικ:ι Ιιιιι· Ερί-

υΐΐίΐιιίί Ι(·*·1ίιιιιι· Ι'ΓιΊΊ «1ι· οι·ϊι;ίιιι· νυείδ, ΙιιΙχίΓΐ, δι·υ

Ιηίιυτί ϋοιίδΙαιιΙ'ιοίλΐΜ, οΐ /ιί>(ΐ·/ιικΐΓΗΗΐ Λ(·ί. νι, 9, ιιιι-

^»8 ιηϋΓβκ οΙΙΊιΐί ιιιιΐ . Ι. ιΙ>ηι, ϊ ικ| ιιίιιιιΐ, .·/·.' ι/ι//)/ί/ί άίαίιατ

ΐοΐα παροικία, φιο· ιιιιί ίΐ/ιιαφοί/ικ αιιίία,ι, ίηηιιίΐ Ερϊ-

/ιαιιίικκοίτά Άρϊίομανιτων, <·ι Ι.ηΐιηι ,ν/ι/^οί/κ Ιο€θ

ι·ιΊ Ι.ιιΙ<ηιίι·-»ϊΙα : «ίι/ιΐι.'

ηΐίΐη αά 5ι/Ηα^οι/«ιιι ,7.;/;//;/ίπΐϋ;« ρεηίηαιίΐΐ. Λ^ι. νι,

'.), (/«/ ί,ιύι'ΠιιιΊ ΐ'Κ/ι/Η ιφρείΐαηίατ. ΠΊιχ: ηαυηηβ ιιο-

ΙΙΙΙΊΙ ΙιιΙιιιΐΊΐικ, Λ/ι/ιΐΗΐιι ροΐίϊίβ, φκιίΐ ρΓιΐ'Ι'ιΊιΊιιιΐΗΐ·

η'ΐιίίιαα , ί'·>'· Αηηκιιίυπιιη <:1 ΙΊ'ΐ'καηιιη ιιαιι, ηαία

ϋχίΐιιρίίίί ι'ΐΊΐί, α ιΙ>· Μΐιΐο Μίπ άίκΐηάζΐιαΐ, αιηουβ- Ο

ΙχιΙιίΓηαΐ οοηιηιοάΐ. Εη οίΐίευιιι ;κ·ιπιιι·η. ΙΙΓ|:Ι|Ι;ΠΌ,

·Ι.·(|ΐκ·ίιι1ι;ιΐΊ· ιηοιιΐθ(|ΐΐ3ΐιΐιιιη Ιια1ΙυείιΐϋηΐιΐΓ,<Ιίχίηιιΐδ

:ΐι! ίιιίΐ'ιιιιιι ορεί'ίδ Ιιυ]υδ. 0%Ιί·Γ3 ηυιι ιηεΓιοι-ίβ ]ιι-

«Ιίΐ'ίί δΐιπί, φΐ;<: νίιίοϋα Ερίρΐιαιιϋ Ιβειίυηβ ιιϊΐιιηΐιιι·.

(ν)π;πιι|ΐι;ιιιι ιιε ίρ$υιιι ςιιίυειι) ΕρϊρΙΐ3ΐιίυηι ίιιίεΐΐεχε-

ΙΊΙΙΙΙ . Ν6(|ΐιε ('ΐιίιιι ΊΙΙι' ιΓι ν'ι! , Ιοίιιιη παροιχίαν, <|ΐι;ι·.

ιιηί δνιιη|;οςχ ϊυΐιοδί, 1ιιΙ)Γ3ΐιι ηΙ> ^£{;νρΙϋδ 3ρρβΙ·

Ι.ιΙ;ιιιΓ. ΝΙΊ; ϋβ δ)'ΐι»§ο§3 ιιιειιΐίοηειιι ιιίίαιιι ίΐΐΐιμιΐ,

66)1 (ίο ϋϋΐΐιοΐίεοι-ιιηι εεείεδία. Τυηι ιιί λάβραν ιιοιι

λαύραν Ιεςβηιΐιιιη ριιίεηηΐδ, ιιοιι εο νοειίϋιιΐο παρ

οιχίαν ιιηίνβΓϊΐηι ΜΊΙ νϊεϊιιβιη εϊο'βηι ιίΐυΐυ εοιιΐΓΪ-

Ιιιιΐ.ιιιι Λίμιιίιίι·;ιι·Ί ιίοιιπί, ί,ι-ιΐ άμφοδον, Ιιοι1 εδί VI-

<·αιη ΙΙΙΙΙΙΙΓ : ΐ|ΐι.ι· ε$1 ρΓορπίΐ της λαύρας ηοΐίο.

Ηθδγε1ι. : Λαύρα, (5ύμη στενή, ίι* ?|ς όλαός είσέρχετοι

(ή φλόξ) · οϊ δε τόπους πρ?>ς ύποχωρησιν άνειμενους ·

οΐ δε ίμφοδα, οϊ δϊ στενωπούς, και διόδους, δίο

ΛΙι'ν;ιιιιίΐΊ,»· λαύρα των εύδαιμονων, ίιι <]υ3 ι1ι·ϋ(·:ιΐ:ι

ΟΙΙΙΙΙΪ3 . υΐ 3(1 Ιιι ΜΙΠΙ Ι,αΐ,ι Μ·ιιιΚ·Ιι;ιιιΙιιι· ; .ιρυυΐ

ΛΐΙιι.·ιι. ΠΙ), χιι. Υίιΐβ διιί(1:ιπι, *>( ΕιΐδΙηιΙΓιιιπι. 11·>ο

νο(·:ι1ιιι1ιιιιι 3(1 ιιιοιιαεΙιΟΓυιη μάνδρας, $ίνε μονάς

ΐΓ3η$ΐ3ΐιπη ηοηιηΐ νβ{ ρυεπ.

(61)ΓετομέτουνΙον ΟνΗΛεριανον. Τ*3ΐ8ΐιιη. €οη-

Νϊίΐιιΐιί ('.ΙιΙιιπ ·;Γΐιιΐϋ ΤΓ(Ί)βΙΙίιΐϋ ίιι (;ΐ;ιπιΙϊι> ·(,! ι|. χ ·ι ι .

ΙΓιΐ : (.'ίιΐΗι/ίιΐΛ. ϋιιίηΐίΐΐη» βΐ Οηιριΐί (τηΐτα (Ήΐηιαί.

(,'πίρϊ /ίΐίιι (',ίκνιΐίιι; ΐχ ία <·ι Ευίτορίυ ηοίίΐϊαίιηο

(/ι'ίιί/5 υατάαηιΐ· ιιαι ϋοηιίαηΐίη» (',ΙΓΧΙΙΙ- ιζΐ ηβιιίΐιΐί.

Ιΐηφίβ ϋίαιιάίί ρπι Υαΐΐτίαιη δειΊϋβι-ε νοίηιΐ Ερϊ-

ρ!ΐ3ηίυδ. Οιι:ιιιΐ|ΐι:ιιιι εηίιη ιιοιι ϊρδίιΐδ (ΙΙιιιιιΙΙΊ. >,·.!

ΐ'ίιΐϋ Γπιΐι-ίϋ ιιεροδ Γυεπί, 3 ρ!<·πΜ|ΐκ· Ιαιιιοιι, ιμι: νβΐ

ΟθΙ1δΐ3ΙΙΐίθ ί|!Μ, \ι·| (>(>ηδΙ:ΐΙ11ί|ΙΟ, (·]ΐ|-φιι· ροδΙεΓΙδ

;ΐιΙιιΙ;ιΙι:ιηΙιιι·, »(Ι (!Ι:ιικΙίιιιη οπ^ο £6ηεπδ ΓιΊΊτΙιΐΓ.

Εεεε ιί!)ί νι·Ι Τη:(>βΙΙίυ8 ϊρβε ραυίυ βιιΐε ϋοηδίαιιίπιιιι

(1Ι;ιικΙϋ Ηΐ'ρυΐνιιι 3ρρβ1ΐ3ΐ, εΐ .\Ί(/Η>ΙΙΪ' [ιιϊΐίΐ /Ί/.·<ιί/ιΊ,··

6ΐτί1>ίΙ; Μ3ΙΙΙ ι·ι ΚυίΓορίιΐδ ιΐίδιτίϋ (;ΐ:ιπιΙπ ριτ ΠίΊιιιι

ιΐ('|ΐιιΐι·ι» ϋοηκίβιιΐίυιη Γ;ιπΐ ; εΐ ΕιΐδεΙΓιιι$ πι €<ΙΓΟ-

ιιίιο; 3ε ροδίΓειηο 4ιι1ί;ιηιΐΝ ύ παραβάτης ίη (ΙυοΙ>ιι$

Ρ.ιιιε^. ϋοιι$ΐ3ΐιΐίί (,ιιιΐΗΐΜΐιΐϊιιί Ρ. 3(1 φιος ι1ι· ϋοιι-

δΙ;ιΐι(π (,Ί-ικτΐ! ιΐίδριιΐίΐνίιιιιΐδ.

(6ο) Σί>ν Γ(Ϊ Γϋν χτισθεΐσΐ}. Ηιι]ιΐδ εοείρβΐ* ιυε-

ιη'ιιιίΐ Αΐΐιαικίδίιικ Αροΐ. Ι. Χιιιι ίΐΐίιιβ Ι:ΠΙ»:Μ.Ι-

Ιιιιιιηιιιιιι :ιΙ> ΑΓΪαιιϊδ ρ3&$ιΐ8 εδί, φιοιΐ δνιιαχίϋυβ

ϊΙΜε Ιι.ιΙιίΙΐΛ Ι;.ηι·.ΐΊπ;ι ρηυνεΠίδ56ΐ; ίι!ι|ΐκ· ϊιιιρι·πι-

Ιοι-ΐδ ί^ιΐδδυ. Επειδή δε κα\ περ\ της μεγάλης

Εκκλησίας κατειρήκασιν, ώ: δη συνάξεως έκα γε

νομένης πρίν αυτήν τελειωΟήναι. Ροδίεα Ιιιιιιο ευιιι-

ιΐι-ιιι έπιΰνυμον ΟοιίδΙαιιΐΗ τόπον ;ιρρι.·ΙΙ:ιΙ ; ιιειιιρβ

φίοιΐ Γ..ι·ί,:ΐΓΐ.·ίΐ (Ιίέΐ3 8(1 : 3ΐϊοφΐί <Πριΐδ(»ηΐΊ3ΐΐ3ΐιι

)ιιικΙΙί(·:ιιιι ιιοιιιϊιι:ιΐ:ιιιι εΓειΙεΓβιιι, ιιίβΐ ρΐΊΐικ ί11ιι<1

ΙΙΟΙΙΙΙΊΙ ϊιιι1ί(·:ιινΙ ΕρΊρΙι-,ιιιίιικ. δειΐ Ιι:ιικ· 1>;ι^ί1ιι ,ιιιι

οϋιιι Άορειανον ;ΐ|ΐ|ΐιΊ1η1;ιιιι Γιιϊδδε ΐΓ8(3ΐιΐΓ, ΓοΠβ

ΐ[ποιΙ αϊ) Α(1παηο 6ΐ·εεΐ3. Οιι]υ$ιιιοιΙί Ιβιιιρίυπι ΗΙυιΙ

Ιιπί ΤΊΙιοΓίαιΙβ 31) βούεπ) ιιηρεηαΙΟΓβ Γΐιικίίΐυηι;

(|ΐιθιΙ Άοριάνειον νοο.;ι1>:ιιιΐ ; ςιιο<Ι(|υβ ^ΟδρρIιο Γ» ·

ιιιίιε ίιι εεείεβίαιη ιιιυΐαΐυπι βεηΐιϊι ΙΙΧΓ. 30, π. 1-2.

Ι·Λ φΐο ν'κΐβπ ροίεβΐ εΐΐ3ΐη Ιιοε Ιοεο Άδριάνηον

Ιε^εικίιιη). ϋχΐβΓίιιη Λ(1η;ιηιιιιι Γιΐιιΐοδ ίη

ιιιιιι αυΐ3ϋ$ε ρΐ'οιίίΐ.ίιι Ι·]ΙΙΜ \'ίΐα



«05 ΑΟΥΈΚδΙΙδ Η^ΕΠΕδΕδ ΙΛΒ. II. ΤΟΜ. II. -ΗΛΚΕδ. Ι.ΧΙΧ.

έτύγχανεν, ύστερον Λικινιανόν γίγονε γυμνάσιον, Α ροδίεα ίίο'ιηί,ιιηιιη ^νηιικίΝΐιιηι, δίνο 1)»5ίΙί<·ίι Γιιίΐ;

εΓτουν βασίλειον. Μετέπειτα £ε εν χρόνοις Κωνσταν

τίου έδοξεν αυτήν οίκοδομηθήναι έχχλησίαν, Γρηγο-

ρϊου του Μελητιανοΰ (66), χα*. Άρειανοϋ άρξαμένου,

τελειώσαντος δε Αθανασίου του μακαρίου, κα'ι πα-

ϊρϊις της ορθοδοξίας, καυθϊίσης δε έπι Ιουλιανού,

κιΐ αΰθ'.ς άνακτισθείσης ύπ' αύτοΰ του μακαρίτου

Αθανασίου του επισκόπου. "Αλλαιδέ εϊσιπλείους (67),

ως !φην, Διονυσίου καλούμενη εκκλησία, κα'ι ή του

Θεωνά, κα\ ή Πιερίου, καΐ Σεραπίωνος, καΐ ή της

Περβαίας, χα\ ή του Διζύας ', χαΐ ή του ΜενοΊδίου,

χα*, ή 'Αννιανοϋ, χα\ ή της Βαυκάλεως, και αλλαι.

Εν μια δε τούτων Κόλλουθός τις ϋπήρχεν, εν ετέρα

δε Καρ-ώνης, εν άλλτ) δε Σαρματάς, χαΐ Άρείος

ούτος 6 προειρημίνος μίαν των προειρημένων κατ

(Ιείιχίβ ίιΐ'ρ<·πιπΙ<· ϋυηδΐ3ΐιΐίθ- χϋίΩεαπ ίη ι·:ι ο<>

(·1ι·8Ϊ:ιιιι ρΐαουίΐ. Ιιΐιμιο οριικ 3 βΐΐςοιΊο Μοίπκιικι

<Ί Απίιιο ίιι<·1ιι>:ι(ιιιη, α Ιιεηΐο Αΐ1ΐ3ΐΐ3δίο οιΊΐκκΙιιχα!

Γείίςίοηίδ ρβι-εηΐβ .1(1 βχιΐυηι ρι:·ι·«Ιικ·ΐιιιιι εβί , βΐ ;ι!>

(•οιίπιι ροβΙθ3, ΓΙΙΙΙΙ βιιΐ) ^ιΙί:πκι (Ι»;Π;ι§Γ3$8θΙ , ίιι-

!>Ι;ι\ι|·:ιΐΜΐη. !Ί;<Ί(·Γ Ιι,ΊΠΟ νι·πι ;ι1ί;ι· ΜΐιιΙ, ρΙΐ!Γ08 , ΙΙ{

(Π\πιιιι·ί, νείΐίΐ Οίοηνβϋ οεοΙθδί;ι, ΤΙιβοη*. Ρίβηϊ,

8(·ι·;ΐ|ιίηπ!Η, ΡβΓ^οχ, Πίίνιΐ', .\!ι·ιιιΙίι.1ϋ, Ληηΐαηί, Βαιι-

β, (,Ί ΓίΓΐι'Γ,ι·. ΙΙιιππιι ΗΠΙΙΙΙΙ ΟοΙ1υ(Ιιυ$ αϋηιΐιιί-

:ιΐιαηι 8.ιηη9!αβ; 8β(1 βΐ

Λΐ'ίιΐί ϊϋΐι: ιιιι:ιιη εχ (ΌΐΐΗΐιοιιιοΓ.ιΐίβ ίΙΜ$ Ο€ο1ο$ίαιιι

ι·ι·μ«Ίι;ιΐ. ('.ιιιπ ιπιΐΐ'ΐιι δίηςυΐί ι·οιΐ)ΐι:ί$8υιη »ί1»ί ρο-

ριιΐιιιη ρρι· βίαΐοβ θΐ βοίοιηιιοδ οοηνβηΐυβ ριιϋΐίεβ

(Ιοορρβηΐ , (Η$<:οιι$ίυηε$ ίιι νιιΙ«;ιΐ8 5ρ.·)Γ$επιηΙ. 118-

έχων Έχκλησίαν. "Εκαστος δε τούτων δήλον (68) Β ηιιε αΐίί 3(1 Απιιιη 3(1Η;κδ6Γ3ηΙ , ηΐίί βϋ Οοΐΐιιΐΐιιιηι,

κατά την είθισμένην σύναξιν τον αύτω πεπιστευμέ-

νον λαόν διδάσχοίν, εν ταϊς έξηγήσεσιν 2ριν τινά

ένέβαλον εν τω λα«Τ). Κα\ οι μεν προσεχλίθησαν

'Αρεΐω, έτεροι δε ΚολλούΟω, 4λλοι δε Καρπώνη (69),

Ιτερο; δε Σαρματά. Ως ουν έξηγεΐτο ϊκαστος εν τ^|

ίο.'α Εκκλησία, άλλος άλλο τι, χ.α\ άλλος άλλο, έχ

της προσκλήσεως ' χαΐ επαίνου δε του παρ' αυ

τών, οϊ μεν Κολλουθιανοΰς εαυτούς (ονόμασαν, άλλοι

61 'Αρειανοΰς. Κα\ γαρ ό Κόλλουθος τινά (70; πα-

ρατετραμμένα έδίδαξεν · άλλ' ουκ ένέμεινεν ή τού

του αίρεσις, άλλ' ευθύς διεσκορπίσθη · ως εΓθε χαΐ ή του Αρείου έμβεβροντημένη πίστις, μάλλον δε άπι-

βτία, Εστί δε μάλλον κακοπιστία !

Ρ. 'Επάρματ·. γαρ αρθείς ό γέρων του προκειμέ- 72Θ "Ι- ΡΟΓΓΟ ίιιΠυΙιΐδ ορίιιίοηε δΐιί δβηοχ ίΐΐβ

νου έξέστη. ΤΗν δε την ήλικίαν ϋπερμήκης, κατηφής ^ Λ βεορο νεΓίΙαΙίβ εχείιΐίΐ. Ριιίι Ιιίο ρι-οεεποΐΌ 813-

το είδος, έσχηματισμένος ως δόλιος δφις, ΰποκλέψαι ΐϋΓΟ, ΐΓΪδίί ορίδ δρεείο, Ιοΐ3'|υε εορροΓΪδ εοιιΠ<;ιι-

δυνάμενος πάσαν ακακον καρδίαν, δια του αύτοΰ Γβΐίοιιε, δυΐχίοΐί δβΓρειιΙίδ ίιΐδΐ3ΐ·, 3(1 ίι·:ιικΙπι> εΐ ΓβΙ-

πανοϋργου προσχήματος. Ήμιφόριον γαρ ό τοιούτος Ιίΐι·ί:ιιιι εοηιροδίΐ.ι, Ϊ13 υΐ εαΐΐϊιΐο ίΐΐο εχΐβπιοφιβ

4»Ί (71) καΧ χολοβίωνα ένδιδυσχόμενος, γλυκύς ην τϊ) Ηα^ίΐϋ ίαείΐε δίηιρϋείοΓΪυυδ βιιίιηίδ ο1)ΐ·βροι·εΙ. Ναι»

:ιΙιί ϋατροηχ , ηΐϋ δαηιιηΐιη ρ;ιι·ΐι·8 ΙΐΗ·Ι<;ιηΙιΐΓ ; βΐ

ΓΙΙΙΙΙ ίη 8ΐιη ηιιίδηιΐβ οεε!ι·8ί.ι ,Ίΐίιιβ ηΐϊςυίιΐ ΙΐιΙϋΓ-

ρπΊβηύο ρΓοροιιΐίπΗ , ριουΐ ίη ιιιιυιικ|ΐιοπΐ(|ΐιβ Ι'α-

νοπ; ηε Ιαυάαΐίοπβ ρι·ορεη8Ί»ι·ε8 ο·»ιιΙ, :ι!ϋ ΟοΙΙυ·

Ιΐιίαηο», Λΐ'ίιιηοβ :ι!ϋ $ο$β ηοιηίηαϋαιιΐ. Οπίρρι· ι·1

€οΙ1ιιΐΙιη8 Γαΐδ» (|ΐΐ3;<1.ιιη αο (1ι·ρι·ηνη(α ιίοπιίι ; $ειΙ

<:]ιΐ8 8θΐ·1α ιΙίιιΐιιπι;ι ιιιιιι Γυϊΐ , &1.ι(ίιη(|ΐιβ (1ί8$ίραΙΐ

681. Ο'11»! ΙΙΙίΐΙϋΙΙΙ ι.Ί Λΐ'ϋ Γ(Ιΐίθ8:Ε ίΐΐί 860133 , ΥΟΐ

ίιι(ί(ΙεΙίΐ3ΐΊ ροΐίυδ, ηιιΐ δϊ ιιΐϋνίβ ρι·ανχ Μύ'ι, οοιι-

1 ΤΡ. Διζύ. · Ρ. προβχ).: σεως.

(66) Γρηγορίον του ΜεΛι\τιανοϋ.

€:ι|ι|ΐ:κΙιΗ·ι'ιΐί ιιιΙι-ΠΊ^ίΐ; ΐ[ΐιί βχ ΛιιΐίοιΊιιΊΐιι

ΑΙεχαικΙΐ'ίαι» ιηί&δΐι», ει Αΐΐιαηβδίο <Ι<·ρ<>Μΐ<> 8ΐιο-

ι·ιΙ 'κίειιι ρυδίεβ ίη δϊΓΐ1ίεειι$ϊ

πι οΐ'ιΐίιιΐ'ΐη, Αΐη3ΙΙ38ΪΙΙ8 νι:π» Μ·ιϋ

Μΐ,ι· νι·!,Γιΐ'.αιι>, ιμι:ιικ|ΐι;ιιιι 8(ΐ(Ί"ΐΙι:·ί, ι·1 5οζοηιοηιι$

ΟΓε^ΟΓΪυιιι, ιπιι»! Αι·ίαηοι·υιηι·3ΐΐ83ΐη ραπιιη 8ΐΓϋΐιιιε

ρΓΟΙΙΙΟνβΓβΙ, .ΐΐι ΑΓΪ3Ιΐίδ ίρδίδ ΠΊΙΙοΙΙΙΙιΙ 388εΠΙΙΙ1.

(67) Ά.Ι,Ιαι δε είσι πΛαίονς. ΤΙιεοιίίΒ ιΐκ 1;ιηι εο-

Γι.^,,πιι ι οιΐιΙΊιΙΊι ΛΙι:χ:ιικΙι·ι·, <·πί δυεεείδίΐ Αΐΐιαηα-

βίυβ, ιιΐ Αροΐ. ρτίηια ΐι.·.·.ΐ;ιΐιιι· ίρβε. Λΐρι·;ι:ΐ(·ι· ίδίαί,

(|υΐ$ Γ|ιϊρΙι,ιιιίιΐϋ ιεεεηδεί, :ι1ί:ι Ι'υϊΐ ή καλούμενη

Κυρίου, ύυηαηί, ρΓΟ ςυο Ι-;ιΐίιπΐ8 ίιιΐι>ΐ'ρι·(·8 Οαηίηι

π-ιΐιΐιιΐίΐ; ((υαδϊ εβ$«1 Κυρίνου. Ι.θϋυ$ β$ΐ ίη Ερίίΐ.

αιΐ !-ιιίι1ιι>·ίιια, ρίΓ,'. 632.

(68) "Εκαστος δε τούτων ΒήΛοτ. ίε§. ΓοΓίε δή

λον ότι. Ι'ΟΓΓΟ ίη ΒΪηςυΙίβ ϋχ εεείεδϋβ ηυίΐίϋεΐ

ριίν;ιΐ;ΐϋ ϋνη;ι«(·» 3ξβ1)3ΐ. Ηι:ι1 ευιιι Λιΐιιι-

ιιι:<)·ιι;ι ίη ϋίεβ 3(1 Κ«(·1(;8Ϊ:ιιιι ηεεε&δίο

ΐΙΙ;ι ΐ(·ιιιρ!;ι Ο3δε ΐΌΒρεΓυιιΙ : ;Κ|ΙΌ

• ΐιιίιΐΐ'ΐιι ιιΐ ία 8}·ιΐ3χίΙ)υ$, ΐ|υ;ι: Οιι;κΙι·;ι;;ι·ΛΪηι.ι· Ιβιη-

ρβΓε Ιί*.·)ι;ιιιΙ,|ΐΙ(·Γί(||ΐιι: ίιΐ(·οιιΙι.·ι·1;ι Ιιιι·Ιι:ι ρι·ΐ)|ΐΓΐιιοιΙιιηι

•/Ι ι-ί ,Η: |ΐΓ,ι·Ι(κ·;ιΐΙ Γιιιτίιιΐ ; εν ταΐς συνάξεσι της τεσ-

σαραχοστής, ιιΐιί ίιιΙεΓρΓϋβ ιιΓιιιιΙ 3^εη$ ΡβηΐΜοιΙβη

νπΊίι. Ιιΐι-ο ίιι Ραβοΐιαίί ι.>(ί1(.>Ι.)ΐ·:1:ιΙ(! ρβΐ'νίοίΐ ρυρυΐιΐδ,

ιιΐ ίη ΙΙΙ.Ι]ΙΜ ι ίΐΐ;ι ι·ι:ι·Ιι·Λί;ι, ηιιαηι ΟίΒ8.ΐΓε3ΐιι νοεα-

Ιοιιΐ, ΐ;πιιι·ΐΜ ι1ε«1ίεαΐ3 ηυικίαιη ε88θΐ, 8)·ιΐ3χίδ Ιίΐ'ΐ-Γΐ,

:<ι! ι·:ιιιΐ(|ΐκ· ι·\ κιηιιιΐιιι-, εοείβδίίδ Ηίΐεΐϋδ εοιιευΓΓϋ-

Γειιΐ. .\:ΙΙΊ·:ΙΙ ί(1 Λΐΐιιιικίί,ίιι-, ΑρυΙ. \.

(69) "ΛΛΛΰΐ δε Καρ^ώνΐ}. Ουί 31) ΑΙβχβηιίΓΟ οϊ»

Αι ί:ιη;ιπι ρβι·Ω(Γκπιι ε]εεΐιΐδ :ι!ι ΕεεΙεδΪ3 α (',νι'^ηΊ·;

ίιι Αΐΐκιηηδϋ Ιοπιιιι ίηΐπίδο 3(1 ,ΙιιΜιιιη ΙΊιριηιι ηιίδδΐΐδ

(!ϋΐ, π( ίρδεηιεί Ιιιΐϊυβ ίη ερίβίοΐα ΐοδΚΐΐιιι·, (]ΐιαιη ίη

Αροΐ. "2(Ιθ5θΐΊ|ΐ8ίΐΑΐΙιηηίΐ8ίυ<ι.

(70) Καΐ γαρ ό ΚόΛΛουΟος τη·ά. Μβηιϊηίΐ Ιιιψι»

ι·ρ'ΐ8ΐ(ΐ|;ι 8)Ίΐθ(ΐ2ΐί8 Η!) Λίβ.χίΐκίρίιιο οοηοίΐίο ίη ο:ιιι&;ι

Λιΐιαηβδϋ βεΓίρΙ», βρικί βιιηιϋειη ΜηηΛ». λροΐο^.ϊ.

Ηίεευηι ρρεβΟνίεΓ εδβεΐ, ρΓο ερί*εορο 5«88 ρ-κ^ίι,

81 ΟΓΐΙίιιαΙίοιίΒβ ίιΐδΐίΐιιίΐ. δείΐ ίΰ Οβίο εΐ ΑΙοχιιιι-

υ (Ιπηο εοηείΐίο ρηβΐίηιιιηίη ΟΓίΙίηειη εοπιριιΐβιΐδεδί.

Ιιίοιιι βΐ ΙιΧΓββίη ρεευΙίϊΓεηι '.βηυίΐ; ι>( Οβαιη ηιαίν-

ΓΒ»Ι (ααοΓϋηι ηοη β.ι«β άϊαηΐ, υΐ Αιι^υδίίηαδ ει

Ρΐιίΐ38ΐι·ίαδ (Ιοεεηΐ. Οαο(1 (1υ π* ηιιιΐίβ 3«·ίρίεηαυηι

ββΐ, ι\\ιχ ρβΓ δββε 1)οη3, ϊιίεο ιιιηΐιι ϋίεϋηΙϋΓ, ςιιυ(1

3(1 ιηιιίοπιιιι ροεηβδ ίηΠί^ιιηΙιΐΓ.

(71) Ήμιρύριοτ γαρ ό τοιούτος αεί. Ήμιφόριον

ϊϋβηι εβί φΐοά Ηεδ.νεΐιίο, 3ε 8υίιΙ:β ήμιφάριον, Ιιοο

881 ήμισυ ιματίου. ΡαΙΐ3(1ίιΐ8 ίη ΙΙία'οήα Ί.ιιιιβία,·η,

φίειη είΐ3ΐ ΜειίΓδίιΐδ, πάντα αυτής ((1β Μ»·Ι;ιιίί;ι

ίιιιιΊθΓε)_τά σηρικά ήμιφόρια καταλύμματα τοις Ου-

σιαστηρίοις έοωρήσατο. (]|ΐ·;ιΐ|ΐιι> νοοε (Ιίιιπι|ϊ;ΐί:ι

νεδίίδ εχρΓΪηηΐιΐΓ. ϋρΙοΜοιη αιηαηι ΐαιηααιι ίηίρρ-

ΡΓ613ΓΪ ρθ8δίδ.ΡΓθρΓίβ (|ΙΐίιΙ(ίΙΙΙ φιχ |ιΐ:|ιιίι'ίϋ 03Γ631,

30 (Ιι·(·ιιι·1;ιΙ;ι 8(1. Ι)ι; ιμιιι ιιιιιιηίΐιϊΐ 3(1 Τηβιιιίδΐίυηι

(Ιίχίηιυδ. δε^ηοη ιηίιπίδ βρίε δΓε ηρρβίΐβπ νίνΙεΙυΓ,

()ΐιθ(1 ηοη πΙΙι·3 ρπ.-ΐιιχ, ϋΐιριε Ιιιιιιι*·ηΐΝ ραΐεηεΐ,

()ΙΙ;ΙΜ ιΐίιηίιΐί.ιΐιιηι 688εΙ ρηΐΐίιιιη. δίι|ΐιί(1οιη κολο-

6ιώνα Ι:ιΐιιιη οΚιναιη ηοιηϊηαπ ουηδεί ΑΟΓΟ ; ουί
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Ιιειηίρΐιοπιιηι οΐ εοΐοΐιίιιιη ίηιΐιιΐ'.ΐδ ίπ εοΐΐοηιιϋϋ :ιε Α προσηγορία, πείθων ά:Χ ψυχάς χαΧ βωπεόων. Αιίπερ

αύτίκα μάλα· τί γαρ άλλ' ή έπταχοσίας παρθενευού-

σας τδν άριΟμδν της Εκκλησίας ύπδ ϊν παρείλχυαε ;

καΧ άποσπάσαι τδν αύτδν Ιχει λόγος πρεσβυτέρους

τε επτά χαΧ διακόνου; δώδεκα. Άχρι δε καΧ έπισκό-

πιον ευθύ; Εφθαιε τδ αυτού δηλητήριον. Σεχοΰνβον

γαρ τδν Πενταπόλεω; (72), καΧ άλλου; επεισεν άμα

αύτφ βυναπαχΟήναι. Έγίνετο δε τούτα εν τη Εκ

κλησία, άγνοούντος του μακαρίου Αλεξάνδρου του

επισκόπου, Ιως δτε Μελήτιο; 6 της ΑΙγύπτου από

θηβαΐδος δοκών είναι, καΧ αυτό; αρχιεπίσκοπο;, ό

ήδη μοι προειρημένος· ούπω γαρ τα κατά τδν Μελή-

τιον είς Εχθραν άτοπία; έλήλαχ*· ζήλω τοίνυν έν

εχΟεΧς δ Μελήτιος· ουδέν γαρ ην διηλλαγμένος τί) πί-

στϊΐ ή μόνον προσχήματι έθελοδικαιοιύνη;, δπερ '

καΧ αυτός δεινόν τι έπειργάσατο τω {3!ω, ως ήδη κιΧ

περΧ αυτού εΓπομεν. 'Ανήνεγκε τοίνυν είς τα ώτα του

αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρου 6 αρχιεπίσκοπος Μελή

τιος ό κατά την ΑΓγυπτον, ύπδ δε χείρα Αλεξάνδρου

έδόκει εΤναι. Χύγχρυνος δε ούτος 4 Μελήτιος γέγονε

Πέτρου του μακαρίτου επισκόπου καΧ μάρτυρος, ώ;

Ιφην. Ό; ουν έσήμανε τα κατά τδν Άρ:ιον πάντα,

ώ; έκτος βέδηκε της αληθείας, χαΧ ως πολλούς ίχρα-

νε καΧ ήφάνισεν, ύποφθείρας άπδ τη; ορθής πίστεως

τους ούτω πεισΟέντας, τότε μεταστειλάμενος δ επί

σκοπος αύτδν τδν "Αρειον, ήρώτα περΧ των ένηχη-

Οέντων, ει ταύτα οϋτω; Ιχει. Ό δε ούτε έδίστ»ϊεν,

ούτε έδειλίασεν, άλλ' εξ ύπαρχή; παρατρίψας τδ μέτ-

ωπον, την πάσαν αυτού εξήμεσε κακνδοξίαν, ως αϊ

αύτοΰ έπιστολαΧ δεικνύουσι, καΧ ή κατ* αύτδν γενο

μένη τότε έξέτβσις. Συγκαλεϊται τοίνυν τδ πρεσβυτέ-

ριον ό Αλέξανδρο;, καΧ άλλους τινάς επισκόπου*

παρόντα;, καΧ άνέτασιν τούτου ποιείται καΧ άνάχρι-

σιν. Ως δε ούχ Ιπείσθη τί} αλήθεια, έξεοΐ αΰτδν της

Εκκλησίας, χαΧ έκκήρυκτον ποιεί εν τϊ) τ.ίλει. Σύν

αύτψ δε άπεσπάσθησαν α! προειρημέναι παρΟενεύου-

σαι, χαΧ χληριχοΧ οι προειρημένοι, κα\ όχλος Αλλος

πολύς.

κ:ιΙιιΐ:ιΐΊοΐ'ί1ιιΐϋ Ι)Ι;ιιιιΙιΐ5 εΐ'αΐ ΙηρΓΪπιίβ , 3((|ΐιε οηι-

ιιιιιιιι 3ΙΙΪΙΜ08 3ΐΙιιΐ3ΐίυηιιηι ίΙΙε<·ε1ΐΓΪ8 ϋενίηείινδ ΐε-

ιιο1>3ΐ. Οιΐ3Γε Ιπίνί δβρΐίη^οηΙ»δ ΓοΓε 0«ο εοιιβο-

Γπιΐιιχ νΪΓ^ίηεδ ιιΐι Εοε1θδί3 3ΐ>δΐΓ3εΐα8 ίη ιιηιιιη

ι·ο(·μΊι. Αιΐιΐιηιΐ εΐ ρι·Γ>Ιινΐι:ι·»ϊ .ιΐ) εο δορίειη, »ε

«ΙιιοιΙΐ'Ηΐιι (Ιίβεοηυδ 3ΐ)ϋιιεΙοδ. Οιιίηείίΐΐη δΐιΐιίιηΐΰ

ρεβΙίΓβηιιη ίΐΐίιΐδ νίι·υδ 3ι1 ερίδεοροδ Ηδηπε ροι-ναδϊΐ.

Ν3ΐη 8εοιιη(1αιη Ρεηΐίΐροΐίΐαηιιιη ερίδεοριιιη ειιιη

ηΐϋδ ιιοηιιιιΐΐίδ ίη ρ:ιι·1βδ δΐιαδ ροΠπαχϋ; (]ΐι:ε ΙΙΊΙΙΙΙ.Ι

είβηι 1)ι·3ΐο ΑΙεχαιιι1ι·ο ορίβεορο ίη Εεείοδίβ ^"'ο-

Ικιιιΐιιι : ϋοιιοο Μείοΐίιΐδ Τΐιβίιαίϋίδ ίη £%\ρΙο &Γ-

εΐιίερίβειιρυδ, ιιΐ Μΐρπι ιΐίχί (ηεειίιιηι εηίιη Μείε-

Ιΐ3ΐΐ3 Ι'.ΐΓ.ιίο ίιι ηοδίίΐεδ εΐ πηρίιιεηΐιίΐεδ ίηίηιίείιίηδ

ι·πιρ(·πιΙ : ΙΙ'ΙΓ ί§ίΙυΓ ιιΐ'ιΐιιπ1 ρίεΐ31Ϊ8 ίπΙ1.ιιιιιιι;ιΙιπϊ,

ΓΙΙΙΙΙ ιιίΐιίΐ 3 π·(:1:ι Πιΐο ιιΐϊΐ'ΐιιιιιι εΐ -ίΐ1)Ιΐ()ΓΓΗΐ5 ΐειιο-

νεί, βεϋ δηΐ;» 3ΪΤεεΐ3ΐ»! ΠΙ]ΙΙΒΙ|;ΙΙΙΙ |ιι·αακΐί δρεείο

ιΙίΜΊ'ΐτιΊ, [ΐπ' «|π;ιιη ηίΙιϊΙοηιΊηιΐδ, υΐ 3ΐιΙβ3 πιπί 3(1-

νεΓδίΐδ ειιηι (ΙίδριιΙιίΓειηυδ Ο8ΐοικϋιηιΐ8, ηι;ι™ιιιιιη ΟΓ-

Ιιί ΐεΓΓ3πιπι εχίΐίυπ) ϋΐΐιιϋι : ΐιιηι νεί'Ο ί$ ίρκε Με-

ΙιΊίιικ 3Γε1ιϊερϊδεορυδ Ίη νΤ.-·Λ ΐίΐΐ', εΐ ΑΙεχ3ΐκΙπ> δυΐι-

]εε!ϋδ, τεηι οιηηειη 3ΐΙ ΑΙεχπηϋι-ί 3Γε1ι'ιορϊδεορί

ηυπβδ (Ιεΐυϋΐ. 33ΐη 3α(ειη (Ιίχϊηιιΐδ Μείεΐίυιη ίδΐιιιη

Β. ΡείΓΪ ορΪ8εορί ΰΐ ΙΗ:ΙΓΙ%ΠΛ ;Γ·|ΙΙ:Ι|ΗΙΙ Γυίδδε. Οιιϊ

4-ιιηι Απί 1':>ι·ίιιοι·;< οηιηί3 δίςηίηοηδδεί, ηίηιίπιπι εΐ

8 νεπίβίε ΊΙΙυιη 3ΐ)εΓΓ3Γθ, 3ε ρΙει·οβ<|ΐιο 3ϋ τεείη Γιϋε

8(13 ρβΓ$ιΐ38ίοιιε «Ιερηινβίοδ εΐ ίικ|ΐιίη3ΐθδ ϊιι οχί-

Γιιπιι ΐΓ3ΐιεΓε, Α1εχ3Π(ΙεΓ Ατίυηι :ΐ:1 8ϋδε νοε3ΐιδ οε-

ςιιίϋ ίΐα Ββδε ι·εδ Ιΐ3ΐ>εΓεΙ ΊηίοίΓΟ^πΙ. ΊΊιπι ίΐΐε ιιϊΐιίΐ

ΙΟΓ^ΊνεΓ83ΐΠ8, 3111 ϋΙΗΚ'ΙαΙΙΙδ, 8ΐ3ΐίη> ΓΐΊΙΙΐΙι'ΙΙΙ ρι'Γ-

Γπεβηδ ρι·.ιν;πη οηιηειη βικυη ορ'ιηίοιιειη ονοηιυίΐ,

ιιΐ βχ Ίρδίυβ ερίδίοΐίδ, ει βεΐΐδ ίΐΐίυδ ίηηιιϊδίιίοηΊδ

4·')ΐι»ΐ:ιΐ. ΟιιαιηουΓεηι ΛίΓΧΛίΐιΙπ Ικιΐιϊΐο ρΓεδΙ))ΊεΓθ

ΓΙΙΙΙΙ βε ςιιοπιιηιΙ:ιιη ερίβεοροι υιη ΐ[ΐιί :ι<ΙΐΤ3ΐ>ι εοη-

νεηΐιι, (1« εο ςυχκΐίοιιεηι Ιιιιΐκ-ι 3ε (ΙίΙίςεηΙεΓ εχ3ηιϊ-

ιι.ιΐ. Ταιη νει·ίΐ3ΐί εε(Ιι.το ύεΙι·εεΐ3ΐι1^ιη ε]ίείΙ οχ

ΕεεΙεδΪ3, 30 1013 ι·ίνΊΐ3ΐο ρΓΟδεπΙιίΙ; οιιιη ηιιο εΐ

ν'ΐΓς'ιηεδ ί11·<-', 3ε εΙεΓίεί, ιριοκ »ηΐβ3 οοπιιηεπιΟΓβνΐ,

ειιηι Γεϋαιιη ιηυΐΐίΐιιιΐίηε Ικιικί εχΊ^αβ αϊ) Εοοίοβία

(ΙϊδίΓβεΐί δΐιηΐ.

730 'ν. ΙΙίιιο ΑΓΙΟ ΙοηβϊοΓοηι ίη υι-ΐιε ιηοΓ.ιηι

ΐΓ3ΐιεηΐε, ηιΟΓΪΙιΐΓ εοηΓε85θΓ Μείοιίυδ εΐ ιηβΓίνΓ. Ιη-

ΐεηιη Ατίηδ ιΓινοΓΐί;ιιιι 3ε (1Ί$βί(Ιίιιιη ιι1Γκ)ΐιε Γαείεηδ,

ι·ΐ ίη ιιηίιΐδειΐ]ΐΐδ<]!ΐε αηίηιοδ οβίΐκΐε Μ·Μ· ϊιΐδίιιιιβηδ

ιηυΐΐοδ ρε^(1^^^ι. 5^ι1 ιώί (ΙερΓεΙίΰηβιΐδ, ει ίη ιιι-ΐκ:

(•οηνίεΐιΐδ, 3ΐ<]υε οιηιιίιιιη ρΐ'χεοηίο ΐΓ3(1ιιεΐιΐδ εδί,

ΛΙβχ3η(1ι·Ϊ3 Γιΐ£'ιειΐδ ίιι Ρα1χ$1ίη:)ΐιι ιιΐιϋι. Ιΐιϊ δίιιςιιΐοδ

ορίίεοροβ βίΙΪΓβ, Λ ρΓβηδ3ΐ·ε, 3ύιιΙ»π<|υε οοερίΐ, ηιιο

ρΐΐιτεδ δίΐιί ϋΐιΐΐι :ιμ:ιΙοπ", :ιιΙ]ιιιιμπ·(·Ι. Εχ Ιιι> ι]πίι]:ιιιι

ϋΐιιιιι ΓεοβρΰΓΐιιιΙ, ηΐϋ νβΓΟ Γεριιίεπιηΐ. Οίκο ηιοχ

1 Ρ. δσπερ νεί αυτό.

ΓεβροιιιΙοΓΟ (Ιίεϊΐ ίηιΐιιηιοιιΐιιηι Πΐυϋ οχ ριπ·ριιη,

ΐ|ΐιο<1 ιι εβΓνίεο «() ρεείϋ» εχίειιΐιιιη ςεδΟΐιαιιΐρΐ'Ίιι-

οίρβδ. Εΐ'βΟ ρι·ορΙΐ!ΐ·«!2 χολόβιον, οΐ ήμιφόριον νυθ8-

! ιιιιι Οδΐ, ','.ίΐ,ι μι^ι,ι- νβδίίδ πιπί Γ ΙΙΓΙ|!|:)Ι|ΙΙ:ΙΙΙΙ εχίεΐΐ-

«ίβ1)3ΐυι·. ΑΙίιιϋ εδί ώμοφόριον ερίδοοροΓαπι, <1ϋ <|ΐιο

ΟβΓίιιβηιΐδ Ουιΐδΐ3ηΐΊΐιυροΓιΐαηιΐ8.

(74) Σεχονγδον γαρ τύν ΠετταποΛίΓψ:

ί«(6 ΙΊοΙεη^'κΙΊδ ορί^ευρηδ, ςιιί ι-ιιπι Τηεοηί,

Δ'. Διατρίδοντος δϊ Αρείου πολύν χρόνον εν τξ

πόλει, εύθϋς τελευτά ό όμολογητή; (75) Μελήτιος

καΧ μάρτυς. Σχίσματα ουν ποιών δ οΰτδς "Αρειος,

κοΧ εχαστον ύποχλέπτων, πολλούς ήφάνισίν. Ε:σ-

' ύστερον δε, επειδή εφωράθη, χαΧ ε!ς Ιλεγχον ήλθεν εν

τξ πόλει, χαΧ έκχήρυχτο; γεγένηται, άποδιδράιχει

από της Αλεξάνδρεια;, καΧ έπΧ την Παλαιατίνην

στέλλεται ιιορείαν. "Ος έλθών προσεπέλαζεν &χάντφ

των επισκόπων μετά θωπείας τε χβΧ χολαχείας, Γνο

αϋτω πολλούς ποίηση συνεργούς. ΚαΧ δέχονται μεν

ΑΓ'ΠΙΙΙΙ ι!:ιιιπ·.ιΐ!· ιιοΐΐεΐ,ίη ΝΊεχηο

0!>1, Ιιοιιιο Ιείειτίιηιΐδ. ι'.ιψι= δρ3Γ&ίιιι ΑΐΙκιιΐ3δίυ8

ιιιεηΓιιιίΙ.

(73) ΕΗιΟνς τεΛεντήί ό όμοΛογητής. Τβηΐο »ηΙ£

ΛΙΐ'χαιιιΐΓΪ ΠΙ.'Ί ι π κ είΝΊεχηυπι εοιιείΐίιιηι <1<*·θ8δί$8β

ΜοΙείΊυιη ρυΐηΐ. Ιιι ςυο νοΙιβιηειιίεΓ επΓΜ; «ι κιιρΓ»

(ΙπιιοιίδίΜΐιιηι εδί Ίη ΜβΙβίΊαηοπιιη δθ1ιΊ8ΐη:\ΐο.
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ιιΐι·ι·ιι ΓβΓ6

ΙιίΐΙΙΙ!

ίπ ιηαηίΙ)ΐι$ νοΓ$απ(υΓ, ιιιι-

5ι:πρ8Ϊ( ΊπΙβΓ ;ιΙ:. >.·* :ι.1 Ειι$ϋ·

Γ|>ί.Μ ΌρΐΙΜΙ, ηυΐ :ΐ(ΙΙΐΙ1(· 5ΙΐρβΓ6Γ3ΐ, (Ί

βΟτίντινβς, άλλοι δε αΰτδν άπώσαντο. Μετέπειτα δε Α «ι 3<1 βιινοδ ΑΙοχαικΙη (-ρΐδεορϊ ρει·Ι:ι(3 βιιηΐ, βηεν-

ιίς ώτα έρχεται του επισκόπου "Αλεξάνδρου, καΐ εΐίεηδ 3(1

γράφει έπιστολάς εγκυκλίους, αίτινες παρά φιλοχά-

λοις Ιτι σώζονται ως τδν αριθμόν έβδομήκοντα, των

επισκόπων έκάστω, Εϋσεβίω ευθύς τω εν Καισαρεία,

περήν γαρ, κα\ Μακαρίω Ιεροσολύμων, "Αικληπιώ

εν Γάίη, Αογγίνω εν 'Ασκάλωνι, Μακρίνω τφ εν

Ίαμνία, χοΛ άλλοις, Ιν τε τη" Φοινίκη Ζήνωνί τινι

άρχαίφ εν Τύρω, κα\ άλλοι;, άμα κα>. εν τϊ) Κοίλη Συ-

ρΐα. 'ίίς ουν απεστάλησαν αϊ έπιστολαΐ, μεμφόμεναι

τους αϋτδν ύττοδεξαμένους, Εκαστος αντέγραψε τω

μακαρίω 'Αλεξάνδρω ά.τολογούμενος, κα\ οι μεν εϊ-

ρϋΐνεΐί γεγράφασιν, άλλοι δε εν αλήθεια- οΐ μεν ύπο-

όίχείΐΟαι τούτον, άλλοι δε κατά άγνοιαν ύποδέχεσΟαι·

έτεροι δε φάσκοντες, ως δια της υποδοχής κερδήσαι

αυτόν άπολογούμενοι. Πολλή τίς εστίν ή περ\ τούτων

ΰπόθεσι;.

Ε'. Μετέπειτα δε ως Εγνω ό "Λρειος, ότι επιστολα'ι

ηνί/θησαν τοις έπισκόποις πάντη, και λοιπόν παντα

χόθεν άχηλαΰνετο, κα\ ούκέτι τις αυτόν προσελαμβά-

νετο }) οΐ αϋτοϋ συνεργοί· Εύσέβιος γαρ ό παλαιός

γέρων Νιχομηδεΰς ό λόγος ' αύτψ ύπήρχεν, άμα

λουχιανφ εν Νικομήδεια (74) συμβεβιωκώς. Άλλα

κϊΐ Λεόντιος ό άπόκοπος εν "Αντιόχεια, οΰπω την έπι-

σχοττίιν -πεπιστευμένος, χαΐ άλλοι τινές· έπε\ οδν εκ

τη; αυτής του δηλητηρίου φατρίας ούτοι πάντες ήσαν,

υποδέχεται μεν αύτδν Εϋσέβιος χρόνω ίκανω· όθεν δη

έπιστολάς πάσης φλυαρίας έμπεπλησμένας, περιεχού-

ββς πατάν αΟτοΰ την κακόδοξον πίστιν, γράψας ό

αυτός "Αρειος Εύσεδίω τψ εν Νικομήδεια, μηδέπω (

φθάσας πρδς αύτδν εν Νικομήδεια, ουδέν πλέον αλλ" ή

τα αυτά όποια χαΐ έφρόνει εν αύταϊς έντάξας, κατ'

εκείνον τδν καιρόν έπραγματεύσατο· ί,ξ ων μίαν έλ-

βοΰσαν είς τάς ημετέρας χείρας ενταύθα άναγκαϊον

ήγησάμην παραθέσΟαι, οπο>ς ίδοιεν ο! έντυγχάνοντες,

ότι ου τι χατά τίνος σεσυχοφαντημένως είρήκαμεν, ή

λέγομίν. Κα\ ίστιν ί,δι-

Αρείου.

Κυρίψ ποΟεινοτάτω άνθρώπω θεοϋ πιστύ,

Εύσεβίω, "Αρειος 6 διωκόμενος υπό "Αλε

ξάνδρου πάπα αδίκως δια την πάντα νικώσαν άλή-

- ΪΛ Γ ς χα\ συ υπερασπίζεις, εν Κυρίω χαί-

ρειν. 1

Του πατρ<5ς μου "Αμμωνίου εις την Νικομήδειαν

άφικομένου, ε&λογον χα\ δφειλόμενον έφάνη μοι

προσαγορεΰσαί σε οι' αϋτοΰ, όμοϋ τε χαΐ ΰπομνήσαι

την Εμφυτόν σου άγάπην καΐ διάθεσιν, ην Εχεις τ:ρός

τους αδελφούς δια τδν θεδν κα\ τον Χριστδν αϋτοϋ,

ότι μεγάλως ημάς εκπορθεί καΐ διώκει, και παν κα

κόν χινεΐ (75) χαθ' ημών ό επίσκοπος, ώστε έκδιώξαι

ημάς έχ της πόλεως, ως ανθρώπους άθεους, επειδή

ου συμφωνοΰαεν αϋτφ δημοσία λέγοντι· "Αε\ θεός,

1 ΓΟΓ. δλος αύτω.

(74) Άμα Λονχιανφ εν Νιχομηδείφ. !.Η.Ί;ΙΜΙ»

δπηοΐίββίιιιο ιιι,·ι; ΙΜΓ, (|υειη ηίηΊΙοιιιίιιιΐδ ΑΓΪ3ΐιί |>3-

ΐΓοηυιη αιιεΙΟΓευιςιιε $αυιη ]»εΐ3ΐ>ίΐιι(. Οε ηπο ραυίο

(Ηίϊΐ.

Ι,οηςίηυιη Αδεβίοηίδ, Μβεπιηιιη .1;ιιηιιί;ί·

ριιιιι , βΐ 3ΙΪ08. Ιίειη ίη ΡΙιοεηίεΐ3ηι Η(Ι Ζβποηεηι

((ΐΐΓΐιιιΙιιΐη :ιΐι[ίΐ|ΐιιιιιι Τ^π ρρΐδεορϋηι, βΐ βϋοδ. δετί-

ρϊΐΐ β! ίη Οοείβη 8)·ι·ίαηι. Μίδδϊδ Ιιίβ ερίδίοϋβ, ηιι'ι-

Ιιιΐδ εοδ ίπειΐ83ΐ)3ΐ, φΐί ΑΓΪπηι ΓεοερβΜηΙ, Γ6δει·ί-

ρδ6Γ63(1 ΛΐΓ·\:ιπι1ππιι δίη^οΐί, ΐ|ΐΓιιί.πιι ΐΙίδδϊιηιιΙαηΙυΓ

ει (·:ι1ΓΐιΙ.·, βΐϋ οι ηηίηιο βΐδίιιεοηβ. Αε ιιοιιηιιΐΐί εχ-

ει'ρΐιηιι 3 δβ Ιιοηπηβηι ηε§α!)3ΐιΐ, ;>Ιϋ ρβΓ ψ

Ιϊηηι 3(1ιηίδδΐιηι. ΕΓΠΙΙΙ εΐ φΐί εο δβ εοηδίϋο

ρίδδβ Ι';ιΐ6ΓοηΙιΐΓ, ιιίειιιη ΙηεΓί ΓαεοΓβηΙ. 1η δΐιηιιηβ

Υ3ΓΪ3 ΓιΐΙεΓαπιιη βΓ^υιηοηΐΒ Γιιβτυηΐ.

V. Αι Απιΐδ ιι!)ί δεηρίβδ 3(1 οηιιιεδ ερίδεοροβ

Γιΐΐιτκϋ εοηιρβΓ'ιΙ, ευηι :ι!) οηηιι'ώυδ ρβδδίηι εχείιίδυκ

3 ηεπιΐηε , ρΓοεΙβΓίΐιιοη» α Γ3ΐιΐοπ))ΐΐδ βαίδ, δΐΐδεΐρβ-

ΓεΙυΓ, ςιιοηιηι ρπηοερδ επιΐ ΕιΐδεΙ)Ίιΐδ βΓηηίΙΐ 3(1-

ΐιιοιίιιιιι η»ΐϋ Νίεοηιθ(1ίοιΐδΪ8 ορίδεορυδ ; <|ΐιϊ εαηι

Ι.ικ·ί:ιιιο ΝϊεοιιιείΙΊ»; δΐηιιιΐ νί\6Γ3ΐ : ιιεεηοη βΐ

(.(.•οηΐίιΐδ ενίΜΐιΐδ ΑηΐϊοεΗϊ33, ηοηιΐϋπι ερϊβεορβίειη

3(1 ββίίβηι ρροηιοΐυδ, βΙΗφιε ηοηηιιΐΐί : εαιη βΓ^ο οχ

ρει·ηΐεΐθ5θ ίΐΐίιΐδ δθ(1»ΓιΙίο οηιηεβ ίΐΐί βδδεηΐ, ευηι-

φΐι; ιΐίιι ηρικί δβ Ευδεϋίυδ Ιι:ιί)ΐιΊϋ5ΐ·ΐ, ερΐδΐοΐ38 3(1

Ιιηηο ίρδίιηι Ειΐδεϋϊιιηι δεΓΪρδίΙ ηα£3Γϋΐη ρΐεπΐδδί-

ηΐ38, <]ΐιίΙ)υδ ίιηρίυι» οπιηε (Ιο^ιπη εοηιρίεχυδ εδί.

> ()ιι;\ΐΗ|ΐι:ιιιι ηοικίιιηι Νίι:ιιιιιι·(Γι;ιιιι 3(1 ίΐΐυιη νεηβΓ3(.

Αΐιρίι' Ιι;ι· (|Π!ΐ!ι·ιιι ερίδίοΐχ ιιϋιίΐ ;ιΓηΐιΙ οοηΐϊηβηΐ,

731 ΡΓ;ρ'6Γ ιΐοείπηκ βιΐΓβ ι1εεΐ3Γ3ΐίοηοιη , ςιΐΛΐη

ρεΓ ϋίαιΐ ΐεηιριΐδ ε!»1)θΓ3νίΙ. ΙΙηηιιη υιιβηι, <\»χ 3(1

ηθδΐΓ38 ηιβηιΐδ ρεΓνεηΐι, Ιιοε Ιοεο 8ΐι1>$εΓί.1>εΓ6 ηο-

εεδδϋΓΪιιηι ριιΐβνί, υΐ ςιπ ββιη ΙοββΓΪηΙ, ίιιίεΙΙίμ.Ίΐιΐ

ΐιϋιϋ 3 ηο!)ίδ εοηΐΓ.ι ι;ιΐΓΐιιρίηιιι ειΐυιηηίοδβ ρεία-

ΐιιηι βΐίαδ, βυΐ ίηιρι·ίΕδ6ηΐΐ3 ρεΐ3ΐί. Εδί βυίοιη ^^ιι5-

ηιοάί :

Αΐ'η ορϊ&ΐνία.

VI. Ποηιϊηο ϋίΐεείίϊδίηιο, νϊτο Οοί, ΓκΙοΙί, οιαίιο-

(Ιοχο ΕιΐδεΙ)ίο, Αήιΐδ, ιριοπι Λ1ι:\;ιιιιΙ(>Γ ρ:ιρ:ι Ϊη]ιΐ8ΐ0

οΐ) νίείΓΪεειη οιηιιίυηι νεποΐεηι ίηδεφίίΐυΓ, ειι]»8

εΐ ϊιι ρΓοριίβηβίορ βδ, ίη Οοηιΐηο δβΐυΐβιη.

Οιιηι Αηιηιοηϊυδ ρηΐβπ ηιειιβ Νϊοοηιβίΐΐβηι

οί^εβρείιιπ, ηοη ηιθ(1ο Γ,ιΐίοηί οοηδβηίαηουηι, α οΠί-

είο ί|ΐιοι1:ιιιι ;\ ηιε ιΙιΊπΙιιιιι ρυΐβνϊ, ιϋιί ιιΐ ροι· ϋΐιιπι

δοΐϋΐεηι ίίεεΓειπ, ιιη3ΐ|ΐΐ6 οΙιι\ι·Ίΐ:ιΓι Ιιια;, βε 1)οη6νο-

Ιι.'ΐιΐκΐ', ίμιη ρΓορΙεΓ Ιίειιηι, 6]ιΐδςηε01ΐΓίδΙιιιη ίΓ»ΐΓββ

ρΓθδ6ΐ]Η6Πδ 8ΐιΙ>]ϊθ6Γεηι, (]Η3ηι ποδ νβΐιβηιβηΐερ ερϊ-

δεοριΐδ ϊηΓεβίβΐ, 3ΐΐ]ΐΐ(; ΙιοδΓιΙίΐβΓ ίηδβηυΗΐιΐΓ , ικιε

ιιΐΐυιη ιικιϋ ββηιΐδ ιιοη 3ΐ1ν€Γ3ΐιηι ιιοδ εοιηηιονεβΐ ,

υδ(]ΐΐ6 εο ϊιι ηοδ εΐίαπη νείαΐ ίιιιρίοδ ;κ· Ιίοιπη ιιο-

(-75) Κα} α5^ κακϊ,ν κη·εΐ. Ιββ- βχ Τΐιβοίορείο

Γιΐι. ι, Γ.'ψ. 5, ιι ϊιι Ιι:ι·ι·. ι·:κΙυιη βρίδΙο)3 εοηΐΊιιείιΐΓ,

πάντα καλόν κινεί, οηιηβιη ηιοΐίΐ τικίβηίαη. ΝοΙι&&\-

ΙΠΙΙΠΙ ι,'ί,Ι ΙΙΓΟΜ.Ί'ΙιίΐΙΠΙ.



211 5. ΕΡΙΡΗΑΝΙΙ

£3η(<<8 βχ ιιτίιβ εχριιΐβπΐ; ίιΐφίο οΐ) ίΐΐ.ιιη (·:ιιι*:ιιιι, Α &Λ Υιός· άμα Πατήρ, άμα Υιός. Συννπάρχει Α Υίος

ςιιοιΐ βί ριιΐίΐίεβ ίχ'.;ι ρι·οιιιιιιΐί:ιΐ)Γι ιΐι·(|ΐι.κ[ΐι;ιιιι 38-

8θ.ηΙΪ3Π)ΐΐΓ : δειηρετ Πί-ιι·,, ίβηιροι· Ρίΐϊιιβ; κίιικιΐ

ΡίΐΙβΓ, βίηιιιΐ 1'Ήίιι*. Οιπη Οβο ίη£βηίΙο ριτρείπο

Ι-ΊΙΪΜ8 οχβίχΐίΐ, δβιηροτ [·<·ιιίΐιι§, :ι1ι Ίιιμ,ι·ιπ!ο μοιιϊΐιι*:

ιιι·ΐ|ΐκ> <·ιιρί|:ιΓκιικ·, ηβφΐβ ηίΟΙΠΟηΙυ υΙ1θ ΙΙι-ιι* Ρί·

Ιίιιιη .ιιιΙι·ι·(·.ίΐ( , Μ·ΜΙ;Ι.Ί' Οι>ιΐ5, Μ·ΙΙΙ)ΙΙ·Γ Ρ'ιΐίυδ , οχ

ίρίίΟ 1)('(ΐ Ρίΐίιΐϊ. (Ιιιοιικιηι νβπ> Ευδεϋίιΐδ Γι ;ιΚτ ΐιιιικ

(',ΧίΟΓβ^ 61 Τΐιοοιίοδίυίί, 61 Ι';ιιιΙιηπ«,, οΐ ΛΐΙι:ιιΐ38ίιΐ8,

«!ΐ (ΪΓββΟπιΐδ, βΐ Αείίιΐδ, βί Οι·ίεηΐ3ΐϋδ οηιηβδ Ι) ιιιιι

;Ι*Μ·ΠΙΙΙ|; δίηο ιι'Ιο ρπιιοϊρίο :ιιιΐι> ΡΊΙίυιη βχείδΙεΓβ,

:ιΐι:ιΐΙιηιι:ι!ι: (ΙαιιιηηιιΙιΐΓ, ΐΛίνρΐιι ΡΙιίΙο§οηίο, Ι1Η1;< -

ηίοο, Μ:κ:ιπιι Ιιχι-οΐίείδ , 30 πκΐίιηβιιίοπιηι Γκίβί

ί£ΐΐ3Π8 Ιιοηιίηίϋιΐδ, <]ΐΓι Ι ιΐιιιι.ι ρατίίιη οηιοΐίΐΐίοηειη,

Ιΐ;ιι ιίπι ίιίξοηίΐηιη ριοιΙιιοΓιοηεη) βρρείΐηηΐ. (,ίικιπιιιι

άγεννήτως τω θεφ, άειγενής, άγεννητογενής· ο&τ

ετπνοία, οΰτ' άτίμιο τι·Λ προάγει ό θεί»ς τβϋ ΥΙοΰ·

άϊ\ θε&ς, άε\ Ύ1&ς· ε| αύτοϋ του θεό» 6 Υΐίί. ΚΛ

ετκιόή Εύσέδιοί ό άδίλφίς σου εν Κβ'.σαοεία, χ*1,

θεοδίσιοί, χαΐ Παυλίνος (76), χα\ 'Λθαν&βιος, χβ\

Γρηγδριοί, χα\ Αίτιος, χα\ πάντες οί χατά την άνα-

τολήν λέγουιιν, ότι προϋπάρχει ό θεός του Υίοΰ άν-

άρχως, άνάΟεμΛ έγένοντο, £ίχα Φώογονίου, χα\ Ελ

λανίκου, καΙ Μακαρίου, άνΟρώπο>ν αιρετικών άκα-

τηχήτων, τδν Υί6ν λεγόντων οΐ μεν έρυγήν, οΐ βέ

ιτροδολήν άγέννητον. Κα\ τούτων των ασεβών οϋίί

άκοϋααι δυνάμεθα, εάν μύριους θανάτους ήμίν έπαχ-

ειλώαιν οΐ αιρετικοί. Ημείς ',--'. λέγομεν, κα\ φρο-

νοϋμεν, κα\ έδιδάξαμεν, και διδάσκομεν ; "Οτι ό Υίδς

ϊυιρΊοπιιη νοοοδ ηβ αυπίιυβ ςιΓιϋβιη αίΐιιιΐΐ- Β ουκ |στ,ν άγέν/ητος, ουδέ μέρος άγεννήτου, χατ' ού-

ΐι·π· ροδίΐιηιυβ, οΐϊιιιηδί ιη'ιΐΐο. ιιοΐιίί ιηοΓΐβ$ αϊ) ΙΙΙΙ.ΊΊ!-

Ιίΐ'ϊη ΐΐΐίΓΜίι'ΠΐΙΙΓ. Νθ5 β €θηΐΓ3ΓΪΟ (|ΙΙΙιΙ 1:ΐΙΙ(Ι(ΊΙ1 (1ί('ϊ-

ΙΙΙΙΙϋ, ϋ<·|]ΐίΐ]ΙΜΛ, (ΙοΓΙΐίΐηΐΙΜ, (Ί (ΙιΚΊΊΙΙΙΐΝ'.' ΜιιΙΪΠΙΙΙΙ

ΠΙΐιιιτι, ιΐ6€ ίη^βηίΐυιη εβββ, ηβε ΐη§βηίΐΊ υΙΙα τβ-

ΐίοιιβ |ΐ;ιι ΐιιπι ; &β(1 ηοςκο βχ $υΙ)]εεΐα η1ϊςιΐ3 ιιιηΐβ-

ΓΙ:Ι ΓηείιίΓη, νοπιιη Π.·ί νοίυηίαίε, εοη$ΊΙίο αιιΐβ Ιβιη-

ρΐΗ-.ι 8Χ€υΙηςιΐ6 βιι1»8ΐΗί&3β; ρίβηβ ϋβιιιη ιιηί^βηί-

1ιιηι,732 Ϊιιιιιιιι1;ι1»1ι·ιΐ); φΐΐ 3Βΐβςυ*ΟΙ £Ϊ£ηβΓβΐΗΓ,

ϋίτβ (Ίΐ\ιπΊιιι\ $ϊνβ ί1>·Γΐ·|·ιΐί·Γ·:ΊηΓ, αΐΐΐ ΓιπκΙίΐηΊιιι·,

ιιιιιι Γιιίΐ. Νΐ'ιρκ· ι-ιιίιιι ικιιι ίΐεΐιΐδ β»1. Νο$ ίμίΐιπ· οΐι

\(1 ίιΐ5ΐ.·ι·ΐ:ηΐΜΐι·, ςαοά (Γιχίηκιβ: ΡΓΪηείρίιιηι Ιιηΐιηΐ Ρί-

Ιίιΐϋ, ΙΊ'ΐΐΝ :ιιιΐοιιι ρΓΐιιείρϊο (·;ΙΓ.,Ί. 1Ι:ι·(· νεχαικίϊ

δένα τρόπον άλλ' οϋτε εξ υποκειμένου τινός· άλλ' ότι

Οελήματι κα\ βουλ!) υπέστη πρδ χρόνων κα\ προ

αιώνων, πλήρης θεός μονογενής, αναλλοίωτος, καΐ

πρ\ν γεννηθϊ1,, ήτοι κτισΟί), ήτοι όρισθί), ή1 βεμελιω-

Οί), καΐ ην. Άγέννητος γλρ ουκ ίν. Διωκόμεθα δε,

ότι εΓπομεν Αρχήν Εχει ό Υιός, ό δε θεδς άναρχος

εστί. Δια τοΰτο διωκόμεΟα, καΐ ότι εΓπομεν Εξ ούχ

δντων εστίν. Ούτως δε εΓπομεν, καθότι ού$έ μέρος

θεοΰ εστίν, ουδέ έ.ξ υποκειμένου τινός. Δια τοΰτο διω-

κόμεΟα. Λαιπδ,ν σϊ> ο'δας. Έ(1(5ώσθαί σε εν Κυρίω εύ

χομαι, μεμνημένον των θλίψεων ημών συν Λουκιανι-

στρ ', αληθώς, Εϋσέ6ιε (77).

ο.ιιΐδα ε$1. Τιιιιι ςιιοίΐ '3δδεπιηιΐ9 ΐ':κ1ι·ιιι ο ιι'ιΐιίΐο εδ8β. ΟιιοιΙ ίιΐοίιτο 3 ποίϊίδ ιΐ8ΐ)ΓραΙυΓ , ΐ|αίι

Οοί ρ3Γδ εβί , ΗΟΟ βλ 5ΐι1ΐ]Γ(Ί.·ι ιιΐΐιι ιικιΐί'ΐΐ,ι. ΡΐΌρΙβΓββ ιιοδ ίΐΐί ΙιοδίΠβιη ίη ιιιηιΐιιιιι ΙΜΤΧΓΦΙΙΙΙΙ-

ΐηι·. ηε!ί(]υ3 Ια ηο»ΐί. Βεηβ ν3)ει·ε ίο χπιηιηηπιιη ιιο^ίΓαπιιιι ηιβηιοΓεηι εηρίηιιΐδ, κΐφίο 3 Οβο ρτϋ-

1ΙΠΙ8, (Ίΐ'ΐιιπίΐιιί*!:), νι-.ΐι.· Ειΐ8<!ΐ)ί , ηυο 681 ρίί, ;κ· ίν/χρι-ν.

1 1*κξ. συλλουκιανιστά.

(76) Καΐ Θεοδόσιος χαΐ Παν.ΐϊνος. Ιιθ«(! θεόδο- Ο ΥεΛιιηι Πει, 30 Ρίΐίιπη ΡΙΪΛΜΙ 3ηΙοη!ΐ3πι ΓίΓηβπι

τος, ηοη Θεοδόσιος, βχ Τηβθ(1οΓβΙο Ιίΐ). ι, οβρ. 5, βί

Νίοορίι. Ι Π), νιιι, οηρ. 9. Γιιίι οίε Ιι3υ<1ίεε% βρίδβο-

11118, Ρ3υ1ίηΐΙ8 Τνη, Αΐ1)3Ιΐα$ίυ8 Αΐ13Ζ3Γΐ>ί,ΰΓ6£ΟΓίΐΙ8

ΒβΓγΙί, Αείίπδ Ι,γιίάχ.

(77) ΣϋΓ Λονκκη·ιοτφ, άΛηθώς, Εύσέβιε. Ειιιεη-

(1:ιικΙιιι·.ι συλλουκισνιστά. Ναηι ΐιΐιοίβηί ηΐ3Γΐνι·Ϊ8

(Γιβπριιΐοδ 80 885β ϊΙοΓΪΛΐΐΛΐιΙιΐΓ. ΑΙοχηηΛκΓ βρίβοο-

ρ\ΐ8 Λ1(·χ:>ιιι1ι·ίιιιΐί> πι Ερίαί. αά Αίι'χαηάταηι <:<·><-

χΐιιηΐίηορ. ίιιείηηυηι ροΓ^ΐΓίηςίΐ, ΐ]υα$ί Γιιιιΐί $3ΐηο-

83(βηί (Ιη|ίΐιι:ι βεειιΐυβ βκ8(Ί; <>1ι ίιΐηιιε 3 (ηϋιιβ

«Ιβίηοβρβ Αηΐίοείιβηίδ βρΐβοορίϋ ηΐ) Εοοίοβίβ Γε]ροΐιιιιι

ίΐδ^βΓίΙ. ΙΙιιικ· Αι·)3ηί (·π·ι.ιΐίιιι 38είδεβΓβ $Ί1ιΊ :ΙΓ

\ ιιΐιίί>·;ιπ· ^ΙπιΙιΊι.ιιιΙ : :ιι1ι·(ΐ ΐ|ΐιίιΙ(>Ιιι, ιιΐ ίη Λιιΐίιιι 1ιι·ιιη

$νηο(Ιο Πιίεί Γοπιιυίριιι Ι3η(μιηιη ;ι!ι ίΐΐο βοηοβρίηιη

<·ιΙιι!ι·ιί!ΐΙ. Η··ι! Ι.ιΐ'·ί:ιιιιιΐΜ »Ι) 63 ι·:ι1ιπιιιιί;ι |ιπνρ;ιΙ

Β3Γοη. ίη Νοιίδ »Λ ΜβπνΓοΙος. εΐ ίιι ΛηιιαΙ. Κκΐίΐ.

3η. 511 61318. ΓΙιϊ Ι.ΙΚΊ.ΜΙΙΜΙΙ ιίικτΐ ίη <·υηΓιιΙ»η(ΐ3

δαΐιεΙΙίβιιΟΓίιη) ΙοΐΓβδί Ιοηςίιΐδ ρΓο^ΐ'βϋδΐιηι ΟΟΙΙΙΓΒ- _ .

ΓΪ3ΐη ίη ρβΠβηι ρβιιΐο νε1)οηιβηΙίχΐδ ΐιιουίιιίδδβ, Ο εκείνου ν,α'ι βεον ίντα Υίον αίιτοϋ, και άγγελον έχ

ίΐΐΓιΤΪΟ|·£ΜΙ

νι>1(τί"ΐ)ΐΐ8 3ρρ3πιί88β (Ιίβίΐ, βί ϊΐιΐιίηίΐβ οοηιιοβηιο-

ι·3ΐίδ βχεηιρίίβ ίΐ» οοΜΊ)·ίι : Δι1 ων άποδέδεικται ϋπί»

τω Ηατρί, κα\ Κυρίφ τεταγμένος, χα\ υπηρετών τξ

\-·'.·;Ί.\ αύτοΰ. Οοίιιϋβ ψιοιίββ ίη 8εΓΪρΙιιι·3 Ιι-μίΐιιτ :

Α»αηάη β««ί αά ΑΙΐΐαΙιαηι (Οία. χνιι, 22) : «Ι,

ίοαιίιΐίβχΐ ΟηιιιΪΗΗίαά ΛΓοι/5ίη (Κχοά. χιιι,Ι, βίο.) :

νιΊ, 1)πΜηάίΙ 1)ει<5, «Ι νίάίτβΐ ΙΙΙΓΠΙΙΙ (6'*ιι. χι, 5):νβΙ,

€ΙιηΐίίΙ ΙΙοιηηΐΗί, ατοπηι (ίί/Όη'ί (Οίη. νιι, 16) , 30

)·(Ί'κ|ΐια ίιΐ ββηυϋ, ιιοςΛΐ (1ε ΡβίΓβ ίρίΟ ιΙβΙχϊΓβ 30-

οίρί ; ςιιί ηεφίο ιηονβηΙυΓ Ιοοο, ιιοιίυβ Ιοουΐιι*

< ιιϊι|π;ιιιι ΙΊκΊΊΐ, 86(1 3(1 ΡίΙΊιιιη ρεπίηεΓβ. Ναι» $|

β]ιΐδ ίρδίιΐδ, ηυειιι ηιίδεί'Αΐ, Ρίΐϋ δρΙβικΙοΓβηι Ιαάχί

ίυιτβ ηιίιιϊιιιβ ροΐιιοπιηΐ, <|ΐιοιιιθ(1ο Ι';ιΐπ> ίρδίπδ

ιιΐ3]68ΐηΙοιη ς1οι·ί3ΐιΐ(|ΐιο 8ΐΐδΓιηθΓβιιΙ? Ρι·οίηΊβ ηεηϋβ

ΜΙΙ;Ι|Ι:ΜΜ, ιιρηιιβ Ιδηιιο, ιιεηιιβ .Ιικτ.ίι, ηβ«|«ιο ηιοΓ-

1«Πϋΐη ιιΐΐιΐδ ΡβίΓϋΐιι ίμδυιη 30 ητυιη οιηιιίιιηι Πο-

ηιίηιιιιι νίιϋΐ : Άλλ' εκείνον τον χατά §ουλήν την

ίΐΐιιηι, (|ΐιί ΐ'ϊβί, υΐ ροΓ5οηηπιιιι ιΐΐδϋπιηειι 38ΐπιβΓβΙ, ηοηηιιΐΐβ του υπηρετειν τη γνώμη αυτού, βοο ιιιιιηι,

]εοί88β, ςυ:κ Λι·Ϊ3ΐιί ροκΐιηθ(1υιιι εχοηίδαυιιι ίη ιΐδΐιιη ίρκίιΐδ νοίιιιιΐ^ιΐε 1)ι;ιΐδ εβί, β]υδηιΐ6 Ρίΐίϋδ εΐ

ΐΓ3ηδΐυ1βπιηΙ. Οιιηϋ ίιΐβιη ρΐβπδηυβ νείεπιιιι Ρβίπιιιι

οιιιη ίη Ιιοε ηεςοίίο, Ιυίη ίη ηΐιίδ ΓκΙοί Οΐιπδΐίηηχ

Ο3ρί1ί1ηι$ ιΐδΐινβηίΐ, ϊιι ηηΐβ βΓΓοηιιη :ιΐ(]ΐιε Ιιχκ-

8βοη, (]ΐΓιΙ}ΐΐ8 63 !<Ίη(;ίΙΐ3ΐίηι «ιρρα^ηαΐΐϊΐιΐηι·, οπ^ί-

ηειιι, ιιοιιιΐιιιιι Κ3ΐί$· ίΙΙυ8ΐΓ3(», αϋ ρ3ΐεΓ:κ·Ια Γβί

ν,·|·'ι!:ιΙι·, ι|ΐι.ι·ιΙ.ιηι 81118 8Ο'ίρΐίϋ :ι -|ΐι·ι>ι'ΓίιιΙ, ςιΐιη

• •ιιιιι <ΐϊΐΙχ>ιΙιι\.ι· Πιΐβί ινμιιΐο ιιΓιπ'.ιπ.· ΐ'ΟΙΙδείΙΙίβηΙ.

Νβ 31) ΙΙΟΓ. Τηίιιίΐηΐίβ ιηγ8ΐεπο, ηο ςιΐίββιίοηβ (Ιίδοβ-

Ί:ιιιι ; (ΐΙιχιΊΛΐινίηιιι·; μιιιιΐιιιΐιπιι .Ιιι>ΐΊιιιιιη ΙΙΙ.ΊΙ Ινπ'ΐιι

Ι'ιαίοι/ο ^ΜΜι Τίΐ/ρΑοιι* ϋε Ριϋο Οκ\ ίάειη _|)Γορεΐίΐο-

ιΐυιιι οιιιιι ΑΓ'κιηίί>5θΐιΙίΓθ. Ν;ιιη μ:ικ·

ιιί>, (|ΐκ»(1 ίΐΐίυβ νο)υιιΐ3(ί ΙΙΙΟΓΟΙΙ'.

(_>Μ;Ι· .! ΐ',Νίΐϋϊ νοΊκι Ί'θΓΐιΐΙ!ί!>ιιΙ!ί> ίιιΐί(3ΐΙΙ8 651 Γιΐι. Η,

α,ηΐτ. 3/ΗΓΓ., οηρ.27. Μίηιιη Ρϋΐ ΑΓΪβηοβ, πιηι ίιΐδ.ι-

ι,ιιιηι 8ΙΙ3ΙΠ ν(·1βπιιιι Ρϋίπιιη Ιεδϋηιηιπο ΓθΓΓθΙκ»Γ»Γβ

ΜΐιιιρΓΪΓη'ιβ οιιρεΓεηΐ, ^ι^ΐιιιιη!] ρπκίοΓϋβδε. δβ») »1)

ιιιιιηϊ, υΐί ιΐϊχΐ, οπίρη Ιηιη Ιιϊο, (ΐιιβιη ίυοίβηαβ, βΐϋηιιβ

Γι|ρ(·Γ»ΐΗΐί εοπΐ, (|ΐιί ηοηϋυιη ββΐϋιΐβ, βχρϋο3ΐ3()ΐιβ

<·(ΐιιΐΓονει·8Ϊ3, ΙΙ.ΙΠΗΙΙ άβ β3 Γ,οηιηιοιίβ ρΓΟηοηΙίβϊΜ

νίιΙεηΐιΐΓ. δϊιιιίΐβ ηιιίιΐιΐηιη (Ιο Ι)ίοιΐ)·5Ϊο ΑΙοχ3ΐΐ(ΐΓίηο

Π.ι.ΙίΙ ϋ.ΐί-ΊΙιιΐϋ «ρϊ&Ι. 41 οΐ αΐίΐιί.
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Ζ'. Άλλα καΐ αλλην άπδ Νικομήδειας τω άγιωτά- Α ν'Ι. Αΐϊίΐη ρηΗβπχι Νίεοηιειϋβ αϋ

τφ πάπα Άλεξάνδρψ απολογίας χάριν δήθεν γραφεΐ-

σαν, κα\ χείρα) πάλιν της αύτοϋ ίοβολίας άπαραλεί—

ιπως βλάσφημων ρ*ημάτων έμπεπλησμένην, κα\ ύπ'

αυτού εν Αλεξάνδρεια άπεσταλμένην ϋπετάξαμεν.

Κα\ ίστ;ν ήδΐ'

ΈχιστοΛΐι Αρείου προς ΆΛέξαΓδροτ.

Μζκαρίφ πάπ» χα\ επισκοπώ ημών Άλεξάν-

δρφ ο( πρεσβύτεροι κα\ οι διάκονοι εν Κυρίω χαί-

ρ;ιν.

Ή πίστις ημών ή έχ προγόνων, ην χαΐ άπδ σου

μεμαθήκαμεν, μακάριε πάπα, εστίν αυτή· Οί'δαμεν

Ινα θεδν μόνον άγέννητον, μόνον άίδιον, μόνον αναρ-

χον, μόνον αληθινδν, άΟανασίαν Εχοντα, μόνον σοφδν,

μόνον άγαθδν, μόνον δυνάστην, μόνον κριτήν πάν

των, διοιχητήν, οίκονόμον, ατρεπτον, κα\ άναλλοίω

τον, δίχαιον, κα\ άγαθδν, νόμου καΐ προφητών, κα\

Καινής Διαθήκης τούτον θεδν γεννήσαντα Τίδν μονο

γενή πρδ χρόνων αΙωνίων, δι' ου καΐ τους αιώνας, και

τα λοιπά πεποίηκε· γεννήσαντα δε ου δοκήσει, άλλ'

αλήθεια· ύποστήσαντα δε ΐδίω Οελήματι, ατρεπτον κα\

αναλλοίωτον, κτίσμα του θεοϋ τέλειον, άλλΌΟχώς εν

των χτισμάτων, γέννημα, άλλ' οϋχ ως Εν των γεννη-

μάτιυν οϋδ' ως Ούαλεντΐνος προβολήν (78) τδ γέννη-

μι του Πατρδς έδογμάτισεν οϋδ' ως Μανιχαϊος μέρος

ομοούσιον του Πατρδς τδ γέννημα είσηγήσατο· οϋδ*

ως Σαβέλλιος ό την μονάδα διαιρών υίοπάτορα είπεν

Οϋδ' ως Ίέρακας λύχνον άπδ λύχνου, ή ως λαμπάδα

εις δύο· ουδέ τδν δντα πρότερον Οστερον γεννηθέντα,

ή έπικτισθέντα είς Υίδν, ως κα\ συ αύτδς, μακάριε

πάπα, εν μέϊΤ| τε έκκλησίςι χα\ συνεδρίω πλειστά-

χις τους ταύτα είσηγησαμένους άπηγόρευσα;· άλλ',

ως φαμεν, θελήματι του θεοϋ πρδ χρόνων κα'ι πρδ

αΙώνων χτισθέντα, χα\ τδ ζί^ν χα\ τδ είναι παρά του

Πατρδς είληφότα, χαΐ τάς δόξας συνυποστήσαντος αΰ-

τώ του Πατρός · ου γαρ 6 Πατήρ δοΰς αύτψ πάντων

την κληρονομίαν έιτέρησεν έαυτδν τδ ' άγεννήτως

Ιχειν εν έαυτώ. Πηγή γαρ εστί πάντων.

ρ:φ:»ιιι ΛΙοχίίικΙΐΊΐιιι ({ΐΐ3δί εχευ83ΐΐ(Ιί δΐιί ;

ρβϊΐ Ιοιιςε κιιροι ίοπ· 1113 ρο]οΓ«ιιι, ΐ|ΐι;ι· Ιοΐ3 ίΐΐίιΐδ

εβί νεηειιο, αε εοηΐυηιεΙίο$ίδ ίη ιΐ.νίηιιηι ηυιηειι

νοεϊϋιΐδ τεΓεπβ, <|υ3ΐη Λ!ε\ίΐικ1ι·ίιΐίΐιιι ιιιί&ίΐ. Εϋΐη

ηο8 ΜΐΙ>}ίΐΊοηιΙ;ιιη ριίΐβνϊιηυδ.

Ερίίΐοΐα ΑΤΗ αά Αίίχαηάηιιη.

ΙϊΐΜΐο ρβρχ ι-Ί ερΐδεορο ηο>ΐπι Α1η\3ΐΐ(Ιι·ο, ρπ:-

εΐ (Ιίαεοηί, $3ΐυΙβιη Ίη Οοιηίηο.

ϊΐΐ» (]ΐι:ιιη εΐ 3 ιη;ι]οπ1ιπ5 3εεερίηιιΐδ, εΐ 3

Ιέ (Ιίϋίϋίπιυδ, ίείΐΐίδδίηιε ρβρ3, ε]υδηιο«ϋ ε$ΐ : ('.π-

ιΐϊιιπικ ι;ιιιιηιΠι·ηιιι , δοΐιιιη ίηβοηίΐυηι, δοΐιιιιι α·ΙοΓ-

ηικιι, δοΐιιιη ρπιιεϊρϊο εβΓεηιεηι, βοΐυηι νιιπιηι,

δοΐιιιη ίηιιικιιΊ.ιΙΐΜΐι, $ο!υηι δΐρϊεηΐεηι, ϋοΐυιιι 1»ο-

ιπιιιι, δοΐυιιι ρΓχρηίεηίειιι, βοΐιιιη ]υ(1ίοεπι, οιηηίυηι

ηιοι1ιτ:ιΐηπ:ιιι εΐ ηιΙιηίηίδίΓηΙΟΓΟίη, ίιιιηιοΐιιιη εΐ

ϊιηηιιιίαίιϊίειη, ]ιΐδΙυιη, Ιιοηιπη, Ιερϊβ ει ρΓορΙιοί»-

ΙΊΙΙΙΙ, αε Νονί ΊΊ·κΐ:ιι»ι·ιιΐί ρ;ιπΐι·ι· Οευπι , ςιιί ιιηϊ-

({εηΐΐυηι Ρίΐίυιη 3ΐιΐε 8εηφΊΐεπΐ3 Ιεπιροπα ςεηυίΐ,

ρεΓ <]υεηι ει δχευΐ», εΐ πΊίφκι ρροεΓεβνίΐ οιηηί».

('.ιϊΐιιιϊϋΛΐ: ΡΟΓΓΟ ιΙΊοϊηιυδ τεϊρδβ, ηοη δρβείε ΐοιιιι»,

Λ<· 8ΐιΙ>δΪ8ΐεη(ειη ίΐΐιιηι βιιβρίε νοίυηΐβΐβ εοικϋ

ε]ιΐδΐηο(ϋ, υΐ ηεηιιε εοητεΓίϊ, ηεηυε ιηυΐαΓϊ

ροΓΓβοΐΒΐιι Οεί εΓεαίυι-αιη, βοά ηοη Ι3ηηιΐ3ΐη Γβπιιιι

(•η'ΐιΐιιπιιιι αϋ(|ΐι:ιιη : ΙΊΊιιιη ίΓιιΙϋΐιι , κοιΐ ηοη Ι;ιη-

(|ΐι;ιιη υιιυιιι ε εχίεπδ ; ηεε ηυεηιαιίηιοΰητη Υιιίπι-

ιίιιιΐδ »$ίίβνεΓ3ΐ)3ΐ, εηιϊδδίοηεηι φΐ.ιιηιΙ:ιιιι ίΐΐιιηι εκκε

Ρίΐΐηδ Γείυηι : αυΐ ιιΐ ΜβηϊεΙίΒΒίιβ ειιηιάεπι ϋΐυιη

Γι'ΐηιη ραπειη εδδε ιΐϊχίΐ Ι'.ιΐπ εοιΐ8ΐιύδΐ3ΐιΐΪ3ΐειη ;

ηε<ιυε ιιι 8;ιΙ)ΐΊΙίιΐ5 ()υί ιιηϊΐαίειη ιΐίνίϋϊι, εΐ 1'ΊΙίιιιιι

ΙΊιΐΓίίηι :>ιιρι:11;ινϊΐ ; ηοη 733 '1βιη υΐ ΙΙίεΓίίεβδ, Ιιι-

ι·ΐΜ·η:ιιη ε Ιυεεπια, αυΐ Ιαιηραϋεηι ίη <1ιΐ3δ ρβτίεϊ

ιΐίνίίίΐιιι, ΐ!ι·(ΐικ· νεΓΟ ι·]ιΐΜποιΠ, ιιΐ ΙΊΙΙΙΙ ρι ίιΐϋ ΓιΓΐ8$εΙ,

ροδίεβ δίΐ βεηίΐιΐδ , 3ε άεηιιο ΟΓεβίιΐδ ΐη Ρϊϋιιηι.

(1ιΐ(Ίΐι;ιι1πιοιΙ(ΐιιι ία ίρβε, 1)ε3ΐΊδδϊηιε ρβρα, πιε<1ί3 ίη

ειχίεδίη, ει οοηβεβδίι δϋ·ρεηυηιεΓθ π,υί Ιικε οδβεΓε-

τεηΐ ι·εΓιιΐ3βΐί; ββϋ, υΐ ιΐίχίιηυδ, Όεί νοΙιιηΐΛίε »ηΙΰ

ΐειηροΓα, εΐ Βχειιία υιηηί.ι ει·ε.ιΙυηι, ιιι νΐνετεί, αΐηιιε εβδεί, 3 Ρ:ιΐι·ο βεεερίδβε εοηΓιίεηιιΐΓ : :κ1<·ο ηΐ

ίΙΙα (τεβίίοηε @ΙθΓΪ3ηΊ ει ΡβΙεΓ βρΙβηιΙΟΓβιιιηιιβ Γοηΐιιίερίΐ : ηεφιε ειιίηι εχίδΐίιηβηιΐηηι εδί, Ρ;ι-

ευιη οιηηίιιηι ιτ-ι-ιπιι ει ρο3δε8δίοηεηι ΐι·αϋει·α, δίΐιΐ ίρδί ηυοιΐ ίηςεηίΐα φΐ;ι<Ι:ιιη ία 86 Γΐΐίοηε

εοηΙίηεΙ)3ΐ αιίεπιίδδε. Ροηβ εηίιη ίΐΐε οηιηίυιιι ε$ΐ.

Η'. "Οϋτε τρεις είσιν υποστάσεις, Πατήρ, Υίδς VIII. ΟιιΛιικιΙιΠΊιΐ Ιρεδ δΐιιιΐ ΙινρηβίΒδεδ, ΡΑΙ?Τ»

κι: αγιον Πνεύμα. Κα\ 6 μεν θεδς αίτιος των πάντων ^ Ρίΐίιΐδ, δρίπΐιΐδ δ»»εΙιΐδ. Εΐ φπιίπιι Οειιβ, ευιη Γβ-

τυγχάνων έστ\ν Αναρχος, μονώτατος* 6 βέ Υίδς, άχρό- πκιι οηιη.Ίηιιι εαυδ3 8'Η, Μΐΐιι» εχ ΟιηηΐΙ)ΐΐδ ρΐ'ίικ-ίρί:

1 Γ. του.

(78) Οΰί' ως ΟίιιιΛβίτΐνος προβοΛήν. ΙΓιενηη.

Αροΐ. ί ΐη /;»;'. Παίεΐατ /)ια/ο<;»$ αριιά Οταΐΰοί Οη-

·!>:>···. 61 (',ιιι/'.ίίιΐι \ ηίπιΐίΐΐίιΐΐΐιΐ' ΙΐίΐΤβ{ΐΟί 4β(εΗΙΟΓΪί :

(Ίη) ηιιοί άηοί Αηάαύαΐα» ά\$ΙαΑϊαηΙβϊ ϊηΐβτ Μ· αρί-

:ιΐ -..·.<· »ΐι· (αΐεοτ. Ι'ίι Ίι ('.ιΐ}κίί<ΙιΐΛ, Ι'ΊΙί/ιιιι ιΐι' ΡαΐΓΪί

α$ε ίΐώίίαιιΐία, ετταη» ίη εο ηαοά προβιλήν αίίετίΐ.

Κ τ&ρ«ηΐ Οπ0ίΊΐβ5 )ΐιιΙα Αήιιιιι εΐ Εαηοηιίιιηι η-ρίΐ-

·:ΐ:<α . ιαηι νεί ρΓοΙαΙιιιιιααε, νβΐ ηαΐηιη, ηε Οείΐί ΡαΙίτ

ιίιΐ'ίΊιΐΐιΐΓ ι» ρατΚί. Μιιι ίηιιιΐη ΙΙίειοιινιιιί ϋ<·ΙιοΙί»δΙεδ

προβολήν Ιιίε βδβε εΓειΙϊι εχαΐΐΐΐιΐίαιη, εΐ εξοχήν :

βΐ εΓΓΒΓε ρΓορίεΓεη Οαηιΐίιΐιιιη, ηιιοίΐ Ρβιπεηι εχοεί-

ΙοηΐίοΓΐΐη Ρίΐίο ιΙιοοΓεΙ. δεά βΐίυϋ ε»1 προ6ολή_ςιι»ιη

βΐΐβΐίβηηα. Ν(·<|ΐκ: πιιιη ητΐι· ^υΐδρίβιιι προβο/.ή (Ιίεί

ρυΐβϊΐ; Ιιιτ £81 ο\ι:ο!ΐ»·ιιΙι;ι ΜΙΙ'ΪΙΊΤ ρποΐίΐυδ. '

προβολήν \3ΐεηΐϊιιιι& ρΓθ(Ιηεΐιοη.εΐΗ ο]ΐι$ιηο<11 νοο»-

1)31, ((11,1 ρΓΠΓΚ-ΙΐΙΐΙΙΙΙ Η!) ^ΕοΐΐίΙΧΙδ ,Ιΐ'ΛϋΊ! ΙΙ^ΜΤΙ'ΙΐίΚ .

ΜιιιΊππιι (ΌΐιψιΐΜΐο 3ε εοιίδΐίΐιιΐο ΡΙεΓοηΐ3ΐε, εΐ

.•Ι'.οιίΓ Γε8ΐίΐπΙο, ϋε εοηιηιιπιί οηιηίυιιι νοίιιηΐ.ιΐε,

ΙΊΙΙΙΙ ιιιπΐδ(]ΐιΊδ(|Ηβ ι]ΐΐ!ΐι1 |Ι;Ι|Μ·|Ι:ΙΙ ρΓ;θϊΙ.ιιιΙί*5Μΐπιιη

ΐ'οηΓειτεΙ, ιιον.υηι ςιιειηϋβιιι ριοιίϋ^β Γείυηι, νϊΗο.-

Γκ·(·1 ίεδίιιη, δίνε όΐιπβΐιιιη εΐ δηΙν:ιΙοι·εηι. ΥΊιΙο

ΙΙηβΓεδ. 31, ηυιη. 13; ιώ'ι ^€οη«δ οηιηεβ βΐΐ προία-

λέσΟαι πρόβλημα είς τιμήν χαΐ δόξαν του Βυθού.

ίΙ;ρε ε«ΐ ν.βίειιΐίηίβηο προβολή. ΑΙίηηιιΊ τροβολήν

Υβτΐιί ρτοάΐ(ί.ίίί»ιεηι ηρροΐΐαΐ'ε ιιίΐιίΐ ρπ>!πΙ><>ι. ΙΜ Ά

Οη-^οΐ'ΐο Λ'ηζϊ.ιιιζ. ε.·Βΐεπ8(ΐιιε Ρ3ΐΓΪ1)υδ

βολεύς ΡαΐοΓ ιιηηΓιιιαίιΐΓ.



215 8. ΕΡΙΡΙΙΑΝΙΙ 2«·

081 εχρβΓβ. Γί1ϊιΐ5 \·«ΓΟ 8ΐιιο Ιι·ηιροι·<; ββηίΐιΐδ 3 Ρα- Α νως γϊννηΟί'ις υπό του Πατρός, καΐ -(λ αίώνοιν χτι-

Ιι·ε. <>ί 3ΐιΙβ δίβειι!» ΐ'ΐΐΜΐιι* 3ε ΓιΐΓκΙιιΙιι*, ρπιιςφίαπι σθείς καΧ ΟΐμελιωΟε\ί, ουκ ην πρδ του γεννηΟήναι·

ι;ϊ;ιιι:π:ίιΐΓ ηοη ΓιΓιΙ. δε(1 δίηβ Ιειιιροΐ'8, οι 3ΐ)1ε

οιηιΓια ^εηίΐυβ δοΐυδ 3 βοΐο Ριιΐπ: ρηοιίιιιΐιΐδ 681.

Νοη εηΐίϊΐ ίυΐεπιιΐδ , ίΐιιΐ εοίείεπιιΐδ εδί, ηβε ευιη

Ρηίπε ϊηςοηΐΐιΐδ; ηεφίο ευηι ΡαΊΓβ εχδΐίΐίΐ ιιΐ ηοιι-

ΐιιιΐϋ (Ιέ Ιιι'δ, ΐ|ΐι;ι> 3(1 ηϋιιιΐ π·Γ<·ι·ιιιιΐιΐ!·, «[ΓίΓΠίβηΙ, ςιιί

ϊιΐϋ,ΐ'ΐπΐ:· ιΐιιο ρΓίπείρΐβ εοηδίίΐιιυηΐ. Υβπιηι βίο ΐ:ιιι-

(|ΐι;ιιιι ιπΓΊ;ΐ5 <·1 ρπηείρίυηΐ οιηιιίιιιιι ίιιιΐο οιιιιικι

Οευδ 681. ΟιιΒίβ ι.Ίί.ιιιι ίρδΟ ΟΐΓίδΙΟ ΡΓΪΟΓ 881, αϊ Λ

16 (ΙίυΊείηιιΐδ, ειιιη ϊ(1 ηιοιΓι» ϊη εεε1βδί3 ρΓΧΐ1ίε3Γεδ.

ΙμίΐιΐΓ (]υ3ΐειιιΐ3 3 Οεο ιιΐ 88561 εοπδεειιΐυδ εδί , ηοε

ιιοιι ι·ι \ίΐ;ιιιι, 8ρ1εΐ)(1θΓ6ηι ε%ΐβΓ3(|αε, ηιιχ ίη

ϊρΜίιιι εο!Ιαΐ3 δΐιηΐ, Ιιβο Γ3ΐϊοηε ρι·ίηείρϊυιη ϊΐΐϊυδ

Οευδ εδί. Εδί ειιϊιη ΐΐΐο ΡΓΪΟΓ 3ε ρπηεερ$, υΐροίε

Οοΐδ ϊρΒϊιΐδ, ι)111 ;1ιιίι' ιρβιιιη Γιιεπί, 3ηιιο ιΊί:ιιη ϊΐΐε

αλλά άχρόνως πρδ πάντων γεννηΟε\ς μόνος ϋπδ μό

νου του Πατρός υπέστη. Ούοέ γαρ εστίν άΐδιος, ή συν-

αΐβιος , ή συναγέννητος τω Πατρί· ουδέ άμα τω Π»-

τρ\ τδ είναι ϊχει, ώ; τίνες λέγουσι τα προς τι, δύο

άγεννήτους αρχάς είσηγούμενοι. 'Αλλά ως μονάς χα\

αρχή των πάντων, οΰτως ό θεδς πρδ πάντων εστί.

Διδ και πρδ του Χρίστου εστίν, ως παρά σου μεμα-

Οήκαμεν, μέστ) τ$ έκχλησίςι χηρύξαντος. ΚαΟδ οίν

παρά του θεοϋ τδ είναι Εχει , χα\ τδ ζζν, χα\ τάς

δόξας, χα\ πάντα αΟτω παράσχοντα, χατά τοΰτο αρ

χή αύτοΰ εστίν ό θεός. "Αρχει γαρ αύτοΰ ως θεδς

αύτοΰ, χα\ πρδ αυτού ' εΐναι, δια τδ εξ αυτού. ΚαΙ

εί τδ, ίχ γαστρύς, και τδ, Εκ Πατρύς έξή,ίθοτ, χαΐ

, ως μέρος του ομοουσίου, χα\ ως προβολή ύπύ

τίνων νοείται, σύνθετο; Εσται 6 Πατήρ, καΐ διαιρε

τός, κα\ τρεπτδς, κα\ σώμα κατ' αυτούς, χα\ τδ

όσον έπ' αύτοϊς τα ακόλουθα σώματι πάσχων ό ασώ

ματος θεός. Έ^ίώσθαί σε εν Κυρίω εύχομαι, μακά

ριε πάπα. "Αρίίος, Έθάλης (79), Άχιλλεύς , Καρ-

ι«ί>νη?, Σαρματας, "Αρειος, πρεσβύτεροι· βιαχονοι,

Εϋ^ώϊος, Λούχιος, Ιούλιος, Μηνάς, Έλλάδιος, Γάϊο;·

επίσκοποι, ϊεκοϋνδος Πενταπόλεως, Θεωνάς ΑΙ·

6υς (80), Πιστδ;, δν κατέστησαν εις 'Αλεξάνδρειαν 'Λ

'Αρειανοί. -

Θ". Ως οΰν οϋτω παρεκινεϊτο (81) τα πράγματα,

ρ(!ΐ·Ιιιι·1>3ΓϋΙιΐΓ, ΑΙεχ3ΠίΙεΓ 3(1 Οοηδΐ3ηΓιηιιηι ΊιιιρβΓα- Γ, Αλέξανδρος Κωνσταντίνο) τω βασιλεϊ γράφει. Όμα-

ΙΟΓβπι δεΓΪρδΐΙ, ηιιί ΑΓΪυηι εηηι ηοηηιιΐΐίβ ερίβεορίδ καρίτης βασιλεύς συγκαλεσάμενος τδν "Αρειον χαΐ

τινας επισκόπους άνέχρινεν. Ό δε τους συμμύστας

Ιχων τδ μεν πρώτον ήρνεΐτο εις πρόσωπον του (5αβι-

λέως, ϊσωθεν δε είργάζετο την συσκευήν της Εκκλη

σίας. Ως οΰν συνεχαλέσατο αύτδν Ο μακάριος Κων

σταντίνος, ως χαΐ εκ μέρους Πνεύματο; αγίου έν-

,ίποιΐ 8ΐ Ι8ΐίιΐ8ΐηο4ΐ! Ιοςαβη4Ι

1; εΐ : Α ΡαΐΓβ εχΐνί, βΐ νοήο *, ([ΐιαδί οοηδίιΐ)-

ρβπβιη, ηαΐ εηιί$8ίοηειη ευηι ηοηηυΐϋβ

:ιΠΊ[ΐι:ιΐ'ιι!!Ν, εοΐπρΐ)8Ϊ1ΐΙ8 ιτιΐ 3ε άίνΪ8ί5ΊΙΪ8 Ρ»(6Γ βΐ

ιηυΐ»1)ϋί5 : Ιηιο ϋίοπιπι ορΐηίοηβ εοΓριιβ βΐ,

ΐη ϊρκΐβεβΐ, ΐ]ΐΚ!· εοι-ρονΊ οοηβοηίαηεα Βΐιηΐ,

«•χροΓδ εοΓροΓΪ3 Οβϋί. Ββηο ν»1θΓε Ιέ ορΐαηιιι$ ϊη

ί'οιιιϊηο, 1)θ3ΐΪ88ίιηε ραρ.ι. Απυ$, ΕΐΙΐ3ΐε8, ΑεΙιίΙΙϋ-ί,

(';ιι·[ιιιηΐ'Ν, 5αΓηΐ3ΐ3$, Λιίιΐϋ, )ιπ^!ι\ΐι·!·ί ; ϋίβεοηί,

ΙΊιιζοίυβ, Ι.ικίιΐΗ, .Ιιιΐίπ^, Μεη38, ΗεΙΙαίΙίιΐΒ, εαϊιιβ;

ορίβοορί, Ηιτιπιιΐιικ ΡεηΙηροΓι$, ΤΙιεοηαϊ ΑΓπε:οιυ8,

ΡΐΒΐιΐΒ, (]ΐιΐ ΛΙι·\;ιιΐ(Ιι ϊ;ι· ;ι!ι ΑΓΪ3ΙΙΪ8 εοΐΐοεβίυβ <·>ι.

734 '^· '-'"-1 ί(3(|υβ ι··πιιιι 8ΐ3ΐΐ!$ Ιιΐϋ ιιιυΐϋιιικ

ενοεαπ8 ϊηΙβΓΓΟ^ηνίΙ. Αι ίΐΐο 8θϋ3ΐϊυιη βυοπιπι ξΐΐ$β

8ΐίρ,ιΐΐί8 ριίιηιιιιι εοΓαιη ίηψϋΓβίοΓε ϊηΟεΐαΐυβ εβί,

ειπιι ίηΐεπηι ΓεπιοΓι$ ;ιι·|ιίΐι·ί?; οεευΐΐη εοηίρα Εεείε-

ΝΪ.ΙΠΙ εοιιβίΐία ιηοΙίΐ'οΐιΐΓ. ΙπιρεΓαΐοπ 1)β3ΐ% (ηεηιοπχ

€ΐ)ΐΐ8ΐ3ΐιΐίηυβ ευιη αΓεεβδεηβ, νείυΐ βΠΙηΐιι ηυοιίαιη

:,ιιΐ!(·ι ϊ δρϊπίαβ ΐηιρυΐδυβ, !π* ΊΙΙηιη νεΓίιίβ :ιΐΠιΐιΐί ε8ΐ :

ΓοηΠιΙο ΐΗ'ΐι, ΒΪ ΐ|ΐι|ιΐ ι·:ι)!ίιΙι· (1ί8$ΐιηυ1ε$ 3ε

. χτι, 28. * Οεβδί ίχων το.'ΡδβΙ. ειχ, 3.

(79) "Αρειος, ΈΟά,Ιης. δεΓίϋε Αειθαλής, βΐ

'Αχιλλάς. Αρυά ΪΙιΐ'ΐκΙιιι , πιπί 1ίΙ>. ι , εορ. 4, ίπ Γιπε

εριβ,ΐοΐχ Λ1(·\;!ΐΐ(Ιι·ΐ υ,ά Όμώτνμοτ €οη*1αηΐίηορ<,1ί-

ΐιιιιπιιΐ 8ΐιΙ)]ΐεϊυηΐυΓ εοΓυιη ηοιηϊηα, <μπ οΙ> ΙΐίβΓεβίη

ι'ΧΓοιηηιιιιιίεηΐί κιιηΐ ; 3ΐηιιβ εχ ρρε8ΐ))Ίεη8 βοΐιιβ

Λπυβ !ΐηιιιίη:ι1ιιι· : ιϋ;κ·ιιιιί Υ8ΓΟ 9, 'Αχιλλάς, Ευ-

ζώϊος 'Αειθαλάς, Λούκιος, Σαρμάτης , Ιούλιος, Μη

νάς, "Αρειος Ετεροι:, Έλλάδιος.

(80) Θεωνάς λίβνς. ΓιιΊΐ Ηίο ερίβεορηδ Μητιτια-

ι·ί<·χ. Οε Ρίδίο ιιΐΓΐιΐιο εβί ϊιι Ερίδίοΐβ ,ΐπΐίι ρηρχ,

ι|ΐι::ιιι Λροίυ^ία; % Αΐ|)3η3δϊΐ18 ϊη86Πΐίΐ. ΓΙΓι ι1:ιΐιιη·ι-

1(ΐδβδ8εϋίεϊϊιΐΓ3ΐ) ΑΙεχαικΙρο ορίχοορο ΑΙεχαηιΐΓΪηο,

ϋΐ Νίεχηα δγηο(Ιο ; 3ΐςυε 3 δι'οιηιΐο Ρειιΐηροΐίΐηηο

Γβδίίΐιιΐιιβ; ηεςυο.ειι]»δ θΓ(1ϊηΐδ Γιιεπί εχρι·ϊιηΐΐιΐΓ.

Ερί&ΐομιιηι Γυϊδδε (Ιοι·εΐ ΚρΊρΙιηηίυδ, ςικ>ιη ρΐίίΐιη

Λ[Γ\,ΙΙΙ.|ΙΊ;Γ· ι ιιΐίοι'.ιΐιιιιι 6880 »1) ΛΙΊΜΙΠΗ 8εΓΪΙ)ϊ(.

Υεπιπι ιιπίΐυδ εο ηοιηίιιο Α1εχ3ΐι<1ι·ίιιηιη Κεείβ-

Μ.ΊΠΙ ΙβηιιΚ. Μ ΐ|ΐι'ιιΙι>ιιι κατέστησαν δίηιρΙίείΐεΓίιΙεηι

68δ6 ροΐεδί, 3ΐ(]ΙΙ6 ιιηΓίιΙΙ $110 Η€ ιίιΐ',αιΐ ,ι! ι ΐ','χΐίίίι, ηιιιΐ.

Ιΐ3 ,ΙιιΙιΐίΝ ρηρ« : (Ιύδ'ε ήρνοΰντο τ!<ν Πιστδν ύ-δ Σε-

κούνδου έσχηκέναι την κατάστασιν. 8ε(1 ()ΐιΐ)(Ι ίηΙεΓ

:ι|ι ΕρΊρΙιαηίο ΐ'εΓειαίιιι·, ενευδηη ηοη

επνιύσΟη, λόγον αύτώ προσεφθέγξατο λέγων, δτι

Πεπίστευκα τω θεψ, εΐ δολίως ίχεις τι χεχρυμμέ-

Γϊη Μείεΐϋ ΐΛρδίιηι εδδβ δυρΓ3 νϊιΐίιηιΐδ. Ι;.ΐΓβϊιΐδ ϊη

Λ|·ί:ιη;<· |Ι;ΙΤΓ*ΙΚ ιΐβδεήρΐίοιίε ρεεεβνίΐ νΪΓ :ιΙίΐ)ΐ[ΐιί

(Ιίΐίςοηΐίδδίηιαδ. Ν»πι ΐ|ΐι;ΐ! άεϊηεερδ εχροηιΐ, εβ

ροβΐ Νίείεηιιηι εοηοίΜηπι ηοπίΐβπιηΐ, βηηο υηιΐβ-

εΐηιο, Ιιοε βδΐ ΟΙιτίβϋ 536. ΑΙ ΕρΊρΗβηϊυβ ΑΓΪΙΙΙΠ

, 3ΐιΐο Νίεκηιιη» εοιΛίϋυιη εχεεδδΐδββ ρυΐαΐ. Ιη αηο

βεΓίρίΟΓίιιη οιιιηΐυηι εοηδβιΐδΐι ΓεΓεΙΠίαπ. Νίπιίδ ϋΐυϋ

ιιοί ιιια 681 : νΐνβιιΐοηι ηιΐΐιυε ΑΓΙΟΠΙ 3 δνηοιΙοάΛπι-

ηηΐιιιη , εΐ ροδί 3ΐί(|ΐιοΐ βηηοβ Εϋδβ1)ϋ ορεπβ ΓβδίΊ-

ΐιιΐιιιιι Οοηδίβηΐίηοροΐί ηιοΓίιιιιιη βδβε. Οε (|αο ϋο-

εΓ»Ιοδ, Κυϋηιΐδ, ΤΙιεοίΙοΓείυβ , δοζοηιεηιΐδ ει αηΐε

οιηηεδ Αΐΐιβηβδΐιΐδ. Εχ ςιιΊΙιιικ οοΓΓΐαεηιΙιΐδ Ετ»ΐρΙΐ3-

ιιϊϋδ, ηιιϊ βχ ί.·ιΙδϊδ9Ϊηιίδ (|υί!>ιΐδ(<3ΐη βεΐϊδ, :ιιιΐ Νΐβίο-

Γΐΐδ ϊβΐ3 (Ιεδεί'ϊρδίΐ. δβηβ εαηι ρπηιυηι ΑΙεχίη^ΓΪηοδ

ϊΐΐυδ Ιυιηυΐΐυδ ει Λπί (Ιαιηιΐΐΐίοηειη ορίίηηΐδ ϊηι-

Ρ',ταΙΟΓ βεεορϊΐ, ΙϊιίεΓβδ 3(1 ΑΙεχ3η(1ι·υηι εΐ Απαπι

:ιΐΊ·Ί'ΐι·ι:·; ιΐΓΐΙϋ : <·1 0-,ππιι ('.οκίιιΐιπι^ΐ'ΐη Λ!ΓΝ;ΙΙΙΙ|Π.ΙΙΙΙ

(81) Ός οί*·οϋίω Μφειαηίΐτο. Μϋΐίυηι ίιι Ιιϊ&ΐο-

πιΐδϊΐ, ςπϊ οπβηΐβιη ϋΙ«"ΐ ρΓοεε1Ι»ηι εοιηροηβΓεΙ.

<)ιιθ(1 υ1>ί ηιίηΐηιε ρΓοεεβδΐΐ, Ιιιιη άεαιυιη Νϊοίτηηιιι

ΜΊΗΜίιπιι εοε^ίΐ : 3ε ροβίΓειηο βηηο, ιιΐί (Ιίχίηΐϋ»,

ιιιιιίβείηιο 3 ρεΓβεΙβ δ^ηο(Ιο ΑΓΪΙΙΠΙ ()οη8ΐ»ηΐϊηο-

ροΐϊηι ριτ ΙίιίεΓΛδενοεηνϊΐ. Ηκειεηιροπ1)υ5<1ϊδθΓβΐ3
' ''· :—.ι^ ΕρίρΙιαιιίιΐ8.
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νον, καΧ άρνΐϊιαι, τάχιον ό πάντων Δεσπότης έλεγξα·,

σ: ϊχει, μάλιστα καΟ' ου ώμοσας. "Οθ;ν καΧ έφωράΟη

τα αυτά φρονων, χαΧ είς πρόσωπον του βασιλέως

ήλέγχΟη. Πάλιν δε ωσαύτως ήρνεΐτο· καΧ πολλοΧ

αυτού (ι—ερασπισταΧ ύπερεδέοντο δια Εϋσεβίου του

Νικομήδειας. Όμοϋ δε ζήλω έπαρΟεΧς (82) 4 βαιι-

λεϋς, χαΧ έπιστολήν μεγάλην έγκύκλιον βλη τη" 'Ρω-

μανία γέγραφε κατά Αρείου καΧ της αϋτοΰ πίστεως,

πάσης σοφίας Εμπλεων καΧ αληθινών βημάτων ως

χαΧ αύτη είς ΐτι δεϋρο παρά φιλοχάλοις σώζεται,

περιέχουσα την αρχήν ι Κωνσταντίνος Σεβαστδς, μέ

γιστος. "Αρειος καΧ ΆρειανοΧχακδς έρμηνεύς, αυτό

χρημα είκών τε και άνδριάς εστί του διαβόλου. > Είτα

μίΟ' ετέρα, καΧ μετά τδ πολλήν πρδς αύτδν έκΟέσΟα;

εκ θείων λογίων άντιλογίαν, και Επος άπδ του Όμη

ρου πρδς αύτδν σχετλιασμού Ενεκα άποτεινόμενος Β

παρέΟετο, δπίρ καΧ αύτδ άναγκαϊον ενταύθα παρα-

ΟέτΟαι ήγησάμην καΧ Εστίν "Αγε δη άδδες '

"Αρειε (85), ασπίδων χρεία. Μη γε συ τούτο ποίη

σης, Ικετεύομεν έπιτχέτω δε σε ή γούν Αφροδίτης

ομιλία.

Γ. Βουλομένου τοίνυν του 'Αρίίου εν τη° Κωνσταν- '

τινουπόλει όμοϋ συναχθήναι, Εύσεβίου άναγκάζοντος,

χαΧ τα μεγάλα παρά βζειλέως Ισχύοντος καΧ παρ-

ενοχλοΰντος τίο εν Κωνσταντινουπόλει επισκοπώ κατ'

εκείνο καιρού, κάκείνου μη βουλομένου μετ' αύτοΰ

σνναχΟήναι, μήτε εις κοινωνίαν αϋτοΰ έλθεΐν, χαΧ

βιοφορουμένου, χαΧ στένοντος, του δε Εύσεβίου λέ

γοντος· Ε! μη βούλει ίδια τη" προαιρέσει, τη αϋριον

ήμερα, Κυριακής έπιφωσχούσης, συν έμοΧ είσελεύσε- _

τβι , καΧ τί δύνασαι ποιήσαι ; Ό δε ευλαβέστατος

επίσκοπος χαΧ θεδν φοβούμενος Αλέξανδρος, ό της

ούτης αρίστης πόλεως επίσκοπος (ομώνυμος γαρ ην

χαΧ ούτος τω εν Αλεξάνδρεια), δι' δλης της ημέρας,

έξότου ηχούσε, χαΧ της νυχτδς, στενάζων καΧ στυ-

γνάζων διετέλεσεν ευχόμενος καΧ παρακαλών τδν

θεδν, ή αύτοΰ την ψυχήν παραλαβεϊν, ίνα μη συμ-

μιανΟζ τη του 'Αρϊίου κοινωνία, τ) ποιήοα! τι παρά-

&ςον· όπερ καΧ έγένετο τούτω. Του γαρ Αρείου

προελΟεΐν κατά τάς νύκτας έπειχΟέντος έπΧ τδ παρα-

σκευασθήναι, διέρχεται μέχρι του άφεδρώνος, καΧ

ϊνδον εν τοις άβάτοις καΟεζόμενος ευρέθη λακήσας

καΧ Ικπνους γεγονώς. Ως δε ούτω κατείληπται εν τψ

δυαώδει τόπω άποοούς αυτού τα τέλη (84), καΟάπερ

χαΧ έξήμεσεν άκάΟαρτον κακοπιστίαν. Ο

ΙΑ'. Ως ουν ταύτα έτελέσθη, ό βασιλεύς μέριμναν

συνεισενεγκάμενος τη Εκκλησία, δια τδ ήδη πολλά

κις πολλούς είς αλλήλους διαφέρεσθαί τε καΧ σχίσμα

τα πολλά είναι, συνεκρότησεν οίκουμενικήν σύνοδον

ων καΧ τα ονόματα εις Ετι δεϋρο σώζεται τριακοσίων

δέχα καΧ οκτώ επισκόπων καΧ άναΟεματίζουσι την

Αρείου πίττιν εν τη" Νικαέων πόλει , καΧ έμολογούσι

ΐ|ΐι:ιιιι ινΙι,ΤΓΜίκ: Ιέ :>1) οιιιιιίιιιιι Ποιιιϊιιΐ) εοιινίοΐιιιιι

ίη, ηΐ3χίιηο ρι·ι ηπειιι ρι^ίιπ ;ιιιιΙιπιι εοιιεοροτίδ. ^ικ»

οχ ΙεηιροΓΟ ίί8(ΐ6ΐ)ΐ ίιι βιτοπίιιΐδ ηχΐ'ΟΓε ιΙερΓεΙιεηβιιβ

3ε εοπιηι ρι·ΊηεΊρβ οοπνίεΐιι.';, ίίοπιιη πιΠεί3(ιΐ8 εδ(.

Ει ρΐκπηυε ΗΙίυ8 ραιι-οιιί ρηο οο ροΓ ΕιΐδεΜιιηι Νί-

εοηιειίίχ ερίδεοριιηι 3ριιϋ ρι·ίηείροηι εςεππιΐ. δε<1

ηίΐιίίοιηίηιΐδ ίιηρεΓηΙΟΓ ιΐίνίηχ Γιϋεί 3Γΐ1θΓβ εοιιιιηο-

Ιιΐ8, ερί$1οΐ3ΐιι ΙΙΙΊΗ' Ιοιι^ηιη εΐ ΐ!ΐιι·νε1ί<·;ιιιι 3ΐΙ οιηιιοδ

Κ(ιΐικιιιη ίιιιρεΓίο χιιΐΐ'.ΐίΐικ ίκΙνί'ΓΜίϋ Αιϊυιη ε]ιΐδ()υβ

(ίο^ηΐΛ βεηρβίΐ, οηιιιί δβρίοηΐίβ 3ε νβπΐ3ΐε ΓεΓοηηηι,

(|ΐι;ι· ίη Ιιικϋι'ΐ ιιιιιιι ιιβηιιε ιΐίοηι εηιΊίίοπιιη ιικιιιϊΐιιιβ

ΙΟΓίΙιΐΓ. Ηιφίδίηίΐίιιιη (_·8ΐ : ι Οοηκίβηΐίιιιιβ Αιι^ιΐίΐιΐδ,

ηιαχίιπυδ, εΐε. λπυβ ευι» Λιϊϋΐιίί ιιιιιΐιικ ίηΐεΓρι·ε8

ίρ8Ϊ88ίηΐ3 081 ιιιι:ι^ο 30 κίιιιιιΙ:ιι'πιπι (Ιϊιιΐιιιΐί. ι Τιιιιΐ

ροδί 3ΐί3 ΐ|ΐκι·ιΙ;ιιιι -αε 1οη^3ΐη εχ 8εΓίρΐυΓΪ8 ΚΪΙΓΠΚ

ΊΙΙίιιβ ΓεΓιι(3ΐίοηειη, ροδίι-εηιο νεΓδίιηι ΐ|ΐιπιι<Ι:ιιιι οχ

ΙΙοηιβΓΟ οιιηι ίηι!ί§η3ΐίοιιο 3ε δίοιηβοΐιο εοηΙοι·(]ΐι<·(,

(|ΐκ·ιιι Ιιίι', ίΐϋΐτίΐιοικίιιιιι ρυΐηνί. Λί,'ΐ·, ϊικ|ΐπΙ,

Απ, είχροίδ οριΐδ εβί. ΥβΓϋΐιι ηε ϊιΐ

Π1Ι13, 3ο ΐβ δηΐιειη Υοηεί'ϊδ εοηδυείυϋο

Ιοεϋδ. Ρ. τΛρες.

(82) Όμοϋ δε ζι\Λφ ίΛαρΟεΐς. Ε(Γιΐ3 881 ΙΙΓΕΟ

βιΐ Λτίππι ρΐ Ατίηποδ ρρϊϊΐοΐο » Ρθ(Ιο- (85)"Ατ·6 <5|) οδϋες "Αρειε. €ΟΓ. οχ οαιίοιιι ερϊδίοΐα
! · τ "

ι , .

ΙΊΟΙΙ Μοπ,ΊΙο »ηπο 1δ!(5. Εν (|π:ι οιηι·ιΐιΙ;ιικΙιΐί> Ιιίο

10|ΐί|ΐΙ>»ιιϋ Ι«ιΐ8. Ι,ΡΚ. ϊΐη(|ΐιο Ιιπηο Ίη ιικχΐιιηι ε^ϋδ

ίιΐΐΐίιιιιι : Κωνιταντΐνος -;(<ασ·:ός Μΐ;ιιτος Άρείω

χαι 'Αρειανοίς, ΐ|ΐι.ι· ··. ι ίιι&ίπμΐίυ. ϋΐ'ίικίε Κακδς

Χ. Ρθ8ΐ 1ι;ι'<· <:πιιι ΛΓΪΙΙ» €οη$1»ιιΙίηορο1ί <">ΐ4ιο-

ΙΉ·.ι·· Ι1ιτ[ι>ί;ι· εοηιηοιιηϊοηειη ;ιΙ1(·ι·ΐ:ιπ>ι, Ϊη8ΐ;ιη1υ

νίυΙειιίεΓ Ειΐ8θΙ>Ίο, ηυί αρυ<1 ίιηρεΓαΐΟΓειη ρΙυπηιΐΗΐι

ροΐεΐ'αΐ, οΐ Οοιι$ΐ3ηΐίηοροΗΐ»ιιιιηι ορίβεοριιιη ιιιο-

1ε$Γιυ8 ιιΐ'ςεηΐο, ηυί εοιηιιιιιηίυιιειη ίΐΐί ι1:ιι·ι· ιιοίειι^,

εΐ |ΐι.·ι· νϊιη ορρΓε$8ΐΐ8 ΐηςεηιϊβεείοΐ; οιιιιςιιο Ειΐ8β-

1'ϊιι$ ]»ειατεΐ : Νί$ί &ροιιιο νεΙϊ$ 3ΐ1ιηϊιΐει·ο, ι·.ι ;ι^! ίιια

Ιιιεε, ςικβ Οοιηίηίϋα ΟΓΙΙ, ιηβευηι ίη οεείεβΐκιη ΗΙ-

ίΐ',ιΐιίί. . ΐ[ΐΓπΙ αυίειη οοηΐΓ3 ηοβ εΟΐεϊβ!>? ΐιιπι (Ιβιιιιπιι

κ%ΐθβίίί!ιηα8 ερίβοορυβ αε Οβυηι Ιϊηιειΐ8 Λ1(·χ:ιιι-

(1οι· Εοι;1ε8Ϊ;Ε ΊΜϊ ρι.ιΊ.τΐιικ, (|ΐιί Αΐεχαιιάπηο ορϊ-

ΝΜίρ.ι οοςιιυηι ίιιίβ εΓαΐ,υ!)) Ιι;π· ίίικίίίΐ, Κ>13 «Γιο βο

Ι"«·ΙΓ· ειιιη 735 Ββιη'1υ ;"'· ΙΙΚΚΙΌΓΟ ϊη ΟΓαΙίοηβ |Κ:Γ-

δϋνιτανίΐ, δΐιρρίεχ η Ποο ΙΚ-ΙΠΙΗ, υΐ \νΙ αιιϊηιηιη

5ΙΙ3Π1 ΐτι ί|ΐι·π·ι, ιιβ $ο Λιίί οοιιιιιιιιηίοιιβ ροΙΙιιβΓεΙ,

3ΐιΐ $ΐιΐ|ΐεικ1ιιηι ηιιίιΐϋηηιβΐ ίιιιΐ8ίΙ:ιΙιιιιι Γηεοΐ'εΐ: (|ΐιοι1

ηιιϊιίειη ροϊΐεπιιβ οΐιΐίιιιιϊΐ. Νηιη Απυ$ ηϋεΐα νεπίΓΐβ

Ιΰνβηϋΐ βΓ3ΐΐ3 ρπο^ΓειΙϊ εοαείιιβ, εΐ ίιι βοοοδδΐιηι

:ιΙ'ϊ(Ίΐί, ΐπ ]']>.:! ι <>!ΐ;ι ι!ι.·$ίί1ειι$ «Ίτριιιΐ, ηε ιηοπυυι

681 ίηνειιΙιΐ8. Ιΐα ίϋΐίϋΐδϋίιηο ϊιι Ιοι:ο τοριτίιΐδ εί·(,

<[ΐ:;ι ϊηΐεδίίιι.Λ οηιηία ρβΓΐιιύβ ι>]εα$86(, 2ΐςυε ίιη-

ρΐΙΓΪ88ίηΠΙΙ1) ιίημ,ίιΐΗ νοιιιικτιιΐ.

. ΗΪ8 3(1 ΙΊΠΙΙ ιτιοϋυιη ςεδίΐβ ίπιροΓβΙΟΓ Εεείβδίχ

, αιηι ];ιιιι, ρ1ϋΓΪ$(]ΐιε α $β Ίηνίοοπι (ΗκΜί-

άεπίιΐηΐδ, \3ΓΪ3 εβδοηΐ δείιϊδηι.ιΐιι,αΐευιηοηΐεαηι 8>·η-

ιχΐιιιιι Γο11ΐι;Ίΐ οεαχνπι ορϊδεοροπιπι, (|ΐιοπιηι ηο-

ηιϊη3 :>·.! ΙΙΙΗ- ιΐΜ|ΐκ· Ιοιηρυδ εχδΐ3ηΙ : Ιιί Νίεχ.τ; εοη-

μ: Γμ;ιΙ ι, ι!;ιηιιι:ιΙ<> Λνϋ (!ιιριιι;ιΐι', οι Ιΐιοιίον.ιιιι Ρϋίπιιη

Ιίιίπιΐ ίιηηιυΐ3ΐ)ί1εηι, ι·ι :ιΙ> βροδίοΐίϊ αε ρΓορΙιείίβ

έρμηνεύς αυτόχρημα, εΐη.
"

Λρες "Λρειι.

(84) Άπνδονς αΰταν τα τέΛη. Τέλη Ιιΐο ρΓΟ ί»ι-

Ιαίίιιίί βυηιυιιΙυΓ.
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ΐι·ηιΓιΐ»ιη οοηΠπικιηΙ. ΡοίίΓοιηο υ!>ΐ δΐώδεπρδβΓβ Α την των Πατέρων όρθόδοξον πίστιν καΧ άκλςνή, καΐ

άπο των αποστόλων και προφητών παραδοθεΐσαν.

Τπογραψάντων δε των επισκόπων εις ταύτην, καΧ

άναθεματισάντων την 'Αρειομανίτιδα αϊρεσιν, ούτω

γεγένηται. "Αμα δ» καΧ εν τφ ούτω κανόνας τινάς

ΙΟηκαν εν τη συνόδω εκκλησιαστικούς· όμοΰ δε καΧ

περΧ του Πάσχα ώρισαν μίαν ενωσιν καΧ όμόνοιαν την

άγίαν θϊοΰ πανάρετον ήμέραν γίνεσΟαι· επειδή δια-

φόρω; παρά τισιν έφυλάττετο. 01 μεν γαρ προελάμ-

6αν·>ν, οι δε εμέσαζον, οι δ£ μετέπειτα έπετίλουν

καΧ απλώς πολλή φράσις ' ί)ν κατ' εκείνο καιροΰ.

Τούτων δε 6 βεο; τδ κατόρθωμα δια του μακαρίτου

Κωνσταντίνου έδράδευσεν ειρήνης χάριν. Ός ούν

άνεθεματίσΟη 4 "Λρειος, και ταϋτα ούτως έπράχθη,

εν τω αϋτώ ετει παύεται (83) Αλέξανδρο; του βίου,

καΧ διαδέχεται αυτόν Ά/ιλλδς. ΤΗν δε καΧ Θεωνάς

κατασταθείς ύπδ των Μελητιανών. Τότε διαδέχεται

Άχιλλάν τον έπίσκοπον ποιήσαντα μήνα; τρεις Αθα

νάσιο; 6 μακαρίτη;, ων τότε διάκονος Αλεξάνδρου,

καΧ ΰπ' αύτοΰ απεσταλμένος έπΧ τδ κομητάτον, ψ 4

Αλέξανδρος, μέλλων τελευτ^ν, παρήγγειλεν άποδο-

Οήναι την έπισκοπίαν. "ΕΟο; δϊ Ιν Αλεξάνδρεια μη

χρονίζειν μετά τελευτήν επισκόπου τους καθιστάμε

νους, άλλ' άμα γίνεσΟαι ειρήνης ένεκα, του μη πα-

ρατριδά; γενέσθαι εν τοϊ; λαοί;, των μεν τόνδε Οε-

λόντων, των δε τόνδε. Κατέστησαν δε δι' ανάγκην, μη

παρόντος Αθανασίου, Άχιλλάν. Ό δε θρίνο; ην

καΐ ή ίερωσύνη έτοιμαζομένη τφ εκ θεού κεκλημέ-

νψ, καΧ άπδ του μαχαρίτου Αλεξάνδρου ώρισμένψ.

ΈπεΧ οΰν, έλΟόντος Αθανασίου (86), καΧ καταστα-

θέντο;, δντο; περί την πίστιν ζηλωτοϋ σφόδρα, χαΧ

τη; Εκκλησία; ύπερπάσχοντος, ήδη συνάξεων πάντη

κα'ι αποσπάσματος των λαών γινομένων ΰπδ των Με

λητιανών καλουμένων δι' ην εν τη περΧ Μελητίου

υποθέσει αϊτίαν προδεδήλωχα, καΧ βουλομένου την

συνένωσιν τη; Εκκλησίας ποιήσασΟα'. , ένεχάλει, καΧ

ήπείλει, ένουθέτει τε, και οϋδεΧς.ήνείχετο.Όθεν πάν

τα τα κατ' αυτού κινηΟέντα εκ του υπερβάλλοντος

εν αύτω ΟεόΟεν ζήλου έπράχθη τε καΧ συνεσκευάσθη·

ώστε καΧ εξορίας αυτόν ύπομεϊναι, χαΧ της των

Άρειανών μεταδυναστείας ' άδικωτάτης άχοινωνη-

σίας. Άλλα περΧ του μακαρίτου Αθανασίου έως έν-

ταΰΟα έχέτοί. Έ(ίρήΟη γαρ τα κατ' αυτόν κατά λ«-

πτότατον άνω εν τη Μελ^τίοι» υποθέσει.

•ι, (·ι ΑΠΙΙΙΚΙΙΙΙ ΙιχΓεβίιη 3ΐΐ3ΐ)ιεπΐ3ΐε<1ενονεΓε,

ϊ γιιοι1ο ΠιιΪ8 εδί ϊιυροδίΐιΐδ. Ε3(1εηι ίη «νιιοιίο Γ.ΊΠΟ-

ΐ!ββ ηιιί(1»ηι εεείεδίββίίεί εοιηΐίΐί βιιιιΐ; ηεεηοιι 01

<Ιε Ρ;ΐ5εΙι:ιΐί* εεΙεΙ)ΐ'ΐΐ3ΐε εοηδίΐΐιιεηιιιΐ, ιιΐϊ 83ηεΙα

ϊΙΙα Γεϋ^ίοδϊδδίηιβςιιε (Ιίεδ εοϋειη Ιοηιρορε βυηιιηα

ευιιι εοηδειΐ8ίοηε ίε ευικοηΐία εε1εΙ>Γ3ΓβΙιΐΓ; ηαιη

αηΐεα ηοη (.·:κ1ι:ιιι οιηηΐιιηι (τιιΐ οΙ)$εΓν3ΐίο. ΟιΓκΙιιιη

εηϊηι αιιΙβνΰΓΐ«ώ&ηΐ, 3ΐίί πιειίίη ΐβιιιρορε, ηΐπ ΡΟ&ΙΓΟ-

πιο 8:ιεπιιιι ίΐΐιιιη ιΐίπιι 3£ε1)αηΙ, εΐ, υΐ ιιιιο νΐΊ-Ιιο

ιΐίεβιιι, δΐιηιηκι ι.τ:ιΐ ριτ ΠΙικΙ ΐεηιριΐδ εοηΐυβίο. Ουχ

οιηηί3 ραείδ εοηδίίΐυβηϋχ ^ι :ιΐϊ;ι Ιιΐ'ΐιΐϊ ϋοηδίΐηΐίιιί

ορεΓ3 30. δΐιιιΐίο ΐ'οιιιροιιί 1Ι(Ίΐί ρ;κ Πίο:ιι ϊΐ|ΐιΐί νοίιιίΐ.

Ρθ8ΐςιΐ3ΐη Ατίαδ ρΓΟίεπίρΐιΐδ 081, εαΊβι·3ηιιε Ιιοο ηιο-

ιΐο ^ι:;.ΐ:ι δΐιηΐ, οοιίΐ'ΐιι 3ΐιηο ηιΟΓίυο Α1εχ;ιιΐ(1π) ΛΙε-

\3ΐι<1πιΐ3ηι ΕεεΙε$ί:ιιη ΑεΙηΙΐ3$ οΐιΐϊηιιίΐ.

ιρίΓϋΐ ΜϋΙεΓιβηϊ Τ1ιεοιΐ3ΐιι ορρο$ιιο·;ιηΙ. ΛιΊιί1Ι;ι ·

Αΐυχ.ιικίπηί (1Ϊ3θοη.ιΐ8, :ιΙ> ευιμιβ ηιΐ <:οηιίΐηΐιιιη ιηίδ-

8!ΐδ, ευί ιηοΓίεηδ ΛΙι·\;ιικ1<Μ· ερίδεοραΐυιιι εοηιηιίΐΐί

ιιι;ιιιιΙ;ΐνει·;ιΐ. Υοππη οιιιη Ιϋκε δίι ΑΙεχ^ικΙτία: εοη-

βιιβίικίο, ιιι ροκί ερ'ΐδεορϊ ιηοηεηι βυεεεδδΟΓ ηοη

«Γυΐίυδ (ΙίΠΊτΒΐιΐΓ, δεϋ 8υη;ικ)ε ρβείδ Ιιιεηιΐιε βΐ-βΐΐα

8 ιΙ)Γθ«εΙυΓ, ηο 3ΐϋδ Ιηιιιε, 3ΐϋδ ϋΐιιιη ηηιρίεείεηΐϊ-

ΙΐΊδ ]πι·|,'ί;ι ϊη νυΙ§ιι$ ει εοηίοηΐίοηεβ εχδίδΐιιιιΐ; :ι!ι-

π· ηΐ<! ΑΐΙΐ3ΐΐ3δίο ΑεΙΓιΙΙαιιι 8ΐιΙ)8ΐΐΐιΐ6Γε 736 <Ό3οΙΐ

Β'ΐιιΐ. ΕηίιηνεΓΟ δειίεδ ει ηε ροηΐίΐίεαίιΐδ ιΙιΊι<Ίι;ιΐιΐΓ.

ΊΊΪ (Ί 3 ΠεΟ νοι·:>1ΐ!ϋ, εΐ 3 1)8310 Λ1ι·\:ιιΐι||·<ι ϋΟΙΙδίί-

Ιιιΐιΐδ Γιιι;ι·;>1, ^)ιιι ΠΙΟΧ ιιΐ ΛΙιΐχ;ιικ1ι·ί;ιιιι νοιπί, εΐ ερί-

8οοριΐ8 εκβίυδ εβί, νείιεηιεηΐϊ ι·βΓΐ£ίι>ηίδ 3Γ(Ιοι·ε .

5ϋ8ΐιΐ3ΐΐδ, βε ιϊερίοι-βηϋο ΕοεΙοδϊΐΒ δίβΐυ εοπηηοΐυδ,

<··.ιιιι ιιΐιίιριΐ! (·<ιιιν«Ίΐΐΐ(·ιΐ1;ι, αε ροριιϋ ϋϊνηηϊα 3 Με-

ΙυΓιαηϊδ (ίΐ'ίοιιΐ, οΙ» εβηι Γ3ΐΐδ3ΐη ΐ[ΐι:ιηι δίψΓα εχρο-

8^ηιιΐ5, ειιηι ϋε Με1βΙί»ηο δεΙΓίδίηβΙε 3§ει·επηι$, ίΐΐο

Γ.ειΊεβϊβδ εοηβΛεϊβΓΟ εΐ 3ιΙ εοηεοηΐίβιη Γβιΐΐ^ετβ

ειιρϊεηδ, ΊιιεΓερβηάϊ, εοηιΐΓΪηϊηάί εΐ Ιιοιίαηιΐί Ιίηεηι

ιιιιΐΐιιπι Γ;ιπ<·Ιι;ιΐ, 3υδειιΙΐ3ΐιΙβ ηειηϊηε. Εχ ςιιο οιηηοδ

ΗΙ.ε εοηΐι·3 ίρδυιη Ιυτ1>χ εοηΠηίχ 3ε εοηιρ:ΐΓ3[3Β

8ΐιηΐ, ηίι εχίηιϊυηι ίΐΐίιΐδ αηΙοΓειη, 3ε δίικίίιιηι ιϋνί-

ηίΐυδ ίη ευιη 3 Οβο εο1ΐ3ΐιιηι. (,)ϋ;ΐ' τβδ εο ιΐ3(|υβ

| ιΌοεδδΊΐ, ιιΐ Γι (:ι|ΐΐ(·ηΙι;ι· εχδΊ1Ϊ3 βυδίίιιιιεπί, εΐ ;ι!>

ΛΓΪ3ΙΠ8, (|ΐΓι ιιιιιι νΐι·ί1)ΐι« 38 ροΐεηΐίβ ρο!1εΙ)3ΐιΙ, ρβΓ

Μ!ΐιιηι;ΐΜΐ ίηιϋ^ιπΝιΐΐΊΐι εχεοιιιηιιιηίθ3ΐιΐδ ΙΙΚΊΊΙ. Υβ-

πιιη ιΐΐϊ Β. Αΐ1ΐ3η38Ϊο Ιιβείειιυδ. (^ιι;« εηίιη ;κΙ ευηι

ίΐΐΐίιΐιίΐκιηΐ, 81φΓ3 Πι Μεΐ8ΐΊ3Ι10 δ8ΐΐίδΙ1131β (ΙιΤ-ΙϋΓίιΙα

8ΙΙΙΙΙ,

1 Κ. φύρσις. ' Γ. μετά δυναστ., δειΐ οοιτιιρίϋδ Ιιίε Ι

Κτει παύεται. <)ιπη<|ΐιε ηιεηδϊΙ)ΐι$

ρο»1 Νίαβιΐ3ΐιι Ννικκίιπιι, .π! Αΐΐιηηαβ. ΑροΙ. 2 εΐ

ΤΙιβο(1οΓοΐιΐδ. 8ειΙ (]ϋ»; <Ιε ΑΙϋΧ3η<ΐΓθ δΐιοοοββΟΓη

Ιηηι Ιιυο Ιοεο, ηιιβηι ϊη δΐιρεί'ΊοΓε ΙιηοΓιϊδϊ ηιιιη. 6,

ιι:ιπ·;ι! ΚρΊρΙΐ3ΐιίιιδ, οπή ΙΓΐ5ΐοπ3 ιιιιΐΐο ηιη(1ο οοιι-

ΜΊΐΐίιιηΐ. Ηοεεηίιη εηιΐ8ΐ3ΐ.ηιυΓΐυο Λ1ι·\:ιιιι1ι·ο, ιιιιΐ-

Ιιπιι ηϋιιηι δΐιεεεδδίδδε ρΓχίεη Αιίοιοβϊιιιη : ι,Ιιρίι:

εοηιιηιιηί οηιηϊυιη οηΓιηιιπι νοίαηίαΐβ αε $πΠΓ3§ίο;

ΙΐΐΊ (,\ιΐ(ΐιΙίΐ"ΐ ΛΙ(ϊΧ:ιικΙι·ίηί εοηδεδβιΐδ ερίδΙθΐ3 Ιεδΐ3-

ΙΙΙΓ ηρικί ΛΐΙι:»ιι. ΛροΙ. 2. Ρπιβίτ» ίζΊΐϋΓ ΚρίρΙΐ3-

ιιίυδ Λ(·ΙΓιΙΙ:ιιιι Α1εχ3ΐιϋΓθ βυΙ)Γθ^;ιΙυηι ιϋε'ιΐ. >';ιιη

ροδί Ι'<·ΐι·ηιιι βειίεηι ϋίαιη (ειιιιίι, <·ι δαεεβδδυπεηι

Ι'ίΐΐιιιίι ΛΙ('\;ιιΐ(1πιπι ; 8ε<ΙίΙΐ]υβ αιιΐιΐιιη (ΙιιιιΙ:ι\:ιΙ

ιιιιυιη, υι ΜίερρΙιοι·υ8 ίιι ϋΐατοηκο εεπρίίίΐ. Αϊ Ερΐ-

ι«ιιι-

ρΐιηη'πιβ ΛοΙΓιΙΙα;, (]ΐιΐ ροδί ΑΙοχβιιϋπιιη 3

ΜΐΙΐΜ'ιΐιιΐπκ εβί, ηιεηβεδ ΐΓί1)ΐιΐΐΐΓβδ, εοϋβηκ

ρορε ΤΙιεοιιηιη 3 Μβίεΐίβηϊβ ΟΓάΊηβΐυπι

ςιιοά ηοιηο ηΐίιικ ρνθ(1ί(ΙΊΐ.

(86) Έαεί ου* έΛΟόντος Αθανασίου. Νΐιηϊβ ϊ«η·

ριιιΐΐ'ΐιΐιτ. εΐ ρΐΌΐεΓνε €3ΐηβΓ3ΓΊυί ίη Λρρεηϋίεε 3(1

ΝΊοερΙιοΓΪ Μιτοηίοοη (Ιβ ΑιΗΛηββίο δΐιυιιι ίηΐεΓροηϊΙ

ϊ'.ιιϋίΊΐΐϋΐ ; εΐ ςιιβηηιιηπϊ ίη^εηΐϊ αιιίιηο νβΓΪΙβΙϊδ ρ»-

ΐροείηΐυηι δαβερρίβδε Γ3ΐεηΙυΓ, ρΐιΐδ ΐΐΐιιιη 13ΐ»βη

((ΐιβηι οροΓίεπεί, βιιίδ ίικίϋΐβϊδίβ ειιρϊ(1ίΐ:ιΐϋ>ιΐδ ει

Β»εΓ3 ρτοίηηΊδ 3ΐΊ(]ΐΐ3ΐιι1ο ηιίδειπδβε ιΐοεεί. Οιιίδ ΙΜ-

ι1ΐΓΐ·.·κι:ΐ8 ΐδίβδ Γκο,οβ Ιβηΐιπιι 8ίΙ)ϊ ηιΐ(1;ιρϊ;»! δΐιιΐ'ΟΓβ

ηιίΓοίιΐΓ ροΐίιιβ (μιαιη εοιηωυιιί ρϊεΐαΐίδ ηοιπίηο βιιο
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1Ι!'. "Αρ:·.ος τοίνυν ούτος ένεπνεύιθη ύπδ διαβολι- Α XII. Κθ(1εο ρι» :ΐι! ΛΓΪΙΙΙΙΙ, ιμιί ρε$$Ιιηί άκιηοηΐί

κής ενεργεία;, χαΧ άθυρογλώττως άναισχυντΧ φερό

μενος, έπήρεν ούτβΰ την γλώτταν κατά του ιδίου

^ίσπότου, εξ αρχής δήθεν την παρά τω Σολομωνι εν

ταΐ; αυτού Παροιμίακ: λέξε-ιν έρμηνεΰσαι βουλό-

μενος, το, Ό Κύριος Ιχτισέ μβ «Ιρχή*·«5ίώ»· αυτόν,

χρύ τον αΙώτοςέΰεμ&ΛΙωσέμε. ΕΥ αρχή 3ΐρ<5 του

τη»· την χοίήσ-ο*, χαΐ Λρό του τάς αβύσσους

-' ιηηιι, αρύ τοΐ' προεΛΟκϊγ τάς ίΐηγάς τώτ ύδά-

Γω»·, αρύ τον 6ρη έϋρασθηναι, αρύ δε χάντωτ

βον^ώ^ γΐττφ //β. "Ενθεν αίιτω ή εισαγωγή της

•αλάνης γεγένηται. ΚαΧ ουκ <]δέσθη, καΧ οί αυτού μα-

θηται, χτίσμα άποκαλεΐν τδν τα πάντα κτίσαντα,

Αν εκ Πατρός άχρόνως καΧ άνάρχως γεγεννημένον

Λόγον. Λοιπόν δε άπί> του ενός τούτου λόγου εις πολ-

:ι111;ιΐιι ραπ Ηηςιιχ ίηιιηοϋβΓβΙίοηβ ι;ΐ ίιιιρικΙο.ηΓιη οβ

κιιιιιιι .κΙνιΤΗΐΐίί ΟοιιΓιηιιηι ι.ΊΤιτπ' ηοιι ιΙιι1)ί(»νίι.Οιιηι

ϊιψπιιιίκ νίιΙι'ΓιπΊ δαίοηιοηίβ ΐΐΐβιη Ίη Ι'πινιτίι ;Λ

(•(ΜΐΐίΉΐΐίΐιη ίηΙεΓρΓβΙαπ νείΐβΐ : βοηιιΉικ ^^^α1>^ι »α

ρπΉείρίι«η ΐ'ίαποκ ιναηιη; αηΐί ί<τί«/β {ηηάανίΐ

ηιι', ίη ίΐιίιίο αηίΐηααηι Ιΐτταιη (αατεί, εΐ αηιβηηαιη

^^ιΊιη·ι (ΐί>!/.ν.νι.ν ; ιιιιΐι'ηιΐιΐιιι ρτοάίπηΐ (οηΐί* ΙΙΙ/ΙΙΗΤΗΗΙ,

αηΙοι«αιη ηιοηΐΐϊ βηηατίΗΐΗΓ, πηΐε οηιηβί £β//β« $ΐ-

ηιιϊΐ ηιε'. ΙΙίιιο (ΊΤΟΓΙΝ ΜΙ'Ι ίιιΐΓθ«Ιικ·εηιΓι οεο:ι$ΐοηβιη

11301(18 (·!>[. ΝΓΙ- ΪΙΙιπιι (·]ιιχνι· <)Ϊ8ϋϊρυΙο$ ριιιΐιιϊΐ ΥΓΓ-

Ιιιιιιι ΠΙ Μ.1, (|ΐιοιΙ ηιηηίη < ιτανίι, ιριοιΐ α ΡαΐΓβ βΐηε

ΐΐΊΐ>ροΓβ ίηϊιΊθ(]υβ ββηϊΐιιηι β8ΐ, ΟΓβίΙϋΓηιη ϋϊοοΓΟ.

Οιιη βχ ιιηη νοοι; (Ιεΐτιοβρ» ϊιι ιηιιΐΐ» ηο ρπ>ν» ειτο-

ΓΙΙΙΙΙ (ΙϊνοΓίΐουΙ.ι οοηκοοΙοΓΒΐηιη ιιιπιΐι'ΐιι ίηιιιιί;ΐειι$,

χακας τρίβους έλάσας την εαυτού κακότροπον Β ηθο )ρ5β ηιοιίη, 5ι;ιΙ ε}ιΐ8 Η (ΙοείΓίη* 8οεΙ:ηοι·ε* Ίη-

γνώμην, χαΧ οί άπ' αυτού διάδοχοι μύρια, καΧ έπ-

έκεινα εις τον Υίδν του θεού καΧ είς τδ αγιον Πνεύμα

3λασφημήσαι επιχείρησαν. Παρέλυσαν βέ, ως ει

πείν, τδ στίφος καΧ την όμόνοιαν της αγίας καΧ ορθο

δόξου πίστεως καΧ Εκκλησίας, ου δια της αυτών δυ

νάμεως ή σοφίβς· ολίγοι γαρ οί προσκλη^έντες '

ήπατημένοι, πολλοΧ δε οί ύποκρίσει ϋπεισδύνοντες.

ΙΙολλοΧ δε καΧ κατά βίαν μη Εχοντες οϋτως χοινωνοι

τοις αϋτοίς τυγχάνουσιν. Ουδείς δε τούτων πρόξενος,

αλλά πρώτον μεν δοκιμασία πιστών, βασιλέων δε

ΰπερασπισμδς, αρχή μεν Κωνστάντιος ό βασιλεύς, τα

μεν αλλά πάντα πράος και άγαθδς, ως υίδς του ιιε-

γάλου καΧ τελείου Κωνσταντίνου του θεοσεβοϋς, καΧ

πίστιν όρθήν άληθινώς πεφυλακότος, χαΧ αυτού Οέ

του Κωνσταντίου (87) Οεοσεδοΰς δντος, καΧ άγα(>οΰ

χατά πολλούς τρόπους· εν τούτω δε μόνον, εν τω μη

χατά την πίστιν του πατρδς αΰτδν ώδευκέναι, έσφά-

λη, ουκ άφ' εαυτού αιτίας, άλλα άπδ των μελλόντων

ίοΰναι λογον είς ήμέραν κρίσεως των δοκήσες επι

σκόπων λεγομένων, ιταραφθειράντων δε την θεού

άληθινήν πίστιν οίτινες Ιχουσι δούναι λόγον καΧ

ύ-έρ της πίστεως, καΧ υπέρ των διωγμών της Έκ-

χλησίας, καΧ τοσούτων κακών, καΧ φόνων των εν ταϊς

Έχκλησίαις ϊνεκεν αυτών γεγενημένων, καΧ των λαών

των εν υπαίθριο Ετ·. δεύρο τοσούτων μυριάδων θλίψιν

ύπομενουσών, καΧ υπέρ αυτού του μακαρίτου Κων

σταντίου του ύπ' αυτών πεπλανημένου, χαι άγνοή-

• σαντος την πίστιν της ορθοδοξίας, καΧ ύπείξαντος αϋ

ίη !><'ϊ Γίΐίιιηι ;ιι· δρίπίαιη

(·ιιιι]ϊ(·ι·η' ηοιι ιΙιιΙιίΐ:ιπιιιΐ. Ροιτο ϋϋοιη ίΙΗ

βΐ θΓΐ!ιο(Ιοχ;Β Γκίβϊ, ηΐηικ; Εοοίϋδϊ»! ευηΓοΓ-

Ιιιιη νβΐυΐί βίοΐιιιηι οοιιοοπΙΪΗΐηηιιβ $<>Ινο·ιιηΐ, ηοη

ιιΙΙ.ι (|)ΓιιΙι·ιιι Ίρ8θΐ·υιιι νί :ιιι[ β.ΊρϊοιιΙί» : ρηιιεϊ ειιίιη

αϊ) ϋ$ ίηιίππί , πε ππ-ιιιιινοιιΐΊ κιιιιΐ; 80(1 |)Ι(·Γίι|ΐκ·,

ηιιΐ ρρΓ ΝΊιιιιιΙίΐΐίοικ'ΐη οΙίΓορβηΙεβ, :πιΐ. νί ι ο;ιι·Γι,

<·ΐ!ΐη Ιοιιμι.· .ιΓιικΙ ίη ηιιίιιιο ΓονβΓΟΗ, ΜΗΊΟΚ 8ε ΪΙΙΪ8

737 8(1]ϋηχ8ΠΐηΙ. Νεηιιε νει·ο ϊϋ ηΐίπηϋε οοηεΐΐϊβ-

ΐικιι ι·«ι, ηίβί ψιοιΐ 3ΐΙ Ι'κΐι-Ιίιπιι ρπ>1>.Ίΐίοηειη ϊι) 3

Πεο ρεΓΠΗββιιιιι ε«ΐ. Αιτεβδίι ει ίηιρβΓηίοηιηι Γανοπ,

ηι]ιΐ8 ίιιίΐίιιιιι α ϋοιιςίαηΐίο ίηιρερ.ιΙΟΓβ ρι·οΓι·<·Ιιιιιι

»ι. ΠΙ! «ΊΙΙΙΙ ι·.τΙεΓί& ιπ ιτΐιιΐϋ ρο-Ιιιιιιιβηιικ ηε Ιχ)-

ηιΐ8 (·ϋν(·ι, πΐρο!ε Π)ηςιιί ίΐΐίιικ, οΐ ίη οιιιιιί νίιΊιιίίΐ

ςοηβΓε [ΐΓΐ-Γι-Γΐι, Γείί^ίοβίιιιιε Οοηβίαηΐίηί Γιΐίυβ, ηυΐ

Μίκ·ι Γ:ΠΙΙ οχ .ιιιίηιο ΠιΙεπι οοηκίπηίεπ η·ΐίηιιίΐ; 80(1

εΐ ϋοηβΐηηΐϊιικ ίρ$ο ρίιι$ ίΐΐιοιρπιι, ηε ηιυΐΐίβ ρΓοΙιί-

1;ιΙίϋ οΐΊΐ.Ίπΐι-ιιΓίΐί ρΓΧ(1ί(ιΐ8, Ιι:κ: ηη:ι η; ίΐΙχτι·:ινί(,

φίοιΐ ηοη ίιηρΓΟΒ»» ;ι ραΓοηΙε Γκίεϊ νεβίίξϊα βεο,ιιΐιιι

β£ΐ. 0Ι|Ι1(Ι ίρϋΐιιιι ΐηιηεη ηοη ΐΐΐίιιβ ευίρα Γαείυιη,

ββιΐ ηοηιιιιΐίοπιιη ΓΓ3\κΙβ, <|ΐιί ίη-ιϋβ ]ΙΚ|Ϊ(·Μ ηιΐίοηοιιι

π'ΐΐιϋίπι ί βιιηΐ; ιμιί βρεείβ αε ηοηιίηε ΙΙΊΜΙΚ ερίδεορϊ

χίιίΓΟΓϋΐΐ) ΠΓΙ Γιϋοιη ΐ3ΐ)εΓ»εΙαπιηΐ; α ψιΠ)ΐι$ ρΓοειι!

ϋυοίο ηοη ίρςίιΐϋ ηιοϋο ΓκΙεί Γ(·ι1ιΙι·ικΙ;ι τηΐίο ε$1,

ββϋ ϊηδεείηΐίοηιιιη Εθ(Ίε8Ϊ8Ρ- οιηηίιιιη, 3ε Ι3ηΐηπηη

(·:ι1ηηιίΐιιΐιιιιι, εΐ ΐ'χιΐίυιη, ηυχ ίη Εοείεβίίΐβ ίΐΐοηιιη

ε.Ίίικη ι1πίν;ιΐ;ι· δΐιηΐ ; ηεεηοη εΐ ίιιΐίπίίοπιιη Ιιο-

ιηίιιιιιΐ) ιιιίΐϋιιηι, (|ΐι% ίιι ΙιοιΙίΓΠΐιπιι ιι>ι|ΐιι· ιΓιηιι \Λ-

τβΐς ως Ιερεΰσι κατά άγνοιαν, άγνοήσαντος την εν ρ τίίδ χΐ'ΐιηιιιίβ οχΐΓβ ατίιε» 30 Ιβοΐα εοηΟΊεΙαηΙιΐΓ;

αΰτοΐς πλάνην της τυφλώσεως καΧ χακοπιστίας γενο- ρο9ΐι·ειιιο ει 1)εαΐί ιμιοφίε ϋοιΐ8ΐ3ΐιΐίί ίη εΓΓΟΓβιιι 3ϋ

μένης εκ διαβόλου παρασκευής. ΊΙΓίΑ ϊιιιΐιιείί, ςιιί Γ«ο1;ε Γ^βί π·^ιιΙ;ιιιι ί£ηθΓ3ΥΪΙ,

63(1ειηηιιο ϊςποΓ3ηιί3 :ιιΙ ΐΙΙοΓίιιη 86 υΐροΐο ϋΛ<γ·η1οΐπιη 3ΐιοΙθΓί(:>Ιβηι :ΐ(·ι·ο;ιπιιι).Ι;ινίΙ , ςιιθ(1 ίρκιιιιΐ Ι·Π·ΟΓ

ίΐΐοηιιη, αε εχείΐαβ, <ΙερΓ«ν3ΐ3(]υε Γκίεβ, βΐ βχ (Ιίαοοίί ρΓοΓεεΐ3 εοη^ίΐίο Ι:ικτι·ι.

1Γ. Δεύτερον Ιτι ενίσχυσε (88) τί> τούτων έρπετώ- XIII. Αοοο8&ίΙ 01 ηΐϊη εβιΐδβ, (\»χ Ιιιιίε χιτροιι-

ίες έργαστήριον δι' Εϋσεβίου του ύπεισδύντος, ·καΧ Ιιιιιι οΐΐίείιιχ ρΐιιπιιιιιιιι α^εοίΐ νίΐΊΐιιη, Ειι»εύίιΐ8 δϋί-

παρα^θείραντος την άκοήν πάλιν Ούάλεντος του ΓιοοΙ, φΐϊ Ο3ΐ1ί(1ο ββ ίιι>ίιιιι:ιιικ, Υβίβιιΐίβ 3υΓβ8 ρϋ

θεοσεβούς βασιλέως, χαΧ ευλαβέστατου, κιΧ Οεοφι- αε ΓεΙΊ^ίοΒί ίιηρεΓ3ΐθΓ)8, αε (Ιίνίιιί ηυηοίιιϊδ αιικιη-

1 Γ. προσκλιβέντες. * ΡΓΟΥ. νιιι, 22 δειιη.

(87) Κα) Λ·ύτον 6έ τον Κωτσταντίον. δίιηίΐε

ηιιίε, ηε Ιοη(;ε εΐίαπι ΙιοηοΓίΠεεηΐίιις ει ιι1>οι·πΐ8

.:!·.!· ΙΜ ί)ΐιιι··ι ιιΙηΓίι εΙΟξϊυΠ) 6X8131 .ΊριΐιΙ λ;ι/ι;ιπ-

> .ιιιΐ)ΐ ϊη ρποΓβ στηλιτευτικώ :φΐοιΙθΓ3ΐοι·ίοιηοΓε,

ίο («ΐ'-οπιΐί ΐιηρβίυ, ει εαΙοΓε ρι·οΓυ&υιη ηια^Ίβ φίαιη

εχ ΓΡΙ νβπΐηΐε ρΓοΙ'ροΙιιηι νίιΙιΊιιι·.

(88) Δβι'ίΓερο»· ίτι έτίσχνσε. Νοη 30

Μ·«Ι:ιΙ) Ι·.ιιιΙιι\ίι), ιμιί ('.ΐ)ΐΐΝΐ:ιΐιΐίιιοροΙίι;ιη:<ηι Νπΐι'ΐη οο-

ιιιρ;ιι :.Ι , Ιι;ΐ|ΐΙ ί/.,ιΐιι·, ϋ£ΐ Υ;ιΙ(·ιι». (ν»ιι;ιΐΐ |ιι υ Εύσεβίου»

Ιο^ε, Εύδοξίου.
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ΙίίΜΐιιί οοίτυρίΐ. ήυί <ιυ<κ1 ;ι!) ΊΙΙο 1>:ψΐ'ΐ8ΐηο »ιΙ Α λοΰς. Επειδή γαρ παρ' αυτού τδ λουτρόν έκομίσατο,

δια τοιαύτης υποθέσεως ήδυνήθησαν ούτοι στήναι.

ΈπεΧ αν εκπαλαι καΧ ύπδ γυναικών καΧ παιδαρίων,

ου λέγω περΧ των έντελεστέρων, των την πάσαν άκρί-

βειαν της θεοσέβειας χαΧ πίστεως της ορθής έπιγι-

νωσχόντων, αλλά καΧ ύπδ των τι άπδ μέρους, χάν

τδ τυχδν της αληθείας επισταμένων · καΧ ελεγχόμενοι

άπδ των παλαιών, έδιώκοντο, ως βλάσφημοι Δεσπότου,

και δεύτεροι κυριοκτόνοι τινές, καΧ άθετηταΧ της του

Κυρίου ημών Ίησοΰ ένθέου τελειότητας, δια της του

βασιλέως προστασίας · όπερ έστΧν ύπερασπισμδς αυ

τών, εις τδ έπιχειρεΐν πάντα τα κακά όσα γέγονε,

καΧ Ετι δι' αυτών γίνεται εν Αλεξάνδρεια, καΧ εν Νι-

χομηδεία, εν Μεσοποταμία, εν Παλαιστίνη, [ή] τον

αυτών παρόντος βασιλέως προστασία *.

ίιιίΐί»Ιιΐ8, ο;ι οαιίδα νίιΐοΐίΐ'οΐ ίιιίι, ΠΙΓ Ιι;ι·<:· Γαοΐίο

κΐαίιίΐίδ 30 Ιίπιι:ι οοιικίδίοπ:!. Μαπι 3ΐίθ(]ΐιί ]:ιιιΐ(1α-

«Ιιιιη νυΐ 3 ιιιιιΓκ-ινηΙίί) :ι<· ριιεπιΓιβ, ικι ίΐιΐιιΐΐοϋ

€οι»ιιιειΐ)θΓϋΐη, ηυί ΓΟΟΙΟ; Ιίώ·ί :κ· κΐί^ίοιιίδ οχβοΐίδ-

β'ιιικι ϊαοιιΐία ρΐ'χϋίΐί ΜΙΝΙ, :ι!.ι ϋδ, ίΐΜ|ΐι:ηιι, (|ΐιί νεί

ΐ4Μΐυί8$ίπΐ3 νοπίαιίδ ιιοΐίΐίιι ηπΤιΐίί ΜΠΙΙ, ρΓίιιιΐ»

Ιοιιιροι·ί1)ΐΐ8 οοηΓυΐ3ΐί Γυ^αΐίςυβ οδδοηΐ, Ι3ΐκ|ΐΐ3ΐιι εΐ

ίη ΟοιίΜίππη οοιιΐιιιηείίοδί. εΐ :ιΙΐ(·π ψι'ιιΙ:ιιη ίΐΐϊιις

8, 80 Κοιιιπιί ηιΐί,ΐπ ,Ιι'ί,ιι Οιτίβΐ) ρεΓ-

ενοΓδΟΓεβ : ί(1 (|ΐιθ(1 ίιηρεΓ3ΐηΓΪ$

Ι:ιν«ιΐ·(· 3ϋ ρ;ιΐι·οι·ίηίο 8υ8εβρθΓυη(, ιιΐ εοηιιη οιιιηίιιηι

ιιιιιΐϋΐ ιιηι βυοίοΓεβ Ο8»εηΐ, (|ΐι;ε (.α 1ΐ3εΐκηιΐ8 εχ&ΐΐ-

ΙΓΠΙΙΙΙ, εΐ Ικχΐίοψιε ρεΓ ίΐΐοβ ΛΙοχαικίΓΐχ, Νίεοηιε-

<!ί:ι·, πι Μι·8θροΐ;ιιηί3 ;κ·. Ρα1χ$Γιη3 εοηοίΐαηΙαΓ,

ΙΐΙ)ί(|ΙΙι· ρΓΧ80Ι!ΐε 30 |>|·01(!μ(!ΙΐΙ(! ρΐΊΙΙι'ίρε.

738 XIV. Οιΐ3ΐηο1)Γειη οχ Ι>30 ΙΙΙΙ.Ί νοεε, ([»»

ίη Ι'ηινίτΐιϋϋ 8,ι1οιικιιπ^ Ιοςίΐυτ : Οοηιίηιΐί πβαυίΐ

ηιβ ιιιίίιΐίηι ΐ'ϊαποη ΛΗ/ΙΓΗΟΙ ΐιι υρετα <κα ', εχίεπη

;ι!ι ίΐϋί εχεηςίΙηηΙιΐΓ, η· ;<· ιιΙΠΜΚ]ΐιε 3(1 Ϊ11οι·ιιιιι

οταΐϊοηοη ·ι·οοιηηΐ(κ1&Γί ροδκυιιΐ, ει εηιικίειη Ιιη-

ΙΐϋΓβ νίιιι, ;«·. οοη8εηΐ3ΐιοα ε$8ο νκΙϋΐιΐιΐΓ, ειιιη 13-

ιηοιι ιιε^ιιε ϋΐτιιιο ίρ$β, ΙΙΓΙ- Γ(·1ΐι[ΐι:ι ν(Ί·Ιι:ι ιΐι' (ΓινΊ-

Ιΐίΐ:ι1ι· ΙΊΙίί !);·ί πιοιιΐ ίΐΗΚΊΐι ηιΐ,ιιιι ομι.ΜΐιοιΙί Ι':κ·.Ί:ιηΙ.

ΛιΙιΙιιηΙ. ιΊ αΙί3 (]ΐιχϋαιη Ιιίί 8ίιηίΙί3 Ιοεα, νοίυΐ ηιιιχΐ

:ι!> Λριΐδίοΐο δεί'ίρΐιπιι οβί : Α^^^|)^ι^ ραηΐίβοβιη ι·ι>ιι-

[αίίυηίί νε$ΐΓα·, βάεΐίΐη ι·ί ι/ιιί ΙΙΊΊΙ ίρίαιη ' ; ίίοπι

οχ .ΙΟ,ΙΙΙΙΜΛ £ν3ΐΐ£εΙϊο : Ηίο αϊ άβ φι» ιΐι,η

(.(«/' ι>ιιι·1 ι/κ: ΐ'ι'/ιιί, αηΐβ ιηα Ι'ίΐιΊιιχ ι'χΐ * ; εΐ ίη

αροβίυΐοΐ'υιη : Νοίαιιι ι·<>Ι>ίχ 5ΪΙ, οηιιιίι άοιηιιι

ι/Ηυιί Ιηιιΐι: ^^ίαιη ηιιαη ι·ο» πηοίβχίχΐΐι, βΐ ίΐιιιηί-

ηηιη ΐΐ (',Ιιτίχΐηίΐι ^6ϊΗιη Οαΐί /Ί'ί ίί ''. Λε »ί (]υα ΐΐιιιΐ

ςοιιΟΓΪϋ ι^ιΐϋΐίοιιι 3ΐί;ι. Οιιχ οηιηίίι 3(1 (·:ιιιΐίοιιπ>ι,

οι ιιΙιϊίΤνίΐΐΙοΜΟΠ), εΐ ρΓοριιΐ8:ιιΐ(1θ8 Ιιοδίεβ ίη ρΐ'οιιι-

ρΐΐΐ 08ϊΟ ΐΐιίΐιι'ΐΐΐ. 11θ8ΐ05 0111111 ΓενεΓ3 ίΐΐϋίιΐίίΐΐΐ)-

ιτί'ίικ.1 ι.ιιιιΐ. Λε ηΰ$οίο αη 3<1 ίρ$οδ εοΓυιιΐ(|ΐιβ 8ΐ-

ηιΊΙι·8 (5.·ι··ίρΐιιι·;υ Ιυευκ ίΐΐυ οοηνοιιίίΐΐ : ί'.ι:,·>ιπγ/«ί

Ι)<Ίΐή, (Ι ίΙίαίρεηίίΐΓ ίιιίηιίι·/ £}ίΐι ', οιιηι ΐηΐεηιιι ιΐο-

ηιε8ΐί(·ί 088ε νί(Ιι·ηηΐιιι·. ΥΙΊΊΠΙΙ ηιιΐΐιΐδ οκΐ ϋοηιεβίίοο

Ιιυκίο (ΙϋΙοΓΪΟΓ : Ιηπη'κί αιίιιι ΙΗΙΜΪΜΛ οιηηβ» άοιιΐί-

6ΐ;.·ϊ <·}ηχ '·. $αοά ίρκιιπι Γοι 138818 ι: ι ίη Ϊ8ΐΐ8 Ιοειιιη

1ι;ιΙιεΙ. /

- XV. Ν:ιηι ι-.'ΐΐιίιίοπιιιι «·:ιιιιιιπ ηιορε (βηηυηπι ΐη

ΐιιίιιηι-08 ϊη&ίΐίιιιιΐ. 1ΐ;> νει·ο ]:ΐ(·Ι;ιπ· εΐ

Β

ΙΔ'. Έχ ταύτης οί3ν της λέξεως της εν τφ παροι-

μιαστή γεγραμμένης, &τι Κύριος έχτισε μ$ άργΐ\γ

οδών αυτόν είς έργα αυτόν , λοιπδν τα πάντα αύ-

τοΐς επινοείται , όσα τε δύναται σύμφωνα τω λόγω

είναι, καΧ ίσορρΌπεΐ, καΧ δύναται συνάδειν, οΟτε αύ-

τοΰ του λόγου , οϋτε των άλλων βημάτων περΧ της

θεότητος του Υίοΰ του θεοΰ τοιούτον τι φασκόντων.

Άλλα λοιπδν δσα έστΧ τούτοις όμοια , τδ εν τψ Άπο-

στόλω γεγραμμένον, τδ, ΑέξαοΌε Ι&Γ .αρχιερέα της

ομολογίας υμών χιατον ονκι τφ αοιήο'αντι αύ-

ζύν χαι εν τω κατά Ίωάννην Εύαγγελίφ γεγραμ

μένον , ότι Ούτος εστί περί ου έίπον ύμΪΥ, δτι ό

οπίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγοτκ · χαΐ

, τδ εν ταϊς Πράξετι γεγραμμένον, δτι Γνωστόν

ύμ'ιν ίστω πάς οίκος ΊσραηΛ. ότι τούτον τύν

'/(|σοϋ>-, ί>ν ^σταυρώσατε, χαΐ Κύριον χαΐ Χριρζύτ

αύτύν ό θεός έποίησε. ΚαΧ αλλά τούτοις όμοια.

8 "Οπου γαρ είς παρατήρησιν εις εχθρών άμυναν.

ΈχΟροΧ γαρ είσιν ως αληθώς καΧ επίβουλοι. Τάχα

γαρ περΧ αυτών γέγραπται, καΧ των αϋτοϊς ομοίων,

δτι 'Αταστήτω ύ θεός, χαΐ διασχορπισθήτωσαν

οΐ έ/βροί αυτόν. Δοκοϋσι δε καΧ οίκειακο,ι είναι. Ού-

δεΧς δε χειρών οίκειακών εχθρών. Εχθροί γαρ του

ανθρώπου άπαντες οΐ άνδρες του οίκον αΰτοΰ.

ΚαΧ τοΰτο τάχα καΧ περΧ τούτων πληρούται.

ΙΕ'. Άναπηδώσι γαρ ως λυσσητήρεςκύνες εις εχθρών

άμυναν. Και φασι· Πώς λέγεις περΧ του Υίοϋ του θεού ;

δοΐοηΐ : ί}ιιί(1 (Ιίοίβ ιΐο Οοί ί'ίΙίο? Ιίχε ηίιηίηιιη >11θ- Ο Ταύτα γαρ αυτών εστί τα τεχνάσματα της εισαγωγής

πιιιι »Λ»βεΪ3 χιιιι!, ιρίίΙιιΐΜ ν'ίΓυβ κιιιιιπ δίπιρίίοίοπιπι

αηΗΐιίδ ίη8ΐίΙΙαηΙ. Οΐ);πΐ(]ΐι:ιιη <|ΐιί<1 αιΐ Ιιχε :κΙ]ί(·Ί

ροίΓβΐ, ρυ8ΐΐ[ΐΐ3ηι ΠΓ'Ι Είΐίιιβ .ιρρε1Ιΐΐιΐ8 Ο8ΐ? Ο Ιιο-

ιιιίιιε8 3ριΐ(1 ββαΐΰΐϊρβοί εαρίοιιίεβ, ει ορίηίοηε κικι

:ιι· Ν|ΐι·ι·ίι· Ιί'ηυ$ επιιΐίΐί ! ()ιΓ»1 ε&( ςιιο(1 3(1 ηοιιιειι

.!·»ι ρ()8$Ίΐ ;κ·(Τ(Ιΐ'ΐ·(·. ΙΙΙΜ Ιι-μίΐίιιπίί 1'.ιΐι·ϊί Ρίΐίιιβ,

,ιίι (ΊΚ|Π(· ρΐΌιΙικΊιΐΛ (1ίί·;ιΙιη·, ηεε πΐΐιι πιΐίοηε (II-

Μ'ΓΛΙΙ^'ί δβ(Ι Μΐΐΐίΐΐΐΐΐ' (Ί1ΙΙΙ 1'ίϋΙΙ 30 1ΐ1(1ίΙ)Γίθ 810 111-

ν3(1ιιηΐ: Οιιοπιοίΐο 3 Οβο Ο85β ροΐβδΙ? Ουοϋ β'ι ςιιΪ8-

ΙΙΙΙΗΙΙ «ΗΊΜ-ίΐιΊιΐΓ βίΐηο Ι'ΊΙΪιΐΛ ηεοηβ, νοιΊιυ ηιι'κίοηι

Γίΐίιιηι £886 εΟΙίΓΐΙΟΙΙΐΙΓ, Γΰίρ83 νϋΙΌ 3ε 8ΐ:ιιΙΐ'ηΙί;»

1 Ρπ»ν. νιιι, 22. * Ιΐεΐι·. πι, 2. Μοιιιι ι, 27.

1 ΐ,ιιι . κροστασία. " Ι,υειίδ ι1υΓ«;οΙυ$ αΐί^αυΐ νι:ι Ιι.ϊ.

του δηλητηρίου αυτών πρδς τους αφελείς. Κα\ τί ίνι

μετά ταϋτα, μετάτδ λέγειν Υίδν Θίοΰ ; Τβ συνετοί εν

έαυτοϊς, καΙ έπιγνώμονες ενώπιον αυτών , και επι

στήμονες δοκοϋντες είναι ! Τί έτι προσθείη τ^ις τψ

ονόματι Ίησοΰ, εΐ μη τι Υίδν γνήσιον λέγοι έχ Πα-

τρδς δντα, καΐ ουκ ήλλοιωμένον ; Είτα ευθύς χλευα-

στιχώς άναπηδώσι , λέγοντες · Πω; δύναται είναι έχ

θεού; Ερωτώμενοι δε, ότι Ουκ εστίν Υίός; τδ μίν

Υίδς ονόματι όμολογοϋσι, τη δ^ δυνάμει κα\ δια<Λ>ία

αρνούνται, νόθον αύτδν παντάπασι βουλόμενοι λέγειν,

κα\ ουκ άληθινόν. Ει γαρ, φασίν, ίκ θεού ίοτι , χοΛ

* ΛεΙ. ιι , 56. ' Ρ*α1. ΐίνιι, 2. " Μαΐΐΐι. Χ, 3β.
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ίγέννησεν εξ αύτοΰ ύ θεδς , ως είπεϊν, εξ ίδιας ύπο- ,

στάσεως φύσει, ή έχ της ιδίας ουσίας, ούχουν

ώγχώΟη, ή" τομήν έδέξατο, ή εν τω γεννάν επλατύνΟη,

ί) συνεστάλη , ή τι των κατά τα πάθη τα σωματικά

υπέστη. Κα\ τδ πάν είσι χλευαζόμίνοι , τα εαυτών

εις τδν θεδν αναλογούντες , χα\ άφ' εαυτών είχ.άσαι

τδν θεδν βουλόμενοι. Εν γαρ θεώ ουδέν ϊνι των

τοιούτων · πνεύμα γαρ 6 θεδς , χα\ άφ' εαυτού έγέν-

νησε τδν Μονογενή άρ'ρ'ήτως, και άκαταλήπτως, κα'ι

ά/ράντως. Πώς ουν, φησ\ν, εί έχ της ουσίας αυτού

εστίν, σύχ ο'δε την ήμέραν, ως λέγει, καΐ την ώραν ;

Περί δε *·;")£ Ιμέρας έχΒΐη\ς ή της ώρας ουδείς

οΖίεν, ούτε οΐ άγγίΛοι , ούτε ό Τΐύς, εί /<;; ό Πα-

τί\ρ μόνος. Πώς δε εϊς σάρκα ηλβεν, εί εστίν εκ του

Πατρός; πώς δε έδύνατο ή αχώρητος εκείνη φύ

σις σάρκα ένδύσασθαι, εί ην έχ του Πατρδς κατά

φύσιν;

ιιι·;':πι(, ρίΜίχμιο δριιΐ'Ίιιιΐ) οιιιπίηο, ηεο ςεΓηΐΛΐιηιιι

:ιΙ1ίπιι:ιι·ι· δίικίι'ηΐ. Ναηι &ί, ίιιι]ΐιίιιιιΙ, 3 1>ΟΟ υ$Ι·,

ϋΐιιυφίε Οειίδ οχ βεδβ ςοιπιίΐ, Ιιυε εδί ρνορπ» οχ

ΙινρυδΟδϊ, ίΐιιΐ εδδθηΐία, νεί ΐιιηιοιν ιΐίδίειιΐιΐδ ε$ΐ,

νεί δεοΐιΐδ, νι.Ί ίη βοηρπβιιιΐο ι1ίΙ:ιΙ:ιΙιΐ5, ηιιΐ. εοη-

(ι-αείιΐδ οδΐ, ηυΐ »Γιΐ|ΐΐ3ΐη ΟΒΠΙΠΙ αΟοεΙίοιιιιηι, <]υχ

ΟΟΓΟΟΓΪ8 ΙΙΠίΙΐΙΊΊ' 5 11 II Ι δ11ΚΐΪΩΙΙΐ^£6 (.1ΪΙΊΜ11.Ι Μ ί·ί ί '~ίΙ

δειΐ πιΐΐούΐί ρίβηε δπη(, ιΐιιιη ηηΐιΐΓίπιι δΐι.ιιη 739

3ε πιιιιΐίιίιιιιι-ιη ϊιι ))(·ιιιιι ΐΓίηκΓβΓυηί, βυηκμίϋ εχ

δείρδίδ Ιίιιμι,ϋΌ εΐ :ΐιΙιιηιΙιι·ηη; ( ιιιιιιιιΐιιι. ΜϋιίΙ εη'ιηι

ΐηεδί ϊδίαηιηι ΓΙ-ΜΙΙΙΙ ϋεο : α,υί ι;ιιίι1ι·ιιι δρ'πΐιΐδ

εβί, εί ιπιίμΐΊΜΐιιιιι ΙΊϋιιιιι :ιιτ;ιιι;ι (ΐιι;ΐιΙ.ιιπ ι·3ΐίοιιι;

βοηιιιτίΐ, ςιικ ηεε εχρϋεαί'ί \8Γΐ)ίδ ρυβδίΐ, ηοε εο-

!;ίΐ;ιΐίυιιι> οοηιρΓεΙιεηϋί, εΐ ;ι!ι οιηιιί Ιιιΐκ· ;ιε ιιι;ιι·ηΙ:ι

Γειηοΐίδδίιηα δίΐ. ΥΟΊΙΙΙΙ ίηδίαιιΐ : εΐ δι εχ ίρδίιΐδ,

; ίηηυίυηΐ, εδδεηΐίβ ρΓΟιΙίεήΐ, ςυοιηοϋο )ιιϋίεϋ <1ίειιι

εΐ ΙιοΓαιη, πι ϊρδε ΐεβίβΐυτ, ί^ιιθΓ»ΐ? 1>ι· (Ιίο, ίηφίίι,

\ίΙο €1 Ηοτα ηαιηο ηονίί, πεφιβ αη^βΐί, ΙΚΊ/ΧΙ- Ρίΐίνι, «/««' Βοΐιΐί Ι'ΙΙΙ,Ί !. ΛιΙ Ιιχε δι εχ Ι'ίΐΐπ; εδί, ςιιοιιιθ(!θ

ιΐβδοεηϋίΐ αϊ] ε3Γηειη? ;ιιιΐ <\\ίχ ηιιΐΐ.ι τβ ε»ρί οοΓ.Ιίιιεί'ίηιιε ιι;ιΐιπα ροΐεδί, εαπιειη ίιχίιιίι, δι ιΐ3ΐυΐ3ΐί-

Ι(·Γ α 1';αιν ρροεεδδίΐ ?

XVI. Νέε ίϋιιιΐ ϊηΐεΐΐίςιιηΐ, (|υαηΐ3 χιι;ι ειιιη ίιι-

Ϊ8ΐίιΐί>ηιοιΙί εο(;ίΐ3ΐϊοηε8 δυδείρϊηηΐ. Ν'ιιηι δι

ΐ[ΐιικΙ 3 1";ιΐΓΪ8 ε56εηι'ΐ3 (ϋνεΓδίΐϊ εδί, Ι·:ΙΓ-

ηειη ίικίιιίδδυ (ϋείΐυτ, ίη εηςυε ρηδδυδ εΐ εηιεί

ςηΙΓιχυδ, νβΐίηι ίΐΐιιιΐ ιιοΐιί» ηδίβικίβιιΐ, ΐ)ΐι^ιι;ιιιι εχ

Νρίι·ίι;ι1ίΙηΐ8 εΓεαίιΐΓΐΐ 3ΐία (εδβε βηίιη ηιιαδϋβηι ηοη

ιΐιιΐιίιιιιι εδί) εβί'ηειτι δυιηρδεήΐ. Νοςιιβ εηίιιι ίηΗ-

(.Ίιιΐ'ί ροδδΐιηΐ Γϋπιιιι ιΐίμιιίΐηιο ι·ιΊίΐ]ΐιίί< οηιηΗιΐΐδ

αηΐεεείΐεπε. Λι· ΐιιηιείδί ειε»ΐυΓηιη ΠΙιιηι εδδβ ιΐί-

\ζ?. Κα\ ούχ οίδασι πώς εις εαυτών αίσχύνην τους

λογισμούς τούτους έπισυνάγουσιν. Ε! γαρ, δια τδ ηλ-

/Λΐώσθαι αύτδν παρά την του Πατρδς ούσίαν, ένεδύ-

βατο σάρχα, χα\ εν αυτί) πέπονθε, χαΐ έσταυρώθη-

δειξάτωσαν ήμϊν, τ! των άλλων πνευματικών κτισμά

των, χαίτοιγε ϊντων, ένεδύσατο σάρκα. Ου γαρ δύ

νανται μη ούχ όμολογεΐν τδν Υίδν υπέρ πάντα. Καν

Τί χτίσμα αύτδν λέγοιεν, ίμολογούσιν αύτδν υπέρ

δλα τα χτίσματα αύτοΰ. Άλλα καΐ ως χαριζόμενοι

βύτψ, βούλονται αυτόν Οεραπεύειν λόγω, ώσπερ «ηΐ, ηϊΐιίίοιηίιιιΐδ οιιιιιίΐιιΐδ ίρδίιιη ΟΓεαΙιιηβ

βιιίβροηυηΐ ; Μίμο ίΐ» νείιιΐ βΐ'ίΐΙίΠείΐκΓι ε»ιΐ83 νει·-

Ι(·η(ΐ8 ιΐεηιειεί'ί :ιι· ευηι·Ίΐί3ΐβ $1ιιϋοι( : ρεΗηιΙο

ηιιϊ :ι11(Ί·;ι ηιαηυ νι.·ι·1ιι:ηιιιΙ, ;ι1ΐιτ;ι ϊιιιιιι.ιιιιΐ.

ϊΐΐιΐιΐ ίρ$υη) 8υ»ρΐε βροιιΐβ νβΐυΐ Ικ·ικ·Γκ·ϋ Ιοεο

ΐι·ί1ίΐιιιιιΐ , «ΐΐ|ΐιε ί(3 (ϋεΐίΐαηΐ : ηο8 ι ΊΊΜΙΙΙΙ :ιιιι ηιΓκΙοιη

ϋΐυηιε&βε ύίείιηιι», δβιΐ ηοη εχΙεραΓυιιι ι η::ιΐιικιπιιιι

ΪΙ1811Γ; ΐΐεπι ορϊΠοίυιη εβδβ εΓεϋίιηυβ, δε(1 ηοη οα-

]ιιχιΐιθΐ!ί εχΙβΓα ορΙΙ'ιεία δΐιιιΐ ; Ιεΐιιηι ϊηβυρβΓ, ηοη

ιιΐ Γβΐιιβ »1ϋ ϋυιιΐ, ιιΐ οιιηι εαΊβΓοηιηι ()υαϊ

ΙΐΙΓ ΙΙΟΙΙ ΙΙΙϋΐΗΓ 688Κ ΙΙΪΧΟΓΪΙ|1, Ιΐίΐΐΐΐΐ'ίΐΐοΐΐ 01

ι·3ΐίοηβιη (ΙβίΓβΙιαηΙ ; εΐ ευιιι ιιιίηίιιιι: 3Μειφΐ8 α\

(το;ιΐιιπΒ βίπιίΐεηι 38δέΓυεΓΪη(, \ΙΊ·:ΙΙΙΙ ϋΐιιιιι εΓεβΙιι-

Γ:ΙΙΙΙ εβββ ιΐϋΐίιιίίΐιιΐ. Ν:»ηι ευμι&φίβηκχϋ ιτι·.·ιΐιιι·:>

χειρ\ μια μεν παίοντες , τί) δε άλλη άλείφοντες.

Τούτο γαρ Οέλουσιν ώσπερ εξ ιδία; προαιρέσεως αύ-

τώ προσχαρίσασθαι. Καΐ λέγουσι · Κτίσμα μεν λέγο-

μεν, άλλ' ούχ ώ; £ν των κτισμάτων, κα\ ποίημα, καΐ

<Λχ ως ?ν των ποιημάτων, χαΐ γέννημα, κα\ ούχ ως

Εν των γεννημάτων · ίνα εν τω ειπείν, ούχ ως εν των

γεννημάτων, άποοτερήσωσιν αύτδν της κατά φύσιν

γεννήσεως · χα'ι εν τω ειπείν, οΰχ ως εν των κτισμά-

νων , ίνα αληθινδν κτίσμα αυτόν άποφάνωσιν. ΟΤον γαρ

εάν ή χτίσμα, κτίσμα υπάρχει· καν τε μυριανταπλά-

σιον επάνω είη δνομα έχον, το αυτό εστί τοις πάσι

χτίσμασιν έξισαζόμενον. Ου γαρ ότι ήλιος φαιδρότε

ρος των άλλων έστ'ι, δύναται μη είναι κτίσμα, ώσπερ

χα\ ό λίθος- ουδέ ότι ή σελήνη ϋπερπαίει τα άστρα, ρ 3ΐί<|ΐΐ3 δίΐ, ,εΓββΙιιπι Ιβηιοιι «δΐ; 3ε Ιίεεί ΐηΐϊιιίΐίδ

παρά τούτο ουκ ϊστι των κτισμάτων. Ίδον γαρ τα

σύμΧαηα δον.ΐα σα. "Οσα γαρ εστίν, εξ αύτοΰ

ίστιν έκτισμένα κα\ δούλα · & δε Μονογενής αλήθεια

εστί, κα\ ό λόγος αυτού άληθινδς υπάρχει , ως Ιφη ·

'£ά*· νμείς μείη\τ8 έτ τφ 4ο')ψ τφ ίμφ , άΛηΟώς

μαβητα! μοϋεστε, κιΛ γτώσεσθε τηνάΛήθειαν·, χαΐ

ή ά.ΙήΟεια εΑενθερώσει υμάς. Εί δε 4 λόγος αυτού

αλήθεια υπάρχει, κα'ι ελεύθεροι τους έλευθερουμένους,

πόσφ γε μάλλον αύτδς ελεύθερος υπάρχει , αλήθεια

ί>ν, κα\ ελευθέρων τους αϋτώ πειθομένους δντας

δούλους ; δια τδ σύμπαντα δούλα είναι αύτοΰ, καΐ

του Πατρδς αυτού, καΐ του αγίου Πνεύματος αύτοΰ.

ρ:ιι·ΐΊΙι»8 ρΓ8Ε$1»ηΙΙιιβ ποιιιβη ()Ι)ΐίικ·;ιΙ, ειιηι Γοΐίιμιίδ

ηίΐιίΐοηιίιιυβ εΓβαίαπδ 3ά«(ΐυϊΐ·ϊ ιιοεεδδβ εδί. Ναηι

ηρηυβ βοΐ, ηηοιΐ Γείίςυα δρ1ειΐ(1θΓ8 ίΐιρβΓκί. ίιίείιχο

<·ι·ο:ιΐιη·:ι ηοιι ηδδε ροΐεδί, ρβιίΐι^ε βε Ιορίβ; ικ-ιριο

ιΐιιοιΐ Ιαη» δίεΐΐΐδ δρΙειιιΙκΙίοΓ βΐι, οΐι ίϋ Λ εΓΟΒία-

πιηι νεπιιη ηυιΐ',εΐΌ δεεβπιϊΙιΐΓ : Λ'ε<·β «ιιίηι (:ιϊΙ

δει-ΊρΙιΐΓ^) οιΐίκία ΐΰτνίαηί ΙίύΊ ' : ςυθ(1 ςιιχϋυικ|ΐιο

άεηπιιη βχβίϋΐυιι'-, η^ εο εηεβίβ δΐηΐ, εϊίΐιιο δεί'ν'ιυιιΐ;

«ιηΪΒεηΐΙιΐδ νεΓΟ ΓΊΙίυδ νερϊΐ.ΐδ εδί,αε νβπιιιι ΥεΓΐ)υιη :

ί(Ι (|υο<1 ίρ5θΐ88ΐ3ΐιΐΓ. 8», ίηηυΐΐ, ιηαηιετίΐί» ίιι

ηΐίο, Ρίΐ'β ΛίιάρηΚ ηιβί βπ'ιί«, 740 εί

νβήΐαίαη, ί( νεήΐαε νο$ '. (ΐιιιη ειιίιη 0«ϊ

\ ΓΙ Ιιιιιιι νεπία» δΐΐ, βϊδΐ|υε, ςυί ίη 1ί1)θΠαΐβιη ΗδδβΓίιηΙυΓ, ΊΙΙαιιι ϊρϋαω ΜΙκΠαΙοιιι Ιιίϋυιιΐ , ςιι»ηΐο

1 1!.«!ΐ:. ιιιι, 52. * 1'βαΙ. οχνιιι, 91. ' .Ιοιιιι. νιιι, 51.
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ιη»ΒΪδ ΟΓΪΙ ΐρββ 1ϊΙ>βΓ, ιιΐροΐβ φΓι 8ΪΙ νβΐϊΐαβ, εοκηιιβ ϊη 1ί1)θΐ·ΐ3ΐοηι οχ δοινίΐυΐο νϊηίϋοοΐ, ηηϊ 8ΪΙ>Ί ϊρ£ΐ

ιηοι·ειη £(Μ·3ΐιΐ? (ίιιοηίϊΐη οιιιηίβ Ι3ΐη ίρβί ςιιηιη ο]ιΐδ Ραΐπ, δριπίυ'ι βαηείο δΟΓνίυιιΙ.

XVII. 8βϋ ΠΙιιιΙ οΙ^ΊοίιιηΙ : Οιιοηκκίο δε ϊιιΓιιιΙίι Λ ΙΖ'. Είτα πάλιν λέγουσι· Πώς ένεδήμησεν είς

Ιιι ΟΗΓηοιιι, δϊ οχ Ρ.ιΐπβ εκδβηΐία ρπχ.·θδδ11? Βίοαιιΐ σάρκα, εί ή"ν εκ της του Πατρδς ουσίας; ΕΓπωιι τοί·

νυν ήμίν, πώς άγγελοι σάρκα ουκ Ιλα6ον, 8ντες δού

λοι αυτού; πώς αρχάγγελοι ; πώς στρατιαί; πώς τα

άλλα πάντα τα πνευματικά; "Αλλά καΧ ύποδεέστερίν

φασιν είναι οί τοιούτοι τδ Πνεύμα, χαΧ χτίσμα

χτίσματος, ως αυτού του Λόγου. Πώς οΰν τδ Πνεύμα

ουκ Ο.*6ε σάρκα, δυνάμενον Εχϊΐν πρόσωπον τρεπτδν

Οπερ τδν Υίδν, κατά τδν αυτού λόγον ; 'Αλλ' επειδή

σοφία ην του Πατρδς, ηΰδόκησε δι' εαυτού της τε-

λειότητος τδ ήμέτερον ασθενές άναλα6;ίν , Ινα δι'

εαυτού πάσα σωτηρία τψ κοσμώ γένηται. Τα δε αγαθά

εί; κακά μετατρέποντας άχαριστούσιν , αχάριστοι,

χαΧ αγνώμονες, καΧ Δεσπότου ιδίου ύβρισταΧ , χαΧ

βλάσφημο·.. Τα δε άλλα λοιπδν όσα λέγοντες, ήλατ-

' τωμένω; φ,οονοϋσι. Πώς δ£ έπείνατεν , εί ην της του

Πατρδς ουσίας; ΠερΧ γαρ του θεού γέγραπταΐ' Ου

αείΓάσει, ουδέ διψήσει · ούτε εστίν· έζεύρεσις

της ρροι-ήσεως αυτόν. Ούτος δε καΧ έπείνασε, χαΧ

έδίψησε. Πώς κέκμηκεν εκ της ΐδοιπορίας, χαΧ έκά-

θισε, καΧ ότι ό θεός ου κοπιάσει ; Πώς δε, φησΧν,

εΐπεν, Ό άχοστείΛας με Πατήρ μου μεΙζωΓ μου

ίστιν; "Αλλος γαρ ό άποστέλλων, άλλο; δε ό απο

στελλόμενο;. ΚαΧ δήλον , δτι ό Πατήρ »ύχ Εστίν ό

Υϊδς, καΧ ό Υίδς ουκ εστίν ό Πατήρ. Ου γαρ κα·:ά

τδνΣαβέλλιον ημείς λέγομεν, τδν λέγοντα υίοπάτορα

είναι '. Εί μη γαρ εΐπεν, δτι Άλλος έστΧν ό άποστεί-

λας με· καΧ , Απέρχομαι Λρός τί>ί· θεόιτ μου χαΐ

ύμίη', πρύς τον Πατέρα μου χαΐ Πατέρα

·, είπε. ΚαΧ ουκ εκ της του θεού ουσίας ο! μα

βί ίρδί 011· 3Ι1£εΙ1, (|ΙΙΪ ίρδίΐΐδ διΜΛΊ ΜΙΠί, 03ΠΙΟΙΙ1

ιηΐιιϊηιε 8ΐΐδοοροΓίιιΙ? ι·ιιι· ιιβο 3ΐτΙιαιι§ϋΙ1, ηβο < »;-

ΙεδίΡδ οχοΓο'ιΐιΐδ, ηοο η.ΊΊ<|ΐιΐ οιιιιιβδ δρΐΓΐΐαδ? Ιίαυ

φΐο<1 <·ι II οηι ίηΓεποΓεηι β88β Ρίΐΐο δρίηΐυηι ;ι!ΐίι·-

ιιιιιιιΐ, εΐ 3ΐ1εΓίιΐ8 θΓ(·:ιΙιιι·:ιιιι, ιιοιηρο Υοι^ί ? ί'.ΐίΐ'

ηοη 1{;ίΙιιι· ι::ιπκ·ιιι δριΐΊΐιΐδ ϊιιιΐιιϊΐ, ΓΙΠΙΙ εχ Αΐ'ίί

δειιΐοηΐία ηιιιΐΐο ηια^ΐ8 δίΐ ίΙΙΙιΐδ (]ΙΙΗΙΙΙ ΙΊΙιϊ ροΓ5·ιιΐ3

ιιιιιΙ:ι1ιίΙ1ί>? ΥοηιιιιοιιϊιιινεΓΟ ιμιοιΐ 111ο δηρϊΐΜΐΙία ΙΊι-

Ιΐ'ίδ 08801, 811311101 Ιρδίΐΐδ |Ι(Ί Γι'ι'Ι ϊπιιί: Π1ι1ιι>ι·1111ΐ:ι1(·|ι|

ηοδΙίΜΐιι δΐΐδϋίροΓυ νοίιιίΐ, ιιΐ Ιηφκ ιηιιικίί Βΐιΐιΐδ 11-

Ιίιΐδ ΙκΊΐιΊίιΊιι εοιηρί)Γ3ΓβΙιιι·. Αϊ ίΐΐί Ικιιιιι ίη ιιι;ι!:ι

(:.οιιιιιπιΙ;πιΙ("ί, 1ιι@ι·3ΐθδ ί>θδθ |ΐΓ;ι·Ικ·ιιΙ, Ιηιιΐϊ Ιιεηη-

Γιοϋ ίιηιιιειιιοΓβδ, ϊΐ(|υε ίιι ϋοιιιίιιυηι δΐιυηι οοηΐιι-

ηιοΓιυδί ρϋΐι'ιΐυδ οΊ 1ιι]ιιι·ίί. Ευιΐοηι ιιιιχίιι εΐ πι »·;«·-

ΙβΓΪδ Ϊ13 ιΐε εο δεηΐίυηΐ, υΐ (Ιίνίιιιπιι ΐη οο ιΐίςιιίΐβ-

ΐι·ιιι ϊηαιιιϊιιιι.ιηΐ. Ουϊηβιιι, ϊηηυίυηΐ, εδυιϋι, κι οχ

Ραίπδ οδδειιΐί3 [ΐπκΐίίι, '' Ι)ο Οεο ΐ|ΐπρρο δοήρΐιιιιι

βδΐ : »Υο» ααΐΊβΐ', «««/ιιβ ίίίίίί ; ιΐϊί/κί βιί ίηνι'$ΐΐι/α-

Ιίο ίαρίβηιια; ί/'/ίικ, '. II κ; 3υΐειη ει οδυτϋΐ, οί δίΐϊ-

τΐΐ. Ι·Ίαΐ!,'.ιΓι ιΐοίιιϋο βχ ί'.ίηοΐ'β, ηυΐ δοϋβΓβ ςιιο-

ΐιιοιίο ροΐιιίΐ οιιηι ΚΓΙ ϊρΐιιιιι δϊΐ : ύ(α» ηοη

6ιί 2?(.;ιΐ4· νΐΊΌ 1ρ$ε(1ιχ^1: {}υί ιηίίίΐ ιικΊΊιιι

ηκ,Ί'ίΓ1 ?ΛΙ1ιΐ8 08) εηΐιηςυί ηιίΐΐίΐ, αϋυδ ςυΐ οαϊΐϋΐυΓ.

Νοε οΐΐίΐ ιιπππ οδΐ Ρ3ΐΓθΐη ηοιι 088ε Ι'Ίΐίΐϋΐι, ιιεφιε

ΡίϋΐΜΐι οβδο Ι'ηίΓοιπ. Νοη εηίηι αδδειιΐϊπ δβοοίΐίο

ροδδίκιιυδ, ΐ]ΐιϊ Ρϊΐΐιιιη Ρηΐι-ειη (|ΐΐ3δϊ υηυιιι ευηιϋεηι-

ηιιε εοηδίϊΐιιίΐ. Αΐϊοηιιί ηοη ιΐίοεί'βΐ : ΑΙίιΐδ εδί, ςηϊ

ιηίδίΐ ιιΐιϊ. Εΐ : Υαάο αά ΰειιηι ηιβιιιη, βΐ ϋαιιη τί-

Βίηιιιι ; Ραΐηιη ιηηιιιι £ΐ Ραΐτειη ναΐηιηι ''. Νοφίβ

νβΓΟ οχ (Ιίνίιια Οδδοηΐί» ιι;ιΙιιι;ιΙίΙι·ι· ςοηϊΐϊ δαηΐ «Ιϊ-

Μ'ΐριιϋ. Εΐ ϋδ 13ΠΙΟΙ1 (Ιίχίΐ : Ραΐηιη νβίΐτιιιη.

Υυηιηι φΐί ϊδΐ3 ]3θ(ίΐ3ΐιΙ 1ηΙοΙθΓ3θ11ί (|ΐκιι1;ΐιιι Γιι-

ΓΟΓΟ οι 3ΐιιεηΙΐ3 ΙΊ'πιιιΐιιι·. Εΐοηίηι βί 8θΙο ιιοηιϊηβ

ι11(·ϊΐϋΓ, ιιβο ικιΐιΐΓϋ Ρίΐϊυδ βδΐ, <|υ3ηΙυηινϊδ (Ιΐ^κί-

Ιίΐΐι; δΙίρβΓΟί , ΙΐίΙΐίΙ 31) Γι·Ιί(|ΙΙ.1ΓΙΙΙΙΙ ΟΓ03ΐυΐ·3|·|1ΐη

οοικίίιίοηβ «Γΐί,ΐϋΐ. ιΝΊιιιι οΐ τεχ Ιίεεί 741 ρΓχΓοοιίδ,

3ε ηιίΐΐΐυηι ηιβςΐδίηδ :ιιιΐι:ο.ο1Ι;ιΐ , ηοη ίιΐοο ηοη

^ιΐδϋοιη βδΐ ευ]υδ εχίοπ εηηαΊΐΐοηίδ, ;»ιιΐ ηοη Ι·Λ-

ιΐΐ'ΐιι οιιιη Π11.> δβΓνϊΙαΙβ οοηΙΙηείυΓ, ΐαηςυαηι εχ

ο;κ1οιιι οπίΐιΐίοικ; ιΐοΐ'ίνιιΐιΐίί, βΐ πιΟΓίβΙίδ ιιοη δοειίδ

βε φΐϊ δίυί <>ιιΙ>](.Όΐϊ δυιιΐ. δϊηιίΙίιεΓ εχ εο φίοιΐ δοΐ

3ΐιΙ Ιιιιι» &1ι1εΓΪΙ)υ8 ρΓ%8θηΙ Γβΐίφιϊδ, ηοη ΐιΐοίπ'β

βηταΧ κατά φϋσιν έγεννήθησαν. ΚαΧ έλεγεν αύτοΐς,

Πατέρα νμώγ.

Πολλή δ» φρενοβλάβεια των τα τοιαύτα λεγόντων.

Εί γαρ ονόματι μόνον καλείται , καΧ ουκ Εστί κατά

φϋσιν, ουδέν διαφέρει των άλλων πάντων κτισμάτων,

χάν τβ εν υπεροχή αξιώματος υπάρχει. Ου γαρ δτι

ό βασιλεύς υπερέχει των έπαρχων και στρατηλάτων,

ου παρά τούτο ουκ ϊστιν όμοιοπαθής των άλ/.ων, καΧ

σύνδουλος της αυτής κτίσεως, θνητός τις ων , ώσπερ

καΧ οί ύπ' αυτού αρχόμενοι. ΚαΧουχ δτι ό ήλιος υπερ

έχει των άλλων άστρων , καΧ ή σελήνη εν μέρει , ου

παρά τούτο ουκ είσΧν ύποτεταγμένα στοιχεία, καΧ τι}

του ένδς διατάξει δημιουργού τε καΧ χτιστού, Πα-

οοηοχϊα 085ε 'είειιιειιΐϊ ιΐεδίιιυηΐ, εΐ ιιηϊυί εοιι^ΐίοπδ Ο τρδς, καΧ Υίού, καΧ αγίου Πνεύματος, Οπείκοντα. ΚαΧ

61 ηιΙίΙκΊδ, ΡαΐΓίδ,αο 1·'ίΙίί εΐ δρΪΓΐΐυ8 δαηοιϊ, ιιιο-

ιΙ(!ΐ"ΐΐίοιιυ 8α1)]εοΐ3. Νεςυε ηυοιΐ ίΐη^οΐΐ ΓΟ!ΙΙΙΗ οιιιιιί-

1>ιΐ8 :ΐ8ρβ('.::ιυίΙί1ιυ$, ;κΙοοΐ|ΐιε θΓβ3ΐΪ8 οιιιηΐϋυβ οπίϊιιι;

:ΙΓ. ιΐί^ηίΐίΐΐο ρΓΧ$ΙαηΐίθΓβ5 $υηΙ, υΐροΐβ ηυϊ &υ!>

38ρεεΙυηι »::ΐι!π·ο ιιβςυεβιιΐ, εΐ ρΓΪιηυιη οιιΐΐιικ

ιΐίνίηαιη ηαιηεη, εΐ οο$βΐ(υϋ Ιοευηι αο

οοΐΐηεβηΐ; (]υβιη 38$ϊ<Ιυβ Ιι^ηιηϊδ ;ι<: Ι;κκΙ11)ΐΐ8

)ιι·:ιηΐ ; 6 ιμιο <·ι ϊιηιηοΓίβΙεδ ηοη ηαΐυΓα $ιιηΐ, $εά

εοηίΐϊΐί αο οο ςυϊ ιηιιηοπαΐίκ ΟΒΙ, 61 ίη

ούχ δτι άγγελοι ύπάρχουσι (89) των1 ορατών , καΧ εν

τάξει των άλλων, μείζους πάντων είσΧν, οΤα δη αόρα

τοι χτισθέντες, χαΧ το πρώτον γέρας της του θεού

θεραπείας άποκαρποΰμενοι εν ΰμνοις διηνεχέσι· χα\

αθάνατοι κατά χάριν ύπ' αυτού κτισθέντες, χαΧ ου

κατά φΰσιν, αθάνατοι τε, φΰσιν εξ αυτού του αθα

νάτου καΧ δντος εν έαυτώ ζωή καΧ αθανασία χατ-

αξιωΟέντες γενέσθαι , ου παρά τούτο ουκ είσΧ φόδω

καΧ τρόμω , χαΧ ύπδ άπολογίαν , χαΧ έξέτασιν, χβ\

1 183. ι·., 28. ' ΐ1)ΐ(1. · 4ο3ΐι. χιν, 28. » ^ο^η. χχ, 17. » Υίΐίοίΐΐδ Ιιίο Ιοειίδ.

(89) Καΐ ούχ δτι ά)·γε.1οι ύ.ιάρχονσι. 8θΓΪΐ). ύπ



629 ΑΌΥΕΚδυδ ΗΛΉΚδΕ* ΜΒ. II. ΤΟΜ. Η.— Π^ΚΚδ. ίΧΙΧ. 230

χέλευσιν, καΐ προσταγήν της αγία; Οίότητος δ;δου- Α νϊΐη ίρβη 681 61 ιηιηιοηαΐΐΐαβ, Ίιηιηηι·(ηΙίι»Ιι; (Ιοιίϊΐί :

Χωμένοι.

ΙΗ'. "Ενθεν γαρ έ<ιτι τδ ζητούμενον της αληθείας

άκρίο'αιμα, τδν Υίδν μεν λέγειν, λέγιιν 6έ και εχειν

οΟχ απλώς δνομά τι, αλλά Υϊδν κατά φύσιν Υίόν. ΚαΧ

εν ήμϊν γαρ πολλοΧ καλούνται υΙοΧ, μη δντες ημών

υίο'ι χατά φΰσιν. Οί δε άληθινοΧ υίοΧ οί γνήσιοι κα

λούνται, οί χατά φΰσιν ύφ' ημών γεγεννημένοι. ΚαΧ

ει μεν οίν Υίδς μόνον εχαλεΐτο, ως χαΧ πάντες έχλή-

βησαν υίοΧ θεοΰ · άρα ουδέν διαλλάττει των άλλων.

Κι'ι πώς ως θεδς προσκυνείται ; "Εδει οίν και τα άλλα

πα τα, έφ' ους τδ δνομά της υιοθεσίας έπιχέκληται,

χατ' αϋτδν προσκυνϊϊσθαι, επειδή υίοΧ θεοΰ προσαγο-

ρεύονται. 'Αλλά ή αλήθεια ουκ έχει ούτως, άλλ' οίδεν |{ Οιιιιιο8, »(1 ηυο« ηοιιιειι ΐΐΐιιιΐ 3<1ορΐΊοηίδ εοηνεηϊΐ,

ιιιιιι ΐίΐιικ'ΐι ρΓορΙβΓεα ιιοιι ιιιοΐιι 3ε ΐΓβηιΟΓβ ίΐ:ι <·οιι-

ιίιιΐ'ΐιΐιιΐ' ιιΐ , βλίββιιιΐη: 3 βε πιΐίοιιϊ ηε ιΐίνίιΐίβ

ιιι;ι]<Μ;ιΐΐ!, ίιιςιΓιςίΙίοηί ϊηιρεΓίοηυε 8ΐι1ι]ι·( ιί κίιιΐ.

XVIII. Ηίιιι: ί^ΊΐιΐΓ :κ:<:ππι|;ι ίΐΐη, ι Ιο ι|ΐιίι ΐ|ΐι:«-

δΐϊο ι-ί,Ι, νι·ΓΪΙ:ιΙίϊί )ί·ρ(·1ι·ηι!;ι ΓΛίίο, III < ιπιι Κιΐιιιιιι

(Μαιιιιΐδ, ιιοιι ιιιιιΐυιΐι ροιιι·» ϋΐιιιιι Γεϊ'ιϋεΓε νυι·»Ιιιι-

Ιιιιιι ('χί>ιίιιΐ(Ίΐιιΐί<, 86(1 <·«,;,<· ιιαπιτη Γίΐίιιιιι. Οιιίρριι

(·χ υ$ιι (|ΐκ»|ΐιο ιιο&ΐΓυ ρΙβι·ο$ςιΐϋ ΠΓιη$ ηοηιΐιιαιηιικ,

ηιιί ΙΙ:Ι!ΙΙΓ;Ι ;ΐΓΐ;ιι:ΐ([Μ:ι|]ΐ ΠΙίί ιιο&ΐΐ'ί ϋΐιιΐ. Αϊ \ι·ιί

Ιίΐίί μοπιυιιιί (ΠπιιιΐιΐΓ, ιπιί ηπίαταΐί α ιιο!)ί$ ςεηο'α-

Ιίοιιι.' |ιι·(ΐιΙ('ΐιιιΙ. ΟΝΟΙ) $ί ΡίΠιι$ (ΙιπιΙ;ι\;ιΙ ι·:ι ι·:ι-

Γιοιιβ ΥΙΊ Ιιιιιιι ιιοιιιίιιαΙιΐΓ, ςιια (·;ρΙοι·ί υιιιιιι·» Ιίΐίί Οοί

κκ:;ιΙί 5ΐιηΙ, ηίΐιίΐ ί^ϊΐιιι ;ι!ι ;ι1ίίϊ ι1ΐΜ·ΐΓ|>:ι1>Ίΐ. Ππ:ιι·ι:

(-ΙΙΓ ΐαη|ΐιαιιι Οοι$ :ιιΙιιι·:ιΙιιι·? Ναιη ι·1 ίΙΜ ΐ|ΐιι>ι|ΐιιι

άε\ Ινα μονογενή Υίον θεού · ω πάντα Λατρεύει χαΐ

χροσκν^ΐ, χαΐ πά^ γύι·ν χάμψει

χα! έπιγεί(α>·, χα) xαταγβο^ίω^, καΙ αασα

εξομολογήσειαϊ, δτι Κύριος 'Ιησοΐ'ς Χριστός είς

ίόξα>· θεοΰ Πατρός. 'Αλλ' οΟτε το άγιον Πνεύμα

ίξιαούται τοις άλλοις πνεϋμασιν επειδή εν εστί το

Πνεΐμι του θεοΰ, Πνεύμα εκ Πατρός έκπορευβμενον,

χα\ του Υίοΰ λαμβάνον. Ούτοι δ^ βοΰλονται αύτδ

εΤναι χτίΐμο κτίσματος. Φασ'ι γαρ, δτι πάνζα δι' αυτού

γίγονε, χα\ χωρίς αϋτοΰ έγένετο ουδέ εν · άρα, φασ\,

•/.ι\ το Πνεύμα εκ των ποιημάτων υπάρχει · επειδή

.ιάίτα δι' αυτόν γέγο^. Καΐ άγνοούσιν οι μάτην εαυ

τών την ψυχήν άπολέσαντες, δτι άλλα έστ\ τα κτί-

βματα, καΐ αλλά τα κτιστά ', Πατήρ, χαι Υιός, και

αιΙοΐΜΐιιΙί ίΙΙΪιΐΛ ορίιιΐοηε Ι'πίΤίΐιιΐ, ϋΐιιιι Οβί Ιιΐιί ιιιιιι-

(ΊΐρΐΊΐΐιΐΓ. Αΐιριί Ιοιιμί! :ι1ίΐ(·ι· $υ$6 νοί'ίΐίΐί ΙκιΙιΠ,

ςιιχ 8ΪπξΐιΙ.ΐΓειιι ιΊ ιιιιί^ΓΐιΙΐιπιι )>ι·ί Γίΐίιιιιι ροΓροΙυο

οοςιιονίΐ, οιιϊ ϊΐ'ΐ'νππιΐ, (·|ΐΐι·ιιι αιΙοΓΟίιΙ οιιιιιί;ι, πιί

οιηιΐί μην (Ιβοΐαητ <·<ι·Ιί·χΐίιιιιι, ίΐτταΐτίηηι ΐί ΐη/βΓ-

ηυηιιιι, βί οιηιιίχ Ιίαιμια ^ο»|^ι^I>^1ν^, ηηοηίαιη Οοηή-

ηαί ^ί^ιιί αιτίίΐιιι ίη ι/ΙοΓία β$1 'ύ«\ Ι'αΐτϊι ·. Νβηιιβ

ΥΟΓΟ 8ρίΓΪΙ(Ι8 ί,ΙΙΙΙΙ'ΙΙΙΧ €11111 Γθ)ί(|1ΐί$ $ρίΐΊΐί1>υ$ 3(1-

Η·ι|Ιΐ:ΐικΙΐΙίί Ι'ί,Ι, ΙΊΠΙΙ ΙΙΙΙΙΙβ 511 Ι)(·ί ί»ρΊ|·ΪΙΙΙ<> 3 1';||Γ(!

μΓΟΟβίΙβιιβ °, (Η (Ιο ΚΊΗοίΐεοίρίβηκ '. Αϊ ί$ΐϊ (·ΓΟ:»ΙΗΙ·:<·.

Ιιιιιιΐ' 6$$6 ιτΓίΐΐιιΐΜΐιι »$$ϋπιιιΙ. 8ίι: (ΊΙΪΙΙΙ υΙ)]ίεϊυιι( :

(ΛΠΙΙ οπιιιία ρβι· ίρβυιιι Γ;κ·ΐ:ι κίιι(, ει $ίπο ΐρ$ο ί:ι-

(•Ιπιιι $ΪΙ ιιίΐιίΐ * ; ιτςο οιίιιιιι 8ρίΐ'ίΙυ5 ϊιιίοι- ι·]ιι»

ορβΓβ ιιιπικΊ :ιικΙιΐ8 ο-,1 , 742 ςιιοη'ΐΒΐη ρΐτ ήιαιιηι

δγιον Πνεύμα, εΓς Θε6ς Τρία,- εν άληΟεία, χα\ μονάς Ο [ααα ίΐιηί οπι«ία. δεϋ ιιιίβεπ Ιιοιιιΐηεβ, ο,ιιί ΙβιηβΓβ

εν ένότητι. Δια τούτο γαρ, δτι εΤς θεδς, δτι ου δύο

Πατέρες, ούτε δυο Υιοί, οΰτβ δύο Πνεύματα άγια·

χαΧ επειδή ουκ αλλότριος ό Υίδς του Πατρδς , άλλ'

ες αντού γεγεννημένος, καΧ ουκ άλλό-ριον τδ Πνεύμα

τδαγιον άλλ' ό μεν Υίδς μονογενής γεγεννημίνος

άνάρχω;, άχρόνως, τδ δ* άγιον Πνεύμα, ως οΐδεν αϋ-

τδς ό Πατήρ καΧ ό Μονογενής, οΰτε γεννητδν, οΰτε

κτιστδν, οΰτε άλλότριον Πατρδς καΧ Υιού, άλλ' εκ

Πατρδς έκπορευόμενον, χαΧ του Υιού λαμβάνον. Ί'ύ

Πτεϋμάμου γτφ, φησΧν, έ^έστηxε^ έτμέσφ ι>/ίών

χαΧ, Έχρισβ ΓΙ!*· ΧριστίΐΓ έ>* Πνεύματι άγΐφ. ΕΙ

αύτδς ό Μονογενής χρίεται εν Πνεύματι, τίς έγκαλέ-

βει τη άγί? Τριάδι ;

ίη Μ;Ί'Π(« ίΐΐΗΐΊο ' . δι ΙΊιί^ΰΐιϊΐιι* ίρβε δρΪΓΪΙυ 8;ιιιιΊο ϊηυηεΙ(ΐ8 ι1ϊ(.·ϊΐιπ·, ηιιΪ8 83ΐιεΐϊ$£ίηΐ3ΐη Τι·ίηίΐ3ΐειη

Ο XIX ΡβΓί,Μΐ Υ-ΟΓΟ ΓΐΙΓΪ08υ$ 3ΐ(]Ι1β 3Π)βη8 ΑΓΪΙΙ8, (·1

<·ΜΙ·, ίπφπΐ, ΙΚ)ΐηίιιιΐ8 (Ιίχίΐ : (]ίΐί<1 ηιί άϊοη Ιιοηβιιι!

ί/)ΐκί β«< 6οπκ« Οί-αι Ί ηιοβί Ιοηϊΐίίβηι δ 8« Ιιϊβ

ΐ'ΐιηι υηϊςεηϊΐο Οβί Κίΐίο ι·υιιΐ|>!ΐι·:ιικΙιι$ ε$1 , (|ΐιϊ κε-

κιβίίρδίιιη Γ('ιΙϊιιΐ(;ιιιΙΊ<; ηιιϊηκιΐιιΐϋ ηο$1ι·ί$ ρΓοΙΐυιη

υΙιΐιιΙίΐ? ΙΙ.·ί(|ΐΐ(! εο (Ιϊνϊιιηιη νϊιιι εΐ Ιιοιιίΐαίειη ϊ^ηο-

ΓΗΐιΐ; ηΐ'(·, ΠΙίυ$ ββρίεηιϊχ ρΓονί(1ειιΐίαιη ε( ,ΐιΐιιιί-

ηΪ8ΐΓ3ΐϊοηειη ίιιΐιΊΙί^ιιηΐ, 3ΐιΐιιΐ3ΐε6 Ιιοηιίιιεβ, 61 ίη

ΓΙΙΙΊΙΙΪΙΙΙ «Ηϊιικ ίιιιηκ'Γκϊ , (|ΐιΐ 3 ΗρίΓΪΙιι ββηείο ιΐφι-

αηίιιΐ3$ $113$ ρεί'ίΐυηΐ, ϋΐιιϋ ί^ηοι-αηΐ : ηΐίιιιΐ ?$8β

θΓε3ΐυΓ9$, ;ι1ϊυιΙ (Ιπ-αίοι-ϋΐιι ίρ&ιιπι, ΡΜι-εηι, Γίΐίυιη

εΐ δρίι-ίΐυηι $αιιοΙιιιιι υηυιη ΓΙΊΙΠΙ, ηιιί ι·(·νι·ι;ι ΤΓΪ-

ιιίΐ.18 6$(, εΐ ιιι $ίη§υΐ3ΓΪΐ3(έ ιιηίΐ.τβ. Οπίρρε υιιυβ

ϋειιβ 081, ηοη (Ιυο ΡίΐΐΓβδ, ηεηυε Κίΐϋ ιΐιιο, νοί «Ιιιυ

δρΐι·ίΐυ$ Βαηείί. Νπ· α Ραΐτβ 3ΐίβηυ$ ε:>1 Ρίΐίιιβ; κι·ιΙ

:ι!ι ίρ$ο ςεκϊΐηβ, ιιεε αΐϊειιυβ Ίΐβιη δρίπΐμ» $αιιεΐυ8 :

εχ ψιίΐιιικ Ρϊΐίιιβ ιιιιί^ι-ιιίΐιΐίί ίϊιιο ιιΐΐιι ϊιιϊΐίο νεί

Ιεηιρορε §εηίΐιι$ ; δρίι·ίΐιιβ ιιιιίοιι «αιιείυβ εο ιικκίο

ςπβιη ΡαΐοΓ οΐ 11ιιΪ2ειιϊΐιι& ΰοςηοβϋΐιιιΐ, ιιοηυε βειιϊ-

ΐυβ ιιβιιιιβ οι·εαΐυ$ 3 Ραίρο εΐ Γίϋο : 5ειΙ α ΡϋΐΓβ

ρροεβιίβηδ ει ιΐβ ΓΐΜο «οεΐρϊβηβ. 5ρι'π'/ΐΜ οιίηι ηιιιΐί,

ϊιιιμιιί, ίΐαΐ ίη ηιβιΐΐο ββίίπ' · ; 81 : ίΐιιχίί

Ιθ1. Είτα πάλιν φησΧν ό μανιώδης "Αρίίος · Πώς

είπεν ό Κύριος· Τί με Λέγεις άγαϋύΓ; Είς εστίν

άγαΟδςό θεός ; ως αυτού αρνουμένου την αγαθότητα.

ΚαΧ τίς άλλος οΰτως άγαθδς ως ύ Μονογενής ; ίς Ιδω-

χεν Ιαυτδν άντίλυτρον των ημετέρων ψυχών. ΚαΧ οϋχ

οΐίαιι θεού την δύναμιν χαΧ την αγαθότητα, οΰτε την

οίχονομίαν της του θεοΰ σοφίας, ψυχιχοΧ Βντες χαΧ

σαρχιχοΧ, άναχρινόμενοι άπδ αγίου Πνεύματος, κού

φοι δντες άπ' αυτού, μη Εχοντες την του αγίου Πνεύ

ματος δωρεάν, την σοφίζουσαν πάντα άνθρωπον. Πα-

1 Νΐβϊ ιηεηιΐιιηι εκί, κτιστά ρΓΟ κτίζοντα |ιθ5ΐι!ΐ. · ΡΙιΜϊρρ. ιι, 10. Μο.-ιιι. χν, 2(ί. * ίθΆη ινι 14

15. Μυαιι. ι. 5. · Α««. ιι, 0. ' Λι·ι. χ, 38. · 1-ικ·. χνιιι, 10.



5. ΕΡ1ΡΗΛΝΗ 232

ιΙίι·;ιΐι, ΗΙίιΐδηυε ΐικιηεδ βΐ ναοιιΐ, <·]υ*ι]οηι ηιιιιιεί'ϋ Α λιν ο: αίτοΰνται αυτόν, ·:.---,\·ι , οΐ υιοί Ζε6εδαίου

:ιι.· ΙιιΊΐοίίΓΪυ οιπιΐ, ςιιο ιικιι Ι;ι1ι·χ οηιιΐϋδ Γπκΐίιί δια

5:ιρίεηΐ68 ον,ΐιΐιιιιΐ. ίΊ;Γΐι·ΐι·;ι <·ιιπι ΙΊΙιι, ϊηηυίιιηΐ,

'Λι·1ιι·(Ι;ι·ί ίηΐεΓνεηΙιι ηιαίπδ ΜΙ;··, αϊ) ίΐΐο ροδίιιΐηδ-

δειιΐ, υΐ ίιι ϊρδίιΐδ ΓΟ^ΠΟ βΐΐεπ 3(1 (ΙβχίεΓαηι εοηκίιΚ'-

ινί, :ιΙΐι'ΐ· 3(1 δίπικίΓαηι, Ίΐ;ι ίΐϋδ ι-εδροικίίΐ : ΝαιΜ»

ηηίά ρείαΐί». ΙΌίαΙΪ! Μίτε ^αι^^^ι», ηναη Ιι'ώ'ιΐιιηΐί

ικηι ? Κι·$ροηϋειιΐί1)υ8 ϋΐίί : Ροΐίΐιηιαε ; δΐιΙ>]βεα :

('.κΙίι-ιΊΗ φιίιΐ,'ΐιι ηκαιη ίϊΐιβίί* : κάβη απίβιη αά

<!<:,ί·ΐι'ΐ·ιιιη ιιΐϊιιηι £/ ίί/ιι/.ίηίΐ'ΐ ηοη βιΐ ηΐΐαιιι άαη

ηιίι/.Ν, χι'ΐΐ ι/ιιί/ΐΗί ριιηιΐηηι αϊ α Ραΐΐ'β ιιιεο '. ΛιΙ Ιιχϋ

Λροδίοΐιΐδ ΜΊϊΙιιΙ : ΰεαι ι,ιιχι-'ιΐιιΐ'ίΐ ίΐΐιιιιι α ηιιιιΊιιΊα '';

1;ΐη(]ΐΐ3ΐη δΐΐδπίαιιΐβ 3ϋ(|ΐιο οριΐδ Ιιιιτίΐ. (,)ιπιι ι-ΐί.ϋΐι

ιιρρατιΐίί ίΐΐί αη^β/Μί Ουηιίηί ^ο»/Ό^(αι1> ίρ>ηιιι '.

Ν;Ι1ΙΙ III 3201113 ΙΌΙΙδΙίΙυΙΙΙδ δ11(ΐ3νίΙ, ΙΊ >Μι1(ΙΙ'

(ς αυτών μητρός τίι εν τη βασιλεία αϋτοΰ ένα

'. ·έκ δίξ^ών κα'ι ^να εξ εϋοινύμων. Και Εφη

αΰτοΐς · Ουκ οΐδατε τι αΙτέΐσΟε. Δννανθε Λΐεϊγ

το ποτήριογ δ μέΛΛω πίτ-ειγ; Αυτών δε φησά1^

των, Ναί· ε?η προς αυτούς · Τύ μεν χοτήριύτ μου

πίεσθε, τύ δε χαΟίσαι εκ δεξιών μον χαί άριστε -

ρώτ, ουκ Ιο"τι\· έμύΐ' δονναι, άΛΛ' οΐς ήτ^ΐμασται

παρά τον Πατρός. Είτα φησιν 6 Απόστολος· Ό

θείς ή·ρ€<ρεγ αϋτ^ έχ νβκρώ*· · ως αΰτοϋ χρείαν

ί/οντος του ίγείραντος αυτόν · χο\ 3τι, φησ'Λ, έρά^

άι·γεΛος Κνρίον έησχύωτ αύΓο'ν · ότι εν άγωνίΛ

γέγονε και ίδρωσε, χα\ ό ίδρώς αύτοϋ γίγονεν

αύτώ ως θρόμβοι αίματος , εν τω χατά Λουχάν

Εύαγγελίω, δτε άπελθών ηΰχετο μέλλων παραδίόο-

νείυΐ βΓΐιιιΓι δαιι^ιιίιιίδ (ΙβοίιΓιΙ ; υΐ 1>ιιοθ3 ΕναηςοΓιο Β σθαι. Καΐ πάλιν εν τφ σταυρίΰ, φησΙν, Ελεγεν

ΊΙΛΙ, ΉΛ>, Λαμμα σα€αγβανΙ; τουτέστι· θεέ μοι-,

θεέ μου, Ίτα τι /<« έγχατέΛιχες ; ΚαΙ όρ^ίς, <

ως έπιδέεται βοηθείας: αλλά περί του λέγειν,

έ>· τφ Πατρί, χαί ό Πατί\ρ ετ εμοί · κα\ βτι ΟΙ Ινο

εν έρμεν, ιπι χαί ιιΰτοί κκ ώ<τιν ώστε ουν το εν

είναι πάντως ου χατά φύσιν λέγει, αλλά χατ' έμό-

νοιαν. Ου μόνον δε τοΰτο, αλλά κα\ αρνούνται ψυχήν

αυτόν άνΟρωπείαν είληφέναι, αυτί) τοΰτο προκατα-

σκευά^οντες. Σάρκα γαρ ύμνολογοΰσιν άληθινήν άιτ6

Μαρίας αύτίιν έσχηκότα, κα\ πάντα δια ίστ\ν εν τω

άνδρώπω χωρίς ψυχής· ίνα, 2ταν ακούσης πΐριπεί-

νης, ή ίίψης, ή καμάτου, ή ίδοιπορίας, ή ίδρώτος, ^

Οπνου, ή έμβριμήΐΕίοί, Χ*^ είπΙ1ίι 3τ! δια την έναν-

ηυχ δυηΐ Ιιοηιίϋίβ ρΐΌρηη, ϋΐυιη αεοε- Ορώπησιν τούτων έπεδέετο, λέξώσί σοι ύστερον, ότι

" ' ' '" σαρξ καθ' έαυτήν ταύτα ουκ ενεργεί, εάν μη ίχη τ»_ν

ψυχήν. Καΐ.γάρ τω μεν δντι οϋτως εστί. ΤΙ ουν εστί,

φηα'ιν, αλλά τι ή Οείτης αϋτοΰ έπεδέετο; ίνα, δτε

εΐπωσι την θεότητα αΰτοϋ έπιδεομένην, ξένον άπο-

φάνωσιν αϋτδν, και άλλότριον της του Πατρός ουσίας

τε κα\ φύσεως αληθινής. Νομίζω δε τω σύνεσιν κε-

κτημένω άπ6 μι3ς, ή δύο μαρτυριών, ή πέντε των

κακώς παρ' αύτοϊς έπινενοημέ·Λον κα\ ελεγχομένων,

κα\ ανατρεπόμενων, της πάσης αληθείας κηρυττομέ-

νης, ΧΛ\ σαφώς εν ττ; πίστει της ορθοδοξίας βεβαιού

μενης, έλεγχθήσονται παρά τοις προειρημένοις, νουν

θεϊχον κεκτημένοις, κδν τε μετά ταύτας τάς επιλύ

σεις έπινενοημένας λέξεις μυρίας αλλάς ένίγκωσιν.

ΐιιίεΐΐεοΐα Ιεδίϊιιιοιιϊ» ΓεΓυΙαΙα ενβΓδβςαΰ Γυϋπηΐ , η Άπϊ γαρ των ολίγων αί πλεΐσται λυθ/,σονται, την

οιιηινοπίΒδοηιηίδ ηΐ3ΐιίΓε8ΐερ··.Έ()ίε3ΐ3, 3ΐ,,ιιβ ϊη Γσην δύναμιν φέρουσαι.

οπίιοϋοχβ Ιί(!β ει Γ6ΐί8ίοηβ οοΓΓοϋοραΐβ ίιιεπί, αραϋ ρπηίβηΐεδ ει δβρΐειιΐίδ νΐι-οβ (Ιίνΐηβηιιο ηιειιΚ

(1ΪΙ08 ηιιΐΐο ιιεβοιΐο οοηνίηοεηίΐοδ 6*86, (ΐυβηΐυιηνίδ, ροδί ϊΐίοπιιη Ιοεοπιιη (ϋδβοΐιιΐίοηειη, ίιιΠηΐΙαδ

ηΓοεδδΐΙΐδ ιιηιϋ(]ΐιο δβηίβηΐϊβδ ϊιι ιιιεϋίιιιη η$86Γ3ΐιΙ. Ηίηυϊιίοιιι εχ ρϋοοΐβ ςυαιη ρΐυπω»;, ιιιι;<·,

νϊιτι ΙιιιΙΐΓΐιΐ, εχρΙίεβϋιιηΙιΐΓ.

XX. ΕχοΓϋΐβΓ ί8ϋϋΓ αϊ) ΐΐΐο δϋίοιηοηΐδ («οίο, Κ'. Καΐ άρξομαι πρώτον του λέγειν, όθεν διέλαδον

ίΐιιβιιι βηΐ3ΓΪδδΐηΐ8ηι ϋυδηΐ3ΐΪ8 δΐιΐ Γϋϋίοεηι 86ΓβΓβ χαχώς φυτεύειν την της πικρίας αυτών ρ^αν του λα-

ροί,Μ! 8ΐΙ)ί ρβΓ8ΐΐ3δει·υιιΙ : βοιηίίΐιΐί α·£ατ>ϊι ηιβ ϊι,ί- γου, του ύιΛ Σολομώντος είρημένου, το, Κύριος εχ~

ιίνιη νίαταηι ίνατηηι ϊη ορετα ««« '. Οιιβιη Ιοε,ιιη τισέ με άρχ^ οίώκ αϋτοΰ εις έργα αύτοϋ. Κα\ ου

πάντως που έβεδαίωσε Γραφή, ουδέ έμνήσθη τις των

αποστόλων της λέξεως ταύτης, ίνα παραγάγΐ] αυτήν

εις δνομα Χρίστου. "Ωστε ουν ου πάντως περί του ΓΙβϋ

(ΐΓίκΙίΐιιιιι ΟΒί, ειιηι ίιι ΜΙΜΊ^ΜΙ ρ:ιιι1ο ηηίοηιιαιη

·<3ϋί§ ΐραύβΓΟίιΐΓ οι·αι·οΐ. 743 ^βι' °ι '" βΓΒ«β ιϋοβ-

1ι;\1, ίηςιιίυηΐ ·. Κ/ι, ΕΙΊ, Ιαιιια ϋαίιααίιαηί. Ηοβ ϋ$( :

ΰίκ« ηΐίίΐί, Οειιε ηιειίί , ιιΐηηίά ιηε </£ΐΐ//</ιιί«Ιι' *?

Υίιΐι-χ, αϊιιιιΐ, (]ποιι);κ!ιιΐϋί1ιιηι ηΐΐϋΐ'ίιικ ορβι» ιΐι^'κίο-

ΓΟ!? βιιοιΐ νοιΌ ^^ ίΐΐη ν«Μ·1)» ροπΊιιοΙ : Κ$ο ίιι Γα·

!ΐί· Λ Ι'ιιΙι'Γ ίη ιιΐι'. Κίΐ ' ; ίί.-ίΐι |ΐκ·. : 1>ιιυ ηιιιιιιι >κ-

ηιαι, ιιί εΐ ψίί κηιιιη ιϊηΐ "; ίΐα, ιιιιμιπυ.Ι, ιιιππιι $0

ϋίοίΐ, ιιί ηοη :ιιΙ ιι;ιΐιπ·:ιπι, Κ,Ί| ίΐιΐ νοίυχίαΐυιιι

$ίΐ υηίΐαβ ί!Ι;ι ν«;Γΐ'Γΐ!ΐΐιΙ:ι. Ν<.Ί|ΐιο ΙΙΟΓ

εοιιίοιιΐί , ηβςαηΐ ιη$ιιρεΓ 1ιιιιη»ηα ΪΠιιιιι

-•ίΐίιιΐΛ ρι-ίΐΐιΙΊΐιιιιι ΙιΓίϊίι'. ΟΙΜΚ! ΓΙ-ΠΟ ο·οη$ί!ίο ίΐα

ρΓ9Β$Ιπιιιη(, πι νοίΜΐπ οχ Μ.ιΐ'ί:\ ΥΐΓ^Ίηυ <·:ιπιΐϊΐΐ!,

ΠιΙι·;ιιιΙιΐΓ, $ί ιιιιηηι αιιίιιιηιιι εχείρΊα$ : ιπιιππηη

ιιί, ΙΜΙΙΙΙ Ϊ3ΐηοιη, ηυΐ δϊΐίηι, αυΐ ΙαΙ>θΓθί>, ϊιίηβΓ.1, βυ-

ιΙοπΜΐι, βοηιηιιηι, Ίικίί^ηαιίοηβιιι αιιιΐίοτίδ αο (Ιίχβτίϊ,

ρρορΙβΓ Ιιιιιπ;ηι;ιιιι ηιιιιιιι α5$ιιιηρ8θΓ3ΐ η3ΐιΐΓ3ηι οριιβ

ίΝίδ Ιΐ3ΐ>υί$$β, ϋΐϋΐίΐΐΐ θΙ)]Ί(Ί·Γι' ρθ85ίΐ11, ρ€Γ 5£&6 ΙΐΙΙ'ι:

«:;ΙΠΙΙΊΙΙ, ΐιϊβϊ :ιιιίιιι:ι ρΓΧ(ϋΐ3 8ΪΙ , ιιοιι

·. Ει (|ΐΓκ1ι·ιιι νβΓΟ Ιιοο αϊ) ίΙΙί8 ιϋπΐιιι·. (,ίιι'κΐ

ο$1 ί^'Ίΐιιι·, ίικμιίιιηι.. ιιΐίικί, ηπαιη ΐ|ΐκιιΙ |ιί$ οηιιιϊΐυβ

Ϊ11ίιΐ8 ϋϊνϊηΐΐακ ΐηϋΪ8β!)3ΐ? υΐ, οιιηι ΐικΙϊ§βΓβ «Ιίνίηΐ-

13(6111 ΐρ$ίιι$ ϋίχβΓΪηΐ, νιΊιιΐ ροΓε^Γΐηαιη πιιηιίπιι

ρΓοηυηΐΐβιιΐ, εΐ α ΡβίΓϊβ β88βηΙί3 80 ιι»ΐυΓ3 ρι-ορ-

8ΐΐ8 ίίΓιΐ'ΐιιιιιι. Ε$;ο νετο ΐΐβ οιηηίηο βΐηΐιιο : ροβί-

ραυο» Ηΐα ροι-ρβι-αιη ;ιΙ> Ιιί»

δεπρίακ» Γβρβίβηύο εοηίίΓπίΒνίΐ , ΒΙΙΙ

«ροδίοίοπιηι ηιΗδίϊϋβηι οοηιιηβιιιοι-άνϊΐ, υΐ »ϋ ΟΙΐΓί-

δία,ιι βεεοιηωοϋίΓΟί. (}υ3ΐοο1)|·οιιι <1β Γϋίο ϋεΐ

' "ΐτ111· χί,· 21 " Κοηι· χ· 9·

χνιι, 23. ' Ρι·ον. νιιι, 12.
8ς<|. » Μ;ΙΡΟ. χν, 3ί. '^οιιιι. χιν, 10. ·
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του βεοΰ λέγει, καν τε είπη, ότι Εγώ ι] σορία κατ- Λ ιιιιΐΐο ιηοϋο ΙοηυϊΙυΓ, ςυβηινίί Ιδία 8υ1»]Ϊ€ΪαΙ : Ε$ο

εσχήνωσα βουΛην χαϊ γνώσιν, χαϊ Ιννοιαν έγϊύ

εχεκαΛβσάμητ. Πόσαι γαρ είσι καταχρηστικώς λε-

γόμεναι θεού σοφίαι ; Μία δε 6 Μονογενής, ουχί κατα

χρηστικώς λεγόμενος, άλλ' εν αλήθεια. Τα πάντα

γαρ θίοϋ σοφία · κα\ όσα εστίν άπο του θεοϋ, σοφία

εστίν άλλη δε Ιδιάζουσα, κα\ υπέρ πάντα ούσα,

τουτέστιν ό Μονογενής, λ μη καταχρηστικώς ων σο

φία, άλλ' αληθείς, 6 συν ΠατρΧ άεΧ ων, ό δΰναμις ων

θεοϋ καΧ σοφία, κατά τδ γεγραμμένον Ήμϊν δε Χρί

στος δύναμις θεοϋ, καΧ θεού σοφία. "Εστί δε σοφία

χέτηιος εξουθενωμένη · καΧ, Επειδή εν τη σοφία

ιού θ»οΰ ούχ ίγτω ό κόσμος τον θεόν, ηϋδόχησε

δια της μωρίας τον ΕϋαγγεΛίου σώσαι τους πι-

χτενοΥτας · καΧ , Έμώρανεν ό θεύς την σοφίαν

ίαρϊεηΐία Ιιαύίίαιιί ίη αιηαίΐίιι, εΐ ίάεηιίαηι, εΐ ίηιείίί-

(/('ΐί/ίίΐι» ί/ί/ΐΌΓΗπ'*. ΟΠΙΙΗΙ (ίίπιιι ιιιιι1ΐ;ΐ' ι|ΐιοιΙ:ιιιι νο-

είδ 3ΐ)ΐΐ8ΐι Ιΐι·ί $3ρίβηΐΊχ ηοηι'ιηαηΐιΐΓ ? 5εά ιιη»

681 ρΐ'ίΐ' ΟΙΙΠίίΙχίδ, (]ΗΪ υΐ)Ϊ£6ΐΓΐΙΙΙ5 3ρρε1ΐ3ΐΐΙΓ, (|ϋ;<·-

φΐε Ιιοο ηοτηεη τε'ιρδ3, ηοη 744 νοεΐδ βΐιιΐδίοηβ,

Βίΐιί νίιΐιΐίι ;α. Εΐεηίηι οιηιιίη, φαβ» 3<1 Οευιιι ρεηϊ-

ηβηΐ, Κίφίεηΐίη βυηΐ ηιιχφΐβ 31) ΠΙο ρΓΟΙίεΐδουηΙιΐΓ;

86(1 ;ιϋ:ι 1:ιιιιι·ιι ι·>1 ρΓΟρηβ «1ί<:1;» ΟΙΤΙΙιίυηΊςυβ 8ΐι-

ρπ'ΐη.Ί, Οεϊ νίϋεϋοεί υηΐ°βηίΙιΐδ Ρίϋιΐδ, ςιιϊ ηαιι

ίΐι·.(Όΐιιιιιοι1:ιΓκιιιο νοείβ, δεϋ ει Γβϊ νεπίβΐβ δαρίειι-

ΙΪ3 ιΐίπΐιιΐ1 : ΐ|ΐΓι εδί πιπί 1':ιΐι·ι· ρβΓρβίυο, υΐροίε ΟβΙ

νίιΊΐΐί , ί Ι £3ρΪ6ΙΙ1Ϊ3. Οπππ:ΐ[|]ιΐ(κ!ιιιιί 80Π|>(Ιιΐη

681 : Νο1>ΐδ ίΐιιΐ(;ιιι Οιπκΐυδ Οεί νϊΠιΐδ ε( ϋεϊ 53-

ρίεηΐ'ιβ'. ΙΙΓΙΙΙ : 8αριεηΐία ΙΊΊΊΙ ραιιρεηι α,ι αιηΐεηι-

ιοϋ κόσμου τούτου ' κα\, "Εδωχεν ό θεύς χαρδίαν ΰ ρίο*; (ϊνοηίαηι ίη εαρίβιιΐία Ο(ί ηοη εοηηοήΐ ηιηη-

ιφ ΣοΑομώντι, ως τύ χύμα της θαλάσσης · χαϊ

Ισορίσατο υπέρ τους νΙοϋς Ένάκ · κα\, "Εδωχεν

6 θεύς τφ ΒεσεΛεήΛ σορίαν χαϊ ένέαΛησεν ό

βείς σοφίας τώτ1 Ουρί. Κα'ι πολλά Εστί περί σο

φίας λέγειν. Κα\, ΠοΊός εστί τόχος φροτήσεως,

χαϊ ?} σοζία πόθεν ευρέθη ;

ΙΊιΐΓ.ι «Ι).· 8ηρίεηΓΐ3 ΓΟΙΙΙΙΙΙΙΜ)ΙΟΓ»Γ) ροδδυιιΐ, οψίδΐιιυι,Ι

(ία 'ΜΐΙι' ίηνεηία β<(9?

Καν τε ουν αυτή ή άδομένη σοφία λέγη · Έγίύ ή

Υοιαν έγωέχεχα,ΐεσάμην. Δι' έμον βασιάεϊς βασι-

Λεύονσι, χαϊ 6ΐ έμον μεγιστάνες μεγα.ίύνονται,

χαϊ δυνάστοι γράφουσι διχαιοσύνην, χαϊ τύραν

νοι χρατονΟΊ γης· Έγω τους έμέ φιΛοϋντας αγαπώ,

χαϊ οΐ έμέ ζητοΰντες εύρήσονσί με. ΠΛοντος χαϊ

δόξα έμοί υπάρχει, χαϊ χτησις ποΛΛών, χαϊ δι-

χαιοσΰντι · εν όδώ δικαιοσύνης περιπατώ , χαϊ

άναμέσον οδών διχαιώματος αναστρέφομαι, Ινα

μερίσω το7ς άγααώσί με νπαρξιν, χαϊ τους θησαυ

ρούς αύτώτ έμχΛησω αγαθών. Έάτ άναγγείΛω

ύμΐν τα χα(Γ Ιμιέραν γινόμενα, μνημονεύσω τα

εξ αίωτος άριΟμησαι. Κύριος Ιχτισέ με αρχήν

οδών αυτόν «/ς έργα αύτοϋ · πρύ τον αΐωνος έθε-

μεΛΙωσέ με έτ άρχ^, αρύ του την γην χοιήσαι,

χαϊ αρύ του τάς αβύσσους χοιήσαι, αρύ τον αρο-

Χτιγύς των υδάτων, χαϊ πρύ του όρη έίρα-

χρύ δε πάντων βουνών γεννφ με, καΐ

τα έξης · δήλον, δτι, βουλομένων τινών άντιλέγειν τη ^

λέξει, άνθυποφορϊ χρώνται οί δι' εναντίας δια το δνομα

της σοφίας, και της ακολουθίας του λόγου του λέγον

τος· Κύριος Βχτισέ μβ' και τω ειπείν Έγω ή σο

φία χατεσχήπύσα βουΛήν. "Οτι ίδοΰ ή σοφία άπαρ-

/ι)ς έαυτήν όνομάσασα, κα\ προβαίνουσα καθ' εξής έαυ-

τήν σημαίνει λέγουσα· Κύριος έχτισε με. Ίδοΰ γαρ

λέγίΐ άνω · Έγίύ ή αοφ'Μ · κα\ κάτω λέγει · Εάν

άναγγεΙΛω ύμϊν τα καθ" ήμέραν γινόμενα, μνη-

μητεύσω τα εξ αΙώνος άριθμήσαι. Κα\ τί φησι ·

Κύριος έχτισε με αρχήν όδώτ αυτόν ;

Κ V "Εφημεν δε, δτι πολλαί τιν:ς αϊ καταχρη

στικώς κατά καιρδν εκ «5θΰ δοθεΐιαι σοφίαι· δτι

1 \Λ·%. ιόν. ' ΡΓΟΥ. νιιι, 12. ' 1 ΟΟΓ. ι. 24. » ΕοοΚ ιχ, 16. · Ι ΟΟΓ. ι, 21. · ΐ1)ϊύ. 20. '

ιν, 29. * Εχοά. χχχν, 50. ' 4οΙ) χχνιιι 12. '· Ριον. νιιι, 12 δης.

Οη. \Μ1. 8

ϋειιηι ; ρΙαίΊΐίι ρετ ιΐιιΐΐίΐίαηι Εναηι/βΐϋ κιΐνοι

ο'ι'.ιΙΐΊΐΐα * ; εΐ : Ηιχίΐιηιι /Ίν/( ΙΐιΊΐα χαρίεη-

ΐίαηι ηιιιηάί Ιιιι]η$ ". Ιίοιιι : ϋι'ΐΐίι Οειΐ5 π.·ι· 8ιιίυ-

τηοηί , Ιαηφιαηι Ιαΐίΐαάίηειη ιιιιηία. Ει ιαρίαιΐίι:Τ

εταΐ ρΐϋί Εηαΐ Τ. Ιΐε».) : Οεάίι Οίΐιχ Βεκεΐιείί ια-

ρϊεηΐίαηι ; ιιηρίενϊΐ Οειιι χαρίεηΐία (ίΐϊιιηι ΙΊπΊ.

ί ΐΐΐιιιΐ 6δΙ : (/κι» ο, ι ΙΙΗΊΙΧ ρηιιίαιίίιι· ? εί εαρίεη-

€υηι ΐ^ϊΐιΐΓ ήχο ϊρδη ςιι* θι·1εΙΐΓ3ΐιΐΓ βη-

ρϊεηΐί» ιΐίεαΐ ιο : Ε^ο ιαρίεηιία Ιιαύίΐο ίη ΓΟ».·,Ϊ-

ίίυ, εΐ $οίεηΙία , 61 ίηΐΜί</ε>ιΙίαιη αάνοίανί. /'. Γ

ηιβ Γί^βί τεφηαηΐ : ρετ ηιβ ηιαφιαίεζ αηιρΙΊΐηίΙίιιοη

εοηίεηηιιηΐιιτ, εΐ άι/ηαίΐα; ]ιι&1α ιΐεία'ίΐιαιιΐ, ει ρ>·ίη-

Ηρα ΐεττα: άοηιίηαιιίΗτ. Ε^ο άϊΐί^εηΐε! ηιβ άϋί^ο, εΐ

ηαί ηιβ /ΐΗιη-,Ίΐΐ, ίιινεηίεηΐ ηιβ. ϋίνίιία: εί <//<,!·« η<ι7ι<

ίΐιρρείιιηΐ, ει ροαεαίο ηιιιΐΐα, ει ϊιιαίιΐϊιι; ίη νια

}ΐΐ3ΐίιίιχ αιΐιΐίΐιΐο, εί ίη ηεάίο ν'ιαηιιη }ΐΐίΐίιί(β νετ&οΓ,

ιιί ιΐίηιΐιιΐίΐ ιΙίΙΊιΐίΊΐΐίίιιιχ ηιβ 6Ηΐ>8ΐαιιΐίαιη, εί Ιΐι··$<ιι<-

Γ08 ίΐΐαηιηι τερίεαιη Ιιοηίί. 8ί ηαηΙίαπΓο ΐ'οόίί ί/ιια;

ιΙΗΐιΐΉΙίι' βιιηΐ, οοηιηεηιοταίιο </Μ<ε α «ατίΐ/ο $νηί, ιιί

ηιιηιετειη. Οοηιίηνε ο'βοοίί ηιβ ίηϊΐιιιιη νίαηιηι $να-

ηιιιι, ίη ορετα <»α. ΛιΚβ χιιτηΐιιιιι [κηιίαΐίΐ νια

ίη'ιίίο, αηΐεηιιαηι ΙΓ.ΙΊΊΙΙΗ [ηεετεί, εί αηΐεηναηι ^^^α·

κ1! αΙ>ΐ)!ΐοι, Λίΐΐι'ΐ/αηηι ρνοάηεηΐ [υΐιία αΐ]ηα-

ταηι, εί αηΚηυαηι ηιοιιΐίί βηηατεηΙαΓ, αηία οηιηα

ΐΊΐΙΙα ί/ι'ίί/'ίί ηιβ, <ΊΓ. (Ιιιιιι η;εε ϊμϊΐιιι· δηρίϋηΐίίβ

ΐΐ'ΊΙιιι;ιιιίηΐ', ηι.ιηΊΓεδίυηι 681, ειιιιι ;ιιΙνι·ΓΜΐκ αΐΐβΐιιιιι

Ιιιιικ: ΙΟΙΊΙΙΙΙ αΐίφΐίιΐ ο1>]ϊεϊΙυΓ, οοευΓΓβΓβ 8ΐ3ΐίιη,

3(1νεΓδαΓίθ5 Ι3ΐη ιιοηιίηβ ίρβο δαρίεηΐίχ, ςιΐ3ΐη βιτ-

πιοηϊβ οοηβεςυβοΐϊα ίπείοβ: Ουηιιηκ$ ΟΓεανίι ιηι;

Ιΐίΐη φίοιΐ ηιΐϋίΐυηι δΐΐ : Ι*.</<> χαρίεηΐία Ιιαίιίΐο ίη οοη-

ίίϊιο. Εθϋ6, ίηιριίιιιιΐ, &3ρΪ6ηΙΪ3, φΐ:Η 8ειιιεΙίρ83ΐιι

ϊπίι'ίο ηοίΓιίηανίι , «Ιεϊηεερδ ρΓΟ^Γεδβα δβ ϊρδβιιι

Β°ι;;ηΐΠι·3ΐ , (Ιίοεηβ : ΰοηιίηη! οΓεανίι ηιε. Ναηι ει

αηΐβ ιίίνιι : Ε$ο ιαρίεηΐία ; εΐ ρβυΐο ροδί : δί η«)ΐ-

ίίοΐ'βΓΟ ιιοί)/5 ι/αα; ηυοιίάίε βιιιιΐ, εοηιηιεηιοτανετο φκα

α $α·ηιΙο 745 5"'", «' «««ηΐίΐ'βικ. ϋι:Γ ΊβίΐιΐΓ ιϋοίι ;

ϋοηιϊιηίί ιΊ'ί'ιη'Ίΐ ιηι' ίηίΐίιιηι νίαηιηι ίΐιαινιη?

XXI. δείΐ ικ)8 ;ιιιΙι·:ι ιηοιιιιίιηιΐδ ιιιιιΚη 6856 $ϋ-

ρίεηΐϊχ βπηοΓη, ηκ»; ίιίβηΐίίίειη α Ποο ΙπΙκιιπιΙιΐΓ,

III Κυβ.



8. ΕΠΡΠΛΜΙ 23Γ,

φαίΐιυβ ΙκΈΟ αρρηίΐίΐΐίο ηΐιιΐδίοηη φΐ.·κ1;ιιιι εοηνεηϊΐ : Α πάντα 6 θεδς εν σοφία επιτελεί. Μία δε εστίν

((ΐιίρριΐ Οοιιβ οιιιηϊα 83ρΪ6ηΓΐ3 ριτΠπί. δβιΐ ιιη'ιε3

ΙΪΙΙΙΓΜ 36 δίηςυΐβπδ 651 ί!1:ι Ι'.ιΐϊίϋ Ν.ιρ'ιοηΐκι, :ι<· 8ΐιυ-

βί.·ίΐι:ιΐϋ Οοϊ ΥεΓίηιιη. Νεςυβ νβτο ΗΙο δορϊκηΐίίβ νβ-

ειΐηιΐο εοη&ΐηηςοι·, υΐ 3ιΙ Οεί Κίΐίιπιι ιτΐιτπ ριιΐυπι

οροι-ΐΕΓΟ. Νοιι ('ΐιίιη ίιΐ 3ΐιΙ 3 8;ι1οιηοηο κΐ^ιιίΐίΐ'ίΐΐιιιη,

;ιιιΙ :>1» 3ρθ51ο1ο βϋφίο <ΐΓ(·Ι:ιι·:ιΐιιπι, :ιιιΐ ίπ Ενβηββ-

Ιίο εβί οχ|>π·8Μπιι. ΠιιοιΙ βΐ ιΐβ Οεϊ Ρίϋο οίπιπιμη:

.ι<·ηρϊι·ιΐ(1ιιιιι νϊιΙιΊιΐΓ, ιιοιι 681 Ιιιιηοιι <·;ιι1ι·ιπ νοεβ-

Ιιιιΐί νίϋ, ηεςυε «Ύ δίηιρϋεί νιτίκιπιπι $οηο «Ιο 60

]ιΐ(ϋε3η(1ιιηι 681. Νκιιι ειιιη ΐοΐα$ ϊΐΐβ Ιίΐιΐ'ΐ εχ ρι·ο-

νειΊιϋβ (·οιιΐι·\ΐιΐϋ δ'ιΐ,ςιιίϋςυίίΐ αιιΐοηι ριτρι-ονιτΙππίΜ

ι-ΙΓιτίιιι·, ίίΓιικΙ νει·1>'ΐ8 ρπο 8ε ΙΊτ;ιΐ, ;ιϋικΙ δβηδϋ ίρβη

ΙΙΟΓ 3ΐΙεςοΓΪ3ΐη βϊ^ηΙΠεεΙ ; βί Γυεπί Ϊ1ΐ3, ςιιηηι Ϊ8ΐί

ριιίβηΐ, δαίοηιοη'ΐδ ηκ·ιικ, εΐ :»<1 Οβί ΚιΓππιι ι-είβΓΓβ

ιιοηηυΙΓι :ιιι<1ι::πιΐ : ρπηιηηι <1β (Ιηίη'ιίαίο Ιρ8Ϊιΐ8 ϊιιίεΐ-

ΓΙ(;ΓΙΊ! οιιιηιιιο ικ'ί;ΐί> ε$ι ; άείηύε, β "ι ϊοπε, 3ΐ1 38-

ϋΐιιιιρίίΐιιι .ιυ 60 ΙιηιιΓιιιίϋ η:ιΙιιπηιι εοηνεηίΓβ ροΙβΓΪΙ.

: 8αρίιηΙ'ια ΐρια ιΗ>ί (Ιοιιιηιη ιχίΐτη-

Ϊ13 68(, ;ι!ι Ιιιπιι:ιη:ι ικιΐιιπι ι1ίι·(ιπιι

ροΙε$1, φαχ ιΐο. ιΓινίιιίΐιιΙι:

Βυα 1οΐ]ΐι:ιΐιΐΓ : Οοτηίιιιι» €ηανϊΐ πιε, Ιιοε εβί, :

(·:»νϊι ηιε ϊιι υΐεπο ΗΒΓΙΧ , ϊηίΐιΉηι π'απο»

ι/ι ορετα ϊρίΪΗΐ. Ιηίΐίυηι ςυΐρρβ νκιπιιη, ει 3(1νεηΙιΐ8

ΐιι Ιιιιιιο πιιιιιιΐιιηι €ΙΐΓΪ8ΐί, εοι·ριΐ8 ε]υ8 681 εχ Μ:ΙΓΙ;Ι

ΟΙΙΙΙίρΙΙΙΙΙΙ, 3(1 ]ΐ18ΐ)ΙΪΧ 61 83ΐυΙίβ Ορΐ18 351'ΪΙΐΜΙΙ. Υΐ'-

ινιιιι (βεϊΐβ ιηεηΐβ Μρίαϊ :«Ιί(|ΐιϊ<ί, εΐ βπινί ίΐΐο ΐ;ιη-

ι]ΐ)ΐιιιι νιιΐιιεί'υ 8;ιικ·κιΐιΐϊ, ςιιϊηυβ ίη Οεί Κίΐϊπιιι ιιηϊιιιί

ψκκίιιιιι οιΐιο ΙοιηΙιΐΓ, υΐ(εηυ5 ρΐΌϋίΙίοικΙϊ εχ 60

ιιη83ΐη 3Γπρϊε(, φίοι! $βςυίΙυΓ: 5ϊ ηιιηΐΐανετο νοΜ* « ίξ αίώτος λέγει· ή δ» Ενσαρκο; θεού παρουσία με-ά

</;(Λ' ιμιοΐίιΐϊι' /!«»(, ΓοιιΐΗΐι'πιοπιΐ'ίπι ι/""' α «Βΐκίο έξήκοντα δύο γενεάς (90) χατά τδν Ματθαίον ηλθΐ*

«κιιί, υ( οιιιιιιαοη. Υίιΐοβ, ϊπφΐΐυηΐ, ιριοιΐ ιΐϊχϊΐ, α πώς ουν δύναται τα εξ αρχής αιώνος τούτω λέγει^αι;

ιααιίο. Αΐηιιί ίΙΙ:ι 63ΓΠΙ8 :ΐ3ΜΐιιιρΓι<> ηοπηϊβϊ ροδί ιΙιι:ι« εΐ »ο\;ΐ8ϊιιΐ;ι ^εηεΓαΐϊοηε» Μ;αΐΙι;ι·ο (ϋβ'.β1 εοη-

ιί^ίι. 0»ί ροβϋΐιιιΐ ίςίΐιΐΓ ςιιχ ;ι!> ίηίΐίο, 3ΐηυε 30 χΐεπηο (ιιεηιηΐ, ;ι!ι ίΐΐο εοιηηΐθΐηοΓ3Γί ?

XXII. Υεπιιη έχει Ιιοηιΐιιεβ, 3ε Ιοΐ3 ν'ι;ι νεπΐ3ΐϊ$ ΚΙϊ'. Κ α'·. ούχ οΓδασιν οι την πάσαν δδδν της άλη\·

ηΙεπ·3ηΙβ8, Ιιβηε ε»8β δεΓίρΙιΐΓΧ εοηβιιείυάίηεηι θείας πεπλανημένοι, δτι ά.Λ ή θεία Γραφή Ι.ΟΜ-Λ

ί^ηοΓαηΙ, υΐ ςυχευικιυβ (ΙοεεΓβ νβΐίΐ, ηοη 3ϋ ηηΐί- 05α βούλεται διδάσκειν δρχεται διηγεϊσΟαι, ουκ εύθϋς

ΐ|υΊϋΜΐιπ$ ΙβιηρθΓΪΙ)ΐΐ8 Γβρείβΐ, βυΐ 3ΐι ϊρδο 63ρϊΙε, είς τδ άρχαίζον, χα\, ως ειπείν, είς τδ χεφάλαιον έπι-

ιιΐ ίΐα (1ΪΓ3Π), 3Γ66883Ι, 86(1 30 ϋδ, ηιιχ ρΓοχπιι» δϋπΐ, βάλλεται, άλλ' άπδ των εγγυτάτων Αρχεται, ίνα τδ

ιιΐ ο,ιιοιΐ 3ΐιΐ63 εχδΐΊιβΓίΙ ροδίΓεηιιιιη 74β βρρβίΐβΐ. προδν Εσχατον σημαίνη. Δια τβϋτο γαρ κα\ είπεν ·

Αΐηιιε 63 ε3υ53 651 ειιτ οΊχεΓΪΙ : 5ί ηηηΐίανε™ νυΗί ΐά>· άναγγνΙΛω ύμΪΥ τα χαθ' ήμέραν

ί/κα; (/Ηΐ;/ιΊ/ι'ι! βαηΐ ; (Ιείιιϋβ, ^ο>ητη^ιηο^αι^ο ηαα· α από τούτων δε, 3ίνη<<ο»·8νω " χαϊ τα έί

!ίΐ·ηιΙ<> *ΚΗ( : φΐ3 εΙΪ3ΐη Μο^δί ρπιιιιιπι Οεαβ »ΓΟΡΠ- ως χα\ τψ Μωϋσεί εσήμανεν δ θεδς πρώτον τδ πυρ

ΐειιι ίβΐιβιη Οδίβιιϋίΐ ' ; ρβυίοςυε ροδί ίιι ηΐΜϋο ηώί |) χαιόμενον, κα\ 4ν πυρ\ βάτου γέγονεν ή βπταβία -Λ

ϊναγχος. "Αγγελος δε ούτω λελάληκεν ευθέως · μετ

έπειτα δε Κύριος άπδ της βάτου. Ό δε πρδς αίιτδν

εϋθΰς ου τα δρώμενα ζητεί, αλλά τα απαρχής έρωτφ.

Δενρο γαρ, φησ\ν, άποστεΙΛω σε χρός τους νΐοΰς

'ίΓραηΛ, χαϊ έρεΐς πρύς αυτούς, δτι Ό θείς

πατέρων -ήμώτ άπέσταΛχέ με, ό θεός Ά

χαϊ ό θεός Ίσαάχ, χαϊ ύ ββός Ίαχώ6, πρδ γ»-

νεών του Μωϋσέως πέντε ή 2ξ δνομάσας τους 1Κ(Λ

Αβραάμ. Καΐ. επειδή είπε θεόγ τωΓ Λαπίρωτ, τδ

άρχαϊον άπεφήνατο. Ό δε Μωϋσης, συνέσει εκ θ:οϋ

κεχαριτωμένος, ήρώτα ου ταύτα, αλλά χα\ -,·> Ετ:

1 ΡΙΌΥ. ιχ, 1. · Μ3ΙΙΗ. ι, 1 8<]<ι. · Εχοϋ. ιιι, 2 δ<π. * ί1)κ1. 13 δ(]<]. · £ΟΡ. μνημονεύσω.

ούσα σοφία του Πατρδς, χο\ ένυπόστατος θεδς Λό

γος. Αύτδ γαρ τδ £ημα ου πάντως 4ναγκ«ζει με

περ\ του Υιού του θεού λέγειν. Ου γαρ έδηλωσεν,

ουδέ τις των αποστόλων έμνημόνευιεν, άλλ' ούτε τδ

Εύαγγέλιον. Ε! βέ δρα περ\ του Υιού του θεού τούτο

έλαμβάνετο, ουκ Εστί ταυτδν τδ (/ήμα , ο5-ε πρδς

ευθείαν χρίσιν κείμενον. "Ολη γαρ ή βίβλος παροι-

μίαι είσί· π5ν δίί τδ παροιμιαζόμενον ου ταυτίν

εστί τϊ) δυνάμει, αλλά 4λλη μεν (ίήσει διηγείται.

Αλλη δε δυνάμει άλληγορίίται. Εί τοίνυν τούτο λέ

γει, κα\ τολμώσί τίνες έπ\ τδν Υίδν του θεοϋ τοϋτ»

φέρειν, μη γένοιτο! Ιπ\ τζ θεότητι αύτοΰ τούτο ου

φέρεται τδ ρ"ήμα. ΕΙ δε, δύναται εν τη° ένσάρχω

αυτού πληρούσθαι παρουσία. Επειδή γαρ· Λυτή

' ή σορία φχοδΊ'μησετ έαντ^ τίν οΊχοτ' χα\ εί

Αρα άτΛ προσώπου της αύτοΰ ενανθρωπήσεως ευ

σεβών λεχθείη, ως ή Ενσαρχος αυτού παρουσία περί

της αύτοΰ θείτητος φάτκει, το, Κύριος ίχτισέ με,

τουτέστιν, ψκοδόμηβέ με εν γαστρΧ Μαρίας, άρχητ·

ύίώτ αυτόν είς ίρτ*α <*ντον. Αρχήν γαρ οδών

της καθόδου Χριστού εις τδν χόσμον τδ σώμα έχ

Μαρίας τδ ληφθέν εν τω ίργω «ύτοϋ της δικαιο

σύνης κα\ σωτηρίας. 'Αλλά πάντως προ^δήσειεν

λ την χαρδίαν βεβλαμμένος, χα\ την δεινήν ταύττ.ν

πληγήν πεπληγμένος, περί του Υιού του θίοΰ Εχωκ

την Εχθραν εν τ^| διανοία· 8τι, φησΊν, εΐβεν '£(>>·

ι ύμϊν τα χαθ' Ί\μέραγ γινόμενα, μγι\μο~

τάίξ αίώτος [χαϊ] άριβμήσαι. Και δρας, ότι

νί$υιη ΗΙικΙ οϋΐίΐΐυιη ε$1. Τοιη 3ΐι^οΙιι$ ει

Μΐιΐιίπιΐο. Ιοευΐυβ 651; 3ε ρθ5ΐο3 Οοηι!ιηΐ8 ι·\ πιΐιο

8ίιιιίϋΐ6Γ «Πϊιΐιιχ 681. Α( ίρ-,ι; ιιρη 63 ϋΐιΐιίιιιΐι: φκι: νϊ-

(ΙιΊ);ιηΙιΐΓ 3ΐΙθφΐβιι$ ι·ι·ι|ΐιη·ίΙ ; Μ·Ι| ιΐι; |ιΐ$ ιμι.ιι ;ι!ι

Ίιιίΐϊο Γιιεπιηΐ, ιιιΐι:η ιι^.ιΐ. ΙΊ^ιί, ίηφίίΐ, ει ηιίίΐαηι Ιέ

αά Ι'ιΐιοί ΙαηιιΊ, α άία* αά βοί : Οβιΐί ραΐταιιι

ηιιη ηιϊιι'ΐ ιηι·, Ιίι'ΐΐί Λΐιηιΐιιιιιι, 0(ΐα Ιαιιικ', ^ι

^<ι<·<^ί>'\ 1 Ιιϊ Λ1ιΐ"ΐΙι:ιΐιιιιιιι ηοιηίιιανϊΐ, ςιΓι Μο\ϋ(·ιιι

ςυίηςυβ βιιΐ >(·χ §6ηϋπιΐίοιιίυιι$ ;ιιιΐι·ι.·ι··,κίι. ϋπηι

,ϋΐΐΐ'ΐη Οΐνηι ραίτηηι, ιΐίχίι, ΐ|υθ(1 βηΐϊφιιιηι ι·;·;ιΐ ίη-

Αϊ Μογ568 βϊηςυΐβπ ΐ|ΐι;ι<Ι;πιι |ΐπιι1ι·ιιΐίιι Ι)εί

(90) Μετά ίξήχοΓτα δύο γενιάς. Αί) ΛιΙ;»ιιιο ιΐ(Ι ΑΙ)Γ3ΐι:ιιιιυιιι γενεαί ϊΐιιιΐ χχ ; 30 Α1ιι·;ι1ι;ιιηο &«1 Γ1»ΓΪ-

Βΐυιιι Χίιι, Ιιιιι· ε$1 Ιι·ι· φΐ;ιΙιιυΓιΙι>οίιιι.
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ίνώτατον, ότι Εάν άχέΛθω αρύς αυτούς, «αϊ κι- λ 1κ·ηιΊίι·ίο ρΓ;ΡιΙίΐΗί, ηϊΐιΐΐ ιΐο Ιιϊϋ δΐΙίΟΪΐΛΐιΐδ 631, Μ·ιΙ

χωνί πρϊς μέ· Τι αύτφ όνομα; τΐ έ/ώ αρύς αυ

τούς; Ό δε λοιπδν αποκαλύπτει· Εγώ είμι ό &ν.

Καΐ τα μεν πρώτα άπδ των εγγυτάτων ήρξατο, εις

Ειχατον δε τδ άνώτβτον έδήλου. Άλλα και 6 Λουκάς

ίρχεται άπδ των κάτω χαΐ έγγυτάτω, ότι "Ην αύτύς

ύ Ίησονς αρχόμενος ως ετών τριάκοντα, ων νίός,

ίς ίτομίζετο, τυν Ιωσήφ, τον 'ΆίΙ, τον ΜατΟάν,

τον Κάθαν, τυν Δαβίδ, τον Ιούδα, τον "Ιακώβ,

τον Αβραάμ, τον Καχώρ,τον Αώε, τον Αάμεχ, τον

Ένώχ, τον Σηθ, τον Αδάμ, τον θεον. Και οράς, πώς

ϊ!]ν Ενσαρχον παρουσίαν πρώτον ϊδειξεν, ϊπειτα τδ

ίσχατον. Διδ καΐ Ματθαίος κατά την ϊνσαρχον γε

νεαλογίαν, βουλόμενο; καταγαγεϊν την Χρίστου παρ-

ονΐΐίαν εις την των ανθρώπων διάνοιαν, ουκ ευθύς

είπεν, ότι Γένεσις Ίησον Χρίστου υίοΰ "Αβραάμ, Β ιηειιΐίοιιιηιι βδδβ Γ;ιιΊ;ιιιι : ιΐοίιιιΐι' ςιιοϋ ροβίΓειηυιιι

ςιιοϋ νοΙιΐΒΐίδΜίΜΐιηι εδί ηυχδΐνίΐ. .Ν ι", ίικμπί, ναάίιη

αιί <//«*, α ίΐί,ηπιιΐ ιιιίΐιί : ζ}ιιοά αϊ ι·ί ηοτηβιιϊ ι/νίιΐ

ϊΐίί» ταροηάβΐιοϊ Τίΐιιιίοιιι ΟΓ^Ο ΙΙι',ιικ δϋϊρδίιηι ίΐΐί

ρπίοΓαοίειίδ, /'·</», ίικμιϊι, αιιη </«/ ιιιιη. ΙΙΙιί ρπιιιιιιιι

αϊ» ΪΊ$ <|ΐι:β ρι·οχ'ιιιΐ3 (·ι·;ιιιΙ ΪΗθ·ρί$$ο, Ιυπι ρο$ΐΓ6ΐηυ

ςυοιΐ δίπιιιηιιιη βΐ ιιΐιίιιιιιπι επιΐ ι!ο(·ΐ3Γ3$3β οεπιί-

11ΜΙ8. Ι'χιιίοιιι ιιιοϋο Ι.υε3$ :ι!> ίιιΙίηΓχ 3ε είΐϊηϋ$ ΟΓ-

(Ιίΐιιι·. /;),·»! ^^^α^, ϊηςυϊΐ, βταΐ ήκ-ψίαηα φι/αϊ αΐιη'ο-

τιιηι ΐηιμηΐΐί, βίίιιι, «ί ρΗίαΙιαίΗΓ^ΟΜψΙι, ιριϊ Ι'ιιίι ΚΙϊ,

ι/ϋί /'ίΐ/ί Μαΐΐιαη, φιί (»Ίι ΝαΐΗαη, ί/κί (αίι Ι>ηνιιΙ,

ι/ηί [υίΐ ^Η(ί/ν, ι/κί Ι'ηίί ^α^<>I>, ι/ηί /»;'( Λΐιηιΐιαιη, ηιη

[ιιίΐ Ναοΐιοτ, ηιή /Ήίί Λο«, ι/κι /'«</ Ι,αιηκ, φα (ηίΐ

Εηοοίι, φή /'κίί Λ'ί'ίΛ, ί/πί /ΗΙ'Ι Λί/(/ί«, φιϊ (ίΐΐΐ ΟχΊ'.

Ιη (ΐιιίίχικ ;ιιιίιιι;ιιΙνι·ΓΐΪ8 ρπιηιιηι

αλλά ί-ίί Γ· Δαβίδ πρώτον, είτα υΐον "Αβραάμ, ίνα τδ

πρόσφατον ίρώμενον, καΐ τδ ίγγιστα συγκροτούμε-

νον, και τδ Ιτι άνώτερον υποδείκνυαν ', τδ 2τι υπέρ

κτίσιν σημάντ) άναφαίρετον.

ι', δειΐ ρπιιιιιιιι /ι/ιί Ιίιιτίά, ρο8ΐΰ3 βΐϊϊ ΛΙίΓαΙιι

χίιιιιιιιι 6&1 εοιιΓιι·:ιΐ3ΐυπι, ψιοιίηυο δυρεπυβ ίιΐΐιυο ·

οιιιιιΐ'* <>ιιρ<·ΓΛΐ, «ιιΓοπ-Ίιμιο ιιοιι ροΐεδί.

ΚΓ. Διό και ό Ιωάννης έλθών 6 μακάριος, χα\

εϋρωντοΰς ανθρώπους ήσχολή μένους περί την κάτω

Χριστού παρουσίαν, καΐ των μεν Έβιωναίων πλα-

νηβέντων δια την Ινσαρκον Χριυτοϋ γενεαλογίαν

άπδ Αβραάμ καταγομένην, χαΧ Λουκά * άνβγομένην

άχρι του Αδάμ, εύρων δε τους Κηρινθιανοΰς

ΚΓ.ΊΙ ΐη]«ε(ιιιη. ί)ιι;ιιη ιιΐ) ι:3ΐικ:ιιιι Μβΐΐΐιχυκ

:κΙνηιΙιιιιι οιιιη (·;ιπκ; Οιι-ϊϋΐϊ αά Ιιιιιηίηιιηι ηοιίΐίαηι

ρΐΐπΐυευιν, ;ι<: εοΓροΓΪδ ρΓθ83ρί.ιιη ρβΠεχεΓβ νοίεηκ,

πόα $ίο 6ΧΟΓ$ιι$ Οϋΐ : Οεηίΐαΐίο Λβια ΟιτΜ, 1>1ϊί

ιη, ιιΐ ηυθ(Ι Γβοβη$ ο$1 εοηβρεείιιιη. 3ε ()ΐκκ1 ριο-

ϋΐιιιΐ υη3

ΧΧ11Ι. ΟΙΙΟΟΪΓΓ» 1)ο.ιΙιΐ5 ^3111105 ροδί 3ΐίο& να-

ιιϊ«η8, ο,ιιιιι Ιιοοιϊηεκ ϊη ϊιιΓιιη» ΟΙΓΪ$(Ϊ ηιιΐιιπι (οΐο$

θ(·(:πρ«ΓΪ οοπιοΓοί, ,ιΐιμιο Εοΐοηχοβ ου εοΓροΓ63ηι

ΐ:ΐιπ8ΐί βοηοβίοκ'ιηηι 3ΐ> Λΐιρηίκιηιο ιίοιίιιείαηι, εΐ α

Ι,ιιεα :κΙ Λιΐβιιπιηι ιικφίο δΐΐΓβιιηι ρΓονεεΙβπι ίιι ει·-

ΓΟΓεηι βΜιιοΐοδ νϊϋεΓβΙ : ίιηο εΐ ΟεΓΪηΙΙιίβηοδ αϊ:

Μηρινθιανοΰς εκ παρατριβής αυτόν λέγοντας είναι Ο ΜεΓ°ιη11)Ϊ3ηο$ εχ 747 ιιίπιΐδίμιο κοχιι$ εοριιΐίΐΐίοιιι:

ψιλδν &νθρωπον, και του; Ναζωραίους , Υ.Λ\ Αλλάς

κολλάς αιρέσεις, ως χατίπιν ελθών (τέταρτος γαρ

οδτο; ευαγγελίζεται), &ρχεται άναχαλείβθαι, ως ει

πείν, τους πλανηθέντας, χα\ ήσχολημένους περί την

κάτω Χριστού παρουσίαν, χαΐ λέγειν αυτοί;, ως κατ

όπιν βαίνων, καΐ ορών τινας εις τραχείας όδοΰς

χεχλικοτας, και άφέντας την ευθείαν χα\ άληθινήν,

ως ειπείν Ποί φέρεσθε; ποί βαδίζετε; 01 την τρα-

χε!αν όδδν και σκανδαλώδη, και εις χάσμα φέρουσαν

βαδίζοντες, ανακάμψατε. Οΰχ ϊστιν ούτως · ουκ ϊστιν

άπδ Μαρίας μόνον ό θεδς Λόγος, 6 εκ Πατρδς 4νο>-

6εν γεγεννη μένος · ουκ ϊστιν άπδ των χρονών

Ιωσήφ του ταύτης όρμαστοΰ 4 (91)· ουκ Εστίν άπδ

των χρόνων Σαλαθιήλ, καΙ Ζοροβάβελ, και Δα0\δ,

«αΧ'Λβραάμ, καΐ Ιακώβ, και Νώε, κα\ 'Λδάμ · αλλά

^Γ 4ΡΧή >{*" ό Αόγος, χαΐ ό \όγος ην χρύς τυν

ββό*, χαΐ θεός ην ό Αόγος. Τδ δε ή»-, χα\ ή»·,

χα\ »}»·, ούχ υποδέχεται του * μη εΐναί ποτέ.

Κα1, όρ^ς πω; ευθύς τα έγγυτάτω πρώτον ση-

(Χαίνει · ι'ι : Ματθαίο; μεν την όδδν ϊδειξε δια της

γενεαλογίβίς, και ούδ& αύτδς ήχρίβωσεν, άλλ' επειδή

Ανωθεν έφερε καίτοιγε την γενεαλογίαν · πώς τε 6

ιιιεπιιη Ιιοιιιϊιιεπι ΙΙΒΙΙΙΙΙΙ ϋΐιιιιι «βδοΓΟΓο ; ϊι]οιιΐι|ΐιι·

εΐ Ν;ι/,;ιπΐΌϋ, εΐ ηοαηιιΐΐιΐδ ίΐΐϊίΐδ ΙιχΓββεδ 8εηΙΪΓ6 ;

1:ιηιμι:ιιιι ροδίΓοιηιΐδ οιηιιίαιη ((]ΐκΐΓΐιΐϋ εηΐιη Ιιϊι:

Εν;ιιΐ8Γΐίϋΐη κιτίΙιβΓο 3£ςΓ«5$υ$ εδί) 3οεΓΓ3ΐιΙβδ ίΐΐοβ,

61 Ιη ΙιιιιικίΜΛίιι Οΐιπδΐϊ ροιιοΓΜίίοηοιη ρ!υ$ (μιηιη ρβΓ

ηυΐΐοδ ΡΟΓ Ίονπι 3ε 83ΐεΙ)Γθβ3 ιΐϊ να^αι-ϊ, νχτα 3ε ΓΟΟ.ΙΜ

νΐ3 ι1ι·:ι·ο1ίοΐ:ι, ροιιο ;\ιηΙ)ΐιΙ«ιΐ8 οοπιοπίΐ, εα ιμιο(ΐ3ΐη-

ιικκίο εδί ;ι11ο€ΐιΐιΐ3. Οικ» ΐβοάίΐίβ ? ηυονβ ΐΙβΓ Ιιαίιι·-

ΙΪ8? Υοδ <μπ 3δρεπιιη εΐ Ιυΐιπευιη ίι«ι· ΐεηείίδ, ςυοιΐ

ίη νοΓίΐ^Ίιιο.ιιι ει ρπνπρϊΐϊιιηι άεδίηϊΐ, ρειίοηι τεΟβ-

εΓιίε. Νοη ίΐ:ι πι ρυΐαΐίδ &ε8β ρέε Ηβοεί ; ηεςιιο οχ

Οβί ΥεΓΐ»ιιπι οιΐίΐιιιιι εβί, ηυο<1 »1> χΐεπιο

ιίΐ, ικϋμιο αϊ) Ιοδερίιί Υίι·"ίιιϊ$ βροοδί, αυΐ

ί>:ιΙ:ιΙΙιίεΙ, ΖιΐΓυΙ)3ΐ)θ1, 1):ινκΙ, Α1)Γ3ΐΐ3Π), ,ίακοΐι, Νοε,

οίΛιΙίΐιιι 1<!ΐιιρυπ1ιυ*ιΙιιηΐ3Χ3ΐοχϋΐίΐϊΙ; 86)1, /ηρπη-

οϊρίο θίΐΙ\'αΊΐΗ»ι, €ΐ\'(Γΐ>ίΐηι βταΐ «;««/ Οναιη, ίΐΰίαι

ΐταΐ Υα-Ιιαηι'1. Λΐίμΐϋ 1ι:ι,·€ ρ;ΐΓΐίθϋΙ;» εηιΐ 1<τ

Γιΐ;ι ηυιι ρ;ιΐίΐυι·, αϊ ϋΐιιηι ([ααικίοιμιιϊ ιιυιι

βυδρίεειηιΐΓ.

Λιιΐιιΐ3ι1νοι·1ί$ ίβίΙιΐΓ ίμια; ρπιχίπι» δΐιιιΐ ρΐ'Ίοιο

Ιοεο Γαίδδβ ίί^»ίΙΪ€;ιΐα. 8ίε Μϊΐΐΐιχιιβ ϋοηΐεχεικί.ι

Οιπδΐί ςειιοαΙο^ϊ.Ί νί,ιιη ηυοιίιιηιιηοιίο ηιοηεΐΓ3ν1ΐ;

ηεςυβ 3εεαΓ3ΐβ ΐ;ιιικ;ιι ιδία ΐι·»α;ινίι, ευη ι

1 Κ. υποδεικνύων. · Ρ. ύπδ Λουκά.

25 Μ)<]. * Μ.ιΗΐι. Ι, 1. ' ίιιΐΐιι. Ι, 1.

(91) Τον ταύΐης όρμαστοΰ. 1.68· νί^β'»·1 άρ-

α,οστοΟ. ΝΊβ'ι ΓοΓίε γλωσσηματώίε; ΐ|ΐι»ιΙιΙ;«ιιι ΛΌΓΒ-

Ικιΐιιιιι ίίΐ· Οιιίρρο ΙΙΧΓ. 78, ηαιιι. 13, όρμασθήναι

β 1ΐ3θ νοοε όρμαστοΰ ν'κίοι ϊηΐ οιικίίιί. * Γ. το. · Ι,υο. πι.

ι·:ιι1ηιη ϋίςηίΓιεϊΙϊοηβ ιΓιχίΓ, εΐ ιιιιηι. 16, Τΐιεοΐιβ

όρμαστδν, Ιιοε εδί κροηΜίη «ρροΙΙαί.
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μί:πιι Ϊ113Π1 31) δυροποπίηΐί (ΙβιΙυοεΓΟί ; (1βϊη(1ο ΜΛΓ- Α Μάρκο; π·ρΧ των εν τω κοσμώ πεπραγματευμένο>ν.

καΧ φωνής βοώση; εν τ^ έρήμψ, περΧ του Κυρίου

του δια προφητών προπεφητευμένου, καΧ νόμου ·

πώς τε 6 Λουκάς άπδ των κάτω έπΧ τα άνω άνήγεν,

έσύστερον έλθών. Τέταρτος 6 Ιωάννης την κορωνίδα

καΧ το ακραιφνές της 4νω τάξεως, καΧ άεΧ ούσης

θεότητος, τδ ύστερον έδήλωσεν ως καΧ 4 Σολομων

παροιμιωδώς λέγων την αρχήν των οδών, εΓγε καν

εΰσεζώς Οελήσαιέν τιν:ς λέγειν περΧ της ένσάρκου

οικονομίας, ως αυτής φασκούσης περΧ της του Χρι

στού Οεότητος, ότι Αυτή ή θεότης ϊκτισε τον οίκον

ότι αυτή ή (θείτης την σάρκα καΧ την ένανθρώπησιν

είργάσατο άρ%τ\ν οδών αύτοϋ είς ίργα αύτοΰ, της

των ανθρώπων σωτηρίας καΧ αγαθότητας. Είτα ευθύς

μετέπειτα , ίτι προκοπτόντων των πραγμάτων, λέ-

ειι$ εβ !ΐ";ι' 'η '"Η" πΗΐιχο ςε$ΐα Βυηΐ :·.|ΐ:·ι ιι'.ι. ηο άβ

νιιπ- ί!1;» ϊη (Ιεδ8ΓΐΟ «Ί:ιΐ!ΐ::ιιΙ<', (Ιεςίΐε ΟοίΤΙΪΗΟ, ΐ|ΠΪ

η ρΓορΙιείί» 30 Ιΐ'ΐ',ι- 3ΐιΐ63 ιιιιηΐ'ι:ιΙιΐ3 Γυει·3ΐ, δεπρϋίΐ;

Μ·Ι ιιη.!ΐί.ιι ιΐιη'κι 1,11; ;ι:-> :ι|) ϊηίοπη'πίχΐδ 3(1 ΜΐρΟΠΟΓα

ΓΐιιΐΜΤΐιιΙί! . 0,ι;!Γ[ΐΗ ι]θΙΗ(]ΙΙΟ .!'ΐ:ι:ιιιι·-, νείΐΐΐ ΟΟΓΟΠΪ-

(Ιπιι ϊιιιροηεηβ δΐιΙ>1πη'ιυπ8 ΐη ΟΙιπδίο εοηιΐίΐϊοηίβ

•ΛΚ ιιιιΐιπ',ι-, >·1 Μ'ΐιιρ'ιΐι·;1!!.:· ιΗ\ πΓίΙϋΙΪ-, ΐηΙβΓρπ;» βΧ-

«Ιίΐίΐ. Οπό δεηβυ \ ί,ΐι·! Ί ροΐβδί δηίοηιοη ΐη Ρι-ονει·-

Ιίίίϋ Λ ΊΛΙΊΙΙΙΙ 3ρρε1ΐ3336 ρπηείρϊιιπι ' : 8Ϊ φΐΉΙειη ηοη-

ηυΐΐίβ 1)560 ϊρ$α νβΛα Γβϋι,'ΐοδβ ΙίΙ)θ3ΐ 3ΐ1 Ιιιιηιηηιιιη

Οΐιπβΐί ιι:ι· ιιπί'ΐι ΙπιηβΓβιτε, ς\ΐ38ϊ Ί'· ε]ϋ3(1βιιι άΐνΐ-

ηΐΐαίε Ϊ8ΐ3 ρΐΌηυηιίεΙ, ηΊηηίπιιη άΐνίηίΐηΐεηι ίρδαιη

(Ιοπιιιηι οχδίηιχίδβε. (]υϊρρβ εηπιεηι «ι ίΐΐδοερίΒΐη

Ιιοηιίηίδ ηιιΐΐϋ ΠΙΜ (]ίνίηίΙ;ΐ8 1;ι!<π.·:ινίι. ΙαηφίΛΐιι νία-

ΓΜΙΝ

3(1 ΙιοΊ.ϊιιιΐΜΐ δίΐΐιιίαη Ιιοηίΐίΐεηΐφΐβ ρειΊίηεηι. Οε-

ίηιΐο νεΓΟ ίη ρπο^Γεβδίι ϊρβο Γεπιηι , (ηηάανϊι ηιβ,

ΐηφίΐΐ, ίΐιϊΐίο. υίππηηαιη ίβΐΐυτ Βοί Ριΐίιΐδ, ςιιοά

3(1 ϋίνϊηίΐΜίειη βΐιίηεΐ, ροβΐο3 Γϋηϋ»1ηδ εβΐ? Οίοβηΐ

ΙΙΟΓ, ιιοΙ)ίδ ;ΐΓ(,Ίπΐ<'(:ΐι Ϊ81Ί ;ιι: οοβίβδίΐυηι τεπιηι ίηβρο-

ΟΙΟΓ63, φΐ«η»ιη οπβοοικίίιβ δίΐ, ηυονε ίηδίπιιιιριιΐο

ίιιηϋαΐ3 748 δ.ιρϊεηΐίβ. ΠικιηιηΙ,κ'ΐιι δι ι|ΐιίιΙ

(1ε α3 Γ6 εοςίΟΓβ Ιίοεί, Ι3ηι βΐΐ» ^ΙακρΙιοιηκΒ ·

ΙΊιμΪΓίκΙιι, ηεο Ιβηΐίηώ» ιιηϊςεηίΐϊ Ι-'ίΙϋ (ΙΙνΙηΚββ,ςυχ

€ΐιηι ΡαΐΓβ ίεηιροπ εβί, βΐ) εοφίβ ρπχ-εδβίΐ.

βιιϊηι ουιη ΡβίΓε ββηιρει· εχδΐϊΐϊΐ, βεηιρεΓ

βειηρεί'

ίιιίΐιΐΊΐΐ,ιΊ αά ορετα «ιισ'; Ιιοε βδΐ ςυ» Β γ«· ΈΟεμεΜωσέ με έτ αρχή· τΑρα γοΰν & Υης

του θεού κατά την θεότητα κτισθεΧς ύστερον ίθεμϊ-

λιώθη ; Λεγέτωσαν ήμΐν οϊ μηχανικοΧ, οι των α -ω

κατοπτευταΧ, ποία τέχνη έκτίσθη ή σοφία, ποίω

έργαλείω έθεμελιώθη. Άλλα εΐ όλως διανοεϊσθαι

χρή, φεύγει ' μεν άπδ τοσούτου βυθού της βλασφη

μίας, καΧ μη προσψαϋειν τζ Οείτητι του Μονογενούς,

τ?) άεΧ συν ΠατρΧ ύπαρχούστ) καΧ γεγεννημένη εξ

αυτού. ΆεΧ γαρ ην ό Λόγο; συν ΠατρΧ, άεΧ ή σοφία,

άεΧ θεδς εκ θεού Κύριος, άεΧ φως άληθινδν, καΧ ου

νόθον, άεΧ τδ 8ν εξ αύτοΰ ':/'·<·>, γ. Α αλήθεια ων, χα\

ζωή υπάρχων.

Οεο Οοηιϊιιιΐδ, «οπιριτ νπ·:ι, ηεε :ΐι1π1ΐιτπι;ι Ιυχ ; βειηρεΓ 13 ·;πί 31) ίρβο ηη1ιΐΓ3Π) ιΐ

1ΐα1)6ΐ, ([ΙΙΙιρίΡ νβΓΪ(3δ £δ( 61 νίΐίΐ.

XXIV. ΟυϊΛ βϋίοιη ρ1υπ1>ιΐ8 63 (Ιέ Γβ άϊδριιΙβΓβ ^ ΚΔ'. ΚαΧ τί μοι τα πολλά λέγειν περί τούτου ;

ιιεεεβδε 63ΐ? 1Ί:ι·μίΐ δαίοηιοη : Ει, (ηηάανίΐ ηιβ, ίη

ίΐιιϊι, ϊηίΐίο. ΙΙΙιί ρίβ ίΐΐιιιΐ ;ΠΙΪΙΙΙ;ΙΙΪ\ΓΙΙΙ·ΙΊ· ροβδυιηυδ,

Ιιυπΐ3ΐιαηι ηίδ νεί'Μβ βηϊηιαηι (ΙεοΙβΓβπ. Νβηι Ιιοεο

ίρδ3, ΰοηϊηιΐ! οηανίΐ ηί, βί 3(1 βιιηι βεηβυιη π·~

Γϋΐτε ρΐ3εε3(, :»!> 1ιυιη3ηί(αΐ6 ιΐδΐίΓρηΓΪ ριιΐηηιΐη δΐιηΐ.

:ιπΐοιιι ΓιιικΙίΐϋΜί ά'ΐΓ,Ίΐ, αηίηιαηι ρπιίκ&ίιηιιηι

Γ3ΐίοηε Γαηίΐαίιΐδ ιΓκ·ίΐιιι·. ];ιηι ΐ]υοι!

;ΐ(1(1Ίΐιιηι οδΐ , Αηίε οηιηα οοΐΐα ^οιιιίι ηιβ, δϊο βεεί-

ρϊεικίιιηι εδί, υΐ ϋοβίοδίϋπι ίΐΐιιιιι ^οηεΓβΙϊοηειη (Ιβ-

ιηοηβίΓεί. Αΐ^υε Ιιχε ϊΐ3 άϊείηιυβ, ηοη ιιΐ εο ιηοάο

86 ΙκιΙΐί'Π' [ΐΓΐιίΐιΐί (1εΓιηί3ΐηιΐ3, 8ε(1 ιιΐ ρϊο ηίΐιϋοιηί-

ιιυδ (1ε ΟιιΊδΐί Οοηιϊηί ηο3ΐή ΐπε3Γηηΐίοηε βκηΐΐα-

ιηιι$, κ'ΐφπιίπιι ('.ϊιΐϋΐιιοΊΊ β33ε (1ε1>θ3ΐ Ιοεί Ιιιφιβ

βεηΐεηΐίΐ. Οιΐ3η(]ΐΐ3ΐη ηεηιο εοςεΓε ηοβ ροΐεδί, ηΐ.

ιΐΐ! ί'.1ιι·ϊϋΐ(ρ άίεΐυηη ϋίικί εχΊβΙϊηιεπιιΐδ. Υβπιηιΐ.-ιηιβη

υΐ πι] Οιπδΐυιη δρεε(3Γε ϋεηιυδ, δυιπη Ιι;ι! <Ί·<· ροίεβΐ

εεηδυηι ; ιμιί ηοη νβΐϊείηηηύο π>ιι(ί(·ΐιΐϋ , 56(1 βχ

βηίπή ρΐοΐαίε ρνοΓεεΙιΐδ εβί, ηε φίειη ϊη Ουυηι 03-

(1ι·π: ι1(:ΙΊ·(·ΐιιΐ!ΐ :ιι·1)ϊΐπ·ιιιιιι· , :ιιιΙ Κίΐϊί (1ίνΐιιϊΙ:ιΙεηι

6δδεηΙΪ3 Γ:ιΙιΪ8 ϊιιΐι'ΐ Ίοινιη ε$86 3Ϊ1)Ϊ (|ΐιίϋ(|ΐι:πη ρι!ΐ'-

3ΐΐ3(1ε3(. ΝΪΠΊ εΐ ηοηηιιΐΐϊ οπίΐιοίίοχοπιιη Ριιΐνυηι

ΙΟ,ΊΙΙΙΙ ιΐΐυιη ΗκΙοιικππΝ (1ε ϊικ.·;ιπι;αΊοιιβ Οιπβΐί ίη-

Ιΐ'ΐ·[ΐινΐηΐΊ δΐιήΐ : Οοηιϊηιΐ! ροΐίβάίΐ ηια, α Ι'αιιιίανίΐ

ηκ. Εϋΐηυε Ιιίι1 (Ιεηιυιη δεηδυδ ρίεΐαΐί τοηδειιίαηβιΐδ,

ΙΊΠΙΙ ίΐ3, ιιΐ (Ιίχί, ι:/:ι-ιπ ιριίιΐιιηι ΡβίΓεδ ίηΐεΐίοχε-

π'ηΐ. Οιιϋιιις δι ςιΓίδ Ικιε ίη ρ3Γΐε 355εηΐΐπ πιϊηιηιβ

νείίΐ, Γΐιμί ηιιΐΐο ηιοιίο ρυΐεδί. ΟΜΟΙ! βυΐεηη 3(1 ;ι'ιι·.-

ΕΙτά φησιν ΈΟεμεΜωσέ με έ? αρχή- Άρα

Ιδεϊν εύσεβϊς, δτι την ψυχήν την άνΟρωπείαν έν-

ταΰΟα σημαίνει. Τδ μεν γαρ, Κύριος Ικτισέ με, ή

ένανθρώπησις λέγει ή Ενσαρκος, εάν γε καΧ οϋτω)

νοοίτο · τδ δε, έθεμελίωσεν, ως εν τ5) ψυχί| έβεμε-

λιώθη · τδ δε, Πρύ πάντων βουνών γενν-ζι με, ϊν»

δείξτ) την γέννησιν Λνωθεν. ΚαΧ ταύτα εΓπομεν, ούχ

ούτως πάντως οριζόμενοι, εϋσεβώ; δε μάλλον είς

την Ινσαρκον παρουσίαν διανοηθέντε;. ΕΙ καΧ χρή

ούτω λέγειν, 8μως ούδεΧς ήμ2ς άναγκάσειε πάντως

περΧ του Χριστού λέγειν τδ ρ"ήμα τούτο. Εί δί περ\

του Χριστού ρ"ηθήσεται, Ιχει καΧ την αύτοΰ δΰναμιν ,

ου κατά μαντείαν λεγομένην, αλλά κατά τδ ευσεβές

του λογισμού, του μη λογίζεσθαι είς θεδν τΧ έλατ-

' τώματος, ύποβεβηκυΐαν νομίζειν αϋτδν θεότητα παρά

την του Πατρδς Ιχειν ούσίαν. ΚαΧ γαρ τιν:ς των

Πατέρων ημών καΧ ορθοδόξων άπέδωκαν τούτο είς

την Ενσαρκον παρουσίαν διανοηθέντες · ε! καΧ χρή

ούτω λέγειν τδ περΧ του, Κύριος ίκτισέ με, χαί

εθεμεΛΙωσέ με. ΚαΧ ούτος εστίν 6 σεβής * λογισμδς,

μεγάλοι Πατέρες τούτο ύφηγήσαντο. ΚαΧ βί μη τις

βουληθείη των ορθοδόξων χαταδέξασθαι , ου κατ-

αναγκασθήσίται. Πρδ; δί τους ξένους της πίστεως

καΧ αλλότριους ε!ς ουδέν εστίν -ή βλάβη. Ούτε γαρ

τούτο ήμΐν ενσκήψει είς τΧ ελαττώματος, της θεό

τητος ελευθέρας ούσης, καΧ άε'ι ούσης συν τψ Πατρί.

ΚαΧ ο τι μεν πέπονθεν 6 Χριστδ;, πέπονθεν, άλλ' οΰχ

1 ΡΓΟΥ. νιιι. 22. · ίΐίίϋ. δ(Π. ' ΟΟΓ. φ:ϋγε:ν δεΓ. » ΟΟΓ. ευσεβής, ΙΌΟΧ ώ; μεγάλοι.



III ΑΟΥΈΙΙδϋδ Η«Ι\Ε8Ε8 ΙΛΰ. II. ΤΟΜ. II. — ΙΙΕΚΕ5. ΙΛΙΧ.

έτράπη την φϋσιν, Εμεινε & εν τί) αυτού απάθεια ή Λ ηο$ 3 Γκίβ, 61 ηβϊΡεΓιεοδ 3ΐΐίιιεΙ, ηιιΐΐυιιι ΟΙΜΙΜΙΙΟ

(Ιαπιηιιηι Ιιίηο ηοβΙυβΓβ (Ιεΐιβηιυδ. ΝεφίΒ εηίηι 3<1

υΐ'αηι ιΓινίηΗαΓίδ ίηιιηίηυΐίοηΐΊΐι ρβΠΊηοΐ'β ίδΐιιιΐ ρο-

Ιβδί, ςιι» ΙίΙκ'Γβ εβί, εΐ ειιηι ΡαΐΓβ δβηιρει- βχδΐίιϊΐ.

Ι'ΟΓΓΟ ρ358ΐΐ8 βδΐ ςιιίάβιη ϋΐιπδΐιΐδ ηυοιίεαιιςιιβ »1ο-

1Ι1ΙΠ1Ι ρ»55υ$65ΐ; 86(1 ιιοιι ε]ΐ!5 ι;:ι!ιΐ]·.ι ιιιΐ!ΐ:ιΙ:ι 681,

βΐηπβ ι·]ΐι^ιΙι·ιιι (1ίνίηίΐ.ι$ ίη ςυη ϋΐα ρ38$ίοηΪ8 βχ-

ρβπΐβ οοηϋίΐίυηβ ρβΓβΐϊΐΊΐ. Οιιατβ οιιιη άβ ρΓΟ-

ρΐ'ία νοίιιιιίαΐβ ΡΓΟ Ιιοηιίιιυιη βαίιιΐβ ρ»Γι εοηβΓι(ιιϊ$-

βεΐ, ςυοιΐ (ϋνίηίΐ38 ροΓρυΐϊ ηίΐιϊΐ ρο$$βΐ, ςυχ ι»ι· §ο-

ί|·.·,·,1!Μ ΕΧρβΓδ ρ388ΪΟΐΓΐ8 6ϋΙ, ΙΊ)Γ|ι!!ί Π081ΓΙ1Η1, (]ϋΟ(1

ρηΐί 749 νίίΙιΊίοοΐ ροίοδί, ϊικίιιϊι άϊνίιΐϊ ΠΙ» 8,ν

ρί(·ιι!ί;ι, ιιΐ ίη ίρ*ο κροπίβ $υι ρηΐεΓεΙιΐΓ, :κ· 6θη-

]ΐ!ΐιι·!:ι <·!ΐ:ΐι ϋ»ΓΠ6 ιϋνίΐΜΐ ;ι1ι·, ϋΟοΰΐίοηβδ Π031Γ38 ΪΠ

ο 8υβί·Ίι>€ΓοΙ. Εΐεηίιη (ΙΊτίηιΙλβ Ίρβ» εχΐΓβ οηιηειιι

αυτού θεότης. Διδ, θελήσας παθεΐν ϊδίχ ευδοκία υπέρ

ίου γένους των ανθρώπων, επειδή ουκ έδύνατοή θεότης

παθεΓν, χαθ' έαυτήν απαθής ούσα, Ελαβε τδ ήμέτερον

«αΟητδν σώμα, σοφία ων, Γνα εν αϋτώ συνευδοχήση

του παθεΐν, καΧ άναδέζηται τα ημέτερα πάθη, εν

οαρχΧ συνούσης της θεότητος. ΚαΧ γαρ ή θεότης ου

πάσχει. Πώς γαρ δ λέγων, Εγώ είμι ?) ίωή, άπο-

βανεϊν δυνήϋεται; Άλλα απαθής διαμένει ό θεός.

Συμπάσχει δε τη σαρχΧ, ίνα τδ πάθος εις την θεό

τητα λογισβη, πασχούσης της Οεότητος, εις τδ είναι

ήμϊν εν βεώ την σωτηρίαν · εν σαρχΧ δ£ τδ πάθος,

ίνα μη παθητδν θεδν Εχοιμεν, αλλά απαθή, έλλο-

γοϋντα εις έαυτδν τδ πάθος, χατά προαίρεσιν, και

ον κατά ανάγκην.

051 ρ;ιΐ:ι·ιι.Ιί .νικ'.ΙΓιι.ποΗΐ. Οποϋίοιίιι 8ΐιϊΐϊΐ ηιΟΓίεηι Ίδ οΙιΪΓ6 ροδ&ί:!, φΐϊ (Ιίοϊΐ : Εςο 5ΐ·Μ «ίίο'ϊ Ιΐ3(]υο ειιηι

ρ38$Ίοηίδ βχρβΓδ ρεΓδενβΓΟΙ Οί·υδ, εαηι εβπιε Ι3ηιβιι ρβΙίΐιΐΓ, 3(1εο υΐ (ϋνίηϊΐαΓι ρβδδίυ Ί1!:ι ΐΓΪ1)ΐιαΐυρ, ουηι

ηϋιίΐ ΐαιηβιι ρβπ δεββ Ϊ1ΐ3 ρ3ΐί3ΐυρ: αϊ ηίηιπ-υπι βιιΐιΐδ ιιο!)ίδ ρβΓ 1)ευηι οοιτ.ρβΓβΙιΐΓ, εβιο βυίβηι ΐρ«3 ϋιιηίαχϋΐ

3.Τϊα3ΐιΐΓ, ιιΐ ηβ ρίδβίοηίΐϊυδ οΐιηοχίυηι, δβύ 31) ϋδ ροΐΐυβ Ίιτίηιυιιεη» Πβυηι Ιι»1)ε3ΐηυ«, ςιιί βροηΐε δΐι.1

ΒΓΟ ιιΙΙ» ιιβεβδδίΐβΐβ 60301Η8, ββπκΐβιη ϋΐΛΐη βΓΓίεΙίοηειη ίηιρϋΐ3Π δί!)Ί νβΐϋ.

ΚΕ'. "Ομως δε χαΧ ούτοι, τάςλέζεις τάς Έβραϊχάς ρ XXV. Αϊ ίδΐϊ εοιη ΗεΙοΓβϊεβδ νοοβδ ηβ Βΐΐϊβεπηΐ

•Οτε ψηλαφήσαντες, οΟτε γνόντες, οδτε πώς Εχει ή ςυίΊβιιι, 3νιΙ ιιΐΐ» εβηιηι εοςηίΐίοηβ ρεΓΓαβί βίηΐ,

τούτων δύναμι;, προαλώς καΧ προπετώς ανέκυψαν

δεινοΧ έχθροΧ, ζητοΰντες πρόφασιν, πόθεν την πίστιν

λωβήσουσι, μάλλον δε έαυτβύ{· ·ύ γαρ την άλήθειαν

χα\ επειδή είρον, δτι Ό Κύριος Ιχτισέ με, όιψο-

χινδύνω; ώσπερ φανταζόμενοι όνίΐροπολοΰσι , τα

μηδίν χρήσιμα έπεισενέγκαντες τω βίψ, χαΧ ταρά-

ζαντες την οίκουμένην. Τδ δε Έδραϊκδν ούχ οϋτως

Εχει · όθεν Ακύλας λέγει · Κύριος εχτήσατύ με. ΆεΧ

όε οι γεννϊίιντες παΐδας λέγουσιν · Έκτησάμην υΐόν.

'Αλλ' οΰτε Ακύλας την δύναμιν ήρμήνευσε. Κα\ γαρ

τδ, ^χττ\σάμϊ\ννΙί:γ, ως πρόσφατόν εστίν εν θεώ

δ« ουδέν Ενι πρόσφατον. Καν τε όμολογί) τις ' δ

γεγέννηται ό ΙΊδς έχ του Πατρδς, χαΧ ούχ Εχτιαται.

Γεγέννηται δε άχρόνως χαΧ άνάρχως. ΟΟτε γαρ Ενι ι

χρόνος άναμέσον Τίοΰ καΧ Πατρδς, Ινα μη χρόνος τις

υπέρ πλείω γένηται του Υιού. ΕΙ γαρ δι αυτόν τα

χάηα, 4ρα καΧ οι χρόνοι. Χρόνου δε υπάρχοντος του

«ρδ πάντων Βντος, πώς Εΐται τούτο; Άλλα εί άρα

ζητηθήσεται άλλος Τίδς, δι' οδ πρδ τυΰ Τΐοϋ γέγονε

/ρόνο;. ΚαΧ πολλά εστίν, & είς άπειρον άπορίαν άγει

τα των περιεργαζομένων, χαΧ μηδέν άγαθδν εργαζο

μένων ανθρώπων φρονήματα. Εν δε τω Έβραϊχώ (92)

λέγει, Άίωταί, 8 λέγε~αι Κύριος· χαναγί, δύναται

/:.::'; 3·., καΧ έ^σσενσέ με , καΧ έχτήσατό με.

Τδ 61 άκριβέστατον λέγεται, ένΰσσενσέ μβ. Ποίος

1 ΥιΓί'ίΜΐ βυΐκδΐ αυίη Ιοεο. * ίοβη. χι, 25; χιν, 6.

(94) Έ* 66 τφ Έβραϊκφ Λέγει. Ι.αιί8δίηΐ6 ηίε

εχρεηϋίΐιΐΓ ίη Αηεοταΐο. ΙΙεΙ)Γ3ίε3 νοχ Π30

: 8ί^ηΊΠε31. ΙιΙι·ο Α(|ΐΓιΐ3 έχτήσατο νϋΐΊίΐ. Αϊ

ΓΙ>·Ι.Ι|Ι':.ΙΙ ί.ι <;ι.ι·< :ι νιιί-ίΐ Εκτισε ίιιιιι Ιιιιιι οΐίπι, ιιΐ

ΙιΐΗΐΊ{Ί|ΐΐι· ρΓχΓεπιηΐ. Οιΐ3ηι Ιεείίοηεηι ΙιηυιΙ ρτοΐιαΐ

ΗίβΓοη. 3α χχνι, εβρ. Ιδΐ. εοιη. 15, υοί :πΐ, ιρι..·-

(Ι«πι . \··ϋ ρ'.ιπ.ι ιηηΐε ίιι ΡΓΟνβΓίιίίδ ρΓΟ ροααιίοπε

1ΐ3ΟβΓβ ι η -//.·ΐΓ«ΐ)Ι. Ν .·ί ιιιιι 3ηΐίφΐίδδίΐη3 6δΙ (ιΓ&ΟΟ-

ΓΊΙΜ εοϋίευιη ίΐΐα Ιεείίο; φ^3ΐη ρΙεΓΪηυβ οηιηβδ

ΡΐΙΓ6δ 3^ΠΟ5ευΐΐΙ, 6(1301 III·, ι|!ΐ'ι 31)16 ΑΠ3ΠΟδ 6Χ$Ιί·

ί· πιιιΐ. ιιΐΐ ( .!··ιιι. ΜΙ·\:ΙΜΙ||·. ίιι ΡτοίΓερΙκο, !;.·.ιι:ιΐίιι.-,

ι; ;··ί . 4, αά Ταηιηκί, ΤϋΓΐυΙΙίαηυδϋϋ.ΓοπίΓ. II, Γ-

ικ·ΐ|ΐχ· (|ΐιίιΙ δ'ιΐη νεϋηΐ ίηΙε11ί§3ΐιΐ, ΙεηιεΓε 30

ΙαηΙεΓ νείιεηιεηΐββ Ιιοδίεδ ίηβιίΓξυηΙ , οεεβδίοηβιη

πικΓκιιπ· ε3ρΐ3ηΙεδ, φΐ3 Ιίϋβπι ιιυ.·>ΐι·:ιπι, νεί δβίρδΟδ

ροΐϊιΐδ (ηίΐιίΐ εηίιη 3ΐ1νει·8υ8 νβΓίΐ3ΐεηι ροδδΐιιιΐ)

ςυβευηφιε Γαΐίοηε 1;ιΙι«·Γ;ιι ΙΓΙΙΙ. Ιΐηιΐβ ΙΙΙΙΙΙ ίι» δεπ-

ρΐιιπι ΓερβΓίδδεηΙ, ΰοιηϊπ»* πτηΐ'ίι »ι<·, ίηδΐι1)ίιΙβ 36

δίηε ιιΐΐο ]ικϋι:ίο, νείαΐ ρεπ δοηιηίυιη , νίδ3 πεβεΐο

ηυχ δί!)ί Ιίιινοππιΐ, ιιΐιριι· ίικιηϊ:ι ιρι,τ !:ΗΙΙ ίπίΓΟ-

ι1ιι\ι;ι ιιΐιΐ, ςυίουδ ΙβΓΓαΓαηι οιΊιοιιι ιηβ^ηορβΓε ΡΘΓ-

ΐ!ΐ»·!ι;ιπιιιΐ. 0;ιΊπ·ιιιιι ΗεΙ)Γ3ΐεε Ιοιιςβ 3ΙΊΙ6Γ ΙοςίΙυΓ,

ίι1ι!(Κ|ΐΐ(! βίε Λΐ[ΐιΊ1:ι ίηΐ6ΓρΓεΐ3ΐαΓ : Ι)ιηηίιΐΗκ ροιιβ-

ιΐίΐ ιικ,'. δοΐβιιΐ εηίηη ηιιί ΙίΙεΓΟδ δίικι-ίρϊιιιιΐ νιιΐ£θ

(Ιίι-οπ' : Ροβδεϋί ΙίΓππιι. Οικπιιριηιιι ΙΗ: ΛίριΠη ηιιί-

; (Ιι'ΐιι νπιι δΗΐίδ εχρΓεδδΊΐ. Ν;ιηι ίΐΐιιϋ, ροΐίΐάί βΐίιιηι ,

τεεεηδ 3ΐίηυΐι] 3ε ηονιιηη 8ΐ§ηίηε3ΐ, οιφυιηοιίί ίιι

Οο.ο ηίΐιίΐ ρ$1. Λ«· δι φΐΐβ ηίΐιϊΐοηιίηιΐδ ίΐΐιιιΐ εοηεεδ-

δεΓϊΐ, ^εηίΐυδ Ιβιηεη 3 1':ιΐπ: Ρίΐΐϋδ, ηοη ι·η·;ιΐιΐί

εχίδΓΐΙ113Π(1ΐΙ8 651. ΑίφΙβ ίΐ3 φΐίιΙ'.ΊΜ μοίΐίΐΐΐδ, Πΐ

δίηβ ΐεηιροΓΰ ;ηιΐ ίηίΐίο $ΊΙ ςβιιίΐιΐδ. Νεςιΐ6 εηίηι

Ι'ΊΙίιιηι ΙιιΙεΓ βΐ Ι'.ιΐιι'ΐιι (βιηριΐδ υΐΐιιηι ΐηΙεΓοε[ΐΙιιιη

βδΐ, ηβ ςιΐ3 Ι6ΐηροπ8 ρβΓδ Ρίΐϋ οπ^ίπειπ ηιιίβεβδ-

δί$86 (Ιίι'ίιΙΙΙΓ. Ν3111 δί /Ί!Γ ί/'ΛΜΗΙ Ι'ιΙίΊίΙ ΙΙΐηΙ ΟΗΐηϊα',

ι·ίί:ι:ιι 1ι·ιιιριΐι;ι Ϊρδ3 ί;κ 1;ι δίΐΐΐ ΟρΟΓίεΙ. 0»Ο(Ι δί

' Ιβπιριΐδ βΐίφιοιΐ 3ηΙε οιιιηί^ εχ$1ίΐίδδβ (1ιι·:«ΐιιι·, ηυο-

η3ΐιι ηιοίΐο ίΐΐιιιΐ 6ΧδίδΙεΙ? ΟιιΧΓεηιΙυδ ιΓππίπιπι αϊ-

. ι, 3.

ιιι/ιι. εηρ. 9, €νρΓΪ3ηυ$ Ιίΐ). π, Ταΐίηοη. αάνεπν»

}Ηΐΐ(εοί, εηρ. 1, αϊ ΑΐΙΐ3ηαδΊιιιη , ϋτο^οπυη! Γν·ι-

/ί.πι,', 3ε εχΙβΓΟδ ΟΠίίΙΙβιη. (,Ιικιιιιιιι :ι!ϋ ιΐΐ' 6Γ6313

8ηρϊεηΐί3 Ιοειιιη ϋΐιιιη βεεΐρϊυηΐ, βΐίϊ ;ΐιΙ ίηθΓ63(»ιη

ΓεΓεπιηΙ. Ου% ηοδ 83εΓ3Γυιη ί,ίηοι-πΓΐιηι ϊηΐει·ρΓβ·

ΙίΙ>υδ Γ!ΐιιι·ΐΓ.ιιιιί:ι Γβΐίηυΐηιιΐδ. Αι Ερίρΐιιιηίιΐδ ηονβηι

Ι|ΙΙΜΙ)ΙΙ|;ΜΙΙ Ηβ1)Γ3Ϊεο νϋΓ|)ο ηοιίοπβιη ηΟΐη^ίΐ, ιιΐ

ίιΙΐΊΐι δϊΐ »:: ~ :ΙΙΙ|ΙΙΓ ένόσσειισέ με, ςυβδί δεπρίαιιι $11

ΊΧφ 3 ί1πρ!ιι·.ιιιΐι: Αϋη. Ναηι ρρ βδΐ ι/;ιί;/ι. ΚΙ·Γ δίνε

ηίιΐιι.. <·«ν·.ι.τιΐ·τ.· : ιπιΐίΊ ηοη ΊιΙ.Ίΐι ε$1 30 /Ί .Ή.·, ^.τ^|α-

άβΐ'ε, νβΐ ρτυάιιατΐ, \\\ ,π !>ιΐ ι ,ιΐιιτ ϋΐρίρΐΐϊΐιίυβ. Ιιίβο

ιιιιϋιι , ϊιιιΐι- 3Γ£ΐιΙίί£ 1<κ ιι ·, 6$ί.



2Γ3 5. ΕΡΙΡΗΛΓΗΙ ***

1« ιι»1);δ Κίΐίιΐδ, 3 φΐο (ΐ'ΐιιριΐΝ ηιιΐο Κίΐίιιυι ρΓΟ- Α δε νοτσδς ουκ άπδ φύσεως του γεγεννηκότος γεν-

(Ιυι Ιιιιιι δίΐ. δεχοοιιΐΛ βιιιιΐ ,ι1ί:ι, ιμΓιΙιιΐϋ ι·υι·'ιοί>υπιιιι νάτα·.;

Ιιοιιιίιιιιιιι , ηβςιιε Ιίυιιΐ , ηιιίϋφίαιη «ΙΤειειιΐίυιη 111301113 ΐηεχίπείώίΐίυιΐδ (ΓιίΓιεΗΐίαΙιιιη Ιβφιοίδ ϊο)|ΐΙΐ-

Γ.ιηΙιΐΓ. 1;πη νεπο ΙΙι·1ιι :>ί<·<; Ϊ1;ι Ιΐ'^ίΐιΐΓ : Λιίοιιιιί , Ιιοε εδί Οοηιίηνι , αιιηιηί , Ιιοε £81, ιν/ιιί ρηΐΐϋΐα

('ιΐίιΐίι αχ-, νεί ροαβάίι ιιιβ. Μυΐΐο 3ΐιΐειη ι;οιηηιοι1κΐδ €81 , ιιΐ ρποΓβ ιηικίκ ΓβΑιΙβίιΐΓ, ΐαπηηαιη 750

ΐηιΐΐιιηι ειίΜιΐ ηίβ. Κοφίίδ νβΓΟ ριιΐΐιιβ εχ ε,μΐΒ ικιΐιιι α ηοτι ρι·οΓκ:ΐδεΐΙιΐΓ, 3 φΐο ςβηΐΐιΐδ εβί ?

Εδί ϋΐα ΐ|ΐιϊιΙειιι Γοπιι;ιιι<1υιηιη εοι-ροΓυιη Μΐίο, ΐιΐ Κα\ ώδε μεν εν τοις σωματικοΐς πλαστίοις δι!

εχ ιιίπιΐϋφίο εοη]υηεΐϊθΗε βεχιιβ Γβΐυβ οιηιιεδ εχβϊ- συνδυασμών αφενός τε κα\ θηλείας τα νοσσευόμενα

γίνεται άπδ ανθρώπου έως κτήνους, κα\ πετεινών,

καΐ των άλλων. Δκ5περ 6 Μονογενής, τα πάντα σοφία

ων του Πατρδς, κα\ βουλόμενος έπ\ διορθώσει τί

πάντα εργάσασθαι, ίνα μη τις εις αύτδν λογίσηται 1

μη εστί, κα\ ίκπέση της αληθείας, ένδημήσας τω

των ανθρώπων γένει, κα\ φύσει άπδ γυναικδς γεννη-

>ΐ;ιιιΐ, ΐ(1ΐ|υο ί)).ίΐιιιι Ιαιη ϊη Ιιοιιιϊιιι-, ςιιαιη πι ρεοιι-

(ϋ()ΐι», νοίιιοπϋυδ, ;>(· (·χΐβΓΪ$ αιιϊιηαηΐίΐιηβ ν'κίεηιιΐίί.

<νΙιι.ιηιιι!ικ;ιιι ιιη:;:ινιιίΙιΐ)> Ι)ι·ί Γίΐίυβ, ίιΐυιικμιΐ! ριτΙΊ·-

«·1η Ρ;ιΐΓϊ« βαρίειπία οιιιη ΐΐα ροΓΐϊι·6ΐ·β οιηιιϊα νι·Ι1εΙ,

ιιΐ ;κΙ Ιιοιιιίιιι·8 ιιιοι1ι·Γ;ιικΙιΐΜ ;κ: εΟΓΓί^βηιΙο^ ναΐϋ-

ι·ι·ιιΐ, ηβ Γρι!» ιΐε ίρ$ο Γαίβα ςυχιίαιη

ια α νεΓίΐ3ΐβ6χεΐ(1ϋΓ6ΐ,ιΐ3ΐυΓ3ΐη Ιιοιιιϊηίβ 8ΐΐ8('ΐρϊειΐ8, η ΟεΊς, κα\ εν μήτρα Παρβένου άνακλιθείς τδν των

ϋΐφίο, ιιΐ ιΐίΐ(ιιι·;ι ΓεΓΐ, <)β πιυΙίεΓε §ειιίΙιΐ8, («Ηοςιιε κυοφοριών χρόνον, ουκ άπδ σπέρματος άνδρδς συν

ελήφθη, ίνα μη συνδυασμός και παραπλοκή, [κβΛ] εν

τη ενσάρκιο γεννήσει γένηται, άλλ' εκ μητρδς μο-

νοειδώς Ελαβε την σάρκα, καΐ είς έαυτδν έπλήρωιε

τελείαν την έαυτοΰ ένανθρώπησιν, ουκ ελλιπή οΰυαν,

αλλά άληΟινήν. Κα\ δτι ουκ άπδ σπέρματος · άνδρδς

ουκ ?|ν, είχε τι ελλιπές. Πάντα γαρ τελείως έσχε τα

πάντα ίχων, σάρκα, χα\ νεύρα, χα\ φλέβας, χαΐ τα

ίλλα πάντα όσα έβτί · ψυχήν δΐ άληθινώς, κα\ ου δο-

κήσει, νουν 8ε κα\ τα πάντα δσα εστίν εν τί) άνθρω-

πήσε·. χωρ*.ς αμαρτίας, ως γέγραπται · ΠεΧεψιιμέ-

ν-ος κατά κάντα ως &θρωχος χωρίς αμαρτίας ·

ϊνα, εν τψ μονοειδώς ενταύθα άπδ μητρδς χατά

σάρκα γεγεννήσβαι, τελείως, καΧ ουκ ελλιπώς, διίξη

ευ 3<; 8εΓΪρΙιιηι εδί : Τΐΐιίαΐν» ρβτ οαιηϊα αΐΐίηαί τοίς βουλομένοις όρ3ν την άλήΟειαν, κα\ μη τυφλώτ-

ΙΙΙΊ-ΙΊΙΙ,Ι '. ΙΙι ι>«ιτι 8οΙ:ι εχ ΗΙ81Γ8 ρβρΓεοΙε, εΐ :ι1ϋ>ΐ|ϋ>; " τειν τδν ίδιον νουν · δτι καΐ α·/ω εκ Πατρδς τελείως

υΐΐο (ΙεΓεεΙυ Μ.·<:ιιιιιΙιιιιι εαι-ιιεπι ΙΙΙΓ. §βιι:.1ιΐ8 8ΪΙ : Ιιοε γεγέννητβκ, άχρόνως χα\ άνάρχως , καΧ κάτω εκ

ϊρδίΝΐι Ιιίδ ΟΝΐΐ'ΐκΙιιΐ, φΐί νΐΜΊΐϋΐηιιι ϊπΐιιοΐ'ί, ιιεε εχ- μητρδς μόνης γεγέννηται άχράντως και άμολύντως

ι·;ΐ'<·:ιΐ;ι ιικ'ΐιΐι· ε$ϊ>ε νοίιιοΐ'ίιιΐ, ειιι» ίιι εοβίο ρί-.ι ίι·ι;ΐιί δικέ υΐΐο ιειηροΓύ, ;ιια ίιιίιίο εχ Ραίπε, ΐιιιιι ίπ ΐβπα

ΜΙΙΙ' Ι;ι!ιιι ιιΐΐ» εΐ ιιιβευΐϋ, κοίιι 86 688ε (1ε ιιι:ιΙι·ε (,ΌΐιιΙιιιιι.

XXVI. Λΐιμιε υΐ νοεεί ϋΐβδ ίηίετρΓβίειηιΐΓ, Αάο- Κί7'· "Ινα δε κα\ έρμηνεΟσωμεν την του 'ΑέωναΖ

ηαί , <·«;/« ίιι, Ιιοε 881, Ι)ο»ιίιι«χ Ι'ιΐ'ΐΙΪ/Ή-ανίΙ ηιε; καταγί λέξιν, δπερ έστ\, Κύριος έ^όσσευσέ με'

φΐί(ΙφΐΚ1 ίΐΐΐιτιιιιι 8'6»ίι> βϊηιΐΐβ ιιΐ'ΐφΐε δϊΐιΐ βϊί;ιιΐΙ. -παν γαρ τδ γεννών δμοιΐν τι γεννήσει. 'ΑνΟρωπ^

Ι·.ι·;*ο ι;1 Ιιοιιιίιιειιι Ιιοίΐιο ^εηεΓ3ΐ, εΐ Οειίδ Οειιιιι : ΐνθρωπον γεννά, κα\ θεδς θεόν. Κα\ δ μεν &νΟρω-

ϋΐο (·:ιηιη, Ιιΐε δρΪΓίΐυ (·οιιει·;ι[. ΟυαΙίδ ροΓΤΟ ε&Ι ββ- πος γε\·νά κατά σάρκα, θεδς δε κατά πνεύμα. Καΐ

ιιεΓβιΐδ Ιιοιιιο, ΐαΐϊδ εβί εΐ ςεηΐΐιΐδ. ΙΙοιηο ηυΐ §εηεΓ3{ οίος ό γεννών ανθ^κυπος, τοιούτος κα\ 6 υπ1 αϋτοΟ

ϋΐιιιι βΟβεΙίοώΐΜΐδ »ίΐ οϋηοκίιΐϊ , ροΓίηιΙε 61 Γιΐίυηι γεννώμενος. ΕΓσω παθών περιεχόμενος 6 γεννήσας

άνθρωπος τδν Κιον υίόν κα\ ό απαθής θεδς τδν ύπ'

αύτοΰ γεγεννημένον ΐίδν άπαθώς έγέννησεν άληθινώς,

ρ.ΐΓΐιιι·ίΙϊοηί8 ΐεηιροΓε ϊιι ΥίΓριιϊί υΐεΓο

ιιοφίαφίαιη β$( <·ν νίπϋ δειηίηβ £βηίΙιΐδ , ηο <|ΐι;ι

\ι:Ι ίιι Ιι;κ·, ι·οιρηπί;ι ςεηεΓΐΙΐοηε ββκιιιιιη <.·οριιΙ:ι ε$-

ββΐ ηο εοη]υηε(ίο. Υεπιπι βοΐα εχ ηιβίΓε ("ΐπκ-ιιι

.κ·(·ι·)ΐιΐ, ρι>ΓΓο(·ΐΛΐη*ιιιι; ίη 86*6 (ιοηιίιιϊβ ιιηΐιιπιιιι,

ιΐ('(|ΐκ· ιη:ιηι::ιιι), ,ιιιΐ <1είεε(:ιπ), 5('ιΙ νεΐ':ιιιι 3ε εοη-

Μΐιιιηιαίαιη εχρί'εβδϋ. Ναιη (8ΐηεΐ8Ϊ ηιϊιιϊιιιε εχ νίπ

83ΐιι |ΐι·ο(Ιϊοι·ίι, ιιϊΐιίΐ βί ΐ;ιιηΐ'ΐι 3(1 ϊηΐεςΓΪΙαίεηι (Ιε-

Γιιίΐ; :κΙι'(ΐ(|ΐιι; βυίδ οιιιηίΐιιι» ρ.ΐΠΪΙιιΐΝ ίΐΐιβοΐιιΐιΐδ εχ-

Μίιίΐ, εηηιε, ηεΓνίβ, νειιίδ, 3ε ιι·Γιΐ|ΐπ« ε]υδΐηοι!ί ,

:ιιιιιιι:ι ρηχίεΓεα (|ΐι:ιιη ηοη βρεείϋ Ιεηυβ, «ι.·.<1 Γεΐρ&3

βυδεβρίΐ; δίηιίΐίίει- οΐ ιηεηΐβιη, κΐί.ιιιιιι: οιηπία, ηιιϊ-

1)ΐΐδ Ιιηιιιίιιίδ ιι;«ΐιΐΓ3 εοηδΙ.·ι(, ρπυΐί:ι· ρεεεαίυιιι, ρι·<»

ΙΗ'ΐιβ ίΐιιίοιη οιηιιί 3ΐΓεοΙίοηε εακηβ, κίιη;

β:ΐ(1εηι εΐ ι;οηίΐιιιιι 3 3ε Ι'ιΐίιιιιι ρπιιΐιιχιΐ ; 6( (|ΐιϊ(Ι<·ιιι

νιτί! ιιιιιι δρεεϊβ βοΐα, εχ δβιηείίρδο, ηοη εχΐΓ3 8ε Ρ χα\ ου δοκήσει άπδ έαυτοΰ, καΐ ουκ Ιζωθεν εαυτού,

Πνεύμα ων απαθές, κα\ γεννών Πνεύμα άπαθώς, βεδς

ων απαθής, θεδν άληθινδν γεννήσας άπαθώς. Ει γαρ

αύτδς Ικτίϊε τα πάντα, κα\ ομολογείς, ώ "Αρειε, ότι

κέκτικεν ό θεδς τα πάντα, αύτδς καΐ τδν ΊΓίδν ίγέν-

νησεν. Εί δε λέγεις, Εάν έγέννησεν, έπαθε γεννήοβς·

γ.Ά ημείς πρδς σε Ιροϋμεν, ότι, ε'. γεννών έ'πιΟ: ,

κέκμηκε κτίσας, αλλά άμα πάντα & βούλεται, πάν:»

Ιχει εν έαυτφ εν τελειότητι · χα'ι οΟτε εν τφ χτί^ειν

είς τδν Γϊδν' πάθος ενσκήψει, οΰτε πάθει συνέχεσθαι

τδ Θείον δια την ίχραντον του Υιού γέννησιν νοηβή-

σεται. "Ατρεπτος γαρ ό Πατήρ, ατρεπτος ό Τίδς,

ατρεπτον τδ Πνεύμα τδ αγιον, μία ουσία, μία

δρίπΐΗδ ιιΙϊΐ|ΐκ-, βίιΐθ υΙΙ», ιιΐί ιΐϊχΐ, ;ιΙ1ε-

< ιίοηε, 3ε κϊηε ο:ιιΙι;ιιι δρϊπΐυηι ^·ΊΙΡΙ·;ΙΙΙΧ, Οευβ ;ιΓ-

ϊοοίϊοηίδ εχρεΓδ νει·υπι Οευιη δϊηε αΟεείίυηε 751

ρπχΐιιεειίδ. Εΐεηίιη ίΐΐι: ίρβο, ιιιπ εΓεανίΙ οιιιηϊβ, 1(1

ΐ]ΐιοι1 ιιΐ' !ιι (|ΐιΐιΙ(;ιιι ΐηΙίεϊαΓΪ ηικίεχ, ο Απ, Μεηι, ϊιι-

(|ΐι:ιιη , ϊ'ίΐίιιηι ςειηιίΐ. ί>ιι;ιπ; δι ϊχΐιιιΐ ο1>|ΐεϊα8 : 8ί

ΙίϋΐΜΐίΐ, ρα$8ίοιΐ6ηι ηΐίιμηιιι ^ϊ^ηειιιΐο (ΐχρειίυϊ ε$ΐ ;

Ιί1>ί Ιιοε νΪΓΪϋκΐιη ορροηεηιυδ : 51 ^ι·ιιεηιιιιΙο ηΙϊ(]υϊ(1

ρ388ΐΐδ ε&Ι , εΐίαπι ίη <·ι·ε:ιιιιΙ<> 1;ιΙιοπινίΐ. Ηεδ :ρδ3

ΡΟΠΌ δί(· δε Ικιΐιβΐ, ιιΐ ςιΐ!ϋευη(|υε νοΙιΐϋΓΪΐ, ϊιι δείρβο

ρβηΓβείε <·(ΐηΓιηε»( ; 3ε ιιβηιιε Ίη ΓεΙ)«8 ρροερεαιιαΊδ

ΐΟεείϊοιιειη ιιΐΐαηι δυδεϊρίβΐ, ηεΓ|αε ρι-ορίε»· ίηΐε-

1 Ιϊεΐη·. ιν, 15. · ΟΟΓ. κα\ ούχ δτι άπδ βπε'ρ. αν. ουκ. ' Γ. ότιαΰν, ρι·ο £Ϊς τδν Γίόν.
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•Αλλά π4*τως έρεϊς μοι (95)· βέλων έγέννησεν, ή μη

βέλων. Καΐ οΰχ είμΐ χατά σε, ώ φιλόνειχε, Γνα Εν τι

τοιούτον είς θεδν διανοηθώ. Εϊ μεν γαρ μη βουλό-

μενος έγέννησεν, 4χων έγέννησε · χαΐ ει βουλόμενος

έγέννησεν, άρα ην τδ βουλήμα πρδ του Υιού · χα\

ίσται καν ρΌ;τή χρόνου μεταξύ Υίοΰ δια του βουλή-

ματος. 'Εν θεώ δε ου χρόνος εϊς βουλήν, ου βούλησις

είς διανόηκν. Ούτε ουν Οέλων έγέννησεν, ούτε μη

Οέλων, αλλά εν τϊ] υπέρ βουλήν φύσει. Φύσις γαρ

αυτω' εστί θεότητας, οΟτε βουλής έπιδεομένη, ο&τε

4νευ βουλής τι πράττουσα, άλλ' άμα εξ αυτή; τλ

πάντα ίχουσα, χαΐ ουδέν λείπουσα των δντων.

ΐ'-ιιιριΐδ 3ΐ1 εαρϊεηύυπι εοηβίΐίαιη, ηεφίε νο!υηΐ38 &ά εοβίΐβΐίοηεηι ΓβφΐϊπΐιΐΓ.

«οφΐε νερό ηοΐεηβ βεηιιίΐ, κβ(1 ίη ηβΐιΐΓβ, φΐα; οοηδίΐίο οηιηί βυρεήοΓ 681.

ηιίαΐίδ, υΐ ηοφίβ

ι·ιιιιΓι:ι, ηεο ιι ΙΙ.ι Γβ ιΙοΙ1(·Ί;ιΐιιι·.

ΚΖ'. "Ετι δε πάλιν 4 αΰτδς'Αρειος θηραται λέξεις, β

πίρινοιτών άί\ τα πάντα, χα\ περιεργαζόμενος

ίαυτώ τα μοχθηρά, οϋχ ως ϊχει τδ θ;ΐον γράμμα,

άλλ' ως αυτός νόσων περ\ τάς ζητήσεις χα\ λογο-

μζχίας είς ουδέν χρήσιμον, άλλ' έπ\ καταστροφή

Ιιυτοϋ χαΐ των ύπ' αύτοΰ πεπλανημένων, επιλαμ

βάνεται του ρ>,τοΰ , ον» ό Κύριος εύλογων τους

μαΟητάς Εφη· Πάτιρ, δύς αύτοΐς {ωη*· εχειν εν

έανΐοΐς. Λ (τ*/ ίέ εστίν ·ή αΐώηος ίωή, Ινα γι-

τώσχίιχτί σε τον μόνον άΛί\Οινύγ θεύγ , χαΐ

ΐιγ άπέστειΛας Ίησοϋγ Χριστύν. Άλλ' ήδη μοι

ϊκπραγμάτίυται περ\ τούτων πάντων εν τω μεγάλψ

κερ\. πίστεως λόγω, ψ πάλιν χατά την ημών με

τριότητα χα\ άσθένειαν, άναγχασΟέντες ύπδ της των

αδελφών προτρεπτικής παρακλήσεως, γεγράφαμεν

περί πίστεως · ψ λόγω έπεθέι^εθα δνομα Άγχυρωτόΐ. (;

Κα\ γαρ χαθάπερ 4 ημέτερο; έξίσχυσε πτωχδς νους

6Λ ~ή( το,ΰ θεοϋ βοηθείας, έχ πάσης Γρχφής συνάγον-

τες τα αληθινά της του θεοϋ διδασκαλίας, Λγκυραν

ώϊπερ τοις βουλομένοις την άγίαν πατέρων πίστιν,

άποστολιχήν τε και προφητικήν, κα\ άπ' αρχής άχρι

του δεΰρο εν -?, Αγία του θεού Εκκλησία χεκη-

ρυγμένην, σαφώς παρεθέμεθα, είς τδ χατέχεσθαι την

διάνοιαν, κι; άσφαλίζεσθαι, μη ταΤς έπινοίαις του

διαβόλου ύιπίζεσθαι, μηδέ κλυδωνισμώ παραβλάπτε-

σΟαι τω ά,πδ των αΙρέσεων εν χόσμψ πολυβλύστως

χεχινημένψ. ΟΟτω γαρ χα\ ό Κύριος έοίδαξε τους

εαυτού μαΟητάς λέγων, δτι Εάν δαερ απαρχής

ηχούσατε, μίν^ ετ ύμϊν, [κα\ ίάν εν ύμϊν μένη 3

ηχούσατε Απαρχής,] ύμεΐς εν εμοΐμενεϊτε, χαΐ έγύ)

ίΥ ύμϊΐ, χάγίο εν τφ Πατρί, χαϊ ύμεϊς εν εμοΐ.

Ώστε ουν τα απαρχής άκουσθέντα ύπδ * του Κυρίου

αληθινά της πίστεως μένει εν τ!) άγίχ του θεοϋ

"Εκκλησία· χαΐ δια τοΰτο μένει ή αγία του θεού

'Εκχλησία, χα\ ορθόδοξος πι'στις εν Κυρίψ, κοί 4

ί,τ.ιιΐ), 3Λ ρϋΠίβπιιαηι Ρίΐϋ ρι-ηοπιΐϊοηοιη ρ,ιΐΐ ηιι'κΐ-

ΐ]ΐιαιη (Ηνίιιπηι ΙΠΙΙΙΚΊΙ βΟΙεϊηιιβ δΐιβρϊκοπηίΓ. 81

({ΐιίϋοιη ίιιιηηιΙ:ιυί1ίίί 681 ΡαΙεΓ, ϊιιιηιιιΙ;ιΙ>ϊΓι« Κίϋυβ,

ίιιιιιιιιΐ3ΐ)ίΙΪ8 δρίπΐυβ βαηείυβ, ιιιια ε^δεαίία, υιια

(Ιίνίιιϊιαϋ. Αϊ ΐ'ΐιϊιη άίεε8 : ΥβΙ νο!αηΐ3ΐε, νεί ρΓ%(ει

νοίαηΐΐΐβιη ςειιαίι. Ε&Ο ΥΟΓΟ ηβςααηυβιη επ> ΐιή

Βϊπιίΐί!;, Ιιοιηο εοπΙεοΓιοβίβδίπιβ, αϊ «Ιο Οεο ΐ|ΐιίιΙιιη»ηι

<']ιΐϋΐικκϋ εοςϊίειιι; η;»ιη βίνβ ρρχΙεΓ νοίαηΐβίειη

§εηυίΐ, ίηνίΙυΒ βεηυίΐ, $ίνβ νηΐιιιιΐηΐο {εηυίΐ, Ηχε

ίρ$3 νοΙαηΐ:ΐ8 Ρϊΐίααι 3ηΙθεβ88ίΙ : ιπκίο νεί ιιΓιηίιικιηι

83ΐ(επ) ηιοηιοιίιιηι ρπιμΙοΓ ϋΐιΐιΐ νο1υη(3ΐί$ ι1ι;ι;Γ8-

Ιαηι αηΐβ Ι'ίΐίυιιι ίιιίεΓείρί ροΙοι·ίΐ. Αϊ ίη Οβο ηεηαβ

ΙΙΟΟΪΓΟ:Ι ηεςίιβ νοΙει<8

ί'ΐιίηι 081 ικιΐηΐΜ ιΐίνί-

εοαδίϋο ιριίιΐιιααιιι ιιιυΐίαίιιι·, ϋε<1 βχ βειρβα κϊηιιιΐ Ιι;ιΙ)ο:ιΙ

XXVII. Ιαιη νβΓΟ ίιίειη ίΐΐο ΛΓΪΙΙΪ, ηηί ίη εαρίβη-

ιΐί» νοι·ί!)ΐΐ8 ίΐα ΙΟΙΗ8 (-«ι, οηιιιί.ι υΐ ύίΠρηΙεΓ οΙκ-;ιί,

3ε ριτΙιΐϋίΓοΙ, &4ι|ΐιε ϊπιρΓοΙια ςαχ(ΐ3ΐη ιιιιιΙί·ιιιι;»ΐ|ΐιι;

νεϋΐί^εΐ, ηοη υΐ ϋίνίηίβ Ιιίΐιεηδ εοΒ9εηΐ3η63 ϋίιιΐ,

δΐίιΐ ρπι εο ;»1ΐ|ΐιε ίρκιιηι ίΐηίιιιϊ ιικιτίιιΐδ ιιιιριιΐιτϊι,

ί|(ΐο :κ1 ϊικιιιΐ'8 ςυχδΐίοηεβ, εΐ νει·Ι)υπιιιι εοιιΐβιιΐίο-

ηβ3 ΓβρίΙΐΙΓ,φΙΧ ΙΙΙΐΗϊ 3ΐΐΟΓΪ ΙΙ81ΙΪ δίπΐ, φΙΛΜΙ Ιΐΐ Ι3ΙΗ

ϊρ8ΐπιι , ΐ|ΐιαιπ δεείαΐΟΓεβ βυοβ ίη ρεΓηίεϊβηι οοη]ί-

εϊαηΐ. Εοιίειιι ί^ίΐιΐΓ ϊηδίίΐαίο Η1;ιιη ϋοιηίηί βεηΐεη-

Ιίβιη 3ΓΓίρίΙ, (|ΐι;ι, ΐ'ΐιιιι ϋϊδεϊρυΐίβ βυίδ Ιιβηε ρι οο:>-

Γοΐιιι·, 115115 εβ8ε 1('(·ϊΐιΐΓ : ΡαίβΓ, άα ίΐΐίι π'ΐηιη Αα-

ίΐίΤβ ίη ίβιηείΐρίίι. Ηαο βιΐ αίΐΐβιη νϊΐα ΛΊΟΊΧΙ, «ι

(•«(/Ηΐ'ϋΐνιιιί ίί' ίοίηιη νεταιη Ιίεηηι , ίΐ (/«««ι ιηίιίιΐί

^^'&ιί1ιι αιτϊίΐίΐιη*. ν(τιιιη ϋε Ι)ίδ υηιηίϋπΝ ]ϊηι :ιιιΙ«

(ΙΊδριιΐβνίιηαδ ίη ιηβ^ηο ίΐΐο άβ Οιΐε Ιίΐιι», ςιιοιιι,

ΡΓΟ ίη^εηίί ηοδίπ η)ε(1ίο«Γίΐ3ΐε αΙ(|υβ ίηι1>6ϋί1Ιίΐ3ΐε,

ίι;\ΐπιιιι ιιοϊΐΐ'υπιηι ρΓβείϋυδ 61 ΙιθΓΐ3ΐίοηί1)ΐΐ8 αιΐ-

(Ιικίϊ ροι·»ι.τίρϊίιιιιΐ8, ευί Ληι·ι»·αΐυ ηοηιβη ίικίϊϋι-

ηιιΐί , ρρορίερει ηιιοά (]ΐιαιιΐιιιιι ρΐ'ο ίη^.-ηϋ ηο»ΐπ

ΐηορί3, αιΙ]ιιν:ιΐιΐ» Οβο, εοηιεςυί ροΐυίιυιΐδ, βχ υηί-

δοηρίυτα νεΓ3 βε ^οπιι;ιη;> ιΐίνίιΐίΐ; ϋοείΓίιιΐϋ

752 νΰ'"1 3ηεΙ)θΓ«ιη ηιιαηι-

«1;ιιι» ίη εοΓαηα φΐί υΐί νείίβηΐ, (,τίΐΐκιιιι, ββηείίβκί-

ηιηιη ραίπιπι ηοϋίπιπιιιι &(]εηι, εΐ ;ιρ<>ϋΐυ1ίι::ιιι>, αε

ρΓορΙιεΙίεαι» 3ο Ίηίΐίο αιΐ Ιιοιίίιτπιιαι υβφΐβ ΐβιιιρι»

ίη δβηείη ϋεϊ Εοείεδία ρΓ;ι·(1ϊ(·.·ιΐ;ιιιι ηΐ3ΐπΓεδΐε ρπι-

ροδαίιΐιυβ, ;ΐι! ΓυΙείεη(1οδ εΐ δίβΐιίΐίεηΰοδ βηίηιοβ, ιιο

<Ιί»1)ο1ί εοιηηιεηΐίδ αε Γι·:»ιιιΙΊΐΗΐ8 Ιιυε ίΙΗιεηυβ ]:»<·,ΐ:ι-

πϊΐιΐιΐΓ, 3ΐιΐ εχ ίίδ Ιειιιρεδίβΐυηι ΟυεΓώυβ, ςυοδ ν:ι-

ΓΪχ ίη οι·1>ε ΙιΧΓεδεδ ιηυΐΐίρΐίεί :<μίΐίΐΐίοη<! εοπιιΐίο-

νοιΐ, (Ιι·ΐι·ίιηοιιΐί (]ΐικΙΐ|ΐιηιιι 3εείρεΓεπΙ. 5ίε εηίιη ι·ι

ιϋ-ι-ίριιΐιι^ 8<ιο$ Οοιιιίιιυδ ειΐοευίΐ : 5ϊ, ίηφίίΐ, '/κοιί

ίιιίιίο ααιίίίΐίι ίη νοίιίι τηαη&ετίΐ , νο: ίιι ηιβ ηιαιίίΐιι-

ΐίι , €( ε^ο ίη νοίιίι : ι^ο ίη Ραΐη ΐΐ νο» ίβ ηιε '.

ΙςϊΙυΓ νι·)·;« Γιιίεί όβερβία, φΐ;ι: 3 ΟΙιτΊδΙο Ουιηϊηο 30

Κύριος ό μονογενής εν τω Πατρί, χ»1 4 Πατήρ 4ν Ο ίηίΐϊο ;κ·π·ρΐ;ι βιιηΐ, ρεαε$ $3ΐιεΐ3ΐη ϋεί Κα 1κίϊ;»ιιι

1 €ΟΓ. από. ΜΟΊΙΙ. χνΜ,-2, 3. ' ίθ3η. νιιι, 51 ; χν, 4 ; χνιι, 21.

(93) Ά-ί-ίά χάΐτως έρεΐς μοι. ΟΙΐΜΐι ν;ιιιιΙ;ι 1)050

!"|ΐ'ρ!ι.ιΐιιι .ιιΐ ΑΠ3Ι10Γυΐ11 ο|ι]ι·(·1;ι η·$ρθΙ)8ΪΟ, ΓΙΙΙΙΙ

ι>Η ο&τε θέλοντα, ο&τβ μη θέλοντα ΙΊιΐι ΙΊΙΙ §εηυΪ8$ε

Κιΐιιι ΜΙ ; η ι πι νί>Ιιΐ8ΐΪ88ΐιηο$ Ι'.ιΐκ- , βιιΐίβ ΓΟΙΙ - 1 .ι ι Ιι.ι ι·

ιη ρ.ιι ι·· ηοη $ίοβ ( :ιηΐ ίιιιι.· |ι·-ι·]ΐιΐι,^, ·|ΐιι ηοηηιιιι-

•1'Μΐιι Γ .ιΐ)ςιιι Ηΐϊοπιιιΐ νοίυηΐβίε ΜΙ, ι Ρϋίυιιι

ιΙιι\ί>)Μ;. Ιι.ι .ΙιιΜίιιιικ,ιιΐ ΜΙ|ΙΓ:Ι ιιιοιπιίηιιΐϋ, χατί

βουλήν θεδν ϊντα Υίδν αύτοΰ <1ί»ίΐ. Οχίβηιιιι Αιι-

ξΐι$(ίιιυ» ϋορίιίβΐίε^ ϊΙΙΙ ΑΐΊαηοππη :3νίΙΙ;ιΐίοηϊ ίιι-

9>>ηίο8ε 3ε »υΙ>(ίΙίΐοΓ οεοιίΓΓίΐ, ΤΤΜ . ίοηίτ.

λτίαη.
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00X3 ΙΉΙοδ ϊιι 1)ΐ)ΐηίιιο ιικιικΊ ; εΐ ιιηίβίΐπΐιΐδ Οοιιιί-

1111$ ίη ΡαίΓΟ, βΐ Ρίΐΐβπ Ίη Ρίΐίο, βΐ ηοβ ίη ϊρ8θ ρορ

δρΐπΐυηι 83ηεΐυηι , Μ ιηούο ΐβπιρίη εΙΓιοίαηιιΐΓ

Γ]ιι«ιηοι!Ί , φΐ.·ι: κ:ιιιιΊιιι>ι ε]υβ ΒρίιίΙιΐΜΐ ι·;ψϊ;ιιιΙ ,

φΐίΐιΐίΐιΐιηοιίιπη Αρο$(ο1υ8 Ιοφίίΐιπ- : \οι Ιοηρίαιη

Οι'.Ι ΐϋίί, 61 8ιΐι'πΐΗ3 ϋ,:ί Ιιιιΐιιΐιιί ίη ιυΐήί '. Ρΐ'οίικίβ

ϋειιβ εχ Οεο Βρίπΐιΐδ βί>ΐ, ρβΓ φίειτι ΐεηιρία β.ιηοΐί

δρίπΐιΐδ :ιρ|)ι:11ίΐιιΙιΐΓ, 81 ίρ^ίυβ ίιι ηοΐιϊχ ^ρ'ιπίιιιη

εί Εοείεκΐη, βΐ οι-ΐΐιο- Α Τίώ, κα\ ημείς εν αύτώ δια του αγίου Πνεύματος,

εάν γενώμεΟα ναοί χωροΰντες τδ αγιον αυτού Πνεΰμο ·

καθώς είπεν 4 άγιος του θεού Απόστολος, 8τι

'ΤμεΤς ναύς θεού έστβ, καΐ τύ ΠΓεϋμα του θεού

ϋίχεΐ εν ύμϊν. "Αρα γοΰν θεός εκ θεοΰ τδ Πνεύμα,

δι' ου Πνεύματος αγίου ναοί καλούμεΟα, εάν κατοι-

κήσωμεν τδ αυτού Πνεΰμα εν ήμίν. Πνεύμα γαρ

Χρίστου, Πνεΰμα Πατρδς έκπορευόμενον, καΧ του

Γιου λαμβάνον, ω; αύτδς ό Μονογενής ομολογεί.

ΙκιΙιϊΐιΐΓΐ: ρ;<ιί3ΐιπΐΓ. Οιιίρρβ Γ.Ιιπίΐί δρίΓΐΐυδ, Βρίπΐιΐϋ εβί 3 Ρβΐΐ'ε ρτοοειίεηδ, βΐ βεοίρίεηδ 3 Γίΐίο, υΐ

ΚΙΓ. Ταΰτα ο!ν πάντα εν τω περ\ πίστεως λόγω

προειρημένω ύφηγησάμεθα, εν τω, ως εΐπον, γρα-

φέντι εις τα μέρη της Παμφυλίας χα'ι Πυίδος. Εν

ταύθα Γε, επειδή έφθάσαμεν εις τάς έξης ζητούμε

να; λέξεις, άναγχαίως πάλιν έπιμνημονεϋσαι έσπου-

δάσαμεν τα αυτά , ως ειπείν, δια τδν προκείμενον αί-

ρεσιάρχην "Αρειον, καΐ τους ύπ' αυτού Άρ:ιανοΰς,

ίνα έκλύσωμεν τάς αυτών κακίας, τάς τδ γλυκύ εΐ;

πικρδν μεταβάλλουσας, καί τδ άγαΟδν εις φαύλον,

κα\ τδ φως εις σκότος. Τοις γαρ τοιούτοις τελείως

ΰπδ του Κυρίου δια του αγίου Ήσαΐου τδ οναί ίρίζε-

ται, τοις τα αγαθά είς χα,χά μετα€άΛΛονσι. Καν θεδς

ούδαμοΰ αΓτιος των τοιούτων · άλλ' Εκαστος τούτων ή

κατά κενοδοξίαν, ή1 κατά πρόληψιν, ή κατά έΟελοσο-

φίαν, ή χατά οίησιν δαιμονιώδη εξέπεσε της αληθείας,

χει τω κόσμιρ παρεισήγαγε θλίψιν, την αυτών μοχθη-

ρίαν. Φίρε γ·5ΰν δια ταύτης της λέξεω; διαλάβωμεν,

ίνα γνώμεν τα ύπδ Κυρίου λελαλημένα, ως 91<"ν ό

άγιο; Απόστολος · Κα,ϊ ημείς Πνεύμα θεον ΙΙχομεΓ,

Ινα γνώμεν τα ύαύ θεον χαρισΟέντα ήμϊν, ά *αΙ

ΛαΛοΰμεν, κα\ τα έξης. Φησν γοΰν 6 Κύριος · Λος

αντοΤς ζωηΥ ΙχείΓ εν έαυτοϊς. Αυτή δε εστίν ή

αΐώηος £ωή, ίνα γινώσχωσΐ σε τύν μόνον ι

θινύν θεύν, καί ΐιν άχέστειΛας Ίησοΰν Λ

XXVIII. Οιιαΐ ιιυδ οιιιιιί3 ίη εο ςυειη άίχϊηηΐί !ί-

Ιιπι υΙ>6Γίυ$ εχρίίεανίηιυδ, ςυειη υΐκιιιι ίη Ι'.ιιιιρίιν-

1Ϊ3ΐιι 3ε Ρίί>ί(1ίαηι ηιίδίιιιυδ. Ηοε νιτο Ιοεο, ο.υοηί3ΐη

;«Ί 633 3εηΐ6ηΙΪ33 (1ε φίΠηι* άείηοβρβ ((υχβΐίο ιιιο-

νείιΐΓ, ρεΓνεηίηιιιβ, ηβεε883Γίο ο,-κίοιιι Γερείεΐ'ε 8ΐα-

ιΙιιΐιηιίΑ, ρρορΙεΓ ΙιΧΓ68Ϊ8 Ιιιψίϋ εοηοΉοΓειη ΑΓΪϋΐη,

1 1 Αρίαηυδ β]ιΐ8 3δ8θθΐ3δ, ςιιο ΟΙΙΙΙΚΊΙΙ ίΐίοπιιη ίιη-

ρΓοΙιίΐαίειη (1Ί$οιΐί3η)αδ, ηυχ εΐ ίιΐ ςιιοίΐ ύυΐεβ εδί ίιι

3ΙΙΙ3ΠΜ11, εΐ Ιιηιππιι ίη πι;ι1πιιι, εΐ Ιυεειη πι Ιεηε1)Γ3»

εοιινπ·(ΐΐ. Νβιη ϋϋνεΓδυ» ι·]ιι^ΐίΐοιϋ Ιιοηιΐηί·3 να \\-

ΙαιΙ οηιηϊιιο ρτ Ι^ιΓιηπι ρΓορΙιεΙβιη Οοηιίηιιβ ίηιριε-

Γίΐΐιιι-, φΐί Ιιοικι ίη ηι;ιΙ:ι εοιιιηιυΐαηΐ3. Οιιοι·υιη

φΐίϋεηι εηιΐ33 ηοι|ΐι:κ]ΐι:ιιιι ;ΐΒΐ:ΓΪΐ}ι·πι1;ι Οεο 631, δειΐ

«·:Γ;'ίΙΐΓΐ Ίδίοππη, δϊνβ Υ3Π3 ι|ιι:κ1;ιιιι βΙοΓΪοΙβ, δίνβ

αιιΐίείρβίο 3ηϊιηί }ικ!ίείο, δίνβ 3θΰεΐαΙ;ι ΙΙΟΑΙΊ» (|ΐΐ3

,·,;ιρί('ΐιΐί;\, δίνε ιιΐΐΐιΐιι ιΐχηιοηίδ ορίηίοιιε 8υδί·(·ρΐ3 3

\εΓίΙ:ιΙϊδ ίιϊηεΓε 3ΐ)6ΓΓ3νεΓΊηΐ, ρΓ3νίΙαΐ6ΐιΐφ.ιε βιιβηι,

5ΐε Ι3ηφα3ΐη ίηςοηίοιη 6ηΐ3!ΐιίΐ3ΐειη, ίη ονίκϋπ ΐι·ι·-

Γαηιηι ίηνεχεππί. 753 '^ϋ'- Ϊη'1η1' ηο$ ϊΐεηιηι ϋε

]ιί3 δβπηοηεηι Ϊηδΐί1ιΐ3ηιιΐ3 Ιιοε Ιοεο, αϊ ηιιχ Οοηιϊ- £

ιιιΐδ «Ίοευιυβ οβί ρερν'κΙεΓε ροβδίηπίδ, ηιιεηΐ3(1ιηθ(1ιιηι

Λρθ3(ΐ)1υ33ίΐ: Κι ηοι 8ρίτΐΐαηιΟΐίΗαΙ>ί>ηιιι,νΙ ΰοΐ}ηο-

ί€αιηιΐδηιΐ(ΕαΟεοάοηαΙαί\ιηΙ ηούίι,ηιια.'αΐοηιιίιιιιιι·*.

ΙΙ.ι-Γ ϊ;;ϊΙιιι· Ποιιιίηί νι:ι·1>;ι δΐιηΐ : θα ίΐΐη νίίαιιι Ιιαύετε

αϊ ιηιΐ,Ίΐι νίΐιι αΊβηια, κι οοριοΜαπί ΐβ ιοίαηι νεηιιη Οειιηι, .·.' φΐιβιη ηίίίχιΐ ίαιιηι €ΙΐΓΪ5ΐιι»ι'.

Κθ'. Αναπηδά δϊ χυκών ούτος 4 "Αρειος , καί οΐ

ΰπ' αυτού, και λέγουσι· Τδ" όλο>ς ευξασθαι τω θβψ,

καν λέγειν · Πάτερ, δύς αΰτοϊς ζωήν ίχειν εν έαυ-

τοΐς · ουκ Εστίν Γσος τω παρέχοντι την ζωήν. Ει γαρ

^ν εκ της του Πατρδς ουσίας, αύτδς αν έχαρίζετο

την ζωήν, καΙ ουκ αν ήτείτο τδν Πατέρα δούναι τοις

λαμβάνουσι τα ύπ' αυτού διδόμενα δι' αιτήσεων. Κα\

XXIX. Ηίε οιπιιί;\ ΐιπΊιιιΐ, ιιε ρεπηίδεεί Απαβ, ι; ι

ΛΓΪΪ Γ3ΐιΐοι·ε3, φΓι Ιιοε ηοΐιίβ οΙ>]ίείιιηΙ : Ουιηοηιηΐηο

Οί'ΙΙΙΙΙ θΙ)36εΓ3δ36, 3ΐφ16 ΙίΧΟ ΜΙ 1):| ΙΙ3υΓρ3δ36 (1Ί-

ΓΙΙΙΙΙΓ, Ραίατ, άα ϊΐΐΐι νϋαιη Ιιαύετε ίη ί€Ϊρ5Ϊ3, ηοη

|ΐ!>1('3ΐ. ει φΐί Μΐ.π» ρπιηΐιοηΐ Λ'(|ΐιιι1ίϊί νίιΙι-ΓΪ. Λ:ΙΙΙΙ δ!

οχ 1';ιΐπκ 63$εηΐί3 ΓοΓεί, νϊι-ιιΐ) Ίρ36 ΐΐ'ίΙιικ'ΐ'Γΐ, ηοη

» Γ,αιν ριΊι-π',ι, κΐ ϋδ ίΠιιιιι ιΐιιιτί, ο,υϊ 63 ςαοπιπι

ίρβο 13Γ(;Ί|ΟΓ δΐΐ , ρΓεείϋυβ ϊηιρεΐΓ3Γεη(. Αϊ ϋΐυϋ Ο ουκ ίιασιν οί καθ" εαυτών την διάνβιαν διαστρέ-

Ι(;ηοΓ3Γβ Ιιοιηΐηοδ ίίΐί νίιΙεηΙυΓ, ςιΓι πιειιίεηι 8ΐΙ)ί

ιηηςηο ΜΙ» ιιιιιΐ» (1ερΓ3ν3πιηΙ, οί) κΐ ιπιιιηι Ιιυε 3ε-

Οεί Ρίΐίιιηι, ηοΐιϊδ ιιΐ εχεηιρίβτ 3ε δβΐιιβ

ηιειίίο ίη ηιιιηιΐο εοη£Ϊ3ΐ6η3, νείυΐ !η Ιΐιε3ΐι·ο

ιρκκί,'ΐιιι 3ΐΙ)1εΐ3, (ριί οιηηΪ3 (1Ί«]ίεΪ3ΐ 61 ενβι-ΐβΐ, φΐχ

3(1νεΓ8ΐΐ3 νει·ίΐ3ΐβ!ΐι ΙιΐδΐΐΓ^ιιηΙ, φΐίβηυε ΐηϋϋεΗΐββ 36

ι1ί:ι1κ)1Ί ίΓ3ΐΐδ εΐ ε3ΐιιηιηϊ3 οοηοίΐηνίι, δίνβρεΓ βϊηιυ-

ΙϋΠ'οπιηι ευΐΐιΐηΐ, 8Ϊνο ρΟΓ .1ιΐιΙ;ι:οι ιπιι Γβϋΐυηΐ, ϋίνι:

-·ρεΓ ϊιιΙΐΊί:1ίΐ.ιΙ('ΐιι. δίνβ ρβΓ 1ιΐιιιι;ιικΐ! ορίηίοηίδ ;ιιι·ο-

^3ηΙΐ3ηι; φΐο Ιιοηιίηεδ ηιοάεΓβΐίοηεηι 3ΐιίηιϊ εΐ Ιηι-

πΓιΙΊΐηΐβιη άοεερεί; ηεφ.ιί$ ειιηι Ιιοιηο £ΪΙ, ηΐ3£ηυηι

$6 6836 (ΐπΐί1(·Ι:ιιιι ιΐΓΐιίΙπ.Ί ιη1, ϋι·ι! 3(1 ('ΐιιιιιηιπιπιι οιιι-

ηίοηι ρΒΓεπίειη υηίνοΓ83 ΓεΓβΓβΐ. ΟυοοΪΓΟβ Ιΐεεί νίΐ3

• ΙΟοΓ. ίη, 16. ' ίοΛη. χν, 26; χνι. 14, 15.

4 V, τω.

ψαντες, δτι τα πάντα ό Μονογενής ϊ|λΟεν, ίνα γένηταί

ύμίν ΰπογραμμδς κα\ σωτηρία , μέσος έστώς του

κόσμου, ως ίι& θεάτρου αθλητού δίκην, διαλύοντος

πάντα τα κατά τη; αληθείας έπαναστάντα ίκ τε της

απιστίας κα'ι συκοφαντίας, κα\ πλάνης διαβόλου, πή

μεν δια είδωλολατρείας, πή δε δια Ιουδαϊκής οίκή-

σεως, πή δε δι' απιστίας, πή δε δια της έπάρσεως

της των ανθρώπων ύπολήψεως· ?να διδάξτ] τους αν

θρώπους ταπεινοφρονεϊν, του μη τίνα έαυτδν ήγή-

σασΟαί τι άνΟρω-ο; ων, άλλ' εις τδν Πατέρα των

όλων άναφέρειν τδ π3ν. Κα\ δια τούτο, χαίπερ ων

ζωή, ως λέγει, Εγώ ε!μι ή ίωί),δυνάμενος παρέχείν

την ζωήν, ου βοΊλεται ταράξαι τδ δίκαιον, αλλά

3 Ιβα. ν, 20. ' 1 ΟΟΓ. ιι, 12, 13. ' ;ο3η. χνιι, 2,-3.
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ϊ,Μεν (!ς μίαν αρχήν, είς μίαν θεότητα, είς μίαν Α ιρδο δϊΐ, υΐ ΙεβΙαίιΐΓ, Ερο *αηι »ϊία', βηπιηιιβ οοπ-

άλήβειαν, είς μίαν όμόνοιαν, είς μίαν δοξολογίαν,

ουναγαγείν των ανθρώπων σωτηρίαν τε καΧ διά-

νοιιν χαΐ ενώπιον των μαθητών τδν Πατέρα αιτείται.

Τις γαρ υίδς παρά πατρδς οϋχ αιτείται ; τίς δε τ.α

τήρ υίω ου δίδωσι ; ποίος δε υίδς άλλοίος τυγχάν&ι

.παρά την του πατρδς φΰσιν ; Και δια τούτο Υίδ;

μονογενής παρά Πατρδ;, πλήρης χάριτος καΧ άλη-

θίίις, ουκ έπεδέετο του πληρώματος , ουκ ελλιπής

τη; αληθείας, αλλά πλήρης χάριτος καΧ αληθείας.

Ό δε πλήρης ων κα\ δίδωσι, καΧ δύναται δούναι.

ΒοΛεται δε πάντα άνάγειν έπΧ τδν Πατέρα. Δοξάζει

γαρ Ώ$ς τον Πατέρα · δοξάζει ό Πατήρ τύν Μο-

*τ;·εντ}. Έγω γαρ σε έδόξαιτα έ.ιί της γης, Ελε-

γεν ό 1'1·<ς τω Πατρ! · χαΧ ό Πατήρ ϊλεγε τφ Υΐώ ·

ΓοίΤβ ρβΓ 8β8β ρΟδδίΙ, ]ΐ1Πδ 13111811 30 ]ΠΝίϊΙί.ι· Ι

ρεΠιιι·|)3Γε ηοΐυϊΐ ; Μ·<! ί(]οίιοο νοηΐΐ, υΐ 3(1 ιιιιιιπι

ρπηοίρίυπι υη3ΐηςυο (Ιίνίηίΐηίοιη, νοπίΒίειη, οοη-

ΓΙίΙΐΙϊ,Ίϊϋ, Ι1Ι11Ι1·Μ]Π,· ^!ΐΜ ί,Γ ]ι) :ι· ϊ ΙΓ Ί Ι ! Ι Ιϋ ΙΊΙΙ , ΙιιιΙΙΙ ΙΙΙ1ΠΙ

δίΐΐυίειη, πιβηίβηιςιιβ ΐΓηάυοβΓβΙ. 01) ϊιΐ ΟΟΜΠΙ ϋϊ-

8είριιΙΪ8 Ραίπί ίίηρρίιι ;ΜΊ· νοίυίΐ. Ν»ηι (|υΐδ (Ιβιιιυιη

ίίΐ ιιχ 3 ρ3ΐΓ6 ιιι)ΐι ρθ8ΐαΐ3ΐ ? :ιπΐ ηΐΐίβ |ΐ:ιΙι·|· ΠΟΙΙ

Ιίΐίιι 1:ι··ι;ιΙιΙΓ'/ (]ΙΙΪ8 ρΟΓΓΟ ΠΙίυδ 3 ρ3ΐΓΪ8 Ι13ΐυΓ3 (ΙΊ-

νβΡδϋδ ΟδΙ? ΡΓθρΐ6Γ63 υΐΙΪΟΙΙδ Οίίΐ ΓίΙΪΙΙδ 3 Ρ»ΐΓβ £0-

ηίΐϋδ, |ΐΙι:ηιι.ί ^Γαΐίχ βΐ νβπίαΐίδ ', ηυΐΐυιη οοιηρίϋ-

ηιεηΐυιη ιτ^ιπιτίκι!, πιπί ηίΐιίΐ ϊρδϊ (Ιο νεπϊΐ.ιΐβ ϋβ-

68δθΙ, δβ(1 ρΐεηυδ £ΓίΐΓια! 30 ν«πΐ3(ϊδ Γορεί. δει! οίδί

ρΚ·ηυδ 8ΐΊ, 3ΐηαε εΙ Ι»Γ£Ϊ3ΐυΓ ΐρδβ, εΐ Ιηι-μιι ι ρυδ-

δίΐ, ηϊΐιίίοιηίηυδ ϊπ Ρβίρεηι τοΓυηάεΓε οιηηϊα νοίυίΐ.

Έδίζασά σε, χαΐ πάλιν δοξάσω. Ουκ ?νι γαρ β Νβιη ΡΐΓιιΐδ ^ΙοΓΪΠοαΙ Ρ;ιΐΓ8ΐη ', 30 νίοΐδίϊιη

ίιάτ:ασ'.ς, ουκ Ενι φθόνος θεότητος. Δδς ουν αϋτοϊς

Ε/ειν ζωην εν έαυτοίς. Ό ζωή ων ζωήν θέλει παρά

Πζτρ^ς λαμβάνειν, χα\ διδόναί τοις μαθηταϊς, αύτδς

ων ζωή, ίνα μη ίιέλη την μονάδα, ίνα μη σκώλος

γένητϊι τοις Ίουδαίοις· Γνα άκούσωσιν οί Ιουδαίοι

τκφά του Πατρός αιτούντα, χαΐ δίδοντα τοις αυτού

μιΟητιΐ;.

Α'. Πώς ο3ν αιτεί τδν Πατέρα ό Υιός ; Ός μη

ίχων καΧ αϊτών ; Ουχί · αλλά την μονάδα της Τριάδος

σημαίνων, τελείως παρέχουσαν τω λαμβάνοντι τα

δώρα άξια. "Ινα δε σημάνη, δτι μία εστίν ή Οεότη;,

πάλιν ΪΜ άλλω τόπω οΰκέτι αιτούμενος δίδωσιν, άλλ' (

αυθεντία τα ίδια, ως πηγή ων άπδ πηγής, ΧαΧ θεδς

ων εκ θεού, ένεφϋσησεν είς τδ πρόσωπον αυτών, καΧ

ίίπε · Λάβετε Πνεύμα άγιον. ΚαΧ άλλοτε επήρε τάς

χείρας, χαΧ είπε · λάβετε Πνεύμα άγιον · χαΧ ίχει

εν έαυτώ ζωήν, ίνα φ βούλεται δούναι δω. Ός γαρ

ό Πατί\ρ ίχ,βι ζωήν εν εαντφ, οντω καΐ ό Τΐύς

Ιχει ζωήν εν έαυπρ. Κα\ ορδς, δτι Ενεκεν τιμής

προς τδν Πατέρα , καΧ Ινεκεν μιας ένότητος, καΧ

μιας δοξολογίας, καΧ του μη τους μαθητάς νομίσαι

μη άπδ του θεού του νόμου καΧ των προφητών παρ-

εχκλίνειν ό Μονογενής ήλθε τάς διανοίας των ΪΗ-

στευόντων, τούτου Ενεκα θεδς ων, καΧ προγινώσχων

την των ανθρώπων κακοήθειαν, τδν λόγον ως πρδς

τον Πατέ&α πέμπει, χαΧ την δόξαν άναφαϊρετον τψ

ΠιτρΧ δίδωσιν, ίνα Μανιχαΐος καταισχυνθώ άρνοΰ- Π |ΙΟ!Ι; α(ΐ ΡβίΓοηι οοιινοΓίβιϊΙ, είςυβ ^ΙΟΓίηπι,

3ΐιΓθΓΓί ιιπί'ΐ! πιΐιΐΐη ροΐεδί ΐΓΪ1>υοΓΪΙ ; ιιι 1 1 ΗβηίεΙιχπδ

ϋΐβ, ηυί ΡβίΓεω 3ΐ)ηο§3ΐ, εΓϋϋοδοβΓβΐ, εΐ (Ιίδοΐραϋ

ί·;πιι, ].!·ϋΐ ϊιι Υείεπ Νονοηυβ Τβδίβπιεηΐο ιΙίνίηίΐ3ΐειπ

βδδΟ (ΙϊδΟεΓΟΙΙΙ; <Ι,·!ιΊι[ΙΙΓ Ηΐ .Ιικ!.ι·ί< ρΐκΙΟΓΟΠΙ ΪΙΙΟϋΙβ-

Π'Ι. ιϊιΐιιΐ :ιιΐ!πι:ιι1\ι·ι·Ιι·|·(·ιιΙ ιιιιιι 3ΐΙΟΙ'ίυ3 (ΊΙ]ΙΙΜ|:ΙΙΙΙ

Οοί ρΓδίιΙϊοαηϋϊ ρραΐί» νοηίδδβ Γϋίιιηι, ββ(1 ηΐ Ι3«ι

ι, ςιιβιη οαίοδί'ΐδ δΐιΐ Ρ;ΐΓεηΓΐδ (Ιΐνΐιιϊΐβίβιη ιΐο-

Ί^ίΐΙΙΓ, !ΠΙ|!Ι.ϊΙ, ίΐΐίδ \ίΐ:ΐΙΙΙ Ι)3ΐ)ΘΓΟ ΪΠ

δβΐρδΐδ. Αίςυί Ιιβιιο ίρβαιη νϊΐηηι ίΐΐε ρΓ3Ε(1ϊοα1)3ΐ.

ϋυΓ ΐ§ίΙιΐΓ 3 ΡβίΓβ ρθδΐυ)3ΐ)3ΐ, ϋΐ Ιιοο Ί1!Ϊ5 εοηΓβΓ-

τοί, ςιιοιΐ Ίρδβ άοοεπεί 30 ΐι·ΊΙ)υβΓεΐ?Ναιη, ςικχΐ 3ΐ1

ιιηίουιη Ρϊΐϊυιη §ΙυΓΪ(ίοαΙ. Εφο βπϊηι «/απ'/ϊΐανί ίβ

ίνριτ ίβηαηι '·, 754 'Λ:1 Ε>:'! π '· ''ί"ι ; ι-ι ΡβίβΓ Ρΐΐίο :

^Iα^^β^αν^ Ιί, ΐΐ ίΐεηιιη ^ία^>^ί^αI)ο *. Νβφΐβ εηϊιη ιιΐ-

Ιιιιη ίη Οϊν°ιηίΐ3ΐε (ΙΊδδΐιΙΊιιιη, 3ΐιΙ ίηνϊιίίιι ΓβρεπΙυΓ.

1>:ι, ΪΜ(|ΐιΊΐ, ΪΙΙΪ3 Ιΐ3ΐ)ΟΓβ νϊΙ:ιπι 111 δείρδίδ. Ι'.ι ριι νίΐιι

ίρδ3 νίίαπι 3 Ι'.ιίΓι' ρο$Ιυ1ηΙ, ιμιαιη πιπί (ΙϊδείριιΙΊδ

εοηιπιυηίοοΐ, ηε :ιιιΐ υιιϊΐηίειη ιΐηίιΐΐ'ΐτΐ , ,π.ι ^ιι-

(ΙχΊδ οίΓειίδΐοηβηι ρΓ3?Ι)εΓεΐ, ιιΐ ίρδυιη Ιικίχί 3 Ι'.ΊΙ ο

ρείεηίειη 30 (ΙίδοΊρυΗδ ΟΓΟ^βηίοιη 3υ(1Ίι·εηΙ.

XXX. ΟυοίΓ.οιΙο Ί(·ϊΐϋΓ Γίΐΐιΐδ 3 ΡαίΓε ροβΙιιΙηΐΤ

Ταηηιιηηι ϊϋ ηιιο οηι-οΐιηΐ ρβΙβΓβΙ? ΜΊηίηιο νβπ) ;

δθ(Ι Τι·ίιιίΐ:>1ίδ ιιιιϊΐ;ιΐι·ιιι εχρΓβδδίΙ, ΐ|ΐι;ι· οοηβεηι»-

ΙΙΓ:Ι ι!(ιΐι.ι ΊΪ3 ι|ΐιί 30ϋΐρίυηΙ ρβΓΓεοΙβ (ΓΪΙιυίΙ. \Ιι|ΐκ· ιιΐ

' ϊιιίεΙΓίξεΓεηιυδ υηίε3ΐη «£δΑ ιΙΊνϊηίΐ3ΐβπι, ί(1ειη αϊ ο

Ιοεο ιιοη ];ιιιι ροΒίυΙηηβ, δθ(1 ρτορπ3 ίϋοΐοΐ'ϊΐκΐε νοί-

ιιΐ δΐιη ΐ3Γ£ΐιυι·, ιιΐροίε Γυιΐδ <·χ Γοιιΐε, 3ε Π<ΊΙΝ εχ

Οβο ρΓθ§Γεδδυδ, ευηι βοϊΐίοεί ίιι ίϊδοϊριιΙοΓυιη νιιΐ-

Ιιΐδ )η$ρΪΓθΐΐ8, .1(·ι·//ιί/ι', ιΐϊχίΐ, 8ρ'ιηΙηιη ιαΜίίΐηι *.

ΑΙΊ38 ()ΐιθ(]ΐιε δΐώΐβΐίδ Π)3ηί1>ιΐ8, Α^ίρίΐΐ, ίηηιιίι,

8ρΪΓΪΙ«»ι α/ίΐίιΊηιιι. Ιΐπΐ! : \ ίίαιιι ΙιηΙκΊ ίη δεΐρδο, (ΐΐ

(:ιιί(Ίΐιιι|ΐΚ! νοίυεπί, άβΐ. Ν:ιιιι, Γι ΡαΙΐΤ ήΐιιιιι ΙιαΙ',Ί

ίη »ΐίρΐΟ, ίίΰ ΐΐ Ι-'ίΙ/ΗΜ'ιιι,Ηΐι'ΐη ΙιαΙι«1 ίη Μίβ '. Υίίΐοδ

ίβίΐιΐΓ ηιΐ6ηΐ3(1ιηθ(1υιη, ιιι ΙιοηοΓεπι ΡιιΐΓΪ (ΙβΓειτοί,

3Κ|ΐιε υΐ δϊη^ιιΚίΓοιη είδε (ΓινΊηΊΐηΙβ:η, βΙοΓίβηκιυβ

δί^ηΊΓιοαΓειιΐ, (υιη ηο (Ιίδείρυΐί :ι!> Ιο^ίβ ΊΙΙυιη εΐ ρηο-

ρΙιιΊ:ιπιηι Οβο ΙίιΙιΊίιπη αηίηιοδ Γενοοβνε νείΐβ υηϊ-

ευηι Οεί ΡΠίυιη ΟΓεϋεΓβηΐ, οαπι ϊ(1οιη ϋΐβ Οβυβ ββ-

861, οΐ Ιιοηιίηιιιη ΐπιρΓθ1ιΊΐ3ΐβιη οο^ηοδοβΓΟί, ΟΓΒΙ'ΙΟ-

τδν Πατέρα, ίνα οι μαθηιαΧ μάθωσιν, δτι αυτή

εστίν ή θεότης εν Παλαιά χαΧ Καινϊ) Διαθήκη· ίνα

οΐ Ιουδαίοι έντραπώσιν, δτι ουκ ήλθεν ό Μονογενής

ίιδάξαι 5λλον θεδν , αλλά άποχαλΰψαι αυτού την

θεότητα, καΧ Πατρδς αύτοΰ του επουρανίου. Δδς ουν

αύτοϊς Εχε'.ν ζωήν εν έαυτοίς. Καίτοιγε αϋτδς έκή-

ρυττε ταύτην την ζωήν. Πώς ούν τδν Πατέρα ήτει,

ίνα δω αύτοϊς δ αύτδς έδίδασκε, καΧ έδίδου ; Την γαρ

ζωήν ΰττερον άπεφήνατο λέγων · Αυτή, φησΧν, εστίν

τ) ίω?| , Ίνα γίνώσχωσί σε τύν μόνον άΛηΟινύν

βΐόν.

τίΐ3πι αΐΐϊηεΐ, Ιΐ3ηε ϊρδε ρθί>ΐε3 ϋοοΐ3Γ3νίΙ. ΙΙαΌ αϊ, :ιίι. νίΐα, »( οοφηοΜαηΙ ίβ ίοΐαηι ι·εηιιη Ιί,ιιιη

* ΪΟΆΆ. ϊΐν, 13. ^)3η. χνιι, 4. " ίοαη. χιι. 28. · ΙΟΆΆ. χι,1 αοηη. χι, £>; χιν. 6.

Ϊ2. » ίοαη. ν, 26. '

Μοαη. ι,

. χνη, 3.



„! δ. ΕΡΙΡΗΑΜΙ ϊ(:ΐ

XXXI. Πιο Απα» 6]ιΐ5<]11(>· ΓαυΙοΓΟδ οχβιιΐοηΐ, 31- Α ΛΑ'. Είτα 4 "Αρειος κα\ οί άπ' αυτού άναπηδώσι

δια της λέξεως, ως τι κατά της αληθείας εΰρίμενοι ·

ότι είπε, μύνοτ, φησί , τον άΛηθινύν θβΑ·. Όρ3ς

τοίνυν, ότι μόνος εστίν 4 Πατήρ 4 αληθινός. Έρω-

τώμεν δε υμάς κα\ αυτό!· Τί ουν φάτε ; Μόνος εστίν

4 Πατήρ 4 αληθινός. Ό δε Υίδς τί άρα ίσται; Ουκ

Εστίν άληθινδς 4 Υιός ; Εί ουκ Εστίν άληθινδς 4 ΥΊδς,

ματαία ή πίστις ημών, μάταιον τδ εν ήμΐν κήρυ

γμα 'εύρεθήσεσθε άπεικάζοντες τδν Υίδν, [του] βλαβ-

φημουντές καθ' εαυτών , τοϊς άνωνύμοις καΐ άθε-

μίτοις εϊδώλοις, οΤς είρηκαν οί προφήται εκ προσ

ώπου των ήπατημένων, ως Εκαστος των προφητών

της λέξεως ταύτης έπεμνήσθη λέγων, κα! τδ, 4'ευ-

δεις εποίησαν έαυΐοϊς θεούς οί πατέρες υμών, καΧ

ψευδείς έγένοντο οί βουνοί. "Αρα οΰν και 4 Μονό··

φΐι- 8Χ 1)30 νθι'(ΐ, ηιη^ηιιηι 56 3(1 υρριι;;ιι:ιιΐ(1:ιιιι νβ-

η1:ιΐϋπι ;χΙ]ιιΐΗθη(ιιιη η;ιοΐοκ ρυΐηηΐ. Ναιη ιοίιιιη,

ίηΐ|ΐηιιΐ)ΐ, ν£Πΐπι/)£Ηηΐ3ρρε1Ι»γίΙ. ΕΓ^Ο, υίνκΐβδ, 80-

Ιιΐϊ ΡαΙβΓ ΥΗΠΙΒ ΙΚΊΙΧ εβί. 755 $'-''' η0δ νϊ<·ίδ*'ιιη

ΪΙΙΟΒ ίη(βΓΓΠξ3Π)ΐι$ : (Ιιιϊιΐπίιιιι ϊφίΐιΐΓ (Γιο!ΐίδ? 8οΙιιδ,

ίιΐφΐίιιΐιΐ, ΡΒ'ΛΤ νβΓυ8 β$1. ΟιιΜ ει-^ο <1ε Ρίΐϊο ιΐϊοε-

ιηιΐ8 ? ίΝοη οβί νεΓϋδ ΡίΙίυδ? 8Ί νβπιβ ηοη βδΐ, ίηα-

ιιί8 681 ΙΜι·Η ιιοδίπ» ; ν;ιη;ι 681 <Ί ;ιριι<1 ηοβ Γ;ιοΐα

(ΐΓ.πϋι ;αϊο. Υοβ ηιιΐοηι οο Ιίΐηιΐι'ΐη π:<1ί£ΐ:ιιιίΐΗ,ιιΙ.ιΐ(.<»

βϊιιε ίιΐ£6ΐιΙί ιιι Οοιιαι Γ.ΰηΐιιηιβίία, ηυ% ν^κίππη ία

<·:ΐ|ΐιιΐ ι·ι·(·ϊιΐ3ΐ, 1)ι:ί Ρίίπιιη εχδεεΓβηύοπιιη ηο ϋβίβ-

ϊ,ΐ,ιιιιΐιιπηη $πιιυΙ:κτοπιιιι Ιιηιιιΐ <Ηκϋπηί1<·ηι 8ΐ3ΐιΐ3ΐίβ.

Ι)ι· ηυΐΐιιΐδ ίη βοπιιη ςυί (Ιοοορίί ΓιιΟΓηηΙ ρβΓδοηα

ρρορίιείχ ευπι Ιοφίυηΐυπ, εηιηϋοιη φκ»ιη νοβ ίη Οοί

ΕΊΙίο νοοοηι ίΐ(1Ιιί1)ΐι<:ι·ιιιιΐ; νείϋΐ ίη ηοο Ιοοο : ΡβΙδΟδ Β ϊενήί παρ' ύμίν οϋτως κρίνεται, καΐ οϋτως αίσχρώς

περί του εξαγοράσαντος υμάς, εΓγε έξηγόρασε, δ:α-

νοεϊσθε. Ούκέτι δε της αύτοΰ έπαύλεώς έστε, αρνού

μενοι τδν υμών Σωτήρα, καΙ τδν άγοράσαντα υμάς.

Εί γαρ ουκ Εστίν άληθινδς 4 θεδς , ο&τε προσκ·>·

νητός εστί. Και εί Εστ: κτιστδς, ου θεός. Και εί

ουκ Εστί προσκυνητδς, πώς άρα θεολογεΐται ; Παϋ-

σασθε, οί πάλιν την φύσιν εργαζόμενο: την Βα6υ-

λωνίαν β, οί την εικόνα κα\ τδν τύπον Ιγείραντες

του Ναβουχοδονόσορ, οί την πολυθρύλλητον ΐαΰτην

σάλπιγγα ϊνωσιν " των πολεμούντων σαλπίζοντες, οι

εν μουσικοϊς κα\ εν κυμβάλοις, και εν ψαλτηρίω 5:ί

των πεπλανημένων υμών βημάτων είς πτώσιν τους

λαοϋς φέροντες, είκόνι μάλλον δουλεΰσαι παρασκευά-

ζβντες ήπερ θεψ καΐ αλήθεια. Κα\ τίς αληθινά;

Ετερος, ως 4 Υίδς του θεοΰ ; Τις γαρ έζισωθι'ι<τεταί

τφ Κυρίφ εν νίοΐς θεού; φησΙν ή Γραφή· καΙ ,

"Ετερος κρύς αυτόν ου ΛογισΟήσεται. ΚΟΛ -ΐΐ

φησιν ; "Ινα Γδης, ότι περ\ του Υίοΰ λέγει, καθεξής

διηγούμενός φησιν Έξενρε χάσα,Γ ύδύν επκττ^-

/"(<Γ> χιά έδωκε* αυτήν χ.αΐ μετά ταΰτα· Έχΐ

γης &γΟ>\, χαΐ τοις άνθρώχοις συγαπιστράφΐ{.

Πώς ουν ουκ άληθινώς πρδς αυτόν ταΰτα εΓρητβι ; 4

και λέγων · Εγώ είμι ή μΛι\<Ικια.

Ι)ϊ ΓεοβΓϋΐιΙ (1βθ8 ρ»ΐΓβ8 νεβίπ, ηιεηϋβοβδ

β'. Ε]αι;ιηο(ϋ ρΓοϊηϋβ ΟεΊ Ρϋίιιβ 3 νοίιί» εοηβΐί-

ΐυίΐιΐΓ, βο (ιιιιι ϋο εο ΐιιι-ρίΐιτ, ςυί νο$ Γειίοηιίι, $ί

13Ι1ΙΘΠ Γεάοιηβπΐ, (·08Ϊ131Ϊ8. ΟυοοΪΓθ3 ηΐηίΐ ^^ ο]ιΐ8

ί·ΛΐιΙ;ιιιι ροι·ΙίηεΙΪ3, οαηι Υ08 8:ιΙν;ιΙοι·(:ηι νοβίηιηι, α

ςιιο οηιρΓι οϋΐϊβ, 3ΐ)ηε§βΐί$. Ιίΐεηίηι 8ί νει·υ$ Ι)ι·ιΐ8

ηοη Ο.ΊΙ, ηεςυο αιΙοΓαιιιΙιικ εβ(. 5ϊ ΟΓοαΙυϊ εβί, ηοη

ουί Ι>(,ΊΙΪ. ()ιιοι! 8Ϊ ηιΐηίιηο ;ΐι1οηιηι1ιΐ8 881, ςυοηιοίΐο

Ι)ουβε886ρΓΧ(1ίε3ΐαΓ? Οε$ϊηίΙβ ίίβηυε νοβ

!(ΐιϊ ιιυνηιη Ιιίο Βίΐΐινίοηοιη ίη6ΐ3υΓ.ι(ί5, 30

ι!οηο8θΓΪ8 ουί^ίοπ) 3ΐςυε ίιικι^ϊιιοιιι επςίΐίδ, ςυί εβ-

)ϋΙ)οπ·ίιιιηιιι Ιι:ιιιο ΐιιΐιιιηι οο$επ(1ί8 ιηϊΗΐΐ1)ΐΐ8 ίηΠ:ι-

Ιί$, ΐ[ΐιί κιιΐκίοΐίίί νβΜπβ τοοίουβ, Ι3η(]ΐΐ3ηι ηηυ$ίοΪ8

ίηβίΓΐΜηεηΐίβ, ι>)·ιιι1ια1ίβ οι ρ$3ΐΐεπΪ8 ροραΐοδ ίη 1»-

ρβυιη ΟΓΓυπειαςυο ρΓχοίρίΙϋΙίβ, ςαο$ ίηιη^ϊηί ΚΟΓ-

νίΓβ ροΐίυδ ςαίηι ϋεο βε νβπίβΐί ]υ!>εΙί8*. ΟϋΪ5 εηϊηι

ρε^^η^β νεΓυβ εδί 3ΙΙΟΓ 30 Οεί Κίΐΐυβ! Ναιη ι/ηία

<ι·<Ιι«ώίΐιΐτ ϋοιιήηο ϊη βΐϋί Οβί '(υΙ δοΓίρΙυτα Ιοςοί-

ΐιιι·); εΐ : Αΐΐντ ΓΚΗΙ (ριο ηιϊιιΐιηβ ^οηιραταί)\ι\ι^ *.

(ίϋίϋ ροΓΓΟΪ III ϋεΡϋίο κοπιιυηοηι 6850

Οείηοερδ Ϊ8(α ίιι!ι]ι;ι:ίΙ : Ιηυβηίΐ υηιηαη νίαηι

ΐίβ, βΐ άειΙΊι ϊΙΙαίΗ ". Ταιη ροδίεα : Ιη ΐβττα ν>α

αϊ, βί οίηι Ιιοιηίηιύιΐί €οηι>εηαΙαί αϊ ". Νοιιηε Ικο

νι·Γϋ ύβ ίΐΐο ιΐίοΐη ευηΐ ? ςυί ε( (Ιο $ε Ιε8ΐα(υ$ οβί

XXXII. Αι εηίαι (Ιίοοδ : Ο«Γ Οεί Ρίΐίυδ νεΓϋδ Οευβ

ίΙ;ι Ιοιιιιίΐιιπ Ιϊι ^^ιι^ηο$^αηι ία ίοίαιη νβηιηι Οβνιη '?

Νοδοϋίοβΐ (Ιεοηιπι Ιίη^ί ΙϋΓΐ)3 ροδδεί; ηε νίΐίΐΐίβεο-

^ιιίΐίυηίβ ιΐίνοιίίιιηι υΐΐυιηΐίοηα. Ναιη δι ΡβίΟΓδοΙυδ ι»

Οευβ εβί, νοΓϋδ ββΐ-βΐίίπι εχ Ρ»ΐΓε Γίΐίυδ, 3ΐ>

οοιίειη τενεπβ ^εηΐΐϋδ. ϋϋΐη εηίιη Ρβΐπ ιΐείεη, ραπι-

ςυβ δοΐιιιη νβπιηι Οειιηι εδβε άεεΐ3Γ3ΐ, 8είρ$υηι

ψιοιμίϋ νοπιιιι α ΡαίΓε ςεηίΐυιη εβδε ηιοηβίΓανίΙ.

ϋΐΐυΐ'ΙΓΟίΙ νεΓϋδ Ρ318Γ 756 ^βυ5 ε8ΐ, νεΓϋδ Οεϋδ,

ιΊ υιιϊςεηίΐυδ Γίΐϊιΐδ. 8ο<.1 υικίοΐίΐηι εοηιρΓθ!)3ή ίδίαιΐ

ροΐεδΐ?δί ΙΙΙΙΠ1ΙΠΙ1Ι νοοεδ ίρ83δ3ΐΐεη(ε

5ί(]ΐιί(1οιη Ιιοο Ιοοο Ρ;ιΐι·ειη κοίιπιι νοπιηι Οευιη

ιιι, 25. ' Οαο. ιιι, 1 $

. χιν, 6. ' 1θ3ΐι. χνιι, 5. *

ΛΒ'. Άλλ' έρείς μοι· Πώς εΐπεν (94) 4 Μονογενή

άληθινδς θεός· "/να γινώσχωσΐ σε τύτ μύτον

άΛι\θινίίν Βεάτ; "Ινα μη πολυθεΐα νομισθείη, Ινα

μη διαίρεσι; γένηται της ζωτικής γνώσεως. Εί γΑρ

μόνος άληθινδς θ;δς 4 Πατήρ, άληθινδς 4 Υίδς έ*

Πατρδς, άληθινώς γεγεν^ημένος. Τιμών γαρ -Λ»

Πατέρα, κα\ μένον αύτδν θεδν άληθινδν άποκαλϋ-

πτων, έαυτδν Εδειξεν εκ Πατρδς άληθινδν γεγεννΐ}-

μένον. Δια τοΰτο άληθινδς Πατήρ, 4 άληθινδς θε&ς

4 Υίδς 4 μονογενής. Καΐ πόθεν τοΰτο δεικτέον ; Άλλ'

ορά μοι τάς λέξεις ενταύθα ως μόνον άληθινδν θεδν

φάσκει ενταύθα τδν Πατέρα. Εν δε τφ κατά 'Ιωάν-

α. · Ρβαΐ. ιχχχνιιι, 7. ι ΒϊΓυοΙι. ιιι, 56. « Ϊ1)ίι1. 52. · ϋ.ΐ,Ι. Γ.3.

Γ. φύσει εΐ Βαβυλώνα. 10 Γ. εν ώσίν, νεί είς ϊνωσιν.

(94) 'Λ.υ.' κρι'ς μοι· Πώς βΓ.τεχ. ΥΊ(1ε ('.οιιΐ'Πϋ

Α(|ΗίΙβίοιι&ίί> Αοΐβ, υΙ)ί ΑιιιΙ>ι·οβϋ ορβη ΡαΙΙαιϋυκ ει

Λπ.ιηι ερίϊοορί (Ι.ιΐϋΐια ί ϋαΐΐΐ, ι;..ί

ίηΙεΓ ο»ΙθΓ3 ϋεί Τ"ί1ίιιηι ν<?πιπι ΟΡΙΙΙΙΙ Γαΐβίΐ οοιη-

ρυ1$ϊ ιιιίιί!) ΐεΓςίνεΓδαΐίοηίϋυδ εΐυιΐυηΐ.
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νην Εύαγγελίω, 6τ« , φησίν, Τ0ν το φως το άΛη- Α «Ιβΐιηίΐ. Αι ϊιι 1ι>:ιιιηί$ ΕΥβη^βΗο, Εταί, ϊηφίίι, Ικχ

γ. Κα\ ποίον <ρώς αληθινών άλλ' ή 4 Μονογενής ;

ΚαΙ πάλιν αϊ Γραφαί φασι περί του θεοΰ, ότι Φως

ό θεύς, χα\ ούχ είπε, Φως άληθινδν 4 θεός· περ\ δ»

του μονογενούς Υιού του θεού, δτι φως άληθινδν ό

Μονογενής· περί δε του Πατρός· θεός άΛηΰ&ός ·

χα'ι ουκ είπεν, δτι Φως άληθινδν 4 θεός. Περ\ δϊ

του Υίού, δτι βε<5ς, χαΐ έπ\ του, θεύς ό Υΐύς, ου

προιέθετο τδ άληθινόν. Και δπου φως 4 θεδς , ου

προσέθετα 5?ώς άΛι\θΐγύγ. Τ£ ουν λέγομεν περί του

Πατρός; "Οτι μεν γαρ φως άληθινδν 4 θεός· χαΐ

βϋκ αρά ελλιπές ποιήσομεν το θείον. Καΐ επειδή ουκ

ίατι γεγραμμένον τδ φως τδ άληθινδν, εΓπομεν *

άμαρτάνοντες, δτι ουκ Εστί φως άληθινόν. ΚαΧ επειδή

4 Υίδς γέγραπται, δτι θεός εστί · Και ην 4 θεδς

προς τδν 6ντα Πατέρα· κα\ γαρ ην θεδς 4 Λόγος, β ΠΙΙΙΓ; ρπχβεΜϊπι ειιιιι ιΐε Ρίΐϊο δεπρίυπι βϊΐ, Ρίϋιιιη

Και ουκ ΐίικν, δτι θεδς έγένετο 4 Λόγος, αλλά θεδς

ην. Εκ δϊ των Κο τα ισότοπα δειχθήσεται, έχ του

μίν θεδς άληθινδς ό Πατήρ , καΐ φως άληθινδν 4

Τ!δ;, τα ίσόζυγα φανεϊται της αξίας· κα\ εκ του

θεοΰ 4 Υίδς, χαΐ φως 4 θίδς, τα ίσίρ'ρ'οπα της δοςο-

λογίι; εύρεΟήσεται · καΐ ουδέν διοίσεί, ουδέ άντιλέ-

ξειέ τις -τ- αλήθεια , αλλά άληθινδς θεδς ό Πιτήρ,

χαΐ άληθινδς Υίδς 4 μονογενής.

* , ψΐίΓΐΐίΐιη ΥΓΠΙ Π!» Ιιιχ ε$(, ρρχΙβΓςιιβιιι ιιιιϊ-

ΡϊΓιιΐδϊ Λ(χν<ΙΪΙ ςυοά 8:κ·πο Ι,ίΐίερχ Ιιιιικ· ιιι

ηιικίιιηι (Ιο 1>ι·<> ΙοςιιυηΙιΐΓ : Ι,ηχ ΜΙ Ο«ηί ' ; ηεηιιβ

νβΓηιη »ιΙ]ί(>ϊαιιΐ ; Οε'ι νβΓΟ Ρΐϋιιηι νεηβιη 6886 Ιυ-

Ι'Οΐη 3$$εΓΙΐηΙ. Αϊ (1β ΡϋΐΓβ ΐ'ι,'Πΐϋ Οίΐίίΐ ; ιιοΐΐ ίΐβιη

ΙΗΧ νετα 1)αι$ ειΐ άίχβπιηΐ. Γ,ιιιη αιιίειη >1β Γίϋο Ιο-

(|ΐιιιηΙιΐΓ, 5Ϊι·, 6$56 Οοιιιιι ίΐΙΓίΓΐιΐηιιΙ, ιι1:ι<1 ίΙΙας νοι·ι5,

ΡΐΚηι, τβ^ϊ νυι·:ιΙ>ιι1υιιι ηοη η^οορΓίηΙ. 1)1)ί

Ιυχ ϋβιικ ηοπιίιιηΐιπ·, Ιαχ νετα ηοη ιΓκ.·ίΐιΐΓ. Κο-

«ΐιιίιΐ ϊβϊΙιΐΓ άβ ΡβίΡβ 5οηΓιβηηΐ5? Εβί βηίιη υΐϊ(|ΐιβ

νερά Ιυχ Πουί ; ηβςιιβ πιηηουηι , αυΐ ι1<.·Γ('(·ΐιΐ!ΐι ιΐί-

νϊηιιιη βί$ο ιππιιοιι οχϊ$ΙηιιαΙ)Ίαιυ$. Κι ςιΐίΐιηνίδ ηιι-

ηΐιιΐϋ $οηρΙυηι $Ίΐ, νίταηι ίΐΐυιη ε$$β ΙιΐΓϋΐιι, ηοη ΐ:ι-

ηιεη οοπιπΓιΗβηιιΐδ, νβΓΟίη ιιι 0850 Ιποεηι

εδδε Οευιη : ΕΐεΓηίΟειίδ :ψιΐιΙ εχδίδίεηίειη

επί εηϊηι Οεα8 ΥεΓίιπηι. Νοη ιΐϊχΐΐ, Οευ« Γηυΐιιιη

681 Υει·1)ΐιιη , 86(1 Ο<Ή! βΓαί. ΟιιηιηοΒΓβιιι βχ Ιιίβ

ιΙιιοΙπίΛ (·:ιι!οιιι 3ΐ({ΐιε ;Γ(]ΐι:ιΙί:ι εοΙΙϊςεηΙίΐΓ. Εχ εο, ίιι-

ι, ςιιοϋ νεηΐδ Οειιβ 3ρρε)ΐ3ΐυΓ ΡβίεΓ, ει Ιιιχ

Ρίΐίιΐδ, ;ΐ'ΐ[ΐι;ι1ίϋ υΐΓίιΐδ^υε (Ιϊςιιίΐβδ αρρπι-εΐ.

Κβιηφίβ εχ εο ςυυιΐ εΐ Οευβ Ρίΐίιΐδ, ει Ιιιχ ε85ε Οευβ·

•ΙίΓΪΐιΐΓ, ρβΓ εαάοπχιιιε 3ΐη1)οπιηι ς!οπ3 Γΐ'ροΓΐοΐιιι· :

ιιΐ ηΊΗϊΙ ΐιιΐ6ΐ·8Ϊι οηιιιπιο, ηεε νεΓΪΙ.ιΙΐ ΓεΓι·&§3ΓΪ ηυϊδρϊβπι ]ιπ·ι; ροδδίΐ : (Ιειιϊιιυε 61 νοηΐδ Οειίδ Ραίει·,

νοπι.·, ρβΓΪικΙε Ρίΐίυβ ιιιιί^ΊΐίΙιι.-ί :«>Μ:ι·:ιΙιιι·.

ΛΓ. "Ετι 64 χαΐ περί του αγίου Πνεύματος XXXIII. Οε δρϊπΐη νερό δαηείο ηοεεβδε εδί βΐί-

άναγκάζομαι του λέγειν ενταύθα, ίνα μη παραλείψας ηιιί(1 Ιιοε Ιοεο ιΙίκριιΐ;ιι·ϋ ; ηε, δι ΐ|ΐηι.Ι ρΐΌίΙεπιιίδείΌ,

τι, οω τας βουλομένοις εχΟροΐς τάς αυτών ίχειν προ- 8113 1ι03ΐΊΙ>υδ ηοδίηίδ ί>Γςυιηειιΐ3 αε ΡΓ:ΟΝΪΙ|Ϊ» ίιιΙθ£ΐ·;ι

ψάιεις. Ούτω γαρ κ α; τδ Πνεύμα τδ αγιον, ως αύτδς _ Γε1ί(|ΐιϊδ8ε νίι1ι·:ιι·. Εοιίεηι ίι,'Ίΐιιι· ηιοιίο ιΐβ δρίΐ'ίΐιι

4 Κύριος μαρτυρεί λέγων, τδ Πνεύμα της αληθείας, 83ΐκ·1ο δειιΙΪΓε ηοδ οροιίεΐ, <|ΐιεηΐ3ΐΙιιιοι1ιιιη ϋοιιιί-

ΙΙΙΙΝ ίρδβ ΐεκίαίιΐΓ, Γίπιι δρϊΐ'ίΐυιη νεί'ίΐαΐίδ '·, ηε δρί-

ΓΪΙιιιιι Ραΐρίδ :ιρ|ΐι·1Ι:ιΙ; Αροδίοΐιΐδ νι'ΐο, δρϊπΐιιιιι

€Ιιι·Ϊ!>Ιί °. Ε&1 ίί',ίΐιΐΓ δρίΓίιυδ νεί'ίΐϊΐίδ, δρίπΐιΐδ 1)οί,

υΓι νερυδ ϋεαδ, ΥΟΓΒ Ιυχ, δρίπϊϋί ΡαΐΓΐδ, δρ'ΐΓίΐιΐϊ

Ρϋϋ. Εδίεηϊιη ιιιι;ι Τπηίΐίΐδ, υι>3 ι;1<ιι·ΐ;ι , ιΐίνίιιίΐ;^

ΙΜΙ1Ι, 11113 ΐΙ()11ΜΙΐ:ΐΙΪΟ, ΙΊιΙ'.Ί· ΡίΙΐΓΓ, Ρί!ίυ8 ΚίϋΐΙΝ,

δρίΓΪΙυδ δ3ηεΐυδ δρίπΐυδ 83ΐιοιιΐ3; ηιι!Ι:ι ίη ΤΓ'ΜΜ-

1:ιΐ>· (·οιηιιιϊ^Γιο νεί εοιιΓιΐδίο; ηεε :\Ι) ιιηίΙ:(Ιε 8ΐι:ι

ι1ΐ!>δΐιΐΓΐ ; ικ·<: 3(1 ρβΓΓεείίοηεηι άεεβΐ ίΐϋ (|ΐιί(Ιρί3ΐιι;

ηεε εβί α ρΓορπείβΙβ βυβ (1Ίνει·83, 757 5ϋ(" ιι"'"

νβι-8» ρβι-Γειϋο οοειιρβί, υΐ εΐ ρεΓΓβεΐβ ΐπβ βΐιιΐ, εΐ

Ιιίιιιιι ιΓιΙιΊΙυιηίηυδ ιιικι <1ίγ'ιηίΙα8. Οικι ΓΐΓιυίΐε ιιιΐ-

νεΓδ3Γϋδ ηοδίήδ £ΐ3(1ίιΐδ ε ηκιηϋιιι» εχειίδδΐΐδ ε$ΐ.

δυνάμενα εν -/ερσίν αυτών τι πράττειν. Εάν δε κα.\ ρ Εοψιε δυπρίυηβ Ιοοιίδ ίΐΐε ρεΓίίιιεΙ : 5α(/ι'(/ίΡ ραη'κ-

τδ Πνεύμα του Πατρός · 4 δε Απόστολος, Πνεύμα

Χριστού. Άρα γοϋν τδ πνεύμα της αληθείας, πνεύμα

αληθείας, πνεύμα θεού, ως θεδς άληθινδς, ως φως

άληθινδν, ως πνεύμα Πατρδς, ως πνεύμα Υίοΰ. Μία

γαρ εστίν ή Τριάς, μία ή δοξολογία, μία ή θεότης, μία

ή χυριότης. Πατήρ Πατήρ, Υίδς Υίδς, αγιον Πνεύμα

αγιον Πνεύμα · ου συναλοιφή ή Τριάς, βΰ διεστώσα

της ιδίας αυτής μονάδος, ουκ ελλιπής της τελειίτητο;,

ούχ αλλοΐα τη ; ιδίας ιδιότητος, αλλά πάντα τελειό-ης,

τρία τέλεια, μία θεότης. Κα\ πέπτωχεν ή των δι'

εναντίας μάχαιρα. Καΐ γαρ ούτω γέγραπται, δτι

ΒέΛος κηχίωτ έ-τεη\0ι\σαγ. Κα\ γαρ τα νήπια,

χ4ν κ «1η λαμβάνειν βέλη, ανίσχυρα τυγχάνει, μη

πιραταραχθϊ) τα νήπια, μάλλον έαυτά σφάζει, χα'ι Ινηιιιι /αιτία· «ιιπί ·. Νβηι Ιεΐη (Ιαιη 3ΐι ΐΐιΓιιηΓιϋιιβ

Ιαυτά άδιχεΓ, μη δυνάμενα άλλοις έπιχειρείν του ΐι·3ΓΐβηΐυΓ ϊιηϋεοίΐΐίΐ βυηΐ, ηεε ίη εορυιη ιη3ΐιίΙιιΐ8

βέλους τδ επιχείρημα· ως χα\ ούτοι χαθ' εαυτών ςιιΐϋφίβηι εΠΐοεΓβ ροδδΐιηΐ. Οιιο»! ίί εοηδίεπιαίί ΙΙΙΓ-

έπεστράτευσαν την πλάνην · ουδέν δε ένσκήψουσιν Ιι;ιΙϊφιο ΓυεΓΪηΙ, δεϊρδΟδ ]ιι·;ιιΙ;ιιιΙ, ;ιιιΙ 8ΪΙ)ϊ ι1«η)ΐιιιιη

είς τους υίοϋς της αληθείας. ϊιιϊεπιηΐ ροΐίυδ ςιιβιη ιιΐ βΓιοβ ϊΐΐϊδ ΆξζτΜ εΐ βρρε-

ΐβΓβ ςυβαηΐ. δίυ εΐϊβΐί είΓΟΓβιη δϋίΐιη <χ>ηΐΓ3 δείΗεΙϊρδΟ» εοηνεΠυηΙ; ηβφΐβ φΓιιΙηϋβιη ^^ν6Γ8ιι8

ΙίΙίι>8 ίηΑΐςυηΐ.

ΛΔ'. Πβρελεύσομαι δε και είς ετέρα; λέξεις πάλιν

τα; ίιπ' αυτών ετηνοουμένας. Καΐ πρώτον μεν εκ

πλήξεως εστί τδ ϊργον, ως ειρωνεία κέχρηνται πρδς

4πίτην των αφελών καΐ ακεραίων φύσει. Ως 4

XXXIV. Νοηε 3(1 «Ιιοδ ϋίοπαπι βεΓΠίοηεδ «Γβΐϊο-

ιιβιη εοηΓεΓΟ. 1η ηυο ριϊιηιιιιι ϊΐΐιιιΐ 3(1ιιιίΓ»Γιοιιβ

ρΐυηιιηι εβί ; ηυβηΐβιη ;κ! είι·ευιη\εηϊειΐ(1θ8 πκίεβ 1 1

βίιηρίΐεεβ εβίΐϊάίΐβίειη οε βίπιαίβΐΐοηεηι 3(1ΙπΙκ·3ΐιΐ.

^πάτησε την ΕΟαν άκόραίαν ονσαν, τω αύτω τρόποί Ναι» ιιΐ κορρειιβ Εναιιι ιιιυΙίεΓειιι δΠιιιΓιαΜίι ιΐεΐ'β-

1 Ρ. ούχ ϊϊπομεν. ' ΪΟΛα. ι, 9. ' 1 ίοαιι. ι, 5. * 3οαη. χιν, 17. · Κοιη. ΥΙΜ, 9. ' ΓδαΙ. ιχιιι, 8.
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ρίΐ ' : ίΐιι ίΐΐί (]ϋθ5 3(1 ραΠεδ 5033 ροΐΐίεετε νοίυιιΐ , Α χ*Ί οΰτοι, εάν Οέλωιι περιποιήσασΟαι, τδ πρώτον

ΡΠΜΜΠΙΙ υΐηηιΐίΐϋδ »ε ιηυηίΠεεηΐίβ, οιηηίϋιιβφίο

ϊοΐιιΐίΐαΐίδ οΓΓκ'ϋδ ίΐ^ΓείΙί βοΐεηΐ ; ΐιιιη ροΐΐίοίίαιίο-

ιιεβ, ηε ιειτοτεδ αι)]ίείυηΐ. Υοβ ειιίιη, ίιιΐ]πίιιιιΙ,

ρι-ίικ-ίρίδ εϋίεΐϊδ, εΐ ϊπιρεΓαΙοπδ Υαΐεηΐίδ νοΙυηΐΛΐϊ

ΙΊ'δίϊΐίΐίδ. |13 8Ο5 3ΐΙθφΙ1111Ι11Γ (]1ΐί £1111111 3|| ιίι^ιικι

ΐΓ3ΐΐδίΓε ηοΙυεΓΪηΐ. Οείηιΐε ηιιίιΐ ΐ;ιιπΙ<·ιιι εδΙ? ίιι-

ςυίυπί. Οιιί(1 ροΓΓΟ (1ίείιιιιΐί? Εαϋειη Γιϋεβεδί; ηίδϊ

φίοιΐ ίιΐ3ΐιί "Ιοι-ί,Γ δΐΐκΐίο ιίικ-ίιιιίηί. Υίιίεηηιυδ Ίΐ:ι-

ςυε εαΰεηιηε δίΐ Γιιίεβ. Αΐηιιε ίΐΐί ςπίϋειη δίε 388ε-

ι ιιηΐ : ΟοηΙίΐεηιιΐΓ ϊΊΙϊυιη εχ ΡαίΓε βοηίΐιιηι ; ηεε

ΓΙΙΙΜ ηε^ηιηυδ ; ΜΤΙΙΙΠ ιιοΐιίϋ φΐοφίο <.τι.·;ιΙιη :ι ε(

ιψίΐπ ίιπιι εοηΠίεηιΙιιπι. <χ)ιι<> φΓκΙεπι ιιϊΐιίΐ ε$ΐ ίηε-

ρΐίυβ; φΐίιΐφΐ'κ! εηίιη ιτηΐιιιιι εβί , (Ιίίδϊπιίΐε εβ(

ιιι'ΐιίι ιι, ιιι.·φιΐ! φίοιΐ [·ι·!Πί ιΐηι ε8ΐ , «·η·;ι!ο δίηΐίΐε 851 ;

ΙΙ;·:Ι·.-Ι·|·|ΜΙΙ 81 <!<· δίηεεΓ3 ίΐΐιι ]ΚΊ'(Ί·ι 1;ΐφΙ<; ηαΙ|1Γ3

δεπηο δίΐ. Ναιη οηιηίβ 3 Πεο (τι;:ιΐ:ι δΐιιιΐ ; δοΐιΐδ Οεί

Ρίΐίιιβ 8βιιίΐιΐ5 εβ', 3ε βοΐιΐδ δρίπΐιιβ $3ΐιεΙυδ 3 Ρα-

Ιι·ε (ΐκκνίνΜ! '! ι·ι 3 Ι'Ί'.'κι 3εεερίΐ ·'. ΟχΙεΓα οηιηϊ3

ι·ιι·:·.ΐ:ι δΐιιιΐ ; ιιεηυε 3 Ι'.ιΐκ.· ρροεεδδεΓυηΙ; ηε^υβ

α 1-Ίΐίπ αεεερεπιηΙ;&β(ΐ6χ ρΙεηίΐυίΙίηβΡίΙίί, ιιΐί κιτί-

ρΐυιιι ι: κ ι * : 0"φ|> ' , \ιτ!>ο Οοτηίηί οηιηϊα /ίηηιιία

ίηιιί, εΐ .ι;Ί>;'ί« ΟΓΪΙ ί]ιΐί ιηηιιϊχ νίιΊιι» εοτιιηι '. Λΐΐ|ϋί

εΐίίΐΐιΐ (:π·:ι:ιιι:ιιιι εΟΙιΓιΙεΓΙ 1108 Οροΐ'ΐεΐ , ίιΐφΐίιιιιΐ,

ιιιι:ιηι!οιιιιίι!ι·ιιι δεήρΐυιβ ει·ε3ΐιΐΓ% ηοιηεη, ΊΐΊϋειη-

<|!κ· Γείυδ ρεΓ ΐΓορυιη 3ε ιιιεΐ3ρ!ιθΓ3ΐη υδΐίΓρβνίι.

θιι;ικ· είδί ΐ'ιΊΐιηι 3ρρε11επιυ8, ηοιι εικίεπι ε]υδ εδί,

3ε Ι·;Γ!Ι:ΙΊΙΓΙΙΙΙΙ Γείυιιιη ι·;ιΓκι. 753 Οιοείτεβ (Ιιιιιι

Γείιΐδ νοε3ΐ)ϋ!αιιι βίε ιιχιπ·ρ;!·,! , νεπιιη ιιΐ ε5$ε Γβΐιπιι

Οεί Γίΐίυιη ηεςεΐιΐ, 8ίιιιρ1ίείθΓ)1)ΐΐ8 ίΐίικίιιηΐ. Ι'ηχίεΓείΐ

εΐίΐΐΜ ι·ΐι·.ίΐ.ιιι·:ιιιι, ίηφίίιιιιΐ, ε$$ε εοηΐίίειιιιη·. Εΐεηίιιι

€ΙΐΓίδΐιΐδ ];ιικι:ι ιϋΐ'ίΐιΐΓ, ει νί:ι , εοΐυιηιιη , ηυΐιεβ,

|!(·ΐΓ:ι, Ονίδ, 3^11Ιι8, ΙϋΓΐΙΐΙ:-, νίΙπΙΐΙΛ, ΙιΜΙ, 1'θΙΙδ, 81-

ρίειιΐία, Υει·1>ιιιη, ΡίΜιΐδ, αη^εΐυβ, Οΐιιίδΐιΐδ, !>;>Ιν,»-

ΙΟΓ, ))οηιίιιιΐδ, Ιιοιηο, Γιΐίιΐϋ Ιιοηιίηίδ, Ιαρίδ :ιιι^ιι!;ι-

ΐ'ίδ, 801, ρρορίιείβ, ραηί$, τεχ, 3Γε1ιίΐεεΐυ$, β^ΓίεοΙα,

ΙΙΙΙ-,ΙΟΓ, νίιίϋ, εΐ ίιΐ ςειιιΐδ :ιϋ;ι. 113 ι:1 ι·ιν:)1ιιι·:ιιη, ίϋ·

«ΙιιΐΜΐ (ΐϋΐΐιΐϋΐιι ηοιηίιιίδ βρρείίβηιιΐδ ; ίι1ΐ[υο

οηιηίηο Γαΐεη(1αιη ε8ΐ.

ΧΧΧΥ. Αρα^β 8εϋ1εΓ3ΐ3ΐιι ίΐίβηι ορίηίοηειη ει

<·,ι!Ιίιΐ;ιιιι ; ηεε ρεηηίιΐ3ΐ ιιη(]ΐΐ3ΐη Οοιηίιιιΐϋ, ιιΐΐιΐδ υΐ

εχ \ει·ίΙαΐίδ ίίΐϋδ ε]υ8ΐιιοι!ϊ εανίΐΐαΐίοηε είι·ΰΐιηινε-

ηίαΐαι- ; οΐφιε ϋβ Γ3ΐϊοηί1)ΐΐ8 ίικίιιείιιβ εΓεβίυτχ ιιο-

ιηεη αά ΰεί Γίΐίυιη ηοοοηιιηοιΐ3ΐ·ί ροδβε δΊ1)ί

μϊν χολακείαις πολλαΐ;, καΐ δαψιλεία χα\

ύ-οσχέ-τει τε άμα κα\ φοβερισμοϊς, ότι Το'ΐ; βαιι*·.-

χοϊ; προστάγμασι, καΐ τω του βασιλέως ϋΰάλεηο;

Ουμφ έναντιοϋσθε, τοις μη βουλομένβις χατ4 την

αυτών πίστιν φέρεσδαι. Κα·\ τί φασι; τί γαρ έατινδ

λέγομεν ; οϋτη Ιστ\ν ή πίστις, μόνον δε ότι κενοδο-

ξεϊτε. "Ιδωμεν ουν, ε! ή αυτή εστί πίστις. Φασίνοίν·

Όμολογοΰμεν τβν γεγεννημένον Τΐδν έχ Πατρίς, χαΐ

ουκ άρνούμεθα. Άλλα δεϊ ημάς, φαΛ, χα\ τδ κτίσμα

όμολογείν, χα\ τδ ποίημα. Ουδέν δε ήλιθιώτερον. Πάί

γαρ τδ κτιζόμενον ούχ όμοιον τυγχάνει τφ γεγιννη-

μένψ, οΟτε τδ γεννώμενον δμοιον τψ χτι^ομένω, μά

λιστα πρδς έχείνην την μίαν ακραιφνή και ιελείαν

οϋσίαν. Πά·/τα γαρ ύ?Λ θεού Ικτισται · μΐνος δΐ ό

Γίίις του θεοϋ γεγέννηται,καΐ μίνον τδ δγιον Πνεύμα

εκ Πατρδς προήλθε, κα\ εξ Υίοΰ έλαβε. Ί'ά δε άλλί

πάντα κτιστά, χα\ οΟτε προελθόντα εκ Οατρδς προήλ-

θεν, οδτε του Υίοΰ λαμβάνοντα, αλλά εκ του πληρώ

ματος του Υίοΰ, καθώς γέγραπται · Τφ γαρ Αόγφ

του θεοϋ τα πάντα έστερεώθ^σα^, και τψ χηύ-

ματι του στόματος αυτόν κάσα ή δύναμις αυ

τών. Άλλα, φασ\, δει όμολογείν χα\ τδ κτίιμα·

επειδή εΐπεν ή Γραφή, τροπικώτερον λεγόμενον τ6

κτίσμα, κα\ τροπικώς λεγόμενον τδ γέννημα. Καν

τε γαρ είπωμεν γέννημα, ούχ ως εν των γεννημά

των έροϋμεν. Άρα ουν εν ψ έροϋσι τδ γέννημα,

κα\ ουκ άληθινδν τδ γέννημα, τους άκεραιοτέροος

άπατώσι. ΚαΙ τδ χτίσμα δε όμολογούμεν, φασίν.

Επειδή γαρ χα\ θύρα κέκληται 6 Χριστδς, χαΐ 6δ4ς,

χαΐ στύλος, κα\ νεφέλη, χα\ πέτρα, χα\ άρνίον, χ»1

άμνδς, χαΐ χίμαρος, κα\ μόσχος, χα\ λέων, χαΐ πη

γή, χα\ σοϊίβ, κα\ Λόγος, και Υίδς, κα\ άγγελος, χαΐ

Χριστδς, κα\ Σωτήρ, κα\ Κύριος, καΐ άνθρωπο;, χαΐ

Υϊδς ανθρώπου, καν λίθος ακρογωνιαίος, και ήλιο;,

κα>. προφήτης, χΛ 5ρ-ος, καΐ βασιλεύς, χαΐ οίχο-

δόμος, χα\ γεωργδς, κα\ πβιμήν, καΐ άμπελος, χαί

8σα τοιαύτα. Ούτω, φασ\, χα\ τδ χτίσμα λέγομεν,

καταχρηστικώς· δει γαρ ημάς ομολογεί·/.

ΛΕ'. Φεύγε της τοιαύτης κακή; υπόνοιας κα\ πα

νουργίας. Μη δώη_ Κύριος τινι των της άληδεία;

υιών ύπαχθήναι ττ) τοιαύτη ειρωνεία, ?να " δια των

τοιούτων υποθέσεων κα\ τδ του κτίσματος δνομα ε!ς

τδν Υίδν του θεού είσδεξάμενον πεισθήναι, χαν ούτω;

«Ιεβΐ, βΐηυε ΐΐβ ρΓοΓιΙεβΙυρ. ΕίειΓιπι Ιιφ8 ηοΐ3ίδ 3ρ- Ο όμολογεϊν δότωσαν γαρ ήμίν τούτου την χρήσιν, χι\

ηοΐΐηΐΐηη!» „«,„«. η,η,,α ονηΠ,-,,,ο „ ..... .. „<?„„...

Νβω ί!1:ι ηιιΐίΐεηι οιιιηΐ3 ρεΓ ε3ΐαεηι·ε8ίη ιι$υι·ρ3ΐ)-

ΙΠΓ, ηεηιιε Γίΐίί ύίνίηίΐ3ΐεηι ΐηιρείιιηΐ, βιιΐ ϊΐΐίυ»

οϊϋοηΐίίΐιΐ! 3 ραΐεΓΠ3 ιι1Ι:ι εχ ρατίε ϋβΠεεΓε 3

δίνε ,μηιια6 νοεείυτ ; ηυοηίαηι ρερ ίΐΐιιηι

ηιυπ; δίνε νί» ', ηυοιιϊηιη ρεΓ ίρ.ίυηι αιηϋυΐαηιιιβ;

βΐνε Γη|ιιιιΐ!ΐ;ΐ, ςαοϋ νεΓΐΐ3ΐίδ Γιπηβιηεηΐυιη ϊΐΐε δίΐ;

β'ινε ηιώεβ, ςιιοίΐ ΙδΓβεΙίΐβδ ρΓοίεχεπί "; δίνε βϋο

ηιοϋο εοΐιιηιηα, ρΓορίερ ί§ιιίδ ίΐΐίυδ βρίεηίΐοα'βηι, φή

ρεΓ δοΐίΐυιΐίηειη ίΐΐιιχίΐ8; δίνε ηιαηιια '", (|ΐιοηίαιιι

ϋ(£ΐε$1εηι ϊΐΐυηι ρβηειη ηεςηνεηηΐ ; δίνε ρβιιίδ, ςυία

ταχρηστικώς εΓρηται, ουδέν εις την θεότητα του Υιοί

ένσκήπτοντα, οΟτε ελλιπή ποιούμενα πρδς τον Πα

τέρα της αυτού ούσιότητος. Καν τε Ούρα λεχθείη,

έπ·ιδή δι' αυτού είσερχόμεθα- καν τε όδδς, έπειδί) 5·.'

αυτού βαδίζομεν, καν τε στύλος, επειδή αυτός έατιν

έδραίωμα της αληθείας· καν τε νεφέλη, επειδή ίσχί-

πασε τους υΙους Ισραήλ· χαν τε στύλος δια τδ φω-

τεινδν του πυρδς, δ έφώτισεν εν τί) έρήμψ · καν «

μάννα, επειδή ήρνήσαντο αύτδν άρτον έπουρίνιον

καν τε άρτος, επειδή δι' αυτού ίσχυροποιούμεθα· χίν

' Οεη. ιιι, 1 8Πί[. ΜΟ.-ΗΙ. χν, 26. 3 ΙοΆη. χνι. 14, 15. Μοαη. ι, 16. · Ρδ»1. χχχιι, 6

ίο»ιι. χιν, 6. · Εχοιί. χιιι, 21,22. · Εχοϋ. χιν, 19. '· Εχ<κΙ. χνι, 15. " ΡΓΟ ίνα 1β2. χαί.
χ, ί.
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τε άγγελος, επειδή μεγάλης βου),ής άγγελος. Όμώ· Α ηο5 οοιιΐϊπηηΐ αο Γοΐιοπηΐ ' ; δϊνβ ηη^βΐυί, φΐοηΐαιη

νυμον γαρ εστί τδ του αγγέλου όνομα. Έδέξατο γαρ

ή 'Ραάδ τους αγγέλους · κα\ ουκ ήσαν άγγελοι οι

απεσταλμένοι, άλλ' ή οί άναγγείλαντες περί του τυ

χόν. Οϋτω χαΐ 6 Μονογενής, επειδή ανήγγειλε τδ

θέλημα του Πατρδς τοις άνθρώποις, μεγάλης βουλής

δΠε)·ο*. Ιν τω κοσμώ άναγγέλλων την μεγάλην βου-

λήν. Κα; λίθος, ουκ αναίσθητος ό λίθος, αλλά κατα-

χρηιτικώς, δια τδ πρόσκομμα γεγονέναι Ιουδαίο:;,

ήμϊν δε θεμέλιον σωτηρίας. Κα\ ακρογωνιαίος λίθο,-,

ϊιατδέπισφίγξαι Πάλαιαν καΐ Νέαν Διαθήκην, περι-

τομήν τε κα\ άκροβυστίαν εις μίαν Ενωσιν. Άμνδς

δε, δια τδ ίκακον, και τδ δι' αυτού την άμαρτίαν άπδ

των ανθρώπων ήφανίοθιι, εν τω αύτλν τω Πατρί

ηΐ3(*ηϊ εοιίδϊΐϋ βη^εΐυδ εδί ·. Είΐ ειιϊιη βηροΐϊ νυχ

ηοηιοηνπιβ. Ουΐρρβ Κβηβΐ) 3η«εΙοβ εχεερϊβδβ οΊοϊ-

ΙΙΙΓ *. Νβιιυε Ιαιηεη αηββΚ ετβηΐ ςυΐ ηιϊδ&ϊ Γυεπιιιΐ;

8ε^ ηυηΐϋ, ηυίιΐβ Γε^οηϊδ η»ΙϋΓ3 εεηΐί βΐΐηυϊϋ τε·

Ιιιίεηιηΐ. ΟΙΙ.Ί εβάεηι Μΐίοηε Οεϊ Γίΐίιΐδ ρΓΟ εο φΐθ(1

ΡβίΓίδ νοίιιιιίαίειη ηιιηΐ'ονίΐ Ιιοπηίηίύιΐδ, ηΐ3£ηί<:οη-

δίΐίί Αηηείυϋ (ΙίεϊΙυΓ, ηιιί ιηη§ιηιηι ίΐΐιιιΐ ευιΐδϊΐίιιηι

ηιυικίο 6ί§ηϊ(1ε3νίΙ. ίίΐΐΏ ουιη 1;ιρίδ (Ηεϊΐιιι·*, ηοη

δειιβυδ εχρεΓδ Ι.Ίρίδ Βΐίςυΐ» ϊιιίεΙΗξεηόΊΐδ εδί, δ6(ί

δίοιΓι Γιιεπί : ηυ1>ΐ$ νεΓΟ !ιπκΙ:ιηΐι·ιιΐιιηι δβΐιιΐίβ. Αη-

βΐιίητίδ ΥΡ,ΓΟ Ιβρ'ΐδ *, ϊιίπιτο φΐοά Υεΐιιβ ίΐε Νονυιη

ΤβδΟπιεηΐιιπι, είι·ευηιεϊδίοηεηι βε ρπεριιΐϊιιιη ΐη

προσχνηνίχθαι πρόίατον είς σφαγήν επειδή ήλθεν ιιηιιιη εοηδοοΐβπΐ 30 ιΐβνΐιιχβπΐ. Α8ηιΐδ6 ϊίειη ΡΓΟ-

Οηέρ ημών παθεϊν ό απαθή,-, ?να ήμεΤς σωθώμεν. Β ρΐβΓ ϊηηοεβηΐΐβηϊ : Ιυιη ςυοά Ιιοιηίηυιη δεί-ΐυδ ρεΓ

ΚαΙεΓτί εστίν Ιτερον ταίς αύταίς χρήσεσι συμδαλ- ΐρδίιηι 759 Ρ··ηίΙιΐ3 εχδΐιιιοΐυπ) Λιεπί, ουιιι ονΐδ

λόμε·Λν^ε!ς σιυτηρίαν υιών των ανθρώπων, κατά- ήΐδίηπ ΐιΐβΐιΐΜΐιΐδ 30 Ραΐπ οΐΐβΐυδ βδί ; ι·ιΐ3ηΗοηιιί(1κιη

χρηστικώς άπδ της θείας Γραφής είς αΟτδν αναφέρε- ιιΐ ρΓο ηοΐιϊβ ροΐεπείαπ, Ϊ5 ο,πί ιιϋιίΐ ραΐί ροΙβΓΒΐ 3ίΙ-

νεηϊΐ, νιΐ ηοδ ϊβίνϊ εδίο ροδδεηιυβ. Αε βί ςυκί ίιΐίικί

εδί ςιιο(Ι εοίίβηι υδυ 3(1 δαίιιίειη Ιιοιηίηυιη βοοοηιηιοιΙβΓϊ ροδδϊΐ, ρεΓ οβίβΰΙΐΓβδΐη ϊη δΐιεΓίδ Ι,ίΐΐεΓίδ 3(1

ίΐΐιιιΐι ΐΓβηδΓβπυΓ.

ΑίΤ". Τίουν τδ κτίσμα ώφελήσειεν; ή1 ποίαν χρήσιν

ποιείται πρδς την ημών σωτηρίαν, κα\ πρδς την του

θεοό Λόγου ένσαρκον δοξολογίαν κα\ τελείαν θεότη

τα ; Τίώφελεΐήμάς τδ λέγειν αύτδν κτίσμα; Τί κτίσμα

ταϊς κτίσεσιν εργάζεται ; τί κτίσμα ώφελεΖ τάς κτί-

XXXVI. Γ;·φΐ(ΐ1 εΓ^ο ρΓθ(1εδδε ηοΐιϊδ

ροδδεΐ? βυΐ ςιιίιΐ βϋ δ3ΐυΙεπ) Ιιοιηϊηιιιη εοηίεΓΓβΙ,

τεί 3(1 (Ιϊνΐηί Υει·1)ϊ ίηε3ΐ·ιΐ3ΐϊ £ΐοπ3ΐη, άίνίηΐΐαίειικιυο

ρειΤεε(3ηι ? Οπίιΐ, ίηφΐ3ηι, ηοΐιϊδ ρποΓυοπΐ, δϊ €Γε3-

ΐπι·:ιιΐ! ϊΐΐυιη άίιεπιηυδ? Οπίιΐ Γ,-,Ι ςυοά ι·ι·ι·:ιΐι;ιΐ!

βΓιηιιΐ(] Γΐ·ι·:ιΐ:ιΐΊ\ ρΓούεδδε, ηιιΐ υΐΊΙϊΐ8ΐϊδ :ιΠι·π·ί

ροδδϊΐ? Αι! η:βο ηιιοιηοιίο ϋειίδ Οειιιιι οΓεβνίΐ, βί

ίμοίωμα μήτε εαϊ γης, μήτε ετ οϋρατφ, χαΐ ;<ή ^ ηιΙοΓηικΙιιιη ρι-οροδυίΐ , οιπη ίρδεηιεί (ϋχεί'ϊΐ : Λοη

σ»ς; Πώς δε ίκτισεν 6 θεδς θεδν εις προσκΰνησιν

ίιδοΰς, ίπότε λέγει· Αίί; Λοη\ο"βς σεαυτφ

χροσχυτήσεις αύτζα ; Πώς ουν Ικτισεν έαυτώ ΐίδν,

κα\ έπέταξε προσκυνεΐσθαι ; μάλιστα του Αποστόλου

λέγοντος· Και ίΛάτρενσαν τη χτίσει παρά τύν

χτίσαντα, χάΐ έμωρά^ησαν. Μωρδν γαρ τδ κτίσιν

θεολογεΐν, άθετεϊν δε πρώτην έντολήν την λέγουιαν ·

το* θε& σου προσκυνήσεις, κιά αύτφ

Λατρεύσεις. Διδ ή αγία του θεού Εκκλησία

ου κτίσμα προσκυνεί, άλλα Υίδν γεννητδν, Πατέρα εν

Υίώ, Υίδν εν Πατρ'ι, συν άγίω Πνεύματι. Άλλα να\,

φηβίν. Εάν γαρ μη είπω, ότι κτίσμα, φησ\ν, έλάτ-

τωσιν προσφέρω τψ Πατρί. Τδ γαρ κτιστδν ουκ έλατ-

τοϊ τδν κτίσαντα. Τδ δε γεγεννημένον εκ φύσεως, ή

συστολήν εργάζεται, ή πλατυσμδν, ή μείωσιν, ή το-

μήν, ή τι των τοιούτων παθών προσάπτει τω γεγεν-

νηκότι. Πολλή δε μωρία των τοιαύτα λογιζομένων, '

ως αφ* εαυτών τδ θείον εϊκάζειν, κα\ τα είς αυτούς

πάθη τω θεώ τροσάπτειν βουλομένων , του θεού

απαθούς δντος παντελώς, κα\ εν τω γεννάν, κα\ εν

τω κτίζειν. 'Ος γαρ ημείς πάσχομεν γεννώντες, επει

δή χτιστοί έσμεν, ούτω κα\ κάμνομεν κτίζοντες. Κα\

ε: πάσχε: 6 Πατήρ γεννών, δρα κα\ κτίζων κάμνει.

Πώς δε περ\ θεού πάθος Ιστιν ειπείν, κα\ τδ κάμνειν,

εΓπερ κάμνει ; Άλλ' οδ κάμνει, μη γένοιτο! Ου κο

πιάσει γαρ, φησίν ή Γραφή. Πνεύμα ουν ό θεΛς, κα\

Πνεύμα άνάρχως κα\ άχρόνως τδν Υίδν έγέννησεν,

1 Ιοαη. νι, 3". » Ιί3. ιχ, 5. ' Ιός. ιι, { 8Γ|"|. * Ι ΟΟΓ. χ, 4. ' Ι«η. χχνιιτ, 16; Ερίιοί. ιι, 20. '

Ι, 36. ' Εχοά χχ. 4. · Κοιη. ι, 25. · ϋοιιΐ. νι, 13 : Μαιίΐι. 4, 10.

/'.·/(·/,'.·, 1>Ι ί ίηιΙΐίΙίΙΐιΐΓίΙίι'ΊΙΙ ΙιίΙιΠΙΙ , ϊΐί'ιΐι'- 111 Ι,ΊΊΊΙ, Ιΐΐ'-

ην,β ϊιι αείο; ηεφίΐ αάοταίιίί ίΐίαη ' ? Οιιπιιιοιίο ϊ^'ίΐπΓ

Νίΐιί Ι-ΊΙίίΜΙΙ ι·ιν;ι\ίί , 3(1θΓ3ΓΪΙ|υε ]ΐΙ=δίΐ? ΡΓ;Γ5βΓΐίΐΙ1

πιπί Αροδίοΐιΐδ ι1ίι·;ιΙ. : /:.'.' ΧΙΊΊΊΙΊΊΙΗΙ ΰτΐΐιίητα; ροΐϊιι*

<;,·!«/» (.'π·ι,·ίοι·,;, ι'ί κϊιιΐΐϋ (ιΐι'ίί : Ιίίΐΐ ". δΐΐιΐΐΐΐΐΐ) ΓΙ1Ϊ; 1

εδί ΓΠ.':Ι|ΙΙΓ;Ι; ιΐη Ί;ιίΙ:Πΐ'ΐιι Ιπίκιεπε, 3ε ρΐ'ίιιιιιιη 'κ.·;;ί·ι

ΥΪθΐ3Γβ ΐΜ-Ίΐκί:!! ιΐ;;ι : 1><ηιπ/ηιιιι Ιίοιιιι Ιΐ'ΐιια ικΐίΐηιΐ'ί·:,

βί ϋΐϊ ίου ίβτνϊα '. ΡρορίοΓββ δίηοΐη Οβί Εοι-ΐοίϊί

πΊΜΐιιΐ'ίΐιΐ) ηοη 3<]θΓ3(, Ηΐ'ΐΐ Ρίΐίυηι ξκιιϊΐιιηι, Ραίιβ.ιι

ϊ.ι Ι'ΊΙίιι, ί ΊΙίιιιιι ϊιι Ρ;ι|ιν, ί ιιιιι δρίΐ'ίΐιι δ3ηεΙΟ. ΙιιιΟ

νετο, ίηηυίιιηΐ, ηίδί ειιϊιη ετεαίιΐΓβιη ίΐΐυιη Γ^ΒΙ;

οϋχεΓΟ, ΡαΐΓΪδ ηιπ)ΡδΙα:ε η ϊιηηιϊηιιο. Εΐεηίηι <\\ιοά

ονεαίιπη ιϋαίιιι·, ('.Κ·;Ι|ΟΙΊ·ΙΙΙ ηοη ηιίηιπί. ΠικκΙ ;ιιι-

Ιριη ρχ ηηΐιΐΓΛ ^βηΐΐιιπι οδΐ, ΓοηίΓηεΙΐοηειη ςιιαηι-

1 ιΙ;ιιιι, 3ΐιΙ ροΐΐηοΐίοηεηι, 3ΐιΐ άίιηίηιιΐϊοιιοηι, ηιι( 58-

Γΐ;ΐ)ΐκ·ηι, :πιί Γ:ΠΜΙ.(Μ|Ί 3Πρ(·ΐΊ()!ΐεΐΙ1 3ΐϊφΙ3ΐη ('ϊ ηΟεΓΐ

3 <|ΐΐιι ςεηίΐυιη ε$1. δει] εηΓυηι ΐ|ΐιί ίΐα εο^ιίαιιΐ

βιιηιιη.ι ρΐαηβ ίΐη11ίΙΪ3 εδί, φΐϊ (1ρ (Ιίνίηο ηιιηιίιιο

εοη]εεΙιΐΓ3ηι εχ δείρβίδ ε.ιρΐυιιΐ, 3ΐΤεεΙϊοηε5ΐ|υο $ιι:<3

πι Οειιηι (ΓβηβΓυικΙβΓβ εηιοηΐιιτ, ευιη ΐαιτιοη ΐηιη

ίιι »ρη«ϊΓηη(Ιο, ππ;ιπι ϊη οτεηηϋο αΐι οηιηΐ 3(ΙβΠϊοηο

δΗ ϊηιιηιιιΐ!-.. Νριηι ΐ|ΐι,ιιΙ 3ΐΙ ηηδ3ΐΙίηεΙ, πΐί ^ί^ιιοηιΐο

ρ,Ίΐίΐ'ΐιΐΓ, ει> φΐοϋ <·>'<· :\ύ δΐιηιιΐδ, ίι.-ι βί εΓεαπιΙο ιιε

ιηοϋεηιΐο ΓηϋβπηιιΐΓ. ΟΙΙΛΓΟ δϊ βεηβπβηιΐο Ριιίεη ηοιι-

η'ιΐιϊΐ ρη'ϊΐυτ, εΐΐαηι οΐ'οηικίο ίηΐί^πΐιιτ. Ο'.ΙΙΙΚΜΠ
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•νοι-β ΠΡΟ Ι·*»! «II» φβιίΗΜί·· ροίοδί »Πβ«:Ιϊο δίνε Α θεδν εκ θεού, φως εχ φωτδ;, θεδν άληθινδν εκ θεού

„-....)? Αοδί1. νβΓΟ ιιΙ &1163Π επ-ϋαιηιιβ! Νοη αληθινού, γεννηθέντα ου κτισθέντα,

ΙαΙ,οπ,Ι,ίι, ίι^οΐΐ 8£πρΙιΐΓ3 '. υοηΐηιιβ ευιι. ΙΚ·η& $>1 Βρΐπΐυκ, ρβπηύβ εΐ δρΐπΐυηι β'ιηβ «ΙΙβ

ϊιιΐΐίο βία 1(·Η.ρθΓβ βεηηίΐ ϊΊΙίϋΐιι, Οβιιιικίβ Οεο> Ιιιιηβη όβ Ιϋΐιιΐηβ , «ειι-Λ νετυιη ύ* Οβο \βΐΌ, 8·>

ιιίΐιιιιι ιιοη <τι::ιΙιιιιι.

76Ο XXXVII. ΑΙ) Η»ε 8οπρΐιιπΒ «εηΐεηΐία 3ά

:>Γι:ι* ΐΓ3ΐι$ειηΐ(1υιη ιιιιοΐο ηοΐιίβ ε$1, ιμιιι* ρη ΡΓΠΙΙΙΙ

<ΐ(:ι·ΐρί6ΐιΙε$ ιΐΜΠ·ρ;ιι·<· 3ε ιΐπ :ιιιΙ;ιη; $ο!ειιΙ, <μι:ικ ιμιι-

(Ιειιι ίιιίιίο (υπιιηοιηοπινπηυδ. Αε ριΐηιιιιη Λροκίοΐί

ιΐϊι-ΐιιιιι ΊΙΙιΐιΙ ΐβιηβΓβ ριοΚ'ππιΐ, 61 ίιιΙετρΓεΙαίϊοηβ

8ΐΐ3 ιΐΐ'ρι ;ιν;ιιιΐ : διιιάρίΐε ροηΐίβαιη ΐβίΐηιιη , ι/ιιί

βάβϋ» ι «ι ίϊ φιϊ /<'<·;< ί<'ί;λΐΐ(Ηΐ ·. 8ει1 ρπηιιιηι Ερί-

Βίοΐαηι ίΐΐιιιΐι, ψιχ :κΙ ΙΙεοποοβ. δΰπρία ο&ι, τεριι-

ιϊί,πιΐ, εΐ αϊ) ίΐρ(ΐ-ιΐιι1ί(·Ϊ!) $επρΐί$ Γε}ίείιιινΐ. Εχ ιμι»

|;ΙΙΙΚΊΙ Η13Ι1Ι , ιιΐί ι1ί\Ί, ΜΊΐΙι-ιιΙκιιιι ρΐ'ο ρι·ίν;ι1«) κιιο

ηηίιηΐ ιηοιΙ>ο ηιαίε 3(1 ίη»ΐίΐιιΐιιι« βυιιιη ΐι;ιιΐϋΙΊ·πιιιΐ;

εΙ εχ Ιιϊ$ νιτίιϊ», </»ί /ίί/ι'/ίϊ αϊ η </'«' /<'«'' ί(.·ί/'»«'«,

< ιτ:ι1ιΐΓ;ΐ!η ε$ϋβ Ι'ΊΙίιπιι 3$ΐΓυυηΙ. ΥβΓυιιι ιιιίοιτο-

«I ιμιίιΐ ΐΓΝ]ίηιιι|ι·;πιΙ ιιίΐιίΐ Ιι:νΐΗ·:ιιιΓ, Ιιοε Γ.ΙΙ'ΜΙΙ ιμιχί'ί

ροΙε$1 : (,ΙικπιιΙοιιηιη ροηΐϊϋείβ ΙΚΗΙΙΙΊΙ ϊΐΐιιιΐ Οοιηί-

ιιιι$ ιιοϊΐετ 3$$ιιιΐφ$επΙ. Νοη εηίηι βιιΐε $υ$εερΐ3ηι

<·;>πιΐ!ΐιι ί^ιίιΐϋΐιιοιίί ηοηιίηα $οπί1υ$ ο κ ι , ιιΐ Ιβρίβ

Μΐι·:ιινΐιιι·, εΐ ονί» 0(1 (ΐο-ίϋίυιιοη ο!)ΐ3ΐ3 3; ίίειη :

Ιιυιιιο, ει 1·'ϊ1ίιΐ5 1ιοηιίηΊ$, :κμιίΙ:ι, &^ηυβ, <·1 ϊιΐ ι

:>1ί;ι, (|«Ι:Γ ρο$1 ίηε3Γΐΐ3ΐίοηεηι βίιΐβπι :ιΐΐιί1ιιιΐ;ι

Οιΐ!ΐ ηΓιοιιι: ροηΙίΓβι (μιοιμιι: (Ιίεΐυκ ε$1, οΐ) οίο^'ιιιιιι

ίΐΐιΐιΐ , ιμκιιΐ ϋβ ίρ$ο ϊη Ιο^β ρΓχϋίε3ΐυΓ : Ρτορίιείαιη

εχ Ιι-αΐηΐιηα ναΐτίί ΚΗΜίίαΙιίΙ ΓΙοιιήηηα Οειιι νυΐιϊχ *.

Ουαηβ ρι·ορ1ιβΐ3ηι, βΐ ροηΐίϋεειη, εΐ βχ ίρ$ϊ8 βυβεΐ- <

Ιιιΐιιιιι ρο$1 ιΐκιπι ΐη 16ΓΓΪ5 1κι1ιί1.ιΙίοιΐ(·ιιι , δεπρίυπί

ιιΐ3ΐιϊΓβ8ΐε (ΙείΊβΓίΐΙ. Εχ ιμιο ι-ιτίϊϋϊίιι»; ίΐΐιΐιΐ ροΙε$1

ιιιΐιιΐϋμϊ : ιμιΐΜΐιικΙιιιοιΙιιιιι ϊηνίεΐα 1)εί νίιΐιΐί ;ιι:

ρΓ.υ$είειιΐΪ3 , πι οβ οηιηε ρρχείυϋαΐ βιΙνεΡϋυβ νεΓί-

1;ιΙι·ιιι Ϊιι$υι·ςεΐΐ8, ευηΐ ιιιΐιιιιι :ι)ιί!ί ι)ΐι;ιιΙ;ΐ!ΐι Ιιιεε ρπε-

30 ΙΪΓΠΐ3νβπ1.οιηιιία. Ηπ: ϊ^ίΐιπ ίΐΐο Ιι»·ο ϊιι

Ιι'ί,-ίΙιΐΓ : Οιιιηϊί ροηΙϊ[εχ εχ Ιιοιιιίηίΐηιε

ιι*Μ<ιι.]>1>ιχ, ρτο Ιΐυιιιηηΐηια ϋοιίΒΐίΐίΐίίΗΓ, ηί ιι/1',τιιΐ

ίΐύΐια ΐΐ ιαπί/ίάα ρτο ρβίεαίϊί ; ηηί ροϋίΐ Μΐιραΐί.

ΧίΜΐίίΐηΙΐΐη ίίηιιι Ιιαίεί βΐ ρι·υ ία'α άβΐίαίί ο//βπ·«.

ΟΗΙ ιιιιΐι'ΐιι ρ^^^αι\ιηι ηοη Ικώνΐ, ίβφ$αηι οίίαΐίΐ ΙΊι-

Ιή '. Πιί 1ι:ι·ι· νι:ι Ιιιι, βχ ΙιυιιιιηίΙΐΗί , 3(1 ίιΐΓ.ΠΊΐαΐίο-

ιιοιιι ρεπίιιειιΐ; ΙΙΛΊ· ;ΙΙΙΚΊΙΙ, ιιοη εχ Ιιοιη'ηιίΐηιχ , εΐ,

η<»ι Ιιιώι-ιικ ιιΐ'ί·ι·*&ίι<ιΐα», ϋίνίιιίΐ3ΐοιη ϊικίίεαηΐ , υΐ

ΑΖ'.Παρίλεύβομαι δε και τούτο τδ ^ητόν

δϊ πάλιν εαυτούς Ιπιδωμεν των ύπ' αυτών εν καχαίς

ύ-ονο!αις λεγομένων . τε κα\ άδομένων, 4νω δε μοι

προτεταίμένων. Κα\ γαρ πάλιν χυδαίως φασ'ι τούτο

τδ ρ>[τδν παρερμηνεΰοντες, τδ, Αέξασθί τον αρχιε

ρέα ύμώΐ Λίσΐύν δντα τφ ποιήααντι αυτόν. Κα\

πρώτον μεν την Έιτιστολήν ταΰτην , την πρδ;

Εδραίους φημί, απωθούνται, φύσει αυτήν άναιρούν-

τες άπδ του Αποστόλου, κα'ι λέγοντες μη είναι του

αυτού. Τδ δε ρ'ητδν δια την ιδίαν νόσον είς εαυτούς,

ως προεϊπον, χαχώς έχδέχονται, δήθεν άπδ του ίί-

ρημένου, 8τι χιστύν Οντα τφ χοιήσαντι αύτΐν,

τδ χτίσμζ παρεισφέροντες. Έρωτήσειε δ1 αν τις αύ-

τοίς σύνεσιν κεκτημένος, κα\ άπορήσουσι, μη ϊχοντες

τί άποκριθήσονται δτι Τδν αρχιερέα πότε προσελά-

6ετο δ Κύριος ημών δνομα αϋτώ χαλεΐβΟαι. Οϋδαμού

γαρ πρδ της ένσάρκου αυτού παρουσίας ταύτα Εσχε τα

ονόματα, τδ λίθον καλεΐσθαι, τδ πρόβατον εις σφαγήν

φέρεσθαι, τδ άνΟρωπον κα\ Υίδν ανθρώπου, τδ άετδς,

καν άρνίον, κα'ι τα αλλά πάντα, όσαπερ είς αΰτδν

κατά την Ινσαρκον παρουσίαν αναφέρεται, ως καΐ

αρχιερέα αΰτδν κιλεΐσθαι δι' ην ό νόμος έχήρυττβ

περ\ αυτού ύπόθισιν, δτι Προρήτην έχ τώ? άδε.1-

ρών υμών έγερεϊ Κύριος ό θεύς ύμϊν. "Αρα γούν

; τδν πρβφήτην, καν αρχιερέα, χαν τδ εξ αυτών, μετά

την ενταύθα κατακωχήν ερμηνεύει σαφώς 6 λόγος ·

ως καν άραρότως Ιστιν ίδεΐν, πώς πάλιν ή ανίκητος

του θεού δϋναμις καν προγνωσία, είς τδ φράξαι -ί >

στόμα έπεγειρόμενον κατά της αληθείας, πάντα μετά

θαυμαστής φωταγωγίας πρβϊθέσπισε-, κα\ τ,-·;ι/ ::ι-

το. Φάσκίΐ γαρ οϋτως εν τϊ) αυτή ακολουθία · ότι

Πάς άρχιερεΰς εξ ανθρώπων ΛαμβανύμεΓος ύχερ

άνβρώχων καθίσταται, είς τύ προσρέρειν δώρα τε

χαΐ Ουσίας, δυνάμενος μετριοπαθών. Ανάγκην

γαρ έχει κμΐ περί των Ιδίων αμαρτιών. Ό δε μη

έχων άμαρτίαν έαντύν προοήνεγχε τφΠατρί. Κ»ν

τδ μεν εκ των ανθρώπων δια την ένδημίαν τδ δε

ούχ εξ ανθρώπων, τδ/ίή έχων ανάγκην δια την

θεότητα · χαν περν της αυτού Οεότητός φησι ·

01 ΪΙ13, ψιιιιιινίί εαβί ΙΊΙιιια. 1Ι;π: βυίειιι, ιΐίάίάι (χ Ο ίη· Υιός. Περ\ δε της ένσάρχου αυτού

Ιιία ι/ιχί' ρα*»Η$ αϊ , ;ιι! 3$$υηιρΐ3ΐη Ο3ΐ·αβηι

Γΰΐιιΐιι κιιιιΐ.

XXXVIII. Υΐ(1β8 υΐ οιιιιιϊ:» <μι:ι; Οηπβίο εοιινο-

ηίιιηΐ, ρΐβιια &ίηΙεΐ ρβΓκρίειια, ι»'([ηο ιμιί>Ιιμι;ιιη ίιι

Ιιί$ $ΪΙ ίιπρί'ΐΐιΐιιιη ;ιιιΐ ρερρίεχυηι. Ναιη Ιιχο ϊρκα

\ΟΓΙ)3. ροιιιίβοβηι , ηηί βάΰΐίί αϊ εί, ην,Ί [ιάι ίραηιη,

761 "'Ί'Ι :>|1 εοΓροΓϊβ Γοπιΐ3ΐίοηβιη , ;»ιιΐ ίιΐι·;ιπι:ι-

ΐιοηειη, 3υΐ νει·ο «.·ΓΟ:ΙΙΪΟΙ!ΙΜΙΙ βρεείηηΐ ; $ε<1 ι]ίςηίΐ3-

(ειη ϋΐίίπι, 3ο εοΜο$Ιε ιηπιηΐϋ Ίιιϋίε:ιηΐ, ιμιοιΐ ίΠΊ

α$Βυηιρΐ3 ]:ιηι εηπιβ Γοΐΐιιΐιιιη ε8(. Ο110 οιΐ3ΐη εΐ Ιο-

οιι$ ί$(β ΓβΓβΓβη(1ιι$ 681 : Ιΐΐ'ΐΙΊι εί ιιοηιβη, φιοά ι·«ί

οιιιπβ ιιοιπβιι '. 11οι: εηίιιι ιιοη 3ΐιΙι>α πι ιΐιν;-

Έμαθεν εξ ώ*· έπαθε, φησ£.

ΛΙΙ'. Κα'ι δρας, δτι πάντα του Χρίστου λεία, χα\

ουδέν εν αύτοϊί στραγγαλιώδες. Τδ γαρ, αρχιερέα

πιστύν όντα τω ποιήσαντι αυτόν, ουδέ την αυτήν

πλάσιν ενταύθα διηγείται του σώματος, ουδέ της

αυτού ενανθρωπήσεως, ου περ'ι κτίσεως δλως φάσκει,

αλλά μετά την ένδημίαν του αξιώματος τδ χάρισμα*

ως κα'ι τδ εΐρημένον · "Εδωχβν αντφ δναμα τί

υπέρ πάν όνομα. Κα'ι ου πρώην τούτο έπληρονϊο

εν τη Οεότητι, αλλά τη νυν παρουσία· έπειδήπερ ή

αυτού ένανθρώ-ησις ή εκ Μαρίας ίλαβεν (νομα ΐδ

1 1$3. Μ., 28. ΉοΙ)Γ. ίιι, 1, 2. ' Ιϋ3. ι,ιιι, 7. ι Οουΐ. χνιιι, 15. ' ΗβΙ>ρ. ν, 1 βςς. · ΡΙιΐΙΊρρ. ιι, ί.
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υπέρ πάν δνομα, ιΰν τω θεώ Λόγω χαλεϊσθαι Υϋν Α ηίΐηΐβ, δειΐ ϊη ίιΐΓ:ιπι;ιΗ«ιΐΓ ρπΐΜίΗΠΐ 081, εηηι δοί-

Ιίπ-ι Ιιιιιιιαιια ίρείυβ ηαΙιΐΓ.ι, φίαιη <·χ Μ:η·ί:ι ΜΙΙΙΦΜΙ,

ιιοηιεη εβί ε]ιΐδΐηο<1ί οοηεεπιΐΛ, ηιιθ(Ι ηπΊΐιίβ ηο-

πΓιηα ιϋ«ιιί!;ιΐι· βιιρεπίΓΡΐ, υΐ ειιηι ύ'ιν'ιηοΥεΓίιο εοιι-

]υηεΐ3, Ι)βί ΡίΓιιΐδ :ιρρι>Ιΐ3ΓεΙιιι·. ΟΙΚΙΜΙ ο!> Γ;ιιικ;ιιη

ριτ ειιηηΐβιη Αροδίοίαιη Ιιοε Ιοεο <1ίχϊΙ : Ιΐηιιτ αη-

Ιοιι ραιιΐο ιηϊηαι ιιΐ' ιιιιιιι'ϋα ιηίηοηιΐιιιη πΊΛ·»ι«8 ]»-

ιααι αϊ: ραίΐίοηεη ηιηιΊίχ <//οπα βΐ Ιιοηοη ευτοηη-

Ιιιιη '. ΟΙΗΙ δεΐΠεεΙ αηββίοηιιη Οοηιίηιΐδ ι-ι οοικίίίοι-,

3ΐΐ£εϋδ ηιίηοΓ Γ;κ·ΐιι* εδδβ ν"κΙι·η·ΐηΐ', ίΐΐε , ίηφί.ιιιι,

ϊρ«β βη£βΙίδ ιηείυεηόυδ βε ΐΐΊτιΙΓιΙίχ, ςυοδ (Ιο ηϊΙΓιΙο

ειιιη ΡΜΙΓΘ εΐ δρίηΐιι $»ηεΙο ΟΓβηνϊΙ, ιηΐηοΓ <ϋο°Γε-

Ιπΐ', εβΓίοςυβ εοηβίβκΐ, ηοη ϋε ε}υ$ (Ιίν'ιηίΐηΐβ

ιιιπιΐίοηυιιι Ιιοι'. 1οι·ο ϋ6ΓΪ , $ε(1 ιΐβ (•.ιπκ; (1ιιη1;ι\;ιΐ.

ΜθΓΐί$ βηΐηι ραβδίο ηυη ρΓϊιιβςιιαιιι «ΜΠΙΙΜΙΙ ίηϋιιΐβ-

βεοΰ. Και δια τοΰτο ΧΛΙ 8ι* αυτού του

έντιϋβα πάλιν είρηχε · 7<(ν ΰί βραχύ τι χαρ*

ίανς ήΛαττωμέτστ βΛέαομε^ Ίησοϋν δια το πά

θημα τον θανάτου δόξ.·^ χαΐ τιμά ^τΐ^ατωμέταν·

Γνι ί ίϊσπίτηί αγγέλων χαΐ ποιητής πορ' άγγίλους

ήλαττωμίνο; φανείη δ φριχτός χαΐ φοββρος τοίς άγ

γελοι;, χαΐ ίξ ούχ δντων αυτούς χτίσις συν τω Πατρ\

χ»\ βΰν τψ άγ£φ Πνεύματι ήλαττωμένος λέγοιτο· χαι

φανείη σαφώς, ότι ου περί θεότητος ενταύθα φάαχει,

άλλί περί της αυτού σαρχίς. Πάδημα γαρ θανάτου

ου πρδ σαρχδς είς τον Λ<5γον άναλογείται, αλλά μετά

την ίνβαρχον παρουσίαν του αυτού απαθούς δντος

χαΐ παθητοϋ · απαθούς μεν δντος εν τ!) θεάτητι,

σχοντος δε εν τϊ) άνθρωπήσει · ως καί τα αμφότερα

έΛ πληρούται τδ1 Υίδς άνθρωπου εν ταυτώ, καΧΥίδς Β βεΐ, ΥεΓίχ) Οεί παίοηβ ςιιοιίβιη βεεοηιιηο(1αΐιιρ,

θεού ίν ταυτω. Όμού γαρ Χριστδς εν τοϊς άμφοτέ- ροδί ε^δϋειη ϊ]>ε3Γη»Ιίοηειη : ςιιϊ υη» οΐ

ρο·.ς4Υίδς χαλείτα·.. ηίδ εχρεΓβ βδΐ, ει ο1>ηοχίιΐδ ρ38δίοηϊ : εχρΡΓδ (|ΐιί-

•Ιβιη, ςιιοιΐ 3(1 (ϋνίηίΐβίβίη βΐιίηοΐ ; οΐιηοχίιι» νεΓΟ, δι Ιιοιηϊηϊδ ηαΙιΐΓβιη ΓοηδίιΙει·88. (ίιιοιΐ υιηιιηςιιβ

ίη ιιιιυ εοιηρίεΐιι;·, ιιΐ εΐ Ριΐίιιβ Ιιοηιϊηϊδ ίη εο(1ειη, 61 Οεί Ρίϋνβ ίη εοϋεηι «χδίδΟΙ. Οιπβΐιιβ βιιϊιη

υίΓοΙϋουβ Οβί ΡΜίιΐδ τοεΜηι·.

Λβ'. Τί ουν ίηοίησεν αυτόν ; Οι φ·.λονειχούντες

μίθωσιν άτΑ των προί'.ρημένων πάντων, δτι ουδέν

ίίς την θεότητα εν τψ ρ"ητώ τούτω άναλογίΐται, αλλά

«'ς την Ενσαρχον παρουσίαν. Καΐ ουδέ ως περ\ ποιή-

σεως ή χτίσματος , άλλ' ως περ\ αξιώματος μετά την

«ρουσίαν, τδ έχοίησετ. Αύτδν έρωτήσας γαρ τίς

τίνα βασιλέα περί του ιδίου υιού, δτι Τί σοι πέφυχεν

ούτος ; χα\ άχοϋσει παρ' αυτού , δτι Υιός μου εστί.

XXXIX. Ο ι'κΐηαη» ϊ^ιΐιπ· ββ( ςυοιΐ ϊρ^ιπη Γεείδδβ

(ϋΐ'ίΐιιΐ'ϊ Πίδεηιιΐ 3Γςυΐί βε εοηΐεηΐϊοβί Ιιοιηίηεβ εχ

ϋδ ςυχ 1ΐ3εΙεηυδ ϋίοΐα βυηΐ, ηίΐιίΐ Ιιοε Ίη Ιοί ο εδδβ

(]ΐιοι! 3(1 ιΙίνίιιίΐ;ιΐι:ιιι |ΐΓΐΐίιιι·:ιΐ, 80(1 3(1 ϊιιεαπιηΐίο-

ΙΚΊΙΙ οιηιιΐβ ΓεΓειτϊ. Ιΐ3 ΐηηιεη, υΐ άε ΟΓεαΓιοηβ ΓΙ

60εειίοηε ιιιιΙΙ;ι δίΐ ιιιεηΐίο ; 8β(1 <!Γ Γ;Ι ώξηίΐαΐβ,

ηιιηηι βυδεορίβ <:;ΙΓΙΙΙ: εοιίδεευΐιΐδ εδί, εχ νυεοδ 3ε-

είρΐριιιΐ.ι: δϊιιΐ, /Ί'ίίι ίρ»κιιι. 8ίε βιιϊιη «εδο ΓΡδ ίι;ι!·Γΐ,

ιιΐ δϊςυϊδ :ιΙ) Γε^ειίβ Ιίϋο δυο ρεΓί'οηΙοΙιιι· : 0)ΐ&ιι»ιιιΓνήσιος οΰν σοι υπάρχει, ή νόθος ; Ό δε φησι · Γνή-

οιος εξ έμβϋ υπάρχει. Τ: ουν αϋτδν εποίησα;; Βα- € ίβΐβ 1)1)ί δαιι^υίηίδ ϋοςηβΓιοηθ Γθη]ιιικΊιΐδ εβΙ? Ιιιιιι

αιλέα αύτδν έτοίησα. Δήλον μηδέν παρηλλαγμένον

της του πατρδς αυτού αξίας. Κα\ ουχί πάντω; δια

τ% είρηχέναι, Εποίησα αύτδν βασιλέα , παρά τούτο

Έχτισα αύτδν, λέγει 6 βασιλεύς · ου γαρ την γέννησιν

ήρνήσατο, ην ώμολόγησε γεγεννηχέναι, εν τω ειπείν,

• αλλ' έχείνην μϊν σαφώς άπεφήνατο, τδ δε,

ερ\ αξίας έδήλωσεν. Οϋτω χα\ ό Υίδς Υίδς του

Πατρδς αναμφιβόλως τοϊς ζωήν έθέλουσι πιστεϋεταΐ

τε χαί προσκυνείται · τδ δε άρχιερέζ γενέσθαι, διότι

Ιν τψ σώματι αυτού τω ΠατρΧ έαυτδν προσήνεγχεν

Οπερ της Ανθρωπότητας, αΰτδς (ερεϋς, αύτδς ίερεΐον,

έιυτδν μ^ν προσήνεγχεν ύπΐρ πάσης της χτίσίως

αρχιερατείων· άναβάς Ά πνευματιχώς -/.α: ένδόξως,

εν αΰτω τψ σώματι έχάΟισιν εν δεξιοί του Πατρδς,

ϊΐΐβ Γ8δροιΐ(1ι:3ΐ : Ρίΐίαβ πιειικ εδί; ρ^Γ^ϊΙ (Ιείιιϋε,

ει §εΓΠ)3ηιΐδηε δίΐ :πι δριιτίϋδ ΓΟ^Ί-Ι : 11<·\ βυίειιι :

6ί'Πΐι:ηιιΐ8, εΐ 3 ιηε μπιίΐιι«, 8ΐι1ι]ίοί:ιΙ. ΠιιίιΙ Ί^ίΐιιι·

ίΐΐιιιη ίεεϊδΓι? Ιΐε^ειιι, ίηςιιίΐ, Γοεί. ΙΑ ηιιο ιηαιιίΓεβίβ

8Ρ(|'.ιίΐιιι·, ηηηίηιε ηιιιιε εδδε (ΙΊ^ηίΐ3ΐίδ ρΐΐεηιιβ ϋίδ-

βίηιίίειη. Νέε βο (]ΐιο«1 τεχ (1ίε:ι( : Κεςοιη ίΐΐιιιιι Γεεί,

οιιιηιΙ(·ηι 86 εΓε388ΰ εοιιβίεΙιΐΓ. Νοιι ειιίιη ςεηετα-

Γιοηεηι ίηΓιείβΐυΓ, ΙΙΙΙΙΙ Γ.ΙΙΙΙΙ 86 ςειιυΐδδε ι!ίε3ΐ ηοο

ίρδο, (|ΐιοι! Γρείδδβ δε ιι:ιπ·:ιΙ, 762 χ'''' (ΊΙ1" 'Ί·1111

αρεΓίε ρΓθΓιΐε3ΐιΐΓ, Γ3είειιι1Ί ηϊΐιίίοιηίηυδ νει·|)υιη :ι.Ι

(1ί«ηΊι.ιΐειιι ΓΡίιιϋι. δίηιίΙίΙεΓ εΐ Ρίΐίιΐδ Ρβΐπδ ΐ|ΐιί-

ι1ι·ιη Ρίΐίιΐδ 5Ϊηε ιιΐΐιι (ΙυΙιίΐ3ΐίοηε 3ΐ> ίΐΐίδ ιτριΐίΐιπ· οΐ

.ΐι1οι·:ιΐιΐΓ ςιιί νϊιβηι οΙΓιηίΓ·; ευρίυηΐ : ροηΐίΓβχ νεΓ»

ίιΙΐΊΓΡο Γιιίδδε, ιριοιΐ ίη δΐιο εοπροΓε ριο Ιιυιιιβιιο

γεγονί>ς αρχιερείς είς τδ διηνεχίς, χα\ διεληλυθώς Ο ^επεπε Ρ»1π βϋΐηείίρϋΐιΐΜ οϋΐυΐεπί; ίϋειη 61

τους ουρανούς έφ' άπαξ, ως μαρτυρεί περί αυτού εν

ταΐς χαθεξής λέξεσιν ό αύτδς άγιος Απόστολος.

Κα\ εξέπεσε πάλιν τούτων ή προφασιστιχή διαλογή

ϊήςβϊίας Γραφής, ζωτιχής οδιης, χαΐ μηδέν έχοϋ-

αης είς πρόσκομμα πιστοΐς , ή είς ελάττωμα βλασ·

φημίας πρδς τδν Αόγον.

'ρίΓΐιΐίΙΐπδ (Ιει·Ι.ΐΓ;ιΐ. ΙΊκΙο ΐοΐ,ι Ιιχε ίΐίοπιηι .ιιΐ εηΐυηιηίβηι εβρίχΐίοηβπιςιιε εοπιροδΐΐι ιΐβ δει·ίρΐυι·ΐδ

ραΐ3ΐϊο Γοιτιιίΐ : ςιιχ ηυίιίειη δεπρΙιΐΓίβ ΙΙΙΙΙΙ νίΐ.ο ίιιιροι-ιϊρηιΐ:)· νϊιιι Ιιιιΐιΐίΐι', Ιιιιιι ιιίΐιίΐ εοιιΐΐηριιΐ, :>ιΙ

ςιιο<1 Γΐ(1ο1<.·> υΟβηιΙβηΙ ; ;ιιιΐ <|υο<1 3(1 ιιΙΙ:ιιη ΥιιιΊιί εοηΙυιηε1ί3ΐη, ε]ιΐ8ςιιβ ϋί^ηίΐηΐίδ ίηιηι'ιιιιιΐίυιιειιι .Ό-

» υιηιιιιιιΐ.ιπ ]ιιιν ροβδΊΐ.

Μ*. Είτα μέμνηται πάλιν ετέρου ρ"τ,τοΰ, ως Ιωάν- Χΐι. ΑΙίιιη» ρΓχΐ6Γ63 Ιοειιηι ΑΓΪυδ οοιηηιειηοΓβΐ.

ιΐοί δίιιιιιΐ,εΐ Ιιηδΐί:\ -ιπ> οιιιιιί οπ'»ΙιΐΓΛ ροΐιΙίΠε3ΐυ$

υΐΐίι-ίιι Γυιιςεηδ ΐείρβυιη οΐιΐιιϋΐ, ΐυιη ΒρΪΓΪΙ.ιΙί ηιιο-

(Ι;πιι ιιιοιίο, εΐ ίιι^οιιΐί «ΊΙΙΙΙ £)ΟΠ3 8υΙ>νεεΙιΐδ, ειιπ»

βούειιι ίΐΐο εοπροιβ »ά ΡβίΓΪδ (ΙβχΙεΓΒΐ:) εοιιβοϋίι,

εοη8ΐίΙιιΐιΐ8 ίη χΙϋΓηυοι ροηΐϊΓβχ ', 30 οοείε^ΐεβ οι·>-

1κ:β βεηιεί ρεπιιεηςιιβ, ιιΐ ΐιίβηι Αροδίοΐιΐδ Ίιι 8>«-

1 Ρ. τψ. · Ηο1)Ρ. ιι, 9. » Ιΐεΐ,ι·. νι, 20.
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ιη (ΐηο .ΙοπιπίΡϋ, ουιη ιη (Ιοεοιίο δίητεί, οι ΜΟΟΟ-

ιΙ'·ιιΐ(.·ιιι ϋΐιιιιι νίι1"ΐτΙ, (Ιίχίδδβ ΓειΊυΓ : ίΙΊι· ίίΐ φιειη

(ΙίχΊ νοΙιΪΒ : ΟΗοηϊαιη νκηίι ρο«ΐ ιηβ βι>, ηιιϊ αηΐε ηιβ

[κιΊηχ ειΐ,ηιιίαρτίοΓ ηιε ετηΐ '. Ρπιηιιιιι Ί^ίΐιιι· νοαεβ

Ϊρ838, 1;ιπΐ]ΐ:;ΐ]!ΐ εΓ3ρΐΐΙ:ΐ 61 ε!)ΓΪεΐ3ΐ6 εΟΓΓερΙΪ, (]110(1

,ιιΐ δβηβυιη 3ΐΐίηεΐ, ίηιιηυΐ3ΐι(.Εΐ(]υοηιθ(1ο, ίηφίίιιιιΐ,

«Ιυ ιηοβπίΒΐίοηο (Ιίεΐιιπι ϋίικί αεοίρϊ ροΐεδί, ουιη

:ιιιί<· .Ι:ι:ιιΐ!ΐι:ΐιι ίπ Μ:ΙΓΙ:·-' ιιΐ;·ι·ιι £6ηίΐιΐ5 ικιιι ίΊιοπΙ?

Ναιιι, υΐ εναη«ε1Ϊ5ΐα ιΐ3ΓΓ3ΐ : 8εχΐο ηιεηεβ ηιίαια αϊ

ιαι,μ-Ιιι.-ί (ϊαίιήεΐ ίη πϊί/α/ίΐιι ϋαΐίΐιαα αά νίτ0'ηιεηι

άαροιίίαΐαηι ι ιη., ΙΊΙ'Ι ηοηιεη ^ο$ερIι. Ει ίιι^ϊεαΗί αά

ιαηι άίχϊι : Ανΐ, </ι·αΐία ρΐεηα, Οοηιίηιι& ΐιαιιιι ', βίο.

(ΙιιιιιψίΓ Υιι^π οΐ) εαιη Βΐιΐιιίαΐίοηοη ΐιΐι 1ιΜ.< 1<>·,ι·ι,

βυ1>]εοίΐ : !·'.(·<·,' €οιΐύίρϊε» πι ν,ίετο βΐιιιιη, βι νοαιίίι

ηοηκη <'}><! ^βίηηι. Ει <'<·<·<·. οορηαΐα Ιιια ΕΙί$αΙ>«ΙΙι

€οηαρϊΐ ιΊΐαηιι Ίη ίΐίΐείΐΐίΐΐ ,·>ιιιι, εΐ Ιιίι- ηΐΐΐΐίί» Μχίνε

αϊ ίΐΐί ι/ιΐίΐ' η.ΐΊΐϋι,· ίΐβΓΪΐίί. Αηίιη3(1ν6Γΐί8υΐ $εχ «ιιΐο

ιιΐϋΐΐδίϋιΐδ, ηικιιη .Μ.ιπ;ι; ιιπιι!ί;πνΐ Ί$ΐικ1 αιιςεΐυδ,

•Ιικυι.ιι'^ 6Χ8ΐϊΙεΐ'ίΙ. 0!Ι1ΙΙ:Ι"' ίξίΙυΓ ΙιΧΟ Μ'(·|);ι, ιιιιΐί'

τ.ιβ (ααιίί ειΐ, ίιι ίΐιίυδ ίηεβΓη3ΐίοηε ιιηρΙοΓΪ ροΐιΐ6-

πιιιί :' Πιιίϋ εδί β πιιϋοΐ'ίΐιιΐϋ αο δίιιιρΙΊε'ώιιβ, ςιι;([υβ

83ΐ!δ ΓΙΓΠΙΟ 3ε εοΓΓοΙ)θΓ3ΐο ΐιιυειυο ηοη ΓυβΓΪιιΐ,

():ιϊ ηοη :ιιιιΙ,1;ι ί!!;ι 8εηΙεηΙί3 ροιΙυιΙΐϋΙυΓ ' Εΐϋηίπι

αο δϊηεβΓΪδ, ε( 3(1 νίΐαηι εοικίΓιαικΙαβ)

νβΓπίδ υΐϊΐιιρ; φΐ,ι: 763 1"'°-

ίρείδ, <|ΐιϊ ιικιΐ;» βροηΐβ 8Ϊ1>ί ίρδΐδ 3Γϋ688υη(,

. (|ΐκ»1ιΙιΐ[ΐι ιΙ(·ΐΓ!ΐιΐΓΐιΐιιιΐ) οοϋδεΐδευπί : 1

(|ΐιί οπιηβδ ιΐΐχ δειιίβηΐϊχ δρΪΓΪΙιΐδ 83η

ΙυδΙη'ΐιΙΐίΓ. Νηηι «ιιιίι] ε$ΐ ίη ίΐίοιίι- (|ΐιο ηςϊιηυδ Ιοεο

:ιΊ εαιιΐΊοηειιι ρΓΧΐεΓΠΐΪ8$υιη ? Εοοε εηϊιη , ίικμιίΐ,

υ( 3Βρβεΐη1)Ί1εηι ίΐΐιιιη 6δ8β δίκηίΠοβΐ, βΐ ίη- '

ιι ιΐί.ΐ'ί ΐ'ί/ίιίί: (}ιιοηίαιη

ροίΐ ηια νεηίΐ. Οιιΐδ ίΐΐβ νβηίΐ ΙΙΙΜ:|(>]Φ_ΚΙΙΙΙ νίι·'.'

8ε(Ι ηεηιο ίηΐβΐΐί^εηΐία βΐίςιΐϋ ρΓχύίΐαδ ηικίιιηι

Ιιοιιΐ',ικ'ΐιι '6δ»ο ϋοηιίηυιιι «χίδΐΐηιεί, ηϊβΐ ΓοιΊβ δα-

ρΟΓΙΟΓΟϋ ΪΙΙΧ 1κθΓϋ868, Ι|Ι1:ΐΗ 3Π(ΰ3 [ι! ιιροϊΙΐίπΐϋΚ,

(;··ι·ίιιΐϊιί νιιΙιΊία.Ί, ΜϋΓΪηΐΙΓι ι·ΐ Ε1>ίοιιΪ8. ΟχΙεΓυηι

ρι;ι:ΐι·ηΐιι;»ιιι φΐθ(Ι νίπ βδΐ ίάφΐϋ οοηςυΐΐο 3(1 8ε-

ΐΊΐΐ'ί'.ιιΐΐ'ΐιι Οδίεηιΐϊΐυι·, ιπι;ι εΐίαηι εΐ Οοηιίηαιη ε$$β

ιιιιΐί (1ιι1Γιΐ;ιιιΐ ππϊ νεπ: Πϋείεο δΐιηΐ. Οποιΐ ίρβιιιη

^ϋ3I1ιι^δ ((ΐιοφίίί ΙίΟδΓιηιοηίο οοηδ13ΐ : (Ιιιυιί ααάΜ-

ιηιι$, ίηφίίΐ, <ώ ίηίΐίο 9 : υΐ ευηι (ΙθΓΐ;ιπΊ ςυί Λ\Ι

ίιιίιίο εχδΐίΐίΐ, ί-Η',Ί Υϋτίπιαι ΗπΓκτΐ ηποϋ νίίΙεΓΪ ηοη

ρο)6$1 : ιμιο(Ι(|ΐΐι: 830ΓΪ8 ίη ΙιίΙΐ6ΓΪ8 εΐ ρΓορΙιεΙίβ

ιιιηιΐίιιΐιιιιι ηικΓινίηιιΐϋ, 01 ίη εοοίο δυΐιΐίηιειη 3(1 ξ\ο- ,

ί'ίΛηι ρρονεείαιη. Οαβί'β ίΐ» Ιοφίίΐιιι- : Οιιοά ϊηΊιϊο

αιιάίνίηια!, αϊ οουΐίί ΐίιΐ'ιηηα. III ευιη 3ΐκϋδ5β δβ

Ι, ϋεϋΐη !>1) ϊιιίιίο Γιιίδδβ |':\ΙΓ;Ι|ΙΙΓ ; ευηι βιιίεηι

Ι13ΙΎ31, ηοηιίηειη δί^ηίΓιεεΙ, ϋβ ηυο Ιθ3ΐιηβ$

ΒαρΙίβΐ3 1οΐ]υεΙ)»ΙιΐΓ, οιιιη (ΙίεβΓβΙ, νβηίΐ ροιΐ ηιβ «V.

ΜιιιΙ νΐΊ'ΐ», ίί ιΐιιιηιιχ ηο&ΐται €θηΐΜΐανβη»ηΙ, βιιιη

1Ι81Η11 ΙκιΙιιΊ, ιι! πιπί :ιΙ) ίηίιίο ϋευ8 ΓιΐϋΓίΙ, ειιηκίειη

ιΊίιιιιι (:οιΐ8μΐ'Γΐ;ι1)ΊΙο!ΐι Ιιυιιιπκ'ΐιι ελ Μ:ιι·ϊ:ι ι^ΐ'ηίΐ,ιηιι

Γυίδδβ ϋειηοιίδίΓεΙ, ίιιϋβηυε 3 πιοΓίϋίδ δυιτβχίδδβ

[ιι ι Ι:·(Ίιιιιι, 3(160 υΐ δαηείηιη ϋίικί νιι», ([ΐιοιΐ αεοβ-

]>ΟΓ;ΙΙ, Ιιοε 651 ρρρΓϋεΐηιη Ιιοηιίηίδ η.ιΙυΓ3ηι, ηοη 3ΐ>-

οΐβνοιυιιιςιιο]:·(·ιτίί, $6(1 ευηι

Ι νης έστώς εν τϊ) έρήμιρ χαΐ θεασαμενος αΰτδν Ιρχί-

μενον, ϊλεγεν Ούτος εστίν, δτ βίχοτ νμϊν, Ζτι

Όχίσωμον έρχεται άνήρ, ος έμπροσθεν μον ·]·£-

γονεν, ότι πρώτος μου ί^ν. Καΐ πρώτον μεν αύτάς

τάς λέξεις ως χαρη6αροΰντες άλλάσσουσι τη διάνοια,

χα1, λέγουσι· Πώς τούτο πληρούται εν ττ) ένσάρχφ

παρουσία, ότι ουκ ην πρδ Ιωάννου εν γαστρί Μαρίας

συνειλημμένος; Άλλα, φησίν, ως ό ευαγγελιστής·

Έ? δε τφ ίχτφ /ιηχί άαι-στάΛη ό άγγεΛος ί'α-

€ριί\Λ εις πόΛιν τϊ\ς ΓαΛιΛαΙας, αρύς χαρθένον

μεμη\στενμένι\ν άνδρ) , φ δνομα '/ωστ)^. Α'αΐ

εΙσεΛθών προς αύτί\γ εφι\ · Χαίρε, χεχαριτωμ&~η,

ό Κύριος μετά σον, χα\ τα λοιπά της ακολουθίας.

Ως ουν ή Παρθένος έπ\ τφ άσπασμώ έταράσσ;το,

Ιφη πρδς αυτήν Ιδού σνΛΛήψτι ίν γαστρί, χαΐ

* τέζη νίύΥ, καΐ χαΛέσεις τύ δνομα αντοΰ

Καΐ 'ιδσυ ή συγγενής σου ΈΛισάβετ συη

νίύΥ έτ γήρφ αυτής , χαϊ ούτος μην ίχτος

εστ\ν αυτή τη χαΛονμέν·^ στείρα. Καν 4ρ5ς,

φησ\ν, 3τι πρδ ίξ μηνών του εύαγγελισΟήναι Μαρίαν,

ήδη προϋπήρχεν ό Ιωάννης. Πώς ουν τδ, αρύ έμοΰ

ίγένετο, εν τ^) ένσάρκω παρουσία Χριστού πληρω-

Οήσεται ; Τις δε των ακεραίων μη καΧ εν διάνοια

έναργώς εδραιωμένων, άκουσας το ρ'ητδν, ου ταρα-

χθήσεται; Λέγει γαρ· Τα άναγχαΐα, χαΐ ακέραια,

καΐ ζωτικά τα της θείας Γραφής τοις τα πονηρά

έαυτοΐς έπισ-ωμένοις μάλλον βλαβλερώτερα φαίνε

ται, των ρ'ητών πάντη εν Πνίϋματι άγίω χατηυγα-

σμένων. Τί γαρ παραλέλειπται τω |5ητώ πρδς άσφά-

^ λειαν ; Ιδού γίφ, λέγει, δτι ούτος εστί, τδ όρατδν

·* σημαίνων, καΐ υποδεικνύων τοις όρώσιν, ό»· είποτ

ύμ'ιν, ότι οπίσω μον έρχεται. Κα\ τις Ερχεται

άλλ' ή άνήρ;

Ουδείς δε των σύνεσιν κεκτημένων άνδρα ψιλδν

νομίσειε τδν Κύριον ημών, αλλά αϊ άνω αιρέσεις αϊ

ήδη σημανθεϊσαι, οΐ περ\ ΚήρινΟον, και ΜήρινΟον,

και Έδίωνα. Άλλα μετά του άνήρ, πάντως ότι

ήσφαλισμένω; , και Κύριον αύτδν Γσασίν οί αληθινοί

πιστοί, ως καΧ Ιωάννη; μαρτυρεί · "Ο άχηχίΌμετ

απαρχής· Ινα εΕπη τδν ά-αρχής δντα, τδν άίρατον

θεδν Λύγον, δν ήκούσαμεν εν θείαις Γραφαΐς εν

προφήτκις καταγγελλίμενον, εν οΰρανώ έξυπνούμε-

νον. Κα'ι δια τούτο ο ίν άρχτ} ήκούσαμετ, χαϊ έΰεα-

σάμεβα τοΤς όφΟαΛμοΐς, ίνα άνω τδ άκηκοέναι θεδν

, ίμολογήστ, εξ ύπαρχής · τδ δε έωρακέναι ίνθ,βωπον

σημάντ), δν κα\ ό Βαπτιστής Ιωάννης Εφη , δτι

Όπίσω μον έρχεται άνήρ. Καΐ τδ, ΑΙ χείρες ήμώτ

έ^η\Λάφϊ\σαν, ίνα Θεδν άνωθεν σημάνη, χα\ ανΟρω-

πον όρατδν υπόδειξη άπδ Μαρίας γεγεν/ημένον, χαΐ

εκ νεκρών άναστάντα τέλειον, μη άποδαλλίμενον τδ

αγιον σκεύος , δ*είληφε, κα\ την τελείαν αντοΰ έναν-

θρώπησιν, αλλά δια του έψηλαφηκέναι την πλευράν.

τον τε τύπον των ήλων, τα τρία όμολογήση άπ«ρα-

σαλεύτο>ς. ΟΟτω μοι χα\ ενταύθα νέει, τδ, ότι Ούτος

εστίν ονείποτ νμίν, δτι οπίσω μον έρχεται όγηρ,

ϊνα την Ενσαρκον σημάνη παρουτίαν. "Οτι Πρϋπός

μον τ}κ, ίνα την θεότητα υπόδειξη , δτι αρύ εμού

1 Χοαη. ι, 2. * Ι,υο. ι, 20 3(]<]. ' Ι ^ο»η. ι, 1.
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ο· *>· ΐφ χύσμφ γαρ ψ·, φησΧ τδ άγιον Εύαγ- Α ΛΟ νεδΙίβΪΛ οι>ιιΐΓοεΙ»5δο(, Ιπα ίΐΐα 8ΐπρ ιιΐΐ.ι 1ια·«ί-'

γέλιον, χαϊ ύ κόσμος ίί' αύτοϋ έγένετο, χαΐ ύ Ιαΐίοιιβ οοηΓοδϊΐιβ <»ι. δίο ϊ;;ίΙιιν φίοιΐ ο ^ηιιιιβ

κόσμος αύ^ύ^ ούχ β)·*·ω. Βαρίδι» (ΙίοΗιπ· : 11 ΐε αϊ φαιή άίχί νοίιίε : ^Ηοη^ιι»ι

νΐΗΐΐ ρο*ΐ ιιιε νίτ, ίιιι:;ιηι:ιΐ.ιηιιρ.ιη ιίορ.ΐ.ιι·:»!. ΙΙχε αιιίειίι, ρποι· ηε εταΐ, ε]ιι$ ιΐίνπιίΐίΐίριιι ϋί^ιιΊΙΐι·;»ιιΐ,

ηΐίοιιϊαιη αηΐε ιηε (αι-ιη» αι. Οιιίρρε υΐ ϊη Εν;ιιι«ι:Γκ> δοπρίιπη ρ.81 : Ιη ηιαιιάο ΐΐ·<ιΐ, €ΐ ιηηικίαι ρβι· ίρίΐιηι

είΐ,βΐΐίΐΗΐιάΐίί βαιη ήβη ^ο^ηον^^ί.

XI. Ι. Οποί! $ί ίη ηιιιηϋο ΡΙΜΙ, αιιίεηιιηηι ικυι-ρκ·-

Ι.ΙΙΓ βυΐ ι:ϊμιιΐΜ·Γ!ιιι· Ιοϋΐπκ^, αιιΐε ϋΐιιιη ίη ηιιηιΐο

εχδΐίΐίΐ : ηιιοιΐ (1ε εποαϋοηβ βιιΐ εΓΓριΊίοηε ίπίεΐΐίξϊ

ηοη Ίρ|.>ρΐ, $ει! πι) ροιιιηιυηεηι Ιοηιιεικίί Γηΐίοιιβιη

;ΐ(·('(ΐιιιιιι»ιΙιιΐιιιιι ο$1. ΐ|ΐι:ι νιιίμο ίίίε ΙϋηιιιιιιΙιΐΓ : Ι'Ίιϊ

, Γι π Ι!:ι|ι\·|οιΐι·, Γιιί ίη /ιά1πο]ΐΊ;ι , ίιιί

: ιιΐιί ηοη ΟΓβαΐίο πΙ1;ι, νεί ρπυίΐιιρίίο,

764 8βι' ηεοβ^δίο εΐ βάνεηΐιιβ εχρΓΪπιΊίυΓ. Νβιη

: Κιιί Πίΐΐινίοιιρ, Τβΐ :ι!'.ο Ιοοο, ίιίπη ν;«1ι:1

Εο ρεΓνεηί. ΟυβηιοΙίΓβηι εΐ ίΐΐιιιΐ : Αηΐε ηβ

αϊ, ΐιίεο ι1ί(Ίιιπι βδΐ, υΐ ΥΡΓ!)) ηϋ ΐεπΓβηι βε-

οεδβϊοηεηι «ΙεηιοηδίΓεΙ. Ιΐεΐη ΙΙΙικΙ : ΡΙΊ'ΟΓ ιηε ίΓαΙ,

ηηί ροίΐ ηιε νεηίΐ, ρο$1 3ιι:ιιιηοπι εδδε ξεηίΐυιη. ΡΓΟ-

ρΐεΓΡϋ, 1'·ί/'ι νοχ, ίιΐφΐϊΐ, εΐαηιαηΐϊι ίη άαεηο *.

68(, νΟΧ :ΐ(1 ρΓΧρ3Γ3Π(ΐ38 ΙΐΙιιηίίΠΠΙΙ ΜΙΙΠ'

(ίιιί εηίιη είαιηβηΐ, ιιΐ βιηίηιιβ «ο» ενοοβηΐ ςυίυιι$

δΐ{;ηίΠ<·:ιΐΌ ;ιϋφΓκ1 ευρΐιιηΐ, 8θΐιθΓ3ΐη (|ΐι:ιιικ1;ιηι ίηί-

Ιίο νοροη, ηβε ηΓΐίΓ.ιι1:ιΙ:ιιιι ρπιΐ'οπιηΐ : πιιιΐφίρ. ϋΐί

ίο!:ι ρΜίικϋΐίΐ νοπ! ;κ1 ηιπί'κ'ΐιιΐιιιη ηιεηίειη 3(ΙΙιίΙ>υε-

Γίηΐ, 3ΐηιιβ κηι-ειη »ι1ιικινοι·ίιιΐ, ΐιπη νοείΓεΓ9ΐθΓ ίΐΐο

ΜΑ'. Ει δε εν χόσμί;) ην (95) πρδ του Ίωάννην

γεννηθήναι χαΧ συλληφθήναι , πρδ αύτοϋ γίγονεν εν

χόιμω, ου περΧ κτίσεως, ου περΧ ποιήσεως σημαί-

νοιν, αλλά κατά την χρήσιν, ην όμωνΰμως είώθασιν

ο; άνθρωποι λέγειν· Έγεν<5μην εν Ίεροσολΰμοις,

εγενόμην ίν Βαβυλώνι, έγενόμηνέν Αιθιοπία1, έγενό-

μην Ιν 'Άλεξανδρεία· ου κτίσιν σημαίνων ενταύθα,

αλλά έπί6ασίν τε κ»Χ παρουσίαν. Τδ γαρ, Έγενόμην

ίν Βαβυλώνι ή εν έτέρφ τόπω, 8τι ΤΗλθον. Πρύ έμον β ίδΐυά

συν έγέτετο , ίνα δείξη έπΧ της γης την του Λόγου

άει έπ£6ασιν · καΧ τδ, Πρώτος μου ήγ, ίνα δείξη την

β:ίτητα άεΧ οΰσαν · τδ δε, όχίσω μου έρχύμετοΓ,

ίνα δείξη την σύλληψιν μετά τδν Ίωάννην. ΚαΧ δια

τοΰτο, '£?)"& φωτ^ΐ βοώντος £ν τ·β έρήμφ, έτβιμα-

στική φωνή της των ανθρώπων ακοής. Πρώτον γαρ

άοιάοθρωτον είώθασιν οι φωνούντες άποδιδόναι φωνήν

ήχήεσσαν, άπομήκοθεν καλούντες τους τΧ Εχοντας

παρ' βΰτοΰ άκουειν χαΧ έπάν εκείνοι της φωνής

άχοΰσωβι μ>5νης , χαι δώσωσι τδν νουν του ακούει»,

χαΧ έτοιμάσωσι την άκοήν, τότε ό την ήχήεσσαν

φωνήν άποδοΰς λοιπδν διαστέλλει τδν λόγον, δνπερ

ήβουλήθη ειπείν. Ούτω χαΧ Ιωάννης φωνή έγένετο

έτοιμάζουσα την άκοήν των ανθρώπων. Ου γαρ ην

6οο,

(|ΐιοι1 ι1ί(·ι;π; εοη$ΓιΐιιυΓ3ΐ

^υ^ηη·^<; νοχ

. Ιΐί

Γιιίΐ ρηρραι-ιικίί» ΙιοιιΓι-

αύτδςό Αόγος, αλλά μετ' αύτδν ή"λθεν ό Λόγος, δι' 3ν Ο ηιιηι βυΓίοιίδ. Νοη εηίηι 8οηηο ιρδε Γιιιΐ, βεϋ ροδί

ή έτοιμαβτιχή <ρωνή γέγονε. ΚαΧ δια τοΰτο λέγει ·

ΦωΗ} βοώττοι,· ΐτ τϊ( έρήμφ· ίτοιμάσατε τάς οδούς

Κυρίου. Ή γαρ φωνή ετοιμάζει, ό δε Κύριος έκ-

6α!νε·. ταΐς ήτοιμασμέναις. Και ή φωνή λαλεί την

άχοήν ·. "Οταν δί; ή ακοή σχολάση , τότε ό λόγος εν

τϊ| άκο?5 καταβάλλεται των δεχόμενων. Οϋδαμοΰ τοί-

νυν έπιλήψεται Άρειος , χαΧ οι άπ' αύτοϋ της του

θεού αληθείας άεΧ καταυγαζούσης καρδίας πιστών,

είς τδ μη έκτραπήναι άπδ της εν τω Λόγψ Τίω θεού

εν αλήθεια άχτίστψ καΧ άγεννήτω σωτηρία:.

ίΐΐιιιιι 5εΓΠ)θ (αιιιΙΐΜΐι :«Ινοιιϊι, οι}ιΐδ

ΓΐιΐΓ'ιν Ϊ1Ι» νοχ :ιιιΙο<:ι:ΒΜ!ΐ·;ιΙ. Ι'ικίΐ! εΐΪ3ΐιι Ϊ1:ι Ιιιιριί-

ΙΙΙΓ : Υοχ Γ/ι/ι/ιηηίί.ι ίη άε&ίτίο : ΡαΓαΙο νιαι Ι)ο-

ηιϊηΐ ". Γ>υί(ΐ\κ; νοχ ρρχρηΓϊΙ, ϋοιιιίηυδ ηιιίβηι ρπι·-

ρ:ΐΓ:ιΐ:ΐ8 ],ιιιι νί;ΐν, ίη^ΓειϋΐιΐΓ. 1ΐοικι<ιβ νοχ :ΙΙΙΓΙ_·-, :κ)

ίΐιιιϋΐ'ΐιΐΊιιιιι οοιηρυηίΐ : <|ΐι;<; υ!)ί ναοΐ3$ βη ρκιΊιικ··

νίιιΐ, Ιιιιιι χ(·πι») «ιιιΙίΐΊΐΙίιιιιι ηιιιίΐιιικ ϊιιιιηίίΓιΙιΐΓ.

Νίΐιϊΐ 051 ί^ίΐιτ ηποϋ Λι-ίιικ ο]υ8(|ΐιε ΓαυΙΟΓο» ΛΓΓΪ-

ρί.ιΐιΐ εχ Ικκ: Ιοεο, ειπη ά'ινίηη νι·ι-ίΐ:ικ ΓιιΙεΙΊιιηι ηηϊ-

ιτιοβ ρβΓρβίιιο εοΐΐιΐδίτεί, ιιι-.τΐι ι·;> βαίιιΐε ι1ο(1ι·εΐ:ιιπ,

ηιΐ36 ρετ ΥβΓϋυιη ΟΡ! Ρϋϊυιη Γονοη ίηοΓεαίιιηι 30 βρηϊΐιιιη οΙιΐίηοΐιΐΓ.

1 ΜΒ'. Προχοπτόντων δε πάλιν ημών, καΧ έπΧ τάς ΧΙΛΙ. .Ι:ι:ιι νεηο ρΓΟζΓειΙϊοηΙβδ ροΓΓΟ, οΐ η(1 ε»

8αιν<5ντων, οϋοέν παραλείψομεν -ων άνω προ- ςιια; βϋ(]ΐιυιηυΓ (1είηεερ$ ΐΓ3Πϋειιιιΐ6$, ηίΐιίΐ εοπιιιι

Αντιόχεια. * ¥. είς την άκ. ι, 10. * Μ.ιΐΐΐι. ίιι, 5. " ίΐ-ϊϋ.

(9ίί) £2 δε εν χόσμφ ^>·. Νονά πιοιίαπι Γ.ι(ϊηηο

^ηηιιίβ ΊΙΙ» νειΊί» Ι|<·«·'.;ΙΓ;ΙΙ : Ός κμχροΰΌέτ μοιι

γί,-οΐε, (}υί αηΐε ηιβ (παιΐ! αϊ, ιιΐ ϊηΙοΓρΓηί ΙΙΟ^ΙΒΓ

Τ6ΐΙιΗιΙΙι, <μΐ35Ϊ γέ·)·ονεν ϊιΐυπι 8ί§ηίΓιεεΙ :ιι· /'Μ/Λ.ΙΓ, δίνο

ριιι!ι·(-ΐιιιιι ;ιιι! ;ι1ιπι|>ί νρ,ΐ'&ηΐυιη Ρ$$β. 0<ιο $ειΐ8ΐΙ

ρΠ1Ι$ ,)(ΐ:ΐΜΙΙΟ II. 'ί Ρίΐίΐΐβ ϋΧδΐίΐίΙ, ρΓθρΙ(!Γβ3 φιοιΐ

ΚΡρίυ$, Μ'Ι ;ιΐι!ΐΊ|ΐι:ιΐϋ ϊιΐ!ΐιι:ιΐι:ιιιι Γ:ΙΙ ΙΚΜΙΙ πκΙιι.ΊνΙ ,

νείβπϋυδ |ΐ,ι!ιι,ηΊ·ίϋ> ,ιρρΐπι'ιΐ. Ί'πΐιιΙΙ. ιι, οοηΐι-α

~Ί·ΙΗ·..Ι:Ι\Ι. ¥1: Ναιηβί ρτοβίεηιιιι· (',/ΙΙΊ·,:Ι·ΙΙΙ ίβιηρβΓ

··::···< ι*·. /'. ί Ρηΐτίί ία ιιηΓ.ι·, ίραιιιι αί> ϊη'ιΐίο εοιίΐβι·-

ιαίιιιη, ίριΐίΐιι οοηφ-βαιιιη αιιηραΐΓίακΙιίί βίρι-ορίιείίβ,

(•Ι ι ι ΙΓΙ,Ι, (|!ΐ:ι· Γ :π:ι·, ιιΐ'ι (Ιίχΐ, 1(·μι>ιιι!.ι ΜΐιιΙ ; III οΐ

.Ιιι-ιίΐιΐ Ιοευ$ ιΐΐι-, «χ <|ΐιο ΤβΠιιΙΙίηηιΐΒ Ί$ΐα$ιπηιι$ίι.

Ιιΐβιη ροιτο, 5βιΙ Ιοιι^ο ρι·ικΙβηΐίιΐ8, (Ιοοβΐ Αιι^υδίϊ-

ηα$ ιιαιίι ιι Λιίίιιΐιΐιι., ι·.ι ρ. 9 : (}Ηία ίριβ ίΊΙΪια, ίηΐ|ΐιιΐ ,

<;ι« αϊ \ΊΊΊΊΙΙΙΙ II, Ί, ηοη ιοίαηι ηονίαΐιηίί ίβιιιροΓίΙ>ιι$,

πΐ'π ιη !·,;ι ,·/,· αρραητε άί^ηαίιι» βιΐ, $εά είίαιιι ρι-ίκί

1'ννκΓ,ι.. Οη. λ 1.11.

Ο η εοηίΐίίνΐίοιβ ηιαηάί, αιί υοΐαϊι άε Ραΐτε αηηιιιιΐια-

ΐ'/ί, ί'η'ίΐοηικηάο, 5ΐ'ι·β αρραΓοιιΙο, ιεί ρετ αη(^^ι^^α'η ηΐι-

(·:ιιη φΐίΕδίΊοιΚϊΠ! ιιΙ)«ι·ίιΐί; οχρυηίΐ ΙΠ>. ιι, Οβ Τππ,ι.

Ι!ι·ι!ι·ιι ;ιι! ΕρΊρΙΐίΐηίιιιιι, φΐί έγένετο ($ίο εηίηι !·'ί;,ι .

ρι·ο γέγονεν) ίιίοιι ι·5δ(ΐ ρυΐιιΐ «Ι.'ΐιιο ακαβίΐ βΐ α<1-

ναιίΐ. όιιοιΐ ιιιίΙΓι ηιιίιΐοηι ιιοη ρι·οΙ)3ΐ. Λο δι (ΐι«;ι·ί

νΐΜ·.ιΙ ιιΐι νϊιη ε-οιιβίιΙβΓΟδ, γέγον: ίίίβηι εβββ ροκ>$ι,

Λ(; ρι-οάιΐΓ,ΐΗί, \ί·1 (ΐαιίιιΐ! αϊ : φιοιΐ Οοί Κίΐίο οοιινί!-

ιιίΐ ; ιι.ιιιι ,ιηΐϋ .Ιο.ιιιην;ιι ^οηίΐιΐϋ εεΐ ; :ι ίιι π·πι· ίιΐϋΐιι

ο-ι, »1(|ΐΐβ εχδ'ίΐίΐ. Αι ηο»ΐ8ΐ· ίιιΐοΓρι·ε$ βΐίο δειίϊΐι,

Ι'ιιαιίί βίί, νοπίΐ. ΟΛΛ8Ϊ ίιΐ νείίΐ ίοΛηηκ» : Ληΐι ιηε

(αι-ΐαχ αϊ, \<\ εδί πια)οπ ΐ|ΐι»(1αιιι ϊη βχεϋΐίειιΐί» ηο

ύίςιΓιίαΐβ οοιίδΐίΐιιΐιΐδ. ΡοΙβ8ΐβΙα<1 ϋϊνίηαπι ρπρϋεδίί-

ιι;ιΐίοαειη, »ο προορισμόν νονοοαί'Ί : (Ιο ςυα Ρ»υΙα$

Κοιιι. ι, ΙΧΊΙΙ. 4.
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|ΐΓ.<·1<τιιιίιΙ<ΊΐιιΐΒ ςιιχ ίΐιΐ (ΙΪ£8θΙνεηύυηι ίιιίΐίο ρΓυ- Α τεταγμένων ε!; έπίλυσιν, άλλα αύθις πάλιν έπιλη-

ψόμεθα της ακολουθίας. Προφασίζονται γ4ρ πάλιν

έτερον πρόφασιν την ϋπ^ του αγίου Πέτρου εν ταΐς

Πρίξεσιν είρημένην · ϊτι Φαγερύτ ίστω ϋμΪΓ, αάς

ιίϊχος ΊσραήΛ, δη τοντοτ τύτ Ίησοντ ΐ>τ έσταυ-

ρώσατε, καΐ Κύριοτ χαΐ Χριστύτ αύτύτ ύ ββίς

{.Λΐ,ίησε. Κα\ λέγουσι πάλιν, ότι τ6 ενταύθα έχοίησ»

γίγραπται. Καΐ ουχ άρώβι τδ ρΊ\τον (ούτος γαρ

έαυτιΤ) το ^ητον μηνύει). Τοΰτοτ γαρ »<>»· Ίΐ(σοντ,

ίνα στ,μάνη την ένανθρώπηβιν Κυρίου. 'Λ-ϊ του γαρ,

ΤοΰΓον τον '7τ|θΌΰν, δκ έσταυρώσαιβ, ψανερόν τί

εστίν ότι ην έσταύρωσαν σάρκα. Σάρχα γαρ έσταύ-

ρωταν. ΚαΧ δια τούτο ό Κύριος ίν τψ Εΰαγγελίφ ·

/νΰ*· ίέ ίτ}Τί/Γ< /ι« ίΙ.τοχΓί-Γναί Α^θρ<ύΛ^^, ίις τίρ

ά.ΐήιΐκαν ϋ/<?Γ £.?<(.Ιη<τ«, τ)»· ή^ευσα .τάρα

ροΜίίιηιιβ, ϋΐ·(Ι οοιίδβςηεηΐίβ οπΓιηβ ροΠεχβηιιιβ.

Ι·Λ 3ΐίο ίι;ΐ((ΐκ· Ιοι-ο ορίηίοιιίδ δυχ εοπ>ρΓοΙ)3ΐιϋχ

:ΐΓ£ΐιιιΐ(·ιιΐιιηι βϋείιιηΐ : εχ εο , ίηφίηιη, φίοιΐ Ρε-

Ιπΐ8 ίη Αοΐίϋ ίΐροκίοίοπιιιι (Ιίχίϊββ ΙββίΙιΐΓ : Λ/ιιιιι-

Ιειίαηι ιίί νοΜι, οηιηίί ιΐυηιιιι ΙχηιεΙ, φιοηίαιη Λκηβ

^<·^αηι, ι/κίιιι ΓΓΜΠ/ΐχΐίίϊί, βΐ ΰοηιιΉιιηι, ίΐ Οιτίιΐιιηι

ί/Μίοίΐ />Ι·Μ! /Λ·ίί '. Οιιίυιΐδ ίη νο,ιΐιίϊ οΙ)δει·ν3ΐ)(Ιιιιη

ίΐΐιιιΐ ιικιιιοιιΐ, φίοιΐ /Όπ< δεΓί1)3ΐυΓ, ιιοε ;κ! ίρβ3ΐη

ΜΊΐΙΐΊΐΗίΐιιι ,'ΐΐίπιιΐιιιιΐ, ι|ΐι;ι· βείρδβΐη (1«(',ΐ3)':ΐΙ. ΙΙαη(,

ίηφίΊΐ, Ι/ΟΗΙΗ, ιιΐ 3δ8υηιρΐ3ΐη 3 Πυιηίηο ιι:ιΐαι·:ιιιι

ΙιοηΓιηίδ ιΙεηιοιίδίΓΟί. Ν;ιιη εχ 1ιί$ νβηυίδ : Ιΐιιηι· 1ε-

ί ιι «ι (/Η!·»! £ΐ·«α/5α:ίίΐί«, ρβΓδρ'ΚΜίηιη εδί (Ιο όπιο

ιΙΙ.·ι ««ε δεπηοηειη, φΐ:ιηι ί*ΐί εηΐϋίΓιχεπιηΙ. ΡΓΟ-

ρΐι·ι·ο:ι Ροιηίηιΐδ ίη Κν:ιιι^ιΊϊο : ΝΛΜ αιιίαη, :ιί(,

φιιΐΊΊΐί» ηιε ίηϋτβαη Ηυιηιηαιι, ί/υϊ κτϊίαΐαη Ιο- Β Πατρός μου· άλλ' ου τί.ς ενανθρωπήσεως διορίζων

την θεότητα. ΟΟτε γαρ έχτδς της ενανθρωπήσεως

ύπήρχεν ή θεότης, όπηνίχα Εμελλε πάσχειν, ούτε εν

τψ πάσχειν έγχατελείφθη ύπδ του Λόγου ή Ενσαρχος

παρουσία. Άλλ' οδτε 6 απαθής Λόγος πέπονθϊ τδ

πρότερον Ιν σαρχΐ ων τ^ πασχούση. Αληθές γαρ

εστίν έπ' αμφοτέρων τδ εν δνομα , Εν τε τ} βεότητι

και εν τη άνθρωπήσει. Χριστδς γαρ ή ένανθρώπησις

αύτοΰ του Λόγου , κα\ Χριστδς Κύριος εν αυτί τ?)

ένσάρκψ παρουσία. Άλλα τδ μεν παθίΐν εν βαρκ·,

χαθώς είπε Πέτρος, 8τι Χριστού χαθύττος υπέρ

»)/ίώ»' σαρχΐ, Γνα δείξτ; την άπάθειαν τ?)ς θεότητας-

κα\ πάλιν Άχοθαγώτ ετ σαρχΐ, ζωογονηθείς 6»

τφ ΠΥΒνματι. Τούτο ' ουν τοτ ΊιρονΥ δν εσταυ-

Γ ρώσατε, Ζνα μη παραλειφθή ή αγία Ενααρχος οικο

νομία άπδ του απαθούς κα\ άκτίστου Λόγου, αλλά

συνενωθϊ| 4νω τψ άκτίστψ Λόγψ. Δια τοΰτο χα\ Κύ-

ριον κα\ Χριστδν ό θεδς έποίησε τδ εκ Μαρίας συλ-

ληφθέν, τδ εν θεότητι συνενωθέν ου γϊρ ή Μαρία

θεδς κατά φύσιν. Λιά τοΰτο εξής τδ έχοίησετ επι

φέρει.

5ΐ(»ι ΐ'οίιίί, ι/ιιαιη αιιάηί α Ι]μΙΠ ιηευ '. 765

: Ι:ιιιιοιι ;ι!ι Ιιιιιιι:ιιι:« ίΐΐ» ηϊΙιΐΓ» (ϋτίιιϊΐ3ΐ£Πΐ

χίΐ. Κϊΐ|ΐιΊιΙϋΐη οχε :ιΙι ϋΐα ιιιιιηϊιιοηΐο

8«ρ»τ3ΐ3 ηοη Γιιϊι, ηοε ίη ΐρβι ιίοιηυπι

«ΜΐΙ.'ΐιι 081 .ι Υ.:ΐ Ιιο ϊΐΐα (ΙεΓβΙίεΙβ. 8ι·ι1 ηεςυε Υβτ-

Ιιιιιη ρ:ΐ88ίοηΪ8 οιηηίβ εχρεΓδ αιιΐοη ρβββυιη εδί,

ςυβηινϊδ ϊη εβπιε ρβΐίεηΐε η^ϊιΐοπ·!. Είοπίιη υηα ι;ΐ

('.κΐΓΐη ηρροΐΐβΐίο 13Μ ϋεί, ηιιηιη Ιιοηιίηίδ, ηαΐυρχ

ν»·ΐΌ εΐ ρΓορί'ίυ οοηνεηίΐ, :ιι: ΐηιη βυδεερίβ ηοοαΐπίβ

3 Υιτίιο ιΐ3ΐιΐΓ3, (|ΐιαιιι Οοηιϊηιΐδ ίη >δβιιηαρΐ3 εβτηβ

Μΐ1)ί,Ίϋΐοιΐ8 ΟιΐΊβΐυδ ύίείΐυΓ. Υοπιιη ρ3£βυδ ίη ο.-ιπιο

β(1 ειιηι ηιοιίιιηι (ΙίείΐιΐΓ, ηυο Ρείηιβ Ιοευΐυδ εβί :

(,Ιιΐ'Ί.-,ΐιι ρα»*ο ρτο ηο6ϊ« ίη αιηιε ', ιριο

οιηιιί ρβΐίειιιΐί ΐ'υιιιϋιίοηε ϋίνίιιίΐίΐίοιη

Ιίοιιι : Μο^ιαικ^η^β^ηβι νίνι/καινι αιιΐ«ιη ιρίτίΐν 4.

Ι'-ΐ'ΚΟ, Ιιιιιΐί ^^ίνιιι, φιαη ΓΠ<Π"/ΙΧΙ«ΙΙΪ, ίιΐοη ιΐίχίΐ, ιιο

3 ρ3$Μοηίδ ει ΟΓεβιίοηίδ εχρεΓίβ Υονυο Γεΐίο.13 Ηυ-

ηι;ιιι;ι ικιΐιιΐ'.ι νίιΙΐΝΐΙιΐΓ, ϊΐ.:ι1 οιιιη εοιίϋΐη εοη]υηεΐ3.

01* ιά Ουιηίηυηι ΟΐΓίδΐιιιηςιυβ Γεείΐ Οβιΐδ ί(1 ηιιοά

οχ Μ»ΓΪ3 ςεηίΐυηι ει·3ΐ, εΐ οηιη «1ίνίηίΐ3ΐβ εορυΐ3-

ΐιιηι. Νοιι εηίιη Μ;ιΐ'ί;ι 1)οιΐϊ εχδΐίΐίΐ : υηάβ νοιΊιιιηι

ίΐίικί, /<·ι·ίί, ηιοχ »(ΙιΙίι1ίΐ.

δ«ϋ εΐ 3η§εΙιΐ8 («ιώΐ'ίοΐ ίηΙεΓΓΟ^βηΙί Μ.ΊΓΪ:»; : βκο-

ηιοάο Ι'ίιΊ ίίίΗΐΙ,φκιηίαιη νϊηιιη ηοη €θ^ηθίθθ? π·-

βροικίίι : δρίήΐιΐί ΟοηιΜ ινρίτνβη'κί ιη Ιβ, ει υίτίαι

Λΐιίκίιηί οί>ΗΐηΙ>ΓαΙ>ίΙ Ιέ. Ιάβοηαε </ΜΟΙ/ ^ψκΐυτ »αη-

νυΐΊΐϋίιΐίτ ΙΜ Ρίΐίια '. }ΛΙΛ οιιιιι ιϋχίΐ, φιοά

εχΐΓ3 οιιιηειη εοηίΓονεΓδίβιη ο1 ο Οεί Υυΐ-ΐχι

•Ικιιιιΐ (1υ1>ϊε Ρίΐίυηι εδδβ, <|υι ηεε

: ηεε εΙΓεείίοηβ ρπΐιΐικ ηΐϊ ΙυβΓΪΐ. 1Κ· δΐΐδοε-

ρΐα ,'ΐιιΐοιη ε Μ:ιι·ί;ι Ιιοιιιίηίδ ιι;ιΙιη:ι οιηι ;κΙιϋΐη-

ιιιεηΐο ίΐΐο, φιοά ί/ι'(/Η«(ιΐΓ, ίΐίικί :ιοι:ίρί ιΚΊκΊ, Ι'.ΙΙΙΊ-

αΐιιιη ει Οοπιίπιιιη (εοίί, ρεηηιΐε 3ΐ(|υβ ίη βΐϋβ Ιοοίδ

ιΐΓ,ιιιίΓι'Νΐι: ίιιιρίι'ΐη οηιηίβ ί,ιιηΐ , ηιτ, (ΙίΙ1ί<·ιιΙΐ:ιΐίίί

φ.ίιΙ((ΐΐ3ΐη οοιιΐίηεηΐ. 11.1, ίηηυαπι, ηυοιΐ Ιιοε Ιοοο

ιΐϊείίυι·, ίη ίηοαπιβιίοηο ροπΓεοΙιιηι οδΐ. Οιΐ3ΐ·ε ιιίΐιίΐ

051 ηιιοιΐ ΙΓι ςιιί νΐιχ βυχ ειίΓηηι ^βρυιιΐ, :ι!)ΐ ιπί δε

ίη ι·ι ιιιίτιιι ιιΐΐο ιιιυιΐο ραΙίβιΚυΓ. Οΰηίφίο νίνιιιη

ΥεΓϋ«η» 3 ν'ινο ΡηίΓε ρΓΟοεδίίΙ, Γιϋιΐδ Ρηΐι-ίδ, ηοη

31) εο ΕΓΟΛίιιβ. ΡΟΓΓΟ οιιιιιΐΛ ίη ίιιε3πιαΐΊοηο ρορ-

Ώς χα\ ό άγγελος Γαβριήλ φησιν, ερωτησάσης αυ

τής, ότι Πώς Ισται τούτο, έαεί άνδρα ου γιηάσκω ;

φησί · ΠΥεύμα Κνρίον έπεΛεύσεται έ.τΐ σε , χαΐ

δύταμις Ύψιστου έΛίσχιάσει σοι.&ιύ χαΐ το γετ-

ΥώμΐΥΰΐ άγιοΓ χΛι\θι\σεται ΥΙος θεού. "Οταν δε

εΓπη, χα'ι τύ γετνώμενοτ, Εδειξεν άχαταζητήτως περί

> θεού Λόγου, δτι Υιός εστίν αναμφιβόλως, ου χτισθείς,

ου ποιηθείς. Περ\ ' 8έ »πδ Μαρίας της ένιάρχου

οικονομίας , μετά προσθήκης , χαϊ τύ γεττώμεΓοΓ ,

τον Χριστόν χαϊ Κύριον εαοίησετ- ως έπ\ τοις

άλλοις (δήσεσι πάντα σαφώς έπληρώβη , χαϊ ουδέν

καμάτου περιέχουσιν. Οϋτω κα\ ενταύθα εν τη Ιν-

σάρκω παρουσία πεπλήρωτοι· κα'ι ουδεμία έστϊ

παρεκτροπή τοίς της ίδιας ζωής έπιμελουμίνοις.

Ζά'ΐ γαρ ό Λόγο," άπδ ίώντος Πατρδς, ΐίδί του Πα-

τρδς, χα\ ου χτιστός. Πάντα δί εν τη ένσάρκψ παρ

ουσία πεπλήρωται , ίνα μήτε φάντασμα ν«»ισβείη,

μήτε όμοούιιος ή σαρξ τϊ) άνω βεότητι, αλλά συν-

1 Αρί. ιι, 5!.

'· Ι·.·! ι ί(·:ι'.·ι·> 4ιίε

. νιι, 19. ' 1 ΡΟΙΓ. ιν, Ι. » Ι ΡοίΓ. ιι\, 18. ' ίυο. ι, 31 ΒΠ·]. ζ. ΓοΓίο τοΰτον.
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Γ,νωμένη ή ένανθρώπησις αυτού είς μίαν άπάθειαν, Α Γι·εΙη ϊΐιηΐ, ηβ ηιιΐ ϊιιηηϊδ φΐ[ϋϋ:ιηι $ρεεΐ('ί, ηιιΐ ιΐί-

μάλιατα μετά την εκ νεκρών άνάστασιν. Ούχέτι γ/ιρ

άχοθΓήσχει , φησί , θάτατος αυτόν ούκέτι χν·

.· ·-.·'·-'/. Έττι γαρ εΓς Κύριος, εις Χρίστδς, εΤς βασι-

λίί<;, εν δ;ς:3 Πατρδ; καθήμενο;, τδ σωματιχδν χα;

π/ευματιχδν, μία ϊνωσις, μία θεότης πνευματική, τα

αμφότερα φωτεινά κα'ι Ενδοξα. "Ετι δε ύπερβήσομαι

Ά ίητδν ίκανώς έρμηνευόμενον νομίζων, καΧ επί τα

Ιτίρα της1 αυτών είς άνατροπήν των άκουόντων έπι-

νενοημένα του λέγειν έπιλάβοιμι.

νίιιίΐΛΐί <οιΐΜΐ1>»Ιίΐιιΐί;ι1ί* Γ.ΊΓΟ ΠΐιΙόπΊιΐΓ, 36(1 ϊιι

ιιιιαπι ρ:ι<ί8ΪοιιΪ3 οχρεΓίοηι ιιίΐΙιιΐ'ίΓ ('οηιΙΊΓιυιιΐΐΐιΐ εοη-

8ΐ>οίαΐ3 ιι:ιΐιΐΓ3 Ιιοηπηϊδ ΙηΙοΙΙίξβΓείιΐΓ : ΚΙ ηιιού ρηκ-

οϊριιε ροδί Γεευιτεείίοηεηι Γοιιΐίςϊι. Λ'ΟΗ ΓΗΪΗΙ αηι-

ρ'ίκ* Η.ΉπίιΐΓ, ϊικ|ΐιίΙ; ηιοτί ίΐΐί νΐΐηι ηοη ιίοιηίηαύϊ-

(ΗΪ *. Κ&Ι οιιϊιη ιιιιιι* Οοιηίηιΐδ, ιιηυδ ΟΐΓΪ5ΐιΐ3 ,

766 "ηΐ15 π·χ:κΙ<Ιοχΐπ·:ιπι Ρ:ιΙπκ οοη$ί<Ιοη5, ιιηιιηι

ΐ|ΐιίιΙ(Ι.ιιιι 8ρίι ΐΐβίε ηπΓΪΙ(:ι· ιΊ (.'(ΐΓρηπ·ιιιιι ,

ιιιιίΐίΐ», ιπια βρ'ΐΓΪΙβΙΐδ ϋίνΊηϊΐαδ, 8ρ1εη(ΙθΓΪ>

.!'ΐπ;ι·ιριι·. ρίριιΐϋίίκιη. Υί'πιιη <\α Ιιοε Ιοοο Ιιαοίεικικ ; 3ίιιιικΙα οηϊιη 3 ηο1>Ϊ8 εχρίϊηαίιιιη 3Γΐ>ϊΐΓθΓ. Νιιικ; »ά

\\» νι'ΐιίηιιιΐιιιη. φΐ;« 30* ηικίϊοηΐϊιιηι ρεπιίειεπι »Ι) ΐΙΗ$ οχοο^ΐΐη(3 $υηΙ.

ΜΓ'. Φασ\ γαρ πάλιν (96) · Εί ϊστιν έχ της ουσίας ΧΙ,ΙΙΙ. Ηοε εηΐιη ιι1ι]ί<·ίιιιιΙ : δι εχ

-Λ\Ι Πατρδ;, τω; ουκ οίδε την ώραν χαϊ την ήμέραν,

Ολλί ίδίψ λόγιο ομολογεί τοις μαΟηταϊ; μη είδέναι ά ., Ρ:ιΐ(τ ιιονϊΐ ηεεε'ίΓε ιΓικι-ί

ί Πϊτήρ έπίσταται, φήσας, δτι Περί της ημέρας Μία, ίιιηιιϊΐ, βί ΛΟΓΟ Η(ΜΟ

έκείΓης χαϊ της ώρας ουδείς οΐδεΓ, ούτε οι Λγγε-

.Ιοί έτ ούρανψ , ούτε 6 Τΐίις , βί μη ό Πατήρ μό

νος ; Εί τοίνυν, φαβΧν, ό Πατήρ οΐδε, κι ι αύτδς ουκ

ο'{( , πω; δύναται ή αυτή θεότης Πατρδ; χα\ Τϊού

ύπίρχειν , οπότε & οίδεν ύ Πατήρ , ό Τΐδς αγνοεί ;

Όια 51 μυστιχώς, χα\ εν τη ένθέο) αυτού σοφία πρδς

άι^άλειαν γνώσεως αληθέστατης, ό Μονογενής διδά-

ιιχων ύφηγείτο, ούτοι άγνοούντες τα άνθρωποπαθή,

-ι/τι είς εαυτών βλάβην, ώσπερ δεινά ερπετά, χαϊ

ε!; εαυτών λύμην τα ύπδ του πανούργου θηρευτού

οίδελεασμένα άφαρπίζουσιν , ούχ είδότες, ό'τι τδ

ψεϋόος οϋίαμου σταθήσεται, ή δε αλήθεια πάντη τους

ιδίου; αυτής υίοΰς διορθοϋται, καΐ εξελέγχει τδ ψεΰ-

ό«;. Είπω γαρ ΰμΐν' οι την κακήν ύπόνοιαν περί του Ο

Χρίστου κεκτημένοι άπ' αρχής · Τί μείζον εστί κατά

φύσιν κι'ι πρδς την εΓδησιν, ό θεδς ό πάντων δεσπό-

•Γ,;, κα'ι Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή

ί, ήμερα ύπδ Πατρδ; , κα\ Υιού, κα'ι αγίου Πνεύμα

τος αγομένη τε , κα\ γινομένη, κα\ ή ώρα εκείνη;

Πάντως £ε βρωτώμενοι άναγκασΟήσονται άπ' αυτής

τη; αληθείας τδν Πατέρα μείζονα λέγειν, ως καΐ

ίϊτιν. Εί τοίνυν φάτκει ό Υΐδς λέγων Ουδείς οΊδβ

τύ? Πατέρα εί μη ό ϊ'ΐύς , χαϊ ουδείς οϊδε τον

Π<ν, εΙμή ό Πατήρ ' 6 τδ μείζον γινώσκων, τουτ-

έστι τδν Πατέρα , πώς τδ ηΌιον αγνοεί; Άλλα Ιστι

βΐΐα τα βήματα Πνεύματι άγίω λεγόμενα, άγνωστα

β τοΓς μη είληφίσι Πνεύματος αγίου δωρεάν κα\

χάριν. Τοιούτοι γαρ δντες οι προειρημένοι , άστατον

όχι, ςυοιηοίΐο ΙιοΓίΐιη 3ε ιΐϊοηι ίςηοΓηΐ, βεηυε (ριοιί

(ΓικίΊριιΙΙκ 8υΐ3 ΓβΐεΙιΐΓ? Οβ Λ\6

ηονίΐ, Η(?(/«ι« αηιρίί ίη αιΊο,

ηειμιβ Ι'ϊΐίιι*, ηϊ.ιΐ ίθ/κ« Γαία· ''. δ'ι ί^ίΙιΐΓ Ρ:ιΙΡΓ ιιιι-

νίι ηυοιΐ ί^ηοΓ.ιΐ ΐρββ, φιΐ ροίεβΐ Ρα(ΓΪ3 η ο Κϋϋ

οίΗΐϋΐη ε33θ ιΐίνίιιίΐηδ, ευιη Ρίϋιΐϋ ΐ|ΐι;ι; Ρ:ιΐι·ϊ εοςηϊΐα

δΐιηΐ ηεδεΪ3ΐ? \ΐ!Γΐιιη φΐ;ιι ιπν^Γκ-ο, βε ρνο ιΐίνϊηη

3υ3 δίΐρίηηΐΐίΐ 3(1 εβΓϋδβίπιχ δείεηΐίββ Πηιιΐΐαίειιι :ΙΓ.

ιιιιιιιϊίΓιΟΐιΐυιη Ι)οϊ Ρϊΐΐιΐδ ι!οεεη(1ο ρΓοροβυίΐ, ςιιχ^

(ρκ: 3ιΙ Ιηιιικιιιηιη εοηιΐϊΐϊοηεηι ηοεοηιηιοιίηία $ιιπ(,

ϊβίκΐΓΪ Ϊ3ΐϊ δΐιηιη «ι! ρεβίειη

(:ιηΐ|ΐι»ιη βεΓρβηΙβδ φΐΐιΐβιι

ειιΐΐίιΐο εβρίβΙΟΓε οχι-η ηιοιίαπι ει ϊ!1εεε1>ι·α ρείΐεείΐ ;

ιιοο ίίίικί &εηΙϊιιηΙ, Ιιαηε εβδε ιηοικίηεϋ ικιΙιίΓηιιι, ιιΐ

εοηίΐδίετβ ηυδρίβιη ροδδίΐ; ΓΟΙΙΙΜ νεπίβίειη ηοιι

εθ8 βοΐιιιη, φΐιΐΒ ΐαηφίαιη Π!ίθ3 Ιιηΐιεί,

ρβΓπίοίβπι Ιραίπιπί;

βειΐ εΐ ιιιοιιΐ.ιείιιηι οιιιηβ οοην'ιηοεΓΟ.

30

Ηοη

(Ίΐίιιι ρείετε Λ νοίιϊβ Γι1ΐ(.·ι, ο ηιϊ$ει·ί, ςυϊ (Ιέ Οιτίβίο

1)οιιιίιιο Ι3ΐ« ιιΐϋΐυ :ι!> Ίρβο ρΐ'ίιΐΓΪρ'ο $οη(ΊΐΪ3 : Γ.ε-

ηιΓιιΙ ίΐιΐ ικιιιιπο ιΓι^ιιίΐίΐΐΐΜΐι αυΐ εοξηϊΐϊοηεπι ιηη]ΐ!8

ε$£β νϊιΙΡΜίιΐΓ, Οειίδηε Ιίοιηϊηιιβ υιιιηίιιιη, αε Γ,ΙΚΊ-

Ποιηίηί ιιοβίΓΪ ,1 κιι Οιπ$1ί, 3η (ΙίιΐΗ ϊΙΙα νεί Ιιοι·;ι,

<]ΐι:ο 3 Γ:ιΙι·ι·, Ρίΐίο εΐ δρίΓίΙιι ςηιιοΐο ρΓΟίΙικΊΐιΐΓ

βίςυβ είΓιείΙιΐΓ? Νεεε8$ο εβί οιηηίηο νεί ϊρ83 ν<·π-

ΐηΐβ εοςεηΐε τεΒροικΙεπηΐ, ηιιιΐιο, ιιΐ τονετα ε$(,

ηκι]ιη·('ηι £836 ΡηίΓΟίιι. Ιΐηιμιε ππιι Ηοε Ρίΐϊιΐϋ 3$$β-

Γ»1 : Νιηιο ηονίΐ Γαΐηηι, ηϊιί Ρίΐίιιι ; εί ιιβηιο ηονίί

Πΐϊΐίΐιι ηίιί Ραίετ'; (ριί ηιιοιΐ ιηα]ιΐ5 ε$1, Ρ:ιΐΓνηι

ν'ιϋεΐίεεί, ηονϊι, ({ΐιοά ιηίιιιιβ ε$1, ί^ηοΓΒΓβ ςυϊ ρο·

1ε$1? δε<1 ε}υδΐηο(1Ί βιιιιΐ (Ιίνίηί ϊΐΐί 36Γΐιιοηε$, πΐ

πιιη εχ 83ΐιεΐί δρ!π(υ$ ηΙΙΙ.-ιΐπ ρροΐαΐί $ίη(, ηιϊηΐηιη

εί,· επιβλαβείς κα\ είςήσσονας παρεκτροπάς όλισβαί-

νουσαν.

Εχουσι κα\ τδ φρόνημα, τ,λϊθιόν τε την δ-.άνοιαν , Ο 8ΐ> Π1ί$ ρηνίρί:ιιιΐιιι·, (]ΐιί δρίηΐυι 33ηεΐϊ ιίοιιιιιιι

ςτ3ΐΪ3Πΐ<]Π6 ηοιι .ιεεερεΓίηΙ. Ι'.ΐφίΜΜίοιΙί πιιιι !Ι%ΓΟ-

Ιϊεϊ ΊΙΙι βϊηΐ, ιιΐ!*ΐ;ιΙιιϋ 61 ϊικοηςίαηΐί ίη^βηϊο, :ι<: 8ΐο-

ΓκΙ;ι ηιεηΐβ ρΓΐΐ'ΐΙίΐί $ιιιιΐ, ςυχ ίη

«ΐηυε ϊηΠιηοπιηι «ΓΠΙΠΙΙΙΙ ι1ίνρι·Ιί<·ιιΙ»

XI,IV. Ν«ηι Ι>Γ.ΓΙΠΊ·ΟΠ.' ίΐίοπιιιι ηιη.ιΐΊΙιιικ ροΐεκΐ,

((ΐιοιΐ 3 Οοηιΐηο ρτοιιιιηΐίβΐυΓ : Ειΐοΐι ραταΐί '·.

767 ^'"' 'κηι&' «ίΐπ' ρ^(ΐ^ιη^ι^, ΐΐ Ιβαηκε ναΐηκ

ίη >η<ιηίΙ>ιι» ναΐήι. Εί ΓΠ/Ι'Λ (αηι/ηαηι Ιιιιηί Μ;» ΓΙ,

ιΐωιιίιιηηι ιηνη *. ί/'< ιη'ιηι (ΗΤ άε ηο€ΐί,

ΜΑ·. Προΰιηντήσεται γαρ αϋτοΐς τδ ΰπ' αυτού

του Κυρίου είρημένον βτι Πνεσθε έτοιμοι. Μ

("σρύες <'·//ώ»· χβριβζαχΤμέηΜ , χαϊ ηΐ Λαμαά-

δΐς ύμωτ έτ ταΐς χερσ^ νμων. Καΐ ίσεσθε ως χα-

.Ιοί δοΰ.ίοι , αροσΚοχϋϊττες τύν Ιδιον δκσχότιρ·.

1 ΡΡΟ της ίοΠο ΰπ'. ΥβΙ τοίς αυτοί;. · Κ. εϊπωσιν, εΐ ήμίν. * Κοιη. νι, 9.

χιιι. 52. · Μβΐιΐι. χι, 27. · Μαηη. χϊΐν, 44. 7 Ι,ιιε. χιι, 55.

ΜαίιΗ. ΐϊΐν, 30 ; ΜΒΓΟ.

(96) Φασί γαρ .τ;ί.1ο-. Οο Ιιοε Μ.ΤΓΟΪ (εκίίηιοιιίο

·'· ·:·ΊΤ!ΐ ΛΙ!Ι:ΙΙΙ.ΙΜΙΙ- οι·3ΐ. 4 αάΐ'ίπΗ! Ατίακοι; Λιι-

Κΐΐ8(. 111). ι 0« Τπιιϊΐ.,εηρ. »2; ΗΐΙβΓ. ιχ 1)ί Τιΐη.,

ιΊ ;ι1ϋ εοιηρίυτεβ.
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ι.ν ιΐιΐΐίΐιίί (Ιία ί//α'. (.πι (Ί -,ηιι,ΐιι, Λρο8ΐο1ιι«

3δΙίρυΐ3ΙιΐΓ : Νοη αΐίδ, ίιΐφΐίι, ι,ΊηΊ'ΐ'ιι: ιιαι βΐϋ, &«ά

ιΐίΐ'ϊ ; ιΐι' ιΐίι'χ Ιαηηηαηι (ΗΓ νο( αρρΓΐΙαηάαΐ ·.

ΓΜΙΜ (Ιίεί ΠΙϋ ΐεηε1)ΓΪ8 ιιοιι ουϋυεβηΙιΐΓ, δε(1

δίηΐ, ηυοηίιιιιι φκι ιΐίε ιιβδείιιηΐ, εΐ ςιι» ΙιθΓ3 ιιοιι

εχβροείΒηΙ, (Ιοηιίηιΐδ ίρδΟΓυηι 3(1τεηίΐ ; ηίΐιϋ, ϋρίηορ,

3 δβΙΛ'ίδ 811Ϊ8, 30 ιΐϊι'ϊ Γΐΐίίδ 18, φΐί Ίί-ΙοΠΙΠΙ Ο1Ι1ΙΙΠΙΙ11

<·;ιΐι«:ι ίΐΐίδ ε8ΐ, δρίεηιΐίϋίδέίιηβ ΐίΐιιι ρΰΓ5θΐΐ3 3ε (Ιίνί-

ηίΐηΐε (1ί8εΐ'ερα1)ίΐ. Αε δϋίΐίεεί, ρεπικίε ιιΐ (Ιίεί ίΐ-

Ιίιιχ ϊμιιιιΐ'ί ίηΐ|ΐ:ιι·:ιΓκ|ΐκ·, ιιεβείαδ «·1 ίιηρΐ'υ(Ιεηδ οι·-

ι·π)ΐ:ιΙιίΐιιι·, Ιΐ3ε ίρ5» η: ηΐ3ηειΐδ 3ε (ΙοΓοεΙιιβ. Οιιίδ

3(1εη ίιιτίοδυδ εδί 3ο τεεοΓδ, ι:1 ε]ιΐδηιθ(1ί ςιιχ(ΐ3πι

«Ιβ ΟΐΓίδΙο εο^ίΐεΐ, ηίηιίηιηι ρ]υδϋ(1ηι ίΐΐυιη εοικίί-

ΐίοιιίδ εϊδε, (Ίφιχ Ιιοηιίηεδ 8υηΐ ο]ιΐ8 (Ιοηιίηιιΐιιί 3ε

(Ιίδοίρΐίηχ δυΙ)]ευΙί; ;>ιιΐ υΐ ιΙείεποΓεδ ϋΐί ηυί ίηιρβ-

)·3ΐί ίμιΐίΐιϊφκ: ΜΐιιΓί Εδί ϋΐιΐιΐ 83Π6 φΐ:ιπι 5ΐθΗ(Ιυΐη

3ε ΓίιΙΙπιΙιιιιι. Οιι;ιιιιο1>ι·ι·ιη ('πιιι Ιιχε ίΐα 8β Ιι:ι1κ.·ιν

ιιοφΚΊιΜί, ε( οπΗίο ίρ83 (·ιιιιι ΙΙΜΙ εοηιραΓ3ΐ3 η·ριι-

μιιιΐΓι· νί(Ιι.·;ιΙιΐΓ, ε\00§ίΐ3Πίΐ3 ηθ!)ίδ ;ιΓιι|ΐι:\ πιΐίο ε$1,

ιιΐ ιιΐΓΐ8(|ΐιε δίηε ιιΐΐβ εοηΐΓ3(1ίεΐίοηε 8α1νίδ, 3 ν6-

ι·Ίΐ;ιΐ6 ικιιι ι·χ<·ί(Ι:ιπιιι·ί. Μεηΐϊπ Γ)υίρρβ Οοηιίηιΐδ ηοη

ρηΐβδί, :ιιιί 3(1 νίΐιιιιι ηυ8ΐΓ3ηι ίιΐ5ΐίΐυεη(Ιαιη ΓηΐδΐΓ3

:;1Ϊ!|'ϊϊ'.ί ρΓχοίροΓε. Οιιοί·ίκ·;ι εοςηοδείΐ Ρ3ΐοΓ ιΐίειη

ϊΐΐιιιιι, εοςηοδείΐ εΐ Ρίΐίιΐδ, οοςηοδείι εΐ δρίήΐυδ

δ. Νέε εδί φΓι<1(]ΐΐ3ΐη ίη Γ.ιΐη· 3 Είΐίο ιΐϊνΐ'ΐ'-

3ΐιΙ ίη Ι-Ίΐίιι 3 δρίΐΊΐυ 8αηεΐο άίδεΓερβηβ;

», ιιΐιί ίιΐ ιΐι'ΐ-οχι: Γιιίι, εειίίδβίιηίδ

1)ΐΐδ Ο8ΐ(·η(1ίιηυδ, δαει·θ8ηηεΐ3ΐιι νίϋεϋεεί ΊΊ·ϊιιίΐ:ιΐεηι

υη3 ι];νι·ιΊΐ;ιΐι' εοηδίηΐ'β, ιΐΐ'φΐι: ςυίϋςυβηι (ΙίνοΓδίιιιι

ίιι βεδβ ν·3ηυιη(ΐυε οοηΙίηεΓΰ ; δεά ίρδ3ΠΊ οιηηίηο

}>' ι Ιι1(Ίίοικ:ιιι 6880, ίη ιμι.ι [π. ι ρ.τΙΊτΙιι ί,ϊιιΐ,

ιπιίιΐί; ι·ι δίη^κίατίδ ςΙοΓΪχ ρι·χι!ίε3ΐίο 3ε

ύοιηϊη;ιΐίο ΐτίΙιιιαίΗΓ.

ΧίιΥ. Οίεεδ : (Ιιη1 ίξίΐυι· Ιιοε ίΐΐβ <1ίοί1? ίαα φΐί-

(Ιι'ΙΙΙ 3ΐΐ38 Ι1θΙ)ίδ ΊΙΙ:ΐ (Ιίδρ(1ΐ3ΐ3 (]11%δΐίθ 681, 86(1 Ιΐίΐΐίΐ

ιικχίο ρνοΙΓώεΙ , ((ΐιοηιίηιιχ 63(1ειη ί!ΐ3 τερείαηιυδ

|ΗΚ· 1:κ·ο. Λκ[ΐιε εοδϋεη) ίΐΐοχ νενίδδίηιοδ δεΓηιοηεδ

υ8»Γρ3Γ6 ΙΜ'φΗ) ΙΙΗ! ρίμοΐιίΐ \ (Ί !(·(·|ιιπΙιΐϋ 3(1 ('ίΐιι-

ΐίοηεαι υΐίΐε , 3ΐφΐε 3(1 τεΓεΙΙεηϋοδ 3ί1νεΓ8»Γίθ8

ειιιηριίπιίε ορροΓίαηυηη νίύεΐυΓ. 8ίε Ίμίηπ· 8ε$ε ι·ε<

Ιι.ιΙκΊ. ΊΊ·Ίρ1ί(·ι·ιιι ίη ίΐΐο Ιοεο Οη·'ΐ8ΐιΐ8

ρροροδυ'ιΐ : Ι'.ΙΙΙΧΜΙΙ, δείρδίιηι 3ε οοοίεδίεδ

Ι·'.\ ι|ΐΓι1ιπ> ΡαΐΓί ΐ|ΐιί(Ιοηι 768 '"'1Ι$ (1'('' ιιοΐίΐίβηι

Ως γαρ Ληστές εν ννχ,τΐ, οϋιως ααραγί>·ετοί ή

•ήμερα. ΚαΧ ό άγιος Απόστολος φησιν Ούχ εστί

σκότους τέκνα, άΛΛίι ημέρας. Ινα ι\ ήμερα υμάς

μ'/Ι ως κΛέΛτι\ς χατα.1ά6τ[\. Εί τοίνυν οΐ υΙοΧ της

ήαέρας οϋχ \ιι& σκότους καλύπτονται, αλλά έτοιμοι

γίνονται, ότι $ ούχ οίδασιν ήμερα, χαΧ ί) ου προσδο-

κώσιν ώρα, ό δεσπότης αυτών παραγίνεται · αρά ου

διαλλάξει παρά τους αύτοΰ δούλους καΧ υιούς της

ημέρας δια την αυτού φωτεινήν ϋπόστασίν τβ χα\

θεότητα, αυτός αίτιος αϋτοΐς τούτων τυγχάνων. "Η

δτ·., ως οι άγνοοΰντες την ήμέραν , χαΧ μη έτοιμα-

σθέντες, καταληφθήσεται άγνοών, καΧ ύπ' ελαττώσει

τυγχάνων. Τίς δε μεμηνως ταύτα «βρΧ Κυρίου λο-

γίσοιτο, ότι αύτδς ίσται, ως οί ύπ' αυτού δεσποζό-

μενοι άνθρωποι, χαΧ μεμαθητευμένοι, ή ώςοί χείρους

' δια την αυτών άνετοιμασίαν καΧ Αγνοια·; ; ΚαΧ το

όλον έστ'ιν ήλίθιον. Ει τοίνυν ταύτα ου δύναται πλη-

ρούσΟαι , ό δε λόγος παρεκτεινόμενος αντίθετος τξ

χρήσει εύρεθήσεται· άρα ζητητέον έστΧ, τίνα τον λό-

γον εϋρωμεν, ϊνα , άναντιθέτως των αμφοτέρων σω

ζόμενων , μη έκτραπώμεν της αληθείας. Αδύνατον

γαρ τον Κύριον ψεύδίσθαι , χαΧ αδύνατον αυτόν μά

την τάς εξηγήσεις εις ήμετέραν ζωήν ποιεΐσΟαι. Γι-

νώσκει τοίνυν & Πατήρ, γινώσκει ό Υΐδς, γινώ?χει το

άγιον Πνεύμα. Ουδέν γαρ εν ΠατρΧ διηλλαγμένον

παρά τδν Υίδν, ουδέ ίν Υίψ παρηλλαγμένον παρά Λ

Πνεύμα, ως εν εκάστη των προειρημένων αιρέσεων

εν χρεία καταστάντες άπεδείξαμεν, εξ αληθινών

συστάσεων την Τριάδα είναι μίαν θεότητα , καΧ μη

δέν Ιχειν εν εαυτή παρηλλαγμένον, αλλά τδ πάν τε-

λειότης, τρία τέλεια, μία δοξολογία, χαΐ μ(α χυ-

ριότης.

ΜΕ'. Άλλ' έρεΐς μοι · Τίνι τοίνυν τζ> λόγω εΓρηχε

τούτο; ΚαΧ ?)δη μεν άλλη μοι περΧ του λόγου τούτοι*

πέφρασται' ουδέν δε χωλύσει τοις αύτοϊς προσβείναι.

ΚαΧ τα αυτά αληθινά ρ'ήματα λέγειν έμοΧ μεν ούχ

όκνηρδν , τοϊς δε έντυγχάνουσιν ασφαλές Εσται , τοις

δε έναντίοις εις ίλεγχον. Ή γαρ ύπόθεσις τούτο»

Εχει τ&ν τρόπον. Τρία γαρ τάγματα εν ταυτω ύπ-

εισήνεγχεν εν μέσω, Πατέρα, χαΧ εαυτόν, χαι πάντας

αγγέλους εν ούρανώ. ΚαΧ τω μεν ΠατρΧ άπέδωκε τ4

είδέναι, ου μόνον εΐ?ησιν υποδεικνύων χαΧ γνώσ-.ν,

(Ιεΐιιΐίΐ. Νειμιε Ιιβηο δοΐυιη ίηϋϊεβνίΐ, ίβ<1 εΐ «!ί3 .» αλλά χαι τα άει παρά ΠατρΧ χαΧ παρά Υίώ άναμ^ι-

ιΐείΐαίε δίηβ ηΐΐα δόλως χεκρατημένα τε χαΧ γεγεννημένα, χαι είργα-ιιιιιΐιίιι, ςυχ ίιι Ρίΐπβ 3ε Είΐίί ροΐεϋΐοίε

Γΐ-,ιιίπΐΥΓί'-ίιι ρεΓρεΙυο Γιιεπιηΐ, ηυα'(|υε :ι!ι ίΐΐίδ ρπο-

ι1ιιε!3 3ε ρηρΓοοΙα βυηΐ. Νονίΐ ίΐηηαε Ραΐετ (Ιίεπι

ϋίαιη; ηονίΐ, ίπίμιαιη, εΐ ρροϋυχϊΐ, αο ]ιΐ(]ίεανίΐ,

ρροιιΐ ίη ^03ηη^8 Ενβη^εΐίο Οοιηίηιι$ ιι:ιπ·;ιΐ : Ρα-

ΐ€Γ, ίηφίίΐ, ηεηιϊηειιι }αάίοα(>ίΙ, ίβά οηιιιβ }ιΐίΙίΰίιιη

ι',,-ιΙΊΐ Ρίΐίο '·. !1ιιυ πι'ιιιι !ρ$0 ι|Γ.ι:.| ]υϋίείυΓη ιΐ 'ιΐίΐ,

}ιΐ(ΙΊε3$$ε ρηΐ3η(1ιΐ8 εδί. Ετξο ειιηι ]υ(1ίϋ3νεπΐ, ηονίι

(]ΐΐ3ΐιι!ο δίΐ ΙΠ.ι (1ίε$ νεηΙϋΓ3. Νιπιΐ </,«; ηοη €ηά\ι ίη

/'Ί'ί'ΐιι», }αιη ΐικίκαΐαί αϊ '. Νοη ςιιοίΐ ]ιι·1ίι ϊϋΐιι

ίηηι ρι·»ΐΐεΓίεΓίΐ, δβ<1 (|(ΐθ(1 φ^ιχ ΐιιηε Γιιΐυι·» 5ΐιη(

(1ί (]ϋί(Ι(1αηι ίη

χεχρατημενα ·

σμένα. ΚαΧ ό μεν Πατήρ ο!δε την ήμέραν · οίδεν α^ι-

τήν χαΧ είργάσατο, χαΧ πέτραχε. χαΧ Εχρινεν, ως

έφη ίν τιο χατά Ίωάννην Εύαγγελίψ · ότι Ό Πατϊιρ

οΰδέΐ'α χρίΓεϊ, άΛΛα τη»· πάσαν χρίσιν δέδωχε

τφ Τίφ. Εν γαρ τω δεδωχέναι , χέχριχεν. Κρίνος

τοίνυν ϊγνοι, γνοΰς οίδε πότε Ερχεται. Ό γαρ μη 3ΐ·

στενών εις ΐύν Υΐύν ήδη χέχριιαι, ου της κρίσεως

παρελθούσης , αλλά των τότε μελλόντων --.-'·-·, ήοη

άποδεικνυμένων, ως χαΧ έπΧ τύπω τδ τοιούτον πλη

ρούται. Οίδϊ · γαρ ή Γραφή είδηιΐΜ χαΧ είδησιν, ως κιΧ

πολλάκις εις τδ συνεκτικδν κατερχόμενοι άπδ όμοιω-

1 1 ΤΙι·55. ν. 2. « ίΐ'κΐ. 4. » Ρϋίΐΐρρ. ίιι, 1. * ]οβη. ν, 22. ' ίοζα. ιιι, 18. 6 Οοο«1 ηοηηΐΐιϋ
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ρλτων και παραδειγμάτων των ήδη πεπραγματευ- Α ηο^οΐίο ΓβπΓιΙΟΓ. Ουίρρο δοιϊρΐιιι-α ιιοιι ιιιιιΐϋΐ

μένων την »αφήνει«ν καΐ την φράσιν εκάστης ύπο- δείεηΐίχ. βοηιΐδ οοηιρΙεοΐΊΐϋΓ. ϋα,Ίοηιιη ςιιοίΐ Ιιηο-

•ίσεως, παριστώντες ου βιελείψαμεν. Ιβιιιιβ δ.τρο 30 οοηβΙβηΙΟΓ ΓοοΊιιΐϋδ, υΐ αΑ ΐ'οΐ, ςιια

*Ιβ .ιμΐίιΐΓ, ϊΐΐυβίι-αΐίηηειη βΐ βχρΚοαΓιοηεηι δίιηίΐίίικίίηεδ ηιΐΒδίΙηιη οι εχεηιρίβ ρΓοροηει-εηιυδ εχ ρΓ3Β-

ΐβπιϊβ Γβ1)«« 0ο ββδίϊδ, 3 ςαίΙ)υ8 Λα βι^ιιηιειιΐυηι ϊρδίιιη ει οορυΐ άίδρυΐαΐίοπίδ ρΒΓνβηίι-οιηιΐδ, κΐβιιι

ϊη |Ί,ι·Μ·ιιΐι;ι Γαοίεηϋιιηι ]ιιιΙιι·ο.

ΧΙιΥΙ. Ο,υβΓβ βΐΐίυδ ΓβροΓιΐο ρπηοίρίο, »ι! ειιπ»

ιιιοιίιιιιι ειιηι ί!Ιί$ αςβηιυδ. ~0ιιί(1 Ι3ηύειη θίοίιίβ*

Νυιιι Αίίαιιιιΐδ υχοΓβηι Εν3ΐη νεί 3η(β ρεοοβίιιιη .ΊΟ

νίοΐ.ιΐίΐιη Ιεββηι ηονοηΐ, ηεοηο? Νοη ροίοδίίδ νοπ-

ΐαίί ι·6ριΐ£ΐιαι·6. ΝΊδί οηίηι ίη ηυ]ιΐδ ΓΟΪ ίιιίεΙΙίξΟΜίίη

Γεοΐ3 |>ΓΟ{»Γ6<Η νείίΐίδ, ίηοΐΐΐίιηβ οοηνίηοοιηίιιί.

Εταηΐ, ϊηηιιϊΐ δοπρίιΐΓΒ *, ηηάί , ηαο ριιάοτβ α/β-

,Ί,·!·ιι:ιΐΐίΐ·. Αΐ(|ΐιί πιπί ηικίϊ εηηΐ, ηεςιιο Ι3ΐιιοη (·χ(·ί :

β 1)110:1 φΐ'κίπιι ίιιΙί»·ίιιπ ιιοιι ροΐβδίίδ, .ιπΐ ηοη \ί·ίι·ιι.!ι

|.:ΐ( ιι!ί;ιΙ(· ρΐ'Χ'ίΙίΙΟδ 88δ6Γ6Γ6. Υίΐΐίΐ βηίηΐ , ίηι]ΙΙ)1 ,

Ι-.ΓΙΙ ίί'/ίίΗ,'ίί, ι/αιαιίκιη Ιι,ιιαιιη αϊ αά οοηΐάεηάνηι,

α ι>ι<Ιι-Ιιηιιη νιοι '. Γτοίηιίεφίε εΐ Α(ΐ3ηιιΐδ ϋΐ3ΐιι

ηυνο'31, εΐ υΐτίφαε δε ιηυΐυο οοςηοδεε1)3ηΙ 30 ν'κίε-

1)3ηΐ, εΐ Ι3ηιεη Ιοηςο ροδίεα ΙϋπιροΓβ, ιιΐ 8εη ρΐυ πι

τι;ιπ·;ιΐ, €θ(/ηονίΙ Αάαηι Εναιη αιη}ηιΐι·»ι ιιιαηι ". 8β<1

ιιίιιιίπιιιι ρΓΪΟΓ ΠΙ;ι £θ(;ηί(ίο 30 νίβίο (Ιέ 63 ηοΐίΐίη,

((Π. ι· \ ίιΐΐ'ΐΐιΐί δΟΠδυ ιΊ ίΐιΙι·ΙΙίμι'ΐιΐί;ι οοηί(3ΐ, 3ε(;ίρί-

ΐιιι·. Αϊ Μ·ι.Ίπκ1:ι ρρχίβΓ ηοΐίΐίηιη υβιιηι ηιιοςιιο

οοιη ρΙεοΐίΙυΓ. Οιιοηιβιΐιηοιίυηι Οηνΐ(1ϊ ,τΐηΐβ ]3ΐη 8Π«·

οΐϊ εοηΐίξίΐ, υΐ δοπρίυηι οβί : Ει «ρηκίί ϋαν'κΐ, £1 ηοη

Εί άιχΐτνηΐ ίί απ: ίΐιϊ : (}ιια:ταΐαΓ Ι·.Ί/(

Ει ίηΐοιία β3ΐ Λίίίίηί 8ιιηαηιίΙΐ$. Εί :ιιΙ, : Οαΐβ-

Ι/«Η»Ι, ΐΐ άοτηΐίΐίίαΐ πι»ι ί/ΐιι. Ει ηοη οο-

Μ<7'. Λάβωμεν τοίνυν έξυπαρχής αύθις, και

τούτων εΓπωμεν. Τί φάτε, ώ ούτοι ; "Ηδει 'Λδάμ Ε&αν

την γυναϊκ* αυτού κα\ πρδ της παρακοής κα\ παρα

βάσεως, ί) ουκ ίδει; Κα\ ου δύνασθε άντειπεϊν τί)

ΟΛηθεία. Εάν γαρ μη θελήσητε όρθοποδήσαι πρδς

τδν τοιούτον νουν, έλίγχθήσεσθε. Ήσαν γαρ, φησ'ι,

γιψνοΐ,χαΐ ουκ ήσχννοντο· γυμνών δε αυτών δν-

των , κα\ ου τυφλωττόντων · οΟτε γαρ τοΰτο άρνήσα-

σΟαι δύνατθε, μη βλέποντας αυτούς ομόλογη σαι ·

Είδε γαρ , φησ\ν, Εΰα τύ ξύΛον, δτι χαΛύν είς

βρώσιν, χαΐ ώραΐον του χατανοήσαι. "Αρα γοΰν

£δει, κα\ ^δεισαν. Είδότες δε, κα\ όρώντες, αλλήλους

ίπεγίνωσκον. ΤΗν μετά πολΰν · χρόνον, φησ\ν ή Γρα

φή, χαΐ ίγνω Αδάμ Εϋαν την γυναίκα αυτόν.

"Αλλά την μεν πρώτην εΓδησιν κα\ βλέψιν περί είδη-

σίως βι'ίράσεω; συνιστσμένης λέγει και δια εννοίας·

τχρ\ Κ της δευτέρας γνώσεως, περ\ είδήσεως καΐ

χρήσεως απαγγέλλει · ως καί που Δα6\δ γηράσας ,

ως λέγει ή θεία Γραφή · ΚαΙ έγήρασε Αα61δ, χαΐ

ουκ Μερμαΐνετο. ΚαΙ εΊπον αύτφ οΐ παίδες αύ-

τοΰ · Ζητηθήτω τώβασιΛεΐ παρθένος. ΚαΙ ευρέθη

Ά€ισάκ ή Σνναμϊτις. Καί φησιν · "ΕθαΛχεν αυ

τόν, χαΐ συνεκοιμάτο αύτφ. Καϊ ούχ Ιγνω αυτήν

Λα6ίδ. Την σύσσωμον κα\ σΰμπλευρον πώς ούκί,δει; Ο ^αουίί αιιιι ΟαΜ1. ^ιι;β^ο (\αχ 3(1 ρ]ιΐ3 οονρυδ 30

'Αλλ' ενταύθα εΓδησιν ου την δι' εύνοιας ' διηγείται,

αλλά την δια χρήσεως. Και γαρ κα\ επί του Ίακώβ'

δτς μεν γαρ επτά έτη ετύγχανε ποιμαίνων μετά 'Ρα-

χήλ κα\ Αίας, κα\ η"δει αύτάς · 8τε δε περί της συν-

,τ ;: :ι; της του σεμνού αυτών γάμου διηγείται, φη-

οίν · "Εγνω Λίαν την γυναίκα αυτόν. "Οτι ή μεν

ίΐρώτη εΕδησις δι' εννοίας η"ν καϊ δι' οράσεως, ή δε

δευτέρα γνώσις κα\ είδησις περί χρήσεως κα\ ενερ

γείας. Ούτω καΐ Ιν τη θεία Γραφί) · "Εγνω Κύριος

τους δντας αυτόν. Ούχ ως άγνοοϋντας ' τους μη

δντας, αλλά τδ εναργές της του Κυρίου αντιλήψεως

σημαίνει- κα\, Άπόστητε αχ" έμον, υί εργάται της

ανομίας, οΰπω ίγνων υμάς. ΤΑρα ουκ <)δει αύτοΰς

χατά εΓδησιν ; 'Αλλ' επειδή ουκ Τ)σ·χν Λξιοι αυτού, τδ

•πρακτικδν άπ' αυτών αναιρεί. Κα\ εν &λλω τίπΐι) ·

"Υμάς Ιγνων εκ πάντων εθνών. ΤΑρα γαρ τα Εθνη

πάντα , και ό άριθμδς πάσης άνΟρωποτητος άπδ της

αυτού γνώσεως παραλέλειπται ; Κα\ ούχ\ μαΐλον αί

τρίχες εκάστης κεφαλής άνθρωπου, των τε αΟτώ 6ου-

λευίντων κα\ των αϋτώ άπειθούντων ου γινώσκονται ;

Κα\ έδΰΰς γαρ τάς έχ, δεξιών οίδεν ό θεός. "Αρα,

γαρ αγνοεί τάς εξ αριστερών ; Κα\ πόσα εστί τοι-

αΰτα ειπείν περί είδήσεως και είδήσεως;

ϊρ&ί >ι·ι \ ,ιιιιΐ , φΐ:π! ()'.ιί ί ίιι ρ^ππ :ιι ιΐ,'ί ιΠΙ ;ιιι! , ;ι|ι ΟΟιΙοπΐ ίΐΐιι 1Ι0801ΙΙ11ΙΙΓ? ΙΐϋΙΠ : Υίαί ηαα; α ιίι'.ι ΙΙ/Λ

>«·;.' ίΐ.'ΐίί II, ιι^ ". Νιιιιι δίΐ1Ϊ8ΐΓ38 ίμιιυι.ιΐ'ί \,Ι:ι;ιιιι ιιιιιΐΐ;) ΐιΐ "ϋΐΐυδ (1θ 00§Ι)ίΙ'ΐΟΙ11Ιΐη (ΙΐΜ-ΐ'ΐιιιίιιι; 001)11110-

ιιιπι ,,ι ι ρο85υηΙ?

1 Ρ. τοίνυν. · 6θΓ. εννοίας. ' ΟΟΓ. άγνοοϋντος. * ΰεη. ιι, 2ΰ. " Οι'ΐι. ίιι, 6 · ββη. ιν, 1. ' III Κοβ.

ι, 2 3Φ1- ' Οοη. χχιχ.31. >·Ι1 Τΐιη. π, 19. " ίυο. χπι, 37. " ϋοιιΐ. »ιν, 2. " Μαΐΐΐι. χ, δΟ; Ι,ιιι·.

χιι, 7. " Ριον. ιν, 27.

Ι3ΐυδ 3ΐ'ου1)3ΐ)3ΐ, ηιιιιι οαιη Ι^ΙΗΙΙΜΠ; Ι);ινίιί ροΙπί(?

Ιιοο ίη Ιοοο 769 """ ('(' Γίι εοςηίιίοηε Ιο-

ΐ)ΐι;ΐ! δο)3 ,ιιπιιιι οοηφΓοΙιεηδίοηε οοιίδίηΐ,

Μ!ΐ1 ΐ|";<> ;"' 118(1111 π·Γ('Γΐιιι·. Νηηι οΐ ίϋβιη (1ε .Ι:ΐ(·η!ι

1151Π |Ι;Ι[ΠΓ : ΐ|ΐιι δορίβηι 3ηηοδ ππιι Π^οηοΐβ εΐ Ι.Ί;»

{•600Γ3 ρβνεΓΛΐ, ε38ί|υβ ρΓθΙ)0 ΟΟ^ηΟνΟΓΒΐ. ΝΊΙΐίΙΟ-

ιιιπιιΐί; πιπί (1ε Ιιοηοδίίδ ίΐίοπιιη ηιιρίϋΒ 5ιτίρΐιιπι

ΙοςυίΙιΐΓ, €ο<)ηονίΐ , ίηφίίΐ, ΙΛιιιη «ϊΟΓβιη ιιιαιιι ".

0_ιιθ(1 νίϋεΐίεεί ρΓίηι» εοςηίΐίο 3ΐ1 ίηΙεΙΓιςβηΐίαπι οι

νίιΐοκίί δειίδυιη , ροδίεποΓ 3(ί ιΐδϋηι αοΐίοηβηΐφίο

ΓείοΓ3ΐυΓ. ΕοοΌιη ιηοιίο οΐ ίη βηοΓίβ ίίΐίοπβ Ιοβί-

ιηιΐδ : Γ.υιρκιΐΊΐ Οοηιίηια φιί ίίΐηΐ ιγι» '. Νοη φίοιΐ

εοδ ί^ηοπΊ, (|ΐιί δΐιί ηοη δΐιιιΐ, δεα* ϋίνίηχ εο^ηίΐίο-

ηίδ 3ε ρβΓΓοοΙίοηίδ νίβ εΐ ε(Ηο3είΐ38 βχρΓΪηΓιΐιΐΓ.

Ο Ιίειη ίΐΐιιιΐ : Οίκίάΐΐί α ηιβ, ορβτατΗ ΐηίι\ηίΐαΐη :

ηαοίο νοί ". Νϋηι ϊΐΐοδ, ηυοά 3(1 οο^ηίΐίοηβηι 3ΐΐί·

ηεΐ, ΙΙΙ·Μ ιι·1ι;ιΐ ? δΰϋ ηίηιίηιηι, ΐ|ΐιι>ιΙ ίρδο (Ιίςηί ιιοιι

(•ι.ΐ'ΐΐ, οοςηίΐίοηϊδ ίΐΐίιΐϋ εηΐοΊειιΙίαπι οο νεηΐιο δυδίυ-

ίίί. Α(1 ηχσ ίη 3ΐίο Ιοοο : Υοι, ϊηφίίΐ, ηουΐ «χ ο»ι ·

ηβηΐίΙ)Η$ίι. !ΐ3ΐιο νοτο? Νβΐίοηεδ οηιηεδ »ο

Ιιυηι.Ίΐιί ςβηεΓίβ ηιυ!ΐίΐυ(1ο ίΐϋυβ οο^ηίΐίοηϊ

δυ!ιΙι·:ι1ιεΙιΐΓ? Αηιιοη ο οοη(Γ3ΐ·ίο νεί ι·3ρΊΙΓι, φΐί ίη

ηι,ιΐΜ|'.ί(· Ιιοηΐίηίδ (·3ρίΐο δΐιηΐ", Ι..ΜΙΙ πιιιιηι ΐ)Π|
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ΧΙΛΗΙ. Οιιαηιο1>Γβιη Ιιοο ίρβιιι» ιιηΐββιιίΐυϊ ϋεΐ Α ΜΖ'. Ούτω και ό μονογενής ΥΙος του θεού. Επειδή

Γίΐϊικ νοίιιίΐ. Ν3ΐιι ειιιη ΙΉΙιτ Ρίϋο ]υιϋ(·Ίιιιιι οοιιι-

ηιϊδεπί ·, νΐοΐδδϊηι Ιιϊο ]ΐΐ(1ίοϋ ϊΐΐίυδ ΓΟβίπΐ'ιοηριη

ΡαΐΓΪ ιΐβΐυΐϊΐ : Ναηο, ϊηςιιϊΐ, ηοβίι άϊαη,ιιΐίί Γαίβτ'.

(}αοά ιΐυοίιυδ ηιοάίδ εχρϋεβη ρυΐεδί. Γιϊπιιιιιι ςιιοιΐ

ΐ|α;ιικ1ο νι-ηΐιιη δίΐ ίηΙεΙΓ^αΙ ; πιιη εχ ίΐΐίιΐδ ιιιιΐιι

80 νοΙιιιιΟίε 1ιθΓ3 ΪΙΙ.ι ;«·. (Κεβ βϋνεηΐαΐ. 8ι:πιηιΙο

ίιίβο ηοβδβ (ΙϊοϊΙιΐΓ, ςυοά Γίϋο δυο ριη οιηιιβιιι Η-

Ιίΐιι ]ιι<Γκ·ϋ Γυηοΐίοηειη ΐπιιΐϊιΐϋπΐ. Νέο ηιίιιυδ ηυϊο

ίρ$ϊ Οεί ΓίΗο, ιιΐροΐο ϋεο, ηεε υ!ΐ3 π: 3 ΙΊιΐπ; ιΐί-

νεΓ8θ, ε3ΐ]εηι β&Ι Ιπΐιιιοικίιι εο^ηίΐϊο. (]ιι:ιπ; ι·1 ιϋειιι

ϊΐίαιη ηυνϊΐ, εΐ οιιιηιίειιι ρπκΐιΐΰϊΐ, 30 ρειΤιείΙ, εΙ]υ-

«Γιείιιιιι 3(1ιηίηΊ8ΐΓ3ΐ, ηβε 3ΐ)$ςιΐϋ 111» ρΓΟΓδίΐδ :κΙνο

ιιίεΐ. ΓΊεφίε Ι3ΐηεη, ςυοά 3(1 εΟεεΙϊοηειη ρεΓίίηεΐ,

βηιη ηοϊϊβ ιΙί<:ίΐιιι·, ςυία ηοικίιιιιι ]ικΙίοπιιη ίηδίϊΐυίΐ.

ΝΒΙΛ εΐ ίιιιμίϊ ;κΙΙιικ: ίιηρίεΐ3ΐβιη βχΰΓεεηΙ, εΐ ίι^υδίί Β ό διάβολος ενεργεί, καΧ αιρέσεις έπανίστανται· χαΧ ή

;ιϋειιίΐ ρι·ι· νϊιιι ιι.κιιι-ριιιιΐ ; εΐ 8ΐυρΓα(οΐ'εδ, 3ϋιιΙΙεπ, πλάνη εργάζεται, έως ενέγκη αυτήν την ήμέραν ό

30 ΝΪιιιιιΙ;ιει·οπιιιι ΟυΙΐΟΓεδ Π;»(,'ίΙί:ι ΒΙΚΙ

£ΐ ιΐίίΐΐοΐιιχ ιιιοΐίΐιιι· αΐίςυίιΐ ; ει Ι)ΧΓβ86£ ίι

εΐ ΠΤΟΠΗΙΙ Ι;ιΚίΙ:ΐ!> φι:ιιιιρ1ιιιίιιι:ι ιιιαυΙπιιιιΙιΐΓ,

(Ιοικκ·, ϊΐ:ϋϊ(:ι·ι ιΐίεηι ϋΐιιιιι Κίΐίιΐδ ϋεί ρΓθίϋΓ3ΐ, 61

ιιιιί(·ιιϊ(|Μ(· ςιιθ(1 ]ΙΙΝ[ΙΙΙΠ ε$1 770 «ιιπΙ>ιι;ιΐ; Ιυηι

ιΐΐ'ΐιιιιιη, ϊΐΐαηι ιιοδβε ϋίεεΙυΓ, Ικκ: εϋΐ νϊ «ιιη, βε ρο-

Ιΐ!8ΐ3ΐβ Ι';κ·ι:ι·ι·. ΕΓ^Ο ίΐΐιιιΐ ϊη Ι'.ιΐι-ϋ (Ιιιυΐχι» ιιιυιΐ.»

ιιηρΙεΙιΐΓ ; ίιι Γίΐιο νι,τυ $εϊϋΐιΓια ει εο^ηίΐίοπε ιεηιιβ ;

ικ:ο, ίϋ ΐ:ιιηεη ί^ηοΐ'αΐ; 8βίΙ ιιοηιΐυηι αί-ΐίοηε ίρ;>3

ρ3ΓΓϋθίΙ; ιιοικίιιιιι οηίιη ]ιιι!ί( ;ινίΙ. Αιΐξβΐίϊ ροιτο

«1υοϋιι$ ιηοιίϊϋ Ιι;«:<·. εο^ηϊΐίο (ΙείΓβΙΓιΙυΓ : φίοιΐ

(|ΐι»ηιΙιι Ι'υΐιΐΓ» ϋίι ΐιιΙεΙΙί£3ηΙ, πεο 3ϋΙίοηε ίρ.·

§Ηθ5ε3ΐι(, Ιιοο 881 ιιίΐιίΐ 3<1ΙΐϋΟ εβεοεΓΪιιΙ. (Ιπίρρι· πρόληψιν ίαυτοΐς τα δεινά έπισπωμένων έστρατεύ ·

ιιηικίιιιιι ιη:ιικΙ;ιΐιπιι ίΐΐίβ εκί, ιιΐ εχεαηΐ^ εΐ ίηιρίοδ ' σατο, διαφόρως ίκαστο; καΟ' εαυτού εις τον Υίδν

νείιιΐ Ιοίίιιιιι ίιι ΓαβείουΙοδ εοΙ1ί^3ηΙ, εΐ ϊ§ιιί :ι<1 εοιη- του θεού τα ήσσονα χαΧ ήλαττωμένα §

ΙιυπΊιιΙιιπι ρΓ%ρ3ΐ·εηΙ'. Αηίπΐ3(1νει·ΙίΐΪ5, ορίπΟΓ, ο έπιχειρούντες.

ϋΙ)3Γίδ8ίΐ)ΐί, Οβϊςυβ ΚΟΙΛΙ, εο$ οπιπεέ , ηυί κροιιΐε ϋΐι;ι 3πϊπιϊςυβ ρΓοροβίΙο «ϋιί ροπιΊείειιι

(Γυ$ΐΓ3 νεπίβΐί ΙοΙΙιιηι ίιιίεΓΓε, ουιπ ιιπυβςυίςςυε πια^ηο κιιο ιικιΐο, (1ίνει·83 )·3ΐϊυιιε ίιιίεήοιειη ηιιαιη-

«Ιαιΐ) Γοηιΐίιίυιιί'ΐιι 30 βΟΓίεηι Οεί Ρίϋο ροΓ «υιηιηαιη εοηΐυιηείίβιιι οοηβΐιιν :Ι.ΗΙ·Ι ίΐκιιι·. Τ·

XI, VIII. ν^πιηι οιπη Ιιαείεηυδ *1ε ϊΐΐο δεπρίυπε ΜΙΓ. Άλλα χαΧ ταύτης Ικανώς την φράσιν ΙΛ-

Ιοοο 83ΐΊδ πιιιΐΐ» ι.Ιίχο'ΐιιιιΐ5, €5εΐ8Γ3, ςιΐίβ 3Ϊ) ίΐΐιβ ποιημένοι, έπ' αλλάς πάλιν αυτών λέξεις δώμίν τον

νουν, συν τη του θεού δυνάμει. Οί γαρ γεννάδαι χα\

εϊς πάντα ευτολμοι, καίτοι γε όμολογοΰντες οΰχΧ κατά

τους Μανιχαίους, ουδέ κατά αλλάς πολλάς αΙρέσεις,

αλλά καν τδ κατά σάρκα αληθές κατέχοντες, καΧ

αύτδ δε ελλιπώς, κα\ ου πληρέστατα. Όμολογοΰσι

γαρ τδν Σωτήρα σάρκα άληθινώς έσχηκέναι. Άκούο·/-

τες δε άπ' αυτού του Ευαγγελίου, ότι κέκμηκεν έχ

της όδοιπορίας, κα\ έπείνησε, καΐ έδίψησε, καΧ έκοι-

μήθη, καΧ ανέστη, ταύτα πάντα συνάξαντες, εις την

θεότητα άναφέρουσι την αύτοΰ, βουλόμενοι την θεό

τητα αύτοΰ ως εκ των τοιούτων υποθέσεων άπαλλο-

γάρ ό Πατήρ την κρίσιν δέδωκε τφ Υίφ, την της

γνώσεως και κρίσεως γνώσιν άτ.έδωκεν ήδη τφ Πα-

τρ£ · 2τι Ουδείς οΊδε τήτ ήμέραΓ, ει /"'( ύ Πατήρ '

κατά δύο τρόπους, δτι οίδε, πότε Ερχεται· καΧ γαρ

έπΧ τη αυτού έξουσίϊή ήμερα κοί ώρα Ερχεται. ΚαΧ

οΐδεν αυτήν · ήδη γαρ πέπρακται αύτφ παραδεδο-

μένη ή κρίσις τφ Μονογενεϊ. Οϋτω χαΧ ΐν τφ μονο-

γενεϊ Υίφ του θεοΰ, θεφ δντι, χαΧ μηδέν άπδ Πατρδς

•παρηλλαγμένω, ή αυτή εϊδησις. Αύτδς γαρ ο'δεν

αυτήν, καΧ αύτδς άγει αυτήν, χαΧ φέρει, καΧ τελεί,

καΧ κρίνει · καΧ άνευ αυτού ουκ ϊρχεται. Ουπω δϊ

Ιγνω αυτήν κατά πρ3ςιν, τουτέστιν ο&πω ίκρινεν.Έτι

γαρ ασεβείς άσεβούσι, καΧ άδικοι πλεονεκτούσι · και

πόρνοι, κ*Χ μοιχοΧ, καΧ είδωλολάτραι άνομούσι · χαΧ

μονογενής Υΐδς «ου θεού, κα\ τίι δίκαιον έκάστω

άπονείμη. Κα\ γνώιεται αυτήν, τουτέστι πράςει αυ

τήν δυνάμει. Και εν μεν Πατρ'ι κατά δύο τρ·5ι»υς

πεπλήρωται · εν δε τφ Υίφ κατά εϊδησίν ίστι, καΊ

ουκ αγνοείται · κατά δε πράςιν οΟπω έτελέτθη ·

επειδή ουπω κέκρικεν. Άπ6 δε των αγίων .αγγέλων

κατά δύο τρόπους παραλέλυται, χ«Χ Ιν τφ μηδέπω ·

κατά πράξιν εγνωκέναι αυτούς, τουτέστιν επιτελεία;.

Οδπω γαρ προσετάχθησον έξελθεϊν, κα\ συναγαγεϊν

τους ασεβείς, ως τα ζιζάνια, δεσμάς, κα\ έτο;μάσαι

ϊίς τ6 πυρ κατακαήναι. Κα\ δρδτε, ω αγαπητοί και

του θεού δοϋλοι, δτι μάτην έκαστος των κατά τιν*

8ΐηΙ νί-:ιΙ1Ί·πιιιΙιιι·, άίνίιιο Ιπ;ΐΊ

(1ε:ιιιιιΐδ. Κίειιίιιι (;εηεΓθ$ί ίΐΐί 3ε πίιιιίιιιιι

ΐαιιΐιΙί,Ί αοη βαϋειη ι·ιιηι Μηηίεηχίβ, 3ΐςυβ 3ΐϋ$

ςιιιιιη ρ1ιηπιιϊί> Ιι^Γβδφυδ. δεηΐΐαηΐ, χοΐ νεί'ΐιηι ΐιι

ΟΐΓΪ$Ιο ('ίΐπκ'ΐιΐι Γείΐιιε^ηΐ, Ιιοε ίρδυιη ΐαιιιεη ηοη

ρίειιε :«ΐΐ|ΐκ; ϊιιΐΐίμπί, βειΐ ΙΊΙΙΙΙ ιΐείεείυ π1ϊΐ|ΐιο ρνοΐί-

ΐεηΙιΐΓ. ΙΝ;ιιιι δαΙναΙΟΓειρ ηο$ΐι·υιη νερά (|υ'ιιΙειη

ΐ'ίίπιο ρΓχϋϊΐυι» ίυίβββ ω^οβφιηΐ. δεϋ οιιηιίη Κνιιιι-

ςεϋο :ιυ(1ϊιπιΙ*, ειιπκίειη ί·\ ίΙϊηβΓε !':ιΐίμ:ιΐιιιιι Γιιίϊϋί·;

οεεηοη εΐ Γαιηβιη $.ίΓπηημβ ρεΓίυϋκ&ε, (Ιοπηίδβε 30

8υΓΓεχί$8β,1ΐ3ίθοηιηί3 εςΐϋ^ειιίεδ :ιι! β^ιΐδ (Ηνίιιίΐ;ιΐυηι

ΠϊΓοπιηΐ : φκιιη ςιι'ιιίειιι 3Γ^υιηεηΙΊ$ ε]ιΐ8η\ο4ί Ι'ιτίί

3ΐϊεη3ΐιι 3 η3ΐιΐΓ3 Ρ;ιΐΐ'ΐί> ;Ι|]ΊΠΙ.;ΙΓΟ εοηαηΙυΓ. Οιιπι

ε:ιίιη ΙΉΐεΓ αοη ΙαΙιοΓεΙ, ηειιυε $Ίιίαΐ, ηβε εβιΐΓίαΐ, ιιΐ

δθΓΪρΙυΓ3 δ30Γ3 ΙΟφίΊΐΙΙΓ : Λ'ϋ/Ι ίιώυίιώϊΐ, ΠβηΗβ !Ϊ-

' ΐία, αιο αιιτίεΐ «<;<; ι·4ί ίιινβαίφαΐίο ρηιιίαιίίαι ΐ}ιΐί';

ε:ιιΙι.·ιιι ί!1:ι νεΓΟ ίιι Γιΐίο [ί(·ΐ'Γ>:ι:Ι,ι (:ι·ι π:ιιιΙιιι·, 3 Ι'.ι-

ΐΓΐδ, ίηφιΊαιιΙ, β88εηΐΐ3 εΐ ιι:ιΐιπ·:\ $.11 Ηΐίεηυδ οροΠεί.

κΐιριι- ΙίΧΟ ΐ|ΐιΊι!ΐΊΐι (ιιηΐιίίΐ 3016 ίιιΓίιΓίιΐιΙίιιιιιΊΐι ιιιί -

τριοΰν της του Πατρδς ουσίας. "Οτι ε! !στι, αησ\ν,

εκ του Πατρός, του Πατρδς μη χοπιώντος, μηδέ δ\-

ψώντος, μήτε πεινώντος, καθώς ή θεία Γραφή λέγει·

Ου κοπιάσει, ουδέ πείγΑσα, ουδέ Βιψήσει, οΰτβ

υπνώσει, ουδέ εστίν έξεύρεσις της ρρη-ήσεως

αύτοϋ · τούτων δ& οϋτ,ως ε!ς τον Υίδν τεϊειωθέντων,

αλλότριος 4ρα, φασΧν, υπάρχει της του Πατρδς ου

σίας τε καΧ φύσεως. ΚαΧ ότι μεν ταύτα είς τδν Μς-

' 4^^\«, Υ, , 32. ' Μηΐιΐι. χιιι, 50ί- * 4οαα. ιν, 0. ' ίεα. χι, 28. α1ϊ(ί«ΐϋ.
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νογενή ούχ επληρούτο πρδ της ένσάρκου παρουσίας, Α

αυτοί όμολογήσουσιν · δταν δε όμολογήσωσιν άναγκα-

ζίμενοι, Ελθωσι δε εις τα εν τ]} ένσάρχψ αυτού παρ

ουσία τετελειωμένα, χαΐ άκούσωσι , διόπερ ϊλαβε

σώμα, δια τούτο ταύτα ευλόγως έπιτελεΐν, ένδιδοϋς

ώσ-ερ ηνίοχος τω άρματι εϊς τάς εύλογους χρείας,

ότι χατά άλήθειαν σάρχα ένεδύσατο, καΐ ου κατά

δοχησ«ν · τότε φάσκουσι μη εκ σαρχδς είναι ταύτα

ιιΐιικ! εοιινεηΪ8$ε Γίΐίο, νεί ίρκΐ Γ,ιΐι .ΙΚΙΗΓ. €υΐ ευηι

εΙΪ3πι ίιινίιί 338εη$επηΙ, εΐ :ι<1 €3 |ΐι·ι νι'ΐιιτίιιΐ .(ΐι.ι·

Μΐϋΐνρΐιι ριιι εβΓηε ϊίι εο ρεΓΓεεία (Ιίουηΐιιπ; ίΐιιιΐίε-

Γίιιΐ νεΓΟ ρΓορΙεΓ Νΐΐ8(···ρΐιπιι 31) ϊΐΐο εοΓρυβ, Ι«.ιτ.

ιιιεπίο :ιι· ]υδΓι$8ΐιΐΗ8 άε εβιΐϋΐδ ηεεεδδίπο* 3(1 νίΐχ

«811$ 30 ΠΙΟ ρεΓηΐΪ883, (|·,ΙΙΊΙΚΙ(ΙΐΓΙ(Ι(ΙΐΙΙΙΙ 311Π83 1110-

(ΙεΓβπ <·ΙΙΓΠΙΙΙΙ βοΐεΐ ; φΐ.ιηιΐοφίίιΐοη ηοη $οΐ3 $ρο-

οΐε, βεϋ ΓενεΓβ εβι-ηειη 771 ϊηϋιιΐΐ; Η,τε ευπι ίΐΐίϋ

ο1ι]ϊ(;ϊιιηΐυΓ, ηε£3ηΙ εχ βοΙ:ι εαηιβ ρΓοΠείδεί 1113 ρο-

Μθ". Καϊ γαρ τφ μεν 6ντι καθ' έαυτήν οΟτε διψή-

ΟΕΙ, οΟτε κοπιάσει · ουκ Γσασι δε οΐ την όδδν καταλε-

λοιπότες, και έπΧτάς εναντίας τρίβους έχτραπέντες,

δτι ου μόνον σάρκα ό Υΐδς του θεού ίλαβεν έλθών,

αλλά χα\ ψυχήν, καϊ νουν, χαΐ πάντα εΓτί εστίν άν-

θρώποις, χωρίς αμαρτίας, ουκ άπδ σπέρματος αν- Β

δρδς, αλλά άπδ Μαρίας τή"ί αγίας παρθένου, δια

Πνεύματος αγίου, ϋύ βούλονται ' χαταδέξασθαι ψυ

χήν αύτδν είληφέναι δια τδν τοιούτον πρδς αυτούς

Ιλίγχον, δπερ εστίν εύχερέστερον απάντων πρδς αν

τίθεσιν της αυτών ματαιολογίας. Αύτδς γαρ ομολογεί

αληθής θΐδς λέγων περί αυτού , βτι Εγώ είμι ή

ά.1ήθεια· δτι Ή ψνχή μου τετάραχται' χαΐ, Πε-

(•ΪΛυχός ίστιν ή ψυχή μου · χαΐ, Έξουσίαν Ιχω

^ι^ΪΓιι! την ψνχήνμου, χαΐ Λαβείν αυτήν · καΐ ίνα

δείξη έαυτδνθεδν μεν είναι Εχοντα την έξιυσίαν · αν

θρώπου γαρ ουκ ίστιν οδτος ό λόγος. Ουδείς γαρ

ίχει Ιξουσίαν του θείναι την ψυχήν αυτού, χαΐ λαβείν

αυτήν. "Οταν δε περί ψυχής διηγείται, διίκνυσιν

έανιτδν άληθινώς ένανθρ<οπήσαντα, καΐ μη δοκήσει · _

•χαι πάλιν Εγώ είμι 6 Ποιμήν ό χαΜς, ό τιΟεϊς

Γ>|Κ ϊ^χή*" ούτοι· νχϊρ των προβάτων. Καΐ ίνα

δείξη αληθινά ταύτα ϊντα, επί του σταυρού Ελεγε τω

Πατρί · Εϊς χείρας σου Λαρατίθημι τύ πνεύμα

μον. Καϊ, ΈΛΟόντων, φησί, των στ} ατιωτών, εΰρον

αύτύν ήδη έχαεχνευχότα · χαΐ πάλιν, Καϊ χράξας

ρωνϊί μεγάΛη εΊχεν'ΙΙΛΙ, ΉΛΊ, Λάμα σαβα/βανί·

ιοντέστι, θεέ μον, θεέ μον, Ίνα τΐ με έγχατ-

έ.ΐιχες ; ως ήδη καΐ ταΰτην την δϋναμ'.ν του λόγου

Ιφράσαμεν. Καϊ έξέχνενσε, φησί τδ Εύαγγέλιον.

Τδ δε, έζέχνευσε, χαΐ, εϊς χείρας σον, χαΐ τδ, τ)

ψνχή μον τετάραχται , καΐ τα άλλα πάντα της

αληθείας λεγοϋσης, τίς ηλίθιος εΕη πεισθήναι μεν

τοιούτΐ;) έργαστηρίψ ανθρώπων μυιοπαζόντων, , καΐ

ένειροπολουμένων , καΐ καταλεΐψαι αϋτάς τάς του ρ

βεοϋ Λόγου εύλογους ρ'ήσεις της αληθείας ;

ϋιΙΙιίΙιιϊΓΐ·. νείίΐ, 3ε νει·ίΐ3ΐϊ$ νοεεβ ίρ8»8 ;ι (Ιίνίιιο Υιτίιο

Ν1. 'Αλλά λοιπδν λεξιθηροϋντες τα καλώς και ορ

θώς ϊίρημένα άπδ εκάστης Γραφής, δίκην πειρατών

ανδρών σώματα υγιή άκρωτηριαςόντων, μαρτυρία

τινΧ χέχρηνται, ξ τροπικώτερον πολλάκις ή Γραφή

Χϊχρημένη διηγείται. Καΐ τδ μεν τρο-ιχώς είρημέ-

νον αλήθεια φέρειν εΓωθε '· τδ δε αληθές χαΐ ά-αρ-

ιμφάτως (97) χεκηρυγμένον είς "έτερον πρόσωπον

ΧΙιΙΧ. Ει νεΓΟ ρεΓ Βεϊρ83ηι $οΐ3 (·;ιπ> ιιεηιιε 8'ιΐΐΓβ,

ηεφιε Γ;ι(ι^:ιι·ϊ ροίειίΐ; κοί Ιιοε ίδΐΐ, ιριΐ Γε1ίεΐ3 νκι

εοηΐΓ3ΓΪ38 :Η! 8εηιίΐ38 άεΟεχεηιηΐ, ϊ^ηοΓ3Γε νί(1εη-

ΙΙΙΓ, Ι)εί Ρίΐίιιιη ηοη ιηοιίο ε3Γηειη, ΜΙ! εΐ ητιίιιΐϋΐιι,

εΐ ηκ'ΐιΐϋΐη, 3ΐηυε ΟΙΙΙΙΙΪΗ ιίειιίηιιε (|ΐΐ3Β $υηΙ Ιιοηιϊηίβ

ρΐ'ορπ:ι, 8ΐΐ8εερΪ88ε, ρπυίει· ρεεο3ΐυιη ; ηεφιε Ιιοε ε

νϊπΐί κυιηϊιιε, ΜΜ! ε\ ΥΐΓςϊηε Μ.ΊΓΪΒ, ρεΓ δρϊπΐυηι

ϋ.ιΐΗΊιιιυ. Αι ί$1ί ηοβ.τηΐ αηίηΐίΐιι ΊΙΙιιηι 3$$ιιιηρ&ϊ$$ε,

φΐο ΠΙίυβ ηΓ^ιιιηπιΐϊ νίιη είΓιιςϊηηΐ, ςυοιΐ 3(1 ίΐΐο-

πιιη ίιιηηειη (ΐοιιιρΓΪηΐϋΐιιΙίΐιη Ιθφΐ3ϋϊΐ3ΐεηι (·;ι:ΐι·ι·ίι>

υιιιιιϊίπιχ ρΓοιηρΙϊυβ εβί 3ε Γαείΐίυβ. Οε δείρκο ςιιίρρε

νεπι$ ίρβε Ιε8ΐίΠε3ΐιΐ8 εβί Οειιβ, φΐϊ νεπίηίειη $ε

ε88ε (Ιίχϊι, ηοε ϊρβιιηι φΐο(1 ϋίείηιυ$, ηίβ νιτ1)ίδ :

Αηίιηα ηιεα ΙηιΊιηΙιι βιΐ'; εΐ : Τπ'ίΐϊ» εαί αιιίιιια

ιιιαι'· ; εΐ : Ροίειίαΐεηι Ηαί>€θ ροηεηύί ακίηιαηι ηιεαιιι,

£1 ιιιηιεικίί εαηι'; αϊ εΐ δείρβιιιη Ουυιη ε&8ε ιποιι-

8ΐι·3Π!ΐ, ρεηε8 ηυοηι ίκΐΐιΐλΐηοιίί κίΐ ροΐΐ'8138 ΓΜΙΪ-

ΙΙ.ΊΓΪ εηίπι Ιιχε ;>Ι) Ιιοιηίιΐϋ ιιοη ροβϋΐιιιΐ : ηπίϊ

ηειηο εκί, ςιιί ροηεικίιε βιιΐιηχ βιιχ, ΐΐεηιιηφιε

8υηιεη(ΐ33 Γαευΐΐηΐεηι Ιΐ3ΐ)ε:ιΐ. Αι ευηι (1ε πηίπιιι

ΙοιριίΐιΐΓ, Ιιοιιιίικ'ΐη 8ε η·νΐ'Γ:ι , ηοη 8θΐ3 ορίηϊυιΐϋ

Γ:ιιΊιιηι ΟΝίΓίκΙίΙ. Ιίοιιι : Ε$ο αικι ΡαιΙΟΓ ίοιια»,

ηα'ι αη'ιιηαηι οιαιη ροιιίΐ ΡΓΟ «Π/ΡΗ.·» :«ΐ$ '. Λΐιρκ·.

υΐ Ιι:ι:ι; νει-ϊΐαΐΐ εββε ευη8εηΐ3ΐιε3 ιΙι·(Ί,ΐΓ;ικ·ι, ϊη

επιεε κιΐ--ρ«'ΐΐΜΐϋ ϊΐ» Γ,αη.·ηι αΙΙοφίίΐιΐΓ : /» ηιαηια

(ί(«5 εοιηηΐΐΐιάο $ρ(π(υ»ι ΙΙΚΉΙΙΙ\ Ει π<ηι ι<εηί!$«ιΙ,

ίικριιΐ, ίΗ//ϊι<,νί, ϊηνεηεηιηΐ }ΐι\η ίΐΐιιιη αίρίταϋί*. Α(Ι

Ιι;υι· : Κι εχϋΐαηιαηι, ίηφίίΐ, ΙΌΙΊ: ηιαι/ηα ι/ί.π"; : Εΐί,

Εΐί, Ιαιηα ,\αΙ>ιιαΙιιιηϊ. ΙΙοι: ειΐ, Οεαι ιιιαι,·,, Οίΐί»

»!£«$, φιατε ηιε άεΓεΙί<ιιιΐιΐί*Ί €υ]ιΐ8 ιριίιίοιιι ΟΓ.ιΐίο-

ηϊδ νίιη ριιι 3ηΐε (Ιεεΐ3Γ3νϊιηα8. Ει εχ$ρΪΓαι·ίΐ, ϊιι-

φΐίΐ Εν3ΐι§εΙίυηι '°. 1}ιι;« ΓΙΙΙΙΙ ϊΐ:ι :>ίηΙ , εΐ (·]ιΐϋΐηοιΙι

νοεεβ, ('.ϊ·.·.;)/ι·(ίπ'ί, εΐ ϊη ηιαιίΗ» Ιααι, εΐε., εΐ αηϊιηη

ηιεα ΐιηΊηιία αϊ, αε ε.τ(εηΐ8 ίιΐ ςεηιυ ίρ83 νεΓΪΐ3$

υβυΓρβΙ, φΐ:·> ;ιιΙοο ί,ΐιιΐΐπ.·, εβί, Ιιιιίε ιιΐ εχεηΐΐειι-

Γιιιιη, 3ε βοηιηίβηΐίυηι Ιιοιηίηιιηι ει·{;3ϋΐιιΙο Ιιιίπιι

, Γ3(Ίοηί(ριε εοη8ειιΐ3ηε38 ΐι·Ιίη«|ΐιι·ιι· .'

ίιι 3υειψ3ΐιι1ί$ νοεϊϋυ$, ςυβ

ρΓ;«ιΊ»Γε ϊη ιιηοφίικριε δεί'ΐρΐιΐΓΧ ΙίϋΓΟ

8ΐιηΐ. Ιη φΐο ρϊι·.ιΐ;ιχ ίιηίΐηιιΐυΓ, (|υϊ !-πιι:ι ι οιροι·;·

ιηιιΐίΐίΐιιΐ. Ιΐα ίΐϋ ΐεΐΐίηιοιπο φΐοϋαιη ;ιΙιπΐιιηΐιιι· αε

Ικφκπκΐί εοηβιιείικίίηε, <ρι:ιπι ΐΓορίεε 5%ρΐιΐ8 ιικυΓ-

Ι',ικ- 8ΐΊίρΐιπ;ι εοιΐ8ΐιενί(. Ει ςιιίϋΐΐιι <ριθ(Ι .κ) εική

ιηυΊιιηι Ιΐ'ορίεε ιΙί(:Ιιιιιι ε8ΐ, Ι.πιι|ΐι;ιιιι νεΓε ρΓβρΓΪε-

• Ρ. δί. ' Κ. αλήθεια <ρερ. εΐώθασι. ' ^Λη. ΜΙ, 27. * Μηΐΐΐι. ΧΧΜ, 58.

' ίικ·. χχιιι, 46. " Ιοβίι. χιχ, 33. ' Μ,ιΐΐΐι. χχνιι, 46. '° Μιιιν. χν, 57.

(97) Το δε άΛηθές, χαΐ άχαρεμράτως. Ι,ε^. άλη-

ϊω, . ΡΟΓΓΟ άπαρεμφά'ως ΐιΐνιιι οι,'ι αϊ: &ίηιρ1ίεί, ιιυα

8βιΐί>υ, ρίορπο,

χ, 18. · »)ί(Ι. II.

τεΐ
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φια (Ιίοΐιιηι 772 ηΙΓβΓΓβ βοίοιιΐ. (}ιιοϋ αυΐοηι νοηο, Α άλληγορούσιν. Ευθύς γαρ άναπηδώΛν άπδτοΰ αγίβυ

οΐ ϋίιπρΙίαΐοΓ ρΓοηυιιΐίοΙιιιπ βδΐ, αΐίαιυ »ϋ ροΓβοηαιη

ρβΓ 3ΐ1ο{·οι·ίηηι ΐταίιιιηΐ. Ηϊο οιιϊιη αοοιιπιιιιΐ δίαΐίιη,

ει οχ Ιϊαί» ββηίβηΐίαιη ο]υ$ηιθ(Ιί ρΓοΓυηιηι, ίη ςιιη

8Ϊο Ρίΐίοι· 1ο<|ΐιοη5 ΐιιίΓΟίΙιιαίυι· : Εοοβ ηιίεΐΐί^βΐ ρηβτ

?»««« άίΐκίνι, ίη ηπο ηιίΜ ρΐααιϊ, ηαειη ύϊΐίι/ΐι αηί-

ιηα ηΐία '. ί^ιια; ηυίιΐβιη οχ Ρϋΐτίδ ρβΓ&οηα <Γκ·.ιιη-

ΙΟΓ, ηβο άβ 03 ΓΟ (ΙπΙ)ίι.ίΐιιΙιιιη οβί. ΟυίΛ ϊ^ίΐιΐΓΪ Νιιιιι

βΐΐαιιι ΡΙΙΙΟΓ αηϊιηηιη δϋ$€βρ'ιΙ? ΚοΒροηιΙοηΐϊΐΗΐδ ηο-

1)ί$, ηιϊη'ιηιε ίιΐ ςυΐϋειη. Εοςυκί ϊςίΐιιι·, ίηηιιίιιηΐ,

:ιϋιΐι1 ι.'ϊΐ, ηίδί ιμιοιΐ ΐρορ'ιοβ ί$1» (1ίουηΐιιι·? Ρεπηιΐε

ίΐαφίο βΐ α Γίϋο ΐΓορΐοο δϋηΐ ϊΐΐα ϋίοΐα. Ι ία βχ Ιια-

]ΐΐδ θΓθ38Ϊοηβ Ιοοΐ ηιη£ηυπι δο υοηίπι \νι Ίΐ;ιΐι·ιιι 3Γ-

(;υ»ιβηΐιιιη η3εΐο$ αι·1)ί(Γ3ηΙυΓ : ηαο(1 ϊρ8Ϊ$ Ιαηιβη

ιΐ(Ί|ΐι;!ΐ)ΐκιιιι <1;ι1>ίιι:ιιχ. Ουΐρρβ Υ6ΓΪ133 ΓϋΟΪ 30 !ι·ιιιιι·ί-

ιιϋ οιηηίδ εχρβΓδ ροπ $βϊρ$αηι 5ΐ3(; ιιο^υβ αιιι βιι-

ρβι-ητί ρηΐΐ'.α, 3αΙ 6χ(]ΐιϊδϊ1ιιηι (|ΐιοηι<Ι:>ιιι οπιιιΐιιιη

(1θ5ϊιΙθΓα(. Υί<]β3ΐηιι$ ροΓΓΟ ςυ»! δί( ιιιιιΐιοπιηι νίδ

ηο ροΐ68ΐ33. Νβιη βί ΡβίβΓ Λα οοΓρυδ ϋβδοβικίοΐ'ΐΐ,

<·1 (':ιπΐ('[!) ίικΗΐι'ΐ'ίί, :ιΙΐ|ΐΐί' ο]ιΐ8ΐηούί 86ηιιοηεηι υ$υτ-

ραι-ίΐ, ΓβνβΓα 6ΐΪ3ηι ηΐΜΐιιιιιιι Ικιΐιιιίΐ. ί>ίη Ι·.;ΙΠΚΊΙΙ

ΙκιιιιΙ δϋδοερϋτίΐ, (·ι ηίΐιΐΐυπιίηιΐδ Ιιοο (Ιίχοπίΐ : Ληί-

τιια ηκα, εΐ€., ΐΓορίοο ιΐε Ποο ϊβΐ» ρπνϋίοβΓί ριιοη-

ιίπιιι (·-,(, ιι( ^επηηηΐΐαΐβαι, ςιιχ ϊηΐεΓ δ« ;ιι·, Ρίΐίιιιη

ϊιιΐΓΓΐ·ι·ι!ί·!ι:ιΐ, ε3 ϋΐΐιοικ· ΓιηιιαΓεΙ. ΛιΙ Ρίΐίιιιη ίκιίειιι

£3ΐΐεηι ΊΙΙα οοπνοηίΓΟ ηεηιιοιιη(. Οαίρρβ Ι'«Ι.·Γ ηιί-

ιιϊιιιο οαπιοηι 3εοορϊ(, ηυβιη Ρίΐίυδ ίηιΐυίΐ; ϋΐϋ ηοιι

εβί Γαοΐιΐδ Ιιοιηο : Ρίϋιιβ Ιιοιηο ^»^ιιι8 οδΐ. Αο «ΐηιϊΐί

ι-αΐϊοηβ (|ΐιίι|ιΙ:ιιιι αϋο Ιοοο ΡαΐΓΪ Ιιίίιιιίΐιιι·.

Ήσαΐου φέροντες (ίησιν, ότι εκ προσι!;τ:ου του ΠατρΑς

εΓρηται, ότι Ιδού συζήσει ό παις μου ό άγαχ.τ\'

τύς, £φ ' ΐ)Γ κύδύχησα. ΐ>Γ ήγάΛ^^σε^ ι) ψνγι\ μου,

Ως του Πατρός είναν ταϋτην την λέξιν · κα\ γ»ρ

αληθές. Πώς ουν καΐ ό Πατήρ, φησ'ι, ψο/.ήν είληφεν ;

Εάν δε εϊτ:ωμεν, δτι μη γένοιτο ! Τί ούν, φτ,Λν.

άλλ' ξ/τι τροπικίότερον εΓρ^1τα^ ; "Αρα ούν, φασι, καΐ

τδ άπδ του Τίοΰ είρημένον τροπικώτερον είρτ,ται.

Κα\ νομίζουσιν εν τούτω κατά της αληθείας εΰρίικε:ν

Οηρασθαι πρίφααιν · όπερ αύτοϊς ου δοθήσεται.

Άκαλλώπιστος γαρ ούσα ή αλήθεια , καθ' έαυτήν

ϊατηκε, μήτε ήττωμένη, μήτε καλλωπισμού έπιίεο-

μένη. "Ιδωμεν γαρ των αμφοτέρων την δύναμιν. Ει

μεν γαρ ό Πατήρ ή"λΟεν εϊς σώμα, κα\ σάρκα ένεδύ-

σατο, κα\ εΓρηκε τδν λίγον τοΟτον, άληΟινώς ψυχήν

£σχεν ε! δε σάρκα ό Πατήρ ουκ ένεδύσατο, είρηκϊ

δι, ότι Ή ψνχι) μου, τροπικώς τοϋτο περ'ι τον θεδν

^δεται, ίνα ένασφαλίσηται τδ γνήσιον, καΐ δείξη την

πρδς τδν ΐίδν γνησιότητα. 'Αλλ' ούκέτι περί τδν

ΊΓίδν τα αυτά εστίν εν τούτοι λέγειν. Ό μεν γαρ

Πατήρ ουκ έλαβε σάρκα · 6 βε Υίδς ένεδϋσατο σάρκα.

Ό Πατήρ άνθρωπος ου γίγονεν · 6 δε Υίδς γέγονεν

άνθρωπος. Τδ δμοιον γαρ επί τω Πατρί [ίητίον. Ός

γαρ ενταύθα Ιίγει·'ΰγάπησε)ΐ·αύτύνήψ·ν/.ήμον·

ούτως λέγει · Ευρο^ Δαβίδ ιόν τον Ίεσσαΐ, ά*·<?; ι·

χατίι ιί)»· καρδίαν μου ' καΊ, Ή καρδία μου Χ('{·£α

άχέ/.ει απ" αύτώτ. ΕΙ ιοίνυν, δια τδ τροπικώτερον

είρήσθαι, 3τι ΉγάΧησεΓ ή ΫνχΑ ίί0ν· δεχόμεθα

Ναιη ιιι Ιιϊο ΊΐΛ Ιοφίίΐιιι· : Οίΐεχίΐ ίΐΐιιηι αηίιηα »ιβα;/> τδ περί ψυχής, άρα γούν κα\ τδ περ\ καρδίας τρο

πικώτερον εϊρηται. Καϊ δήλον, δτι κα\ παντ\ τω σύν-

εσιν χεκτημένω σαφές εΐη. Εί τοίνυν τροπικώς λέ

γει περ\ ψυχής ό Πατήρ, καΐ περί καρδίας, ^ς ουκ

ϊλαβεν ου γαρ έφόρεσε σάρκα· τροπικώτερον εις τδν

Πατέρα τα τοιαύτα άναλογείται. Ούκέτι δε ταυτδν

περί τδν Υίδν ήγητέον · ό Υίδς γαρ ελαθε σάρκα,

κα\ πασαν την άνθρωπείαν Οέιιν.

(]ΐιο<1 ιπϊιιίιιιο 8ΐΐδοορ'ιΐ, ηοςιιε εηϊηα

ίΐΐίΐιι : ΙΙΙΓΟΙ'Ι Ιΐαΐ'ΐιΐ βΐίαιη ^ε^!^, νίηιιη κοαη-

ιΐηιη ιι»· ιΐίαιιιι ·. Ιίειη : ('.ΟΓ ΙΙΙ,ΊΙΙΙΙ Ιοιιηβ αΐΐιΐχΐ αϊ)

ίΐΐίί '. ΟΙΙ:ΙΓΟ δϊ ρνορΐβΐ'03 <ιαοϋ (Γορϊοε ϋίοΐυηι εδί,

ι/ιιαη ά'ιΐβχϊΐ αηίηια ηιεα, Ία (1ε :ιπίιιι:ι νεΓυιυ οϋ^υ

ι οιιΐίΐ(·ιιιιιι·, οοη$ε(]ΐιεη8 ε$(, ιιι εο(1ειη ηιοιίο ιριοιΐ

ιΐε εοι·(Ιο ιΓκ·,ίΐιιι·, (ρορίοε (ΙΊοΐυιη νίιΐοβιυι·. Νϋηυε

ροΐοάΐ ιιΐι Ιιοηιίηε ρπιιίεηΐε 03 ι!ι· τε νεί Ιονί$$Ιιηε

(Ιιι1ιίΐ:ΐ!·ΐ. ΕΓ»Ο $ί (1ε βηίιηα Ιπορίοε Ρβίεί ΙοφίίΐυΓ,

ηειη αδδΐιιηρδίΐ, ηεεε$δβεδΙ«;]υ$ιηθ(1ϊ οιηηία ροΓ ΙΐΌρυιη ηυοπκίαηι 3(1 Ρηΐι·οη> αεοοηιηιοϋαΓί. Νοη ϊιίβηι

Ιαιιιεη οΐ ιΐο Γίΐϊο εεηΐίεικίιιηι ε»ΐ, ί|υί ηιιίΊοηι οβπιεπι ειιιη οκιηί ΙΠΙΙΓΚΠΙΛΓΙΠΙΙ ρ»ιΐίιιιη (ϋδροδΐΐίοηι·.

ΝΑ'. "Εσται γαρ τούτο εναντίον τω επί Υιού τρο

πικώτερον λέγοντι περί της εκ προσώπου ίνανΟρω-

_ πήσεως, καν Εν τινι μέρει λόγου γενομένης υποθέ

σεως δια του άληθινώς ένανθρωπήσαι. Εί γαρ άλλη-

γορεϊται τδ περ\ ψυχής Υιού, κα\ τροπικιότερον περί

αυτής Οποληπτέον, άρα κα\ περί καρδίας τα τοιαύτα

λιλέχθω · και δώσομεν λοιπδν τά»πάντα δίκησιν εΤ-

ναι, χοΐ ουκ άλήθειαν. Τροπικώς εϊρηται και ·πιρ\

σαρκδς, κατά τδν φιλονείκου Αρείου λίγον. Καΐ ούχ-

έτι καρδίαν ϊσχεν έλϋών ό Λόγος, οΰτε ήπαρ, οΟτε

σάρκα, οΟτε ίγκατα, οϋτε όστέα, οΟτε τι των τοιού

των αλλά πάντα λοιπδν άλληγορεϊται, κα\ τροπικώτε-

ρον λέγεται· ή δτι όλως φυρτδν ?λα6ε σώμα, μηδέν

των εντοσθίων Κχον. Πώς οδν ήσΟιε, κα\ ϊπινεν ; Άλ

λα άπαγε ! Εί δε ό Πατήρ λέγει καρδίαν κα\ ψυχήν,

δύναται δε ε:ς αΰτδν «λληγορεΐσθαι, και τρο«θ(ώς

Ϊ.Ι. Ν31Ι1 ιριί (1β Γίΐΐο Ιΐ'ορ'κ··; ιριΊιΙιΙίίπι ι>]ιΐϊΐιιι)ιϋ

3(1ΐΐΊΐιαΓθ αιιϋοίΠ, Οιηείίΐ ιιι υηα (Ιυηΐ3Χ31 3ΐϊ-

ηιιη ρβΓίβ ίδΐυιΐ ικηι·|ΐ:ιπ νοίίΐ, ηίΐιϋοιηίηυδ Ιιοο

ίΐϋ ΐρχε €θΐιΐΓ3ΐ·ΐϋηι 773 <^δβ Βΐιϊηιβϋνβηοΐ , ςιιοϋ

(Ιο Ιοίη ύ'ινίηοε ρεΓδοη* ίιιεβπιηΐίοηϋ εοηβΐίΐιιοπΐ :

ΐ|ΐκι:1 ηΐιηϊπιιη ν«νπ· Ιιοιηίιιίδ ηαΐυι·3ΐη 3δδυιιιρδϋΓΪΙ.

Εΐεηϊιη υΐ ΊΙΙιιιΙ (Ιοιηυδ , ηιιοίΐ ϋε :>ιιίιι:;ι ί'ΊΙιί

:ί(·.ι·ίρΐιιηι ε$1 3(1 αΙΙοςοΓίαιη βρεοίητε , 30 Ιΐ'υρ'κΌ

ιΐίικί οηιηε ίη(ει·ρΓε(αηι1ιιιιι οδδε , δΐιρεΓΟδΙ ιιι ίΊειη

ςιιοφίο (Ιο €θΓ(Ιβ δυδρίοοιιυΓ. Αίφιε εο ΐαη(1οηι νο$

ι·(·"·ί(Ι;ι! , ηιίιίΐ ιιΐ νεηΊΐηΐο,· ορίηίοηε 3ΐιΙειιι οηιηία

ΟΟΠ813ΓΟ νίιΙ»::ιιιΙιπ·. Ιΐί1(|11β (1ε Γ;Ι ΙΊΙΓ· (|υχ (ΙίοίηΙυΓ,

ρβΓ ΐπιριιπι π:-ΠΓ|ί,'ϊ! :' (Πι ιΊΐϋΐΓ , Μ ([ΐιΊιΙ νίΙίϋΙίξΠίΟΓΪ

Ιιιιΐο Από (τΐ'ΐΓπιιιικ, Ι'ιιιΐο ιΐ(!ΐ]ΐιβ ΟΟΓ , ηβφίο ]βοπι·,

;ιπι_ιΐιΐ (·;ιπκ·ϊ , ηε({υε ίιιΐϋίΐίηη , ηοφίε οβ$», ιιεε

\:Ιί;ιιΐι (ΙϋΐΓΐφιε ίβΐϊυδπιοϋί ρ3Πειη (Ιίνίιιιιιη ΥοΊιυηι

1 Ι»», χιιι, Ι. » Ι Κοβ. χιιι, 14. 3 Ιδ». χχιχ, ί?.
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λέγεσθαι, και είς τδν Υίδν τροπικώς, δια τδ άρνεϊσθαι Α ΠΙ3 ϊη ΊικαΓπαΐϊοήβ δΐΐδοερεπί, δ<·<1 3<1

αύτδν είλη^έναι ψυχήν. Είς δε τδ περί καρδίας

ζόμενο·., ου δύνανται άρνήσασθαι, δια τδ όμολογεΐ-

σθαι παρ' αυτών πάσαν την Οέσιν του σώματος του

Κυρίου είληφέναι, άπδ του καρδίαν κα\ καρδίαν, την

μεν άληθινώς όμολογουμένην, την δε άλληγορουμέ-

νην. Ούτω κα\ περί ψυχής ό λόγος αληθής υπάρχει,

χα\ ουκ άλληγορεΐται, οΰτε τροπικώς λέγεται. ΟΟσης

δ£ της του Χριστού ενανθρωπήσεως εν παντί τελειου-

μένης σώματι, και ψυχή", κα'ι νώ, καΐ καρδία, κα\ είς

πάντα όσα εστίν άνθρωπος χωρίς αμαρτίας· γέγονε

δε αύτώ τα ανθρώπινα ευλόγως πράττεσθαι, κα\ εν

θεότητι τελείως εν σωτηρία έπιτελεϊσθαι, ούκίτι ή

αυτού θεότης άδοξήσει παρά την του Πατρδς τελειό

τητα· αλλά δια την Ενσαρκον ένανθρώπησιν, κα\ τδ

ι·! ΙΙ'ΟρίΙΙΙΙ ΙΙΐΓΐνεΐ'83 Ιΐ'ίΧΐΐΙΟΟΙκΙ:» δΐΐΐΐΐ, 3111 0011 Γυ δ 11 Π»

ΐ|'ΐιιιΙ.Ι:ιιιι ι.·οι·ριι·, ίιιιΐιιιτίΐ 0[Χ>ΓΐεΙ , (|ΐΐ(ΐιΙ ίπίοδίίΐιίδ

ρι'ΙΐίΙΠί (3|·£3ΐ. Οΐΐοά 8Ϊ ϊΐα βδΐ , ΛΤδΟΙ 3111 ΙπΜΙΜ'β

(]ΐιι>ιιιΐ)(Ιο ροΐυίΐ ? Λριιμο Ι:ιιιι :ι1>ΜΠιΙ;ι. .Ι.".ιι ΥΡΓΟ

οιιπι Ρ»Ι^Γ ΟΟΓ εΐ :ιπίιικππ δϋιΐ Ιπΐιπ,ιΐ, ϊ(Ιφΐε βΐΐο-

βΟΓΪΟβ , 30 ρΡΓ ΐΓΟρίΙΠ) «1β ίρδΟ ίηΙϋΓρΓβΙαΓΙ ρΟβϊί-

ΐηυ$; 30 »1ι" Ι'ΊΙίο ΐ|ΐιο(|ΐκ·, (|1ΙΟ(1 :>ι! :ιπΊιιι;ιπι :ιΗίι»Ί,

(]||;ΜΙΙ αϊ) Ϊ11θ Μΐΐϋι·ι·ρ|:ιιιι ΑΓΪ;ΙΙΙΙ ικ·ί;;ιιιΙ , ιιίπιιΐφΐ··

οΐίΒΐη ιρορίοβ (Ιίοΐυηι νϊιΙοΓΪ ροκβίΐ : οβΓίο ουιιι Ι·ΟΓ

ϋΐίϋ ορροηΊΐυΓ , ηβςβΓβ οιηηίηο ηοη ροβ$ιιηΙ , κο

(]ϋΟ(1 1013Π1 ΙΐΙΙΙΙΚΙΙΐί ΟΟΓρΟΓΙϋ ϋίδρΟδΙΙΪΟΙΙβΙΙΙ 38-

ϋΐιιιιρΐ;ιιη 3 Οοιηϊηο ΓιΓίΒββ υΙΙΐΌ ίρ$ϊ οοιιΠιβηΙιΐΓ.

Ρι·οίη(1β<]ΐιβ φΐ6ΐη»ϋηιοϋ4ΐηι ΟΟΓ ϋυϋΙ)υ$ ηιοιίίϊ 30-

οΐρΐ ηοη ηβςαηΐ, ρΓορΓίβ βοίΐϊοβΐ 80 νβΓβ, βΐ αΐ
» ι ι ι · Ι> υ * '

διψήϊαι, κα\ τδ πεινήσαι, κα\ τδ πιεΐν, κα\ έσθίειν, Η πεβ, ίΐ3 εΐ (1β 3ηίιιΐ3 ]ιΐ(1ίθ3Γε οοιινειιίΐ , ιιΐ 63 νβΓβ

κα\τδύπνούν, κα\ άδημονεϊν πληρωθήσεται, απαθούς ΡΊΙϊο , ηοη βΐΐβ^οποε, ηεφίβ ΐΓορίοε Ιπΐηιβίιιρ.

ούσης της αυτού θεότητος. Και διέπεσεν αυτών πα- ΟαοοΪΓΟβ οιιιη δΐΐδοερίβ Ιιοηιίιιΐβ 3 Οιηδίο ηβΐυπ»

ληι 6 περί τούτου λόγος· επειδή ί,λθεν είς σάρκα θεδς δΐιίδ οηιηϊ1)ΐΐ8 ιιιιηιεπδ 3ΐ)βοΙιιΐο οοΓροΓβ εοιιβίοΐ,

&ν. ηεεηοη εΐ βηΐηιβ , ηιεηΐε , οοΓ<1β εαΊβπδφΐβ φΐ#

ΙιοηιϊιιΊ ΐρ.δυηΐ, ρπκΙβΓ ρβεεβίυιη; ευηιςιιβ Ιιιπιι,ιηη· ΓαηοΐΊοηεδ , ρΓΟ εο αο Γβΐΐοηί οοηδβιιίβηειιιη εΓαΙ,

ιιηβ ευιη ρ«ι·Γβοΐ3 (Ιίνϊηίΐίΐε 3(1 δβΐυιΐδ 3άπίηΐδΙι·3Γιοηβιη βΐ) ϊΐΐο οίηίδβ ρΓ*8ΐίΐ«ιιυε Τιιβιίηΐ , ]»ιη ϋΐιιιΐ

εοιηιηοιίι; ροΐεδί , φίειηβάιηοιίιιιη ΐΙΓιιικ (1ίνίηίΐ»δ ηοιι β'ιΐ, ηαοϋ 3(1 (1ί8ηίΐ3ΐεηι αΐΐίηοΐ, ρει·-

ΡαΐΓΐβ Ίιιίβι-ίοΓ ; οΙ; εβιηφιε φίβηι ιΐδαι-ρΐνίΐ Ο3πιΐδ 1ιυιιΐ2η« οοικΙΊιίοηβιη ρΓβεεΙατε ϊϋ βδδβ

Ι».·ι·1ί·Γΐιιιιι ϊηΐεΐΐί^ειηυδ, φαοί βΐ δϊΐίιη , εΐ Γβιηβιη ΐυϋ$$ε , εΐ ϋίΐιϊδδε, εΐ εοηιειΙΊβδε, ει κοωηιιιη εβ-

ρΊβ$6,61 ΐπδΐϊΐ!» αο ηιΟΒΓΟΓε εοηΐΓ3οΙιΐ8 Γιιϊδδε Ιεβΐΐιιρ, ΟΙΙΙΒ ΐιιίεπιη είϋδ άίνϊηίΐ&δ »1) οιηηΐ ε]ΐιβιιιοι)Ί

αΟεείίοηε εββεΐ ίηιιηυηΐδ. Ιΐ3 ηυΐΐυβ 1ΐ3ε ϊη ρβΓίβ ίΐίοπκιι ορίηίοη'ι Ιοεαβ βδΐ, φΐοηί;ιιη φΐϊϋεηι Οβιΐδ

3(1 οϋτηεηι (Ιβδεεηάίΐ.

ΙΛΙ. Οαοίΐ βυΐβιη ηοο αο Απηηί» ο!)]κ·ίΙυΓ : δί βχ

Γ:ι1ι·(· ο :ιΙ , φΐπκιηι Άά εβηιειη ιΐεδοεικίίΐ ? Ιΐ:ι ϊΐϋχ

β οοηΐΓβπο ροΐεδί ΟΟΠΙΓΓΙ : Οβ «ιι^οϋδ φΐί(1 Ιαικίοιη

εχϊδίΊιηβΐΐβ ? Νειιιϊηί 774 Φ'ΐρρβ ιΙ«1)Ίηηι ε*1 βη-

ββίοβ 3 Ρίϋο βχ ϊΙΙοΓϋπι είδε δεηΐειιΙϊ;ι ρηοιίιιοίοδ.

ΡΓίεδβΓίίιη οιιιιι άβ δρ'ΐΓίΙϋ δηηοΐο ρει· δΐιπιιη3ηι ίιι

Ίρβυιη οοηΐυη»ε1ίηιη,(Ιίθ6Γε βιιιΐοαιιΐ , 3 Είΐίο ηυηο

ΝΒ*. Λεγόντων αυτών ', ότι Ει ην εκ του Πα

τρός, πώς είς σάρκα ήλθε ; Φήσειεν αν τις πρδς αυ

τούς· Περ>. των αγγέλων τ! φάτε; Παντ\ τούτο δήλόν

εστίν, δτι όμολογοΰσι τους αγγέλους ύπδ του Υιού γε-

γονέναι. Καΐ γ4ρ κα\ περ\ του Πνεύματος βλασφη-

μοϋσι, κα\ τολμώσι λέγειν κεκτίσθαι ύπδ του Υιού-

όπερ έστ\ν άκτιστον, έχ Πατρός έχπορενύμετογ, χαΐ

τον ΥΙον Λαμβάτοτ. Ει ούν είς τδ Πνεύμα τδ αγιον εβδβ ρποοΓεαΙυηι : ηπί Ιαηιεη εΓβίΐίοηίβ οηιηΐδ εχ-

τολμώσι τούτο λέγειν, πίσω γε μάλλον περ'ι των άγγέ- ρβΓδ, α Ραίτβ ρΐοοΐάϊΐ * «ί α Ρίΐίο α«ίρϊί 3. δε(1 δϊ

Ιων ου δυνήσο'/ται άρνήσασθαι, ότι εκ του Μονογενούς

έσχήκασι τδ είναι έκτισμένοι γεγονότες ; Ει τοίνυν οί

υπ* αυτού γεγονότες άγγελοι μεν πνευματικοί γεγονό

τες, πλην κτίσματα αυτού 8ντες, καΐ ΰποδεβηκότες

•κολϋ απείρως της αυτού ουσίας, ως ίργον αυτού δντες,

δμως σάρκα μη είληφότες, τί έροΰμεν; ΤΑρα μείζους

ίίσ\ τσ3 Υίοϋ ύπ' βύτοΰ κτισθέντες, ή κα\ τδ Πνεύμα

τδ αγιον; Διάτί μη είς σάρκα ξλθε, κα\ σάρκα έφό- '

ρεσε, κα\ ένηνθρώπησεν, ή" τδ Πνεύμα τδ αγιον του

θεού, ή τις των αγγέλων ; Ου γαρ πάντως δ:α τδ

τ,ϊαττώσθαι τδν Υίδν παρά τδν Πατέρα, τούτου ίνεκα

σάρκα ένεδύσατο· έπε\ αν ώφειλον κα'ι οί ίγγελοι

πάντως σάρκα ένδύσασθαι, ή κα\ τδ Πνεϋμα. Άλλ'

επειδή ή σοφία ων του Πατρδς, καΐ δύναμις, κα\ Λό

γος, αύτδς τα πάντα έδημιούργησε συν ΠατρΧ καΐ

ογίω Πνεύματι, ίνα δείξη, δτι τδ αίτιον της του

'Αδάμ παραβάσεως ουκ άπδ του πεπλακέναι, ούϊε

άπδ του πποιηκέναι τδ άμαρτές ή τδ της παρακοής

Εσχεν, άλλ' άπδ ιδίας προαιρέσεως, ίνα την δ'.καίαν

κρίσιν είς τέλος διεξαγάγοι, ως εΤπεν 6 Ησαΐας · Κά-

<1ε δρ'ΐΓΐΙα δβηοΐο ε]υβιηο(1Ί φΐίίΐίΐαηι ρΐΌΐηιηΐ'κιπ:

ηοη (Ιιιΐιίΐιιηΐ, φΐαηΐο ηιίηυδ ίόειτι (1ε βη^εΐίδ ΗΟ^ΒΓΟ

ροΐεπιηΐ ; ηβο οΊι1)ϊΐ3Γβ , οιιηι οΓββΓι ΊΙΓι βϊηΐ , ςιιϊιι

3 ΓΠΊο ιιΐ εβββηι 3θοβρβι·'ιηΐ ? Ιΐηηιιβ οιιηι ρι·θ(1ιιοΙι

:ιΙ) ϋοιίοιιι βηςεΐί ςυί Ιοπιβίδΐ δρίτίΐυδ δίιιΐ , ίΗίιΐδ

ΐ3ΓΠβη θΓε»ΐϋΓ?ε βυηΐ , οΐ 30 ο]ιΐί ηαίιΐΓΧ ρηε$ΐ3ηΙί»

ιηΓιηΊΐίδ ραπίυυδ ;»1)»ιιηΐ , υΐροίε ειιηι ίΐΐϊιΐδ οριΐδ

δϊηΐ; δΐ·(1 οΐΜΐι βη^εΐί οίίπιεηι ηοη δυδορρεηηΐ, φΐίιΐ

ΐαικίειη ριιΐίϋϊιηιΐδ ? Εδίηο οι ΓΠϊο βχοεΙΙεηΐίοΓεδ

ίΐΐοβ 3ΓθϊΐΓεηΐϋΐ·, η ()ΐιο οΐΐηΐΊ δυπΐ? Αη ΐιΐβιη φΐο-

ςιιβ ηοΐιίδ <1β δρΐρΊΐιι δίηοΐο ρει·δΐια()εΙ)ίΐ(Ηΐβ ? ΟΙΙΓ,

ίιηιιιπιιι , ηβςυε Ιιίε , ηεο ηηςείοπυη! ιιΐΐιΐδ 3(1 Ο«Γ-

ΙΚΜΙ1 (Ιι'ΜΊΊιιϋΙ , 1)60 63Π1 §05ΐ3νίΙ 3111 ΙΙΠΙΙΙΓ3Ι1) ΙΐΟ-

η'ιηίδ 3δ5ΐιιηρδίΙ? ΕηΐιηνεΓΟ ηοη Ί(1οο φΐθ(1 Ρ»ΐΓβ

ηιίηορ δϊΐ Ρίΐίυδ, ρΓορίβΓεβ οβΓπβηι ΐικίυίΐ. ΑΙίο(|ΐιί

ΐηιιι ίΐιιμιΊΊ , φΐ3Π) δρίτ'ιΐυδ $3ηοΙϋδ εαηιε ηιιοηιιβ

νεδίίι-ί (ΙεϋιιβΓ3η(. δε(1 ηυοηίαηι ϊιΐοηι ίρδβ, φΐί εδί

βηρ'ιεηΐίη Ραίι-ϊί, εΐ νίιΊιΐδ, 30 νείϋΐιιη, οηιηίβ ουηι

ΡβίΓβ ει δρίπιυ δαηοΐο οοικίίϋίι , υΐ ηοε Λ-ίίΙεΙίοεί

άειηοηίΐΓ3Γ6ΐ, ροοοαίϊ ίΐΐϊυδ , φΐο<1 30 Α(1αηιο οοιη-

. λενίντων 6ε αυτών. · Ιοβη. χν, 56. · ·)οαη. χνι, 14, 15.
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ιηΐϋΜΐιη βδΐ , οπμίπρηι Ίη ΐρίΐιιβ ΓοΐΊηηΐιοιιπιι Γο]ίεί Α Λαμο^ σνιτετριμμέτοτ ου χατεάζει, χαϊ

ηοιι ιΙεϋεΓβ ; ηεφιε εχ ρι-οϋυείίοιιε βιι,ι , ιΐεΐίεΐιιιιι

ίΐΐιΐιΐ (·ι>ιιΙιιιιι:κ·ί:ιιιΐφΐ(! ΐΓ3χ'ΐ!>βε , χ<·(1 οχ ρΓορπΜ;

νοΙιιιιΙαΙίβ »Γΐ)ίΐΓΪο, ςυο ]ιΐί>ΐιιιιι ]ιιι1ϊι·ίιηιι :ι«Ι υχίΐιιιιι

ρβηΙιιεεΓεί, ηυειηηϋηιοιίιηιι Ιχ3ΐ»3 Ιο<|ΐιΐΙιΐΓ: Ι',/ιίη-

ΙΙΙΜΙΜ ΓίΙΗΙΠίΗΜΙ ΗΟΗ ΓΟΜ/ΜΗι/ι'ί , ι'ί /ΙΙΙΗΙΗ |>(Ηί ίί/ί/115

ηοη ΛΓβίίπ^ΗίΊ, Ι/ΟΗΙΤ (.(Ιιιαιΐ ^ιι(^^^^ι^»ί ίη νκίοτϊαηι,

ίΐ ίη ηοιηίηί ίράπι φιηΐί» «ρβΓαόιιηΙ '. (!ιιί εΐ ίΐίιιιΐ

1);ινίιΙΪΗ εοη£ΓΐπΙ : /·.'( ΙΊΗΓΙΙΪ <-;<»< ίνάίοατίι '. (Ιιιίρρϋ

τνφόμετογ ου σβέσει, έως ίξαγάγοι τη*· κρίσιν

είς ήχος, χαΐ τφ ονόματι αντοΰ εθτ·τ\ έ.ίπιονσι'

χαΟάπερ χαΧ Δαβίδ περί αυτού εΓρηχε Ά, Καΐ η

χήσεις & τφ χρίγεσθαΙ σε. Έχρίθη γαρ, ίνα χρί

νων διχαίως φράξη τα ντομάτα των μελλόντων άντι-

λέγειν. 00 γαρ δυνήσεταί τις άντιλέγειν τη αύτοϋ

διχαία χρίσει. Έφόρεσε γαρ -Λ -ώμα τάχραντον αϋ-

τδ συντηρήσας*

ί,Ιπιτο ]ιιι1ίε3ΐυδ 681, ιιΐ νίείββΐιη ]ιΐ5ΐβ ]ιιϋίι:αη6 Ι-ΟΠΗΙΙ ςιιΐ ί·οιιΐι·;ιιΙί<·ΐιιπ βιιηΐ οπι ρπτίιιϋίΐΐ. Νβηιο οηίηι

]υι1ΐείο Ναιη ίΐ;ι βί)>ϊ]ΐΙ8ΐΟ ϊ|

ν·πΙ.

Νοφίο εηΐιη ιμιοιΐ ίηίιίο ΐη Αϋηιηο ρεεοβίυηι εχ-

ίΐίΐίΐ , ίιΐ 3ο Ορΐΐίεε ΐρ«ο , ςυΐ ;ιΙ> οπιιιΐ <·ιι!ρ:ι ριϊπιΐ

ηοβίπ ρ3Γεηΐϊ8 βΐΐειιαβ εβί, ΐη ('.Ιιι ίί,ιί εοι-ριιβ ι1π·ΐ-

%;ιΙιιιιι ι·ίΐ , πι ρι·ορΐ<:ιτ:ι ιΐεΐίεΐυηι βΐΐςυοά οοηιηι'ι-

ΒβΐΊΐ ; 80«1 Ιίΐχ'ΐΐίΐίοιιι ε'κίειη ίικίυΐϋίΐ , :ιι1ϋΐι αϊ ρεε-

»·;ιΐί βίοι φΐΐβςυε ε3υβ3 8ΪΙ. ΙΚ·ί ΐΐβφιε Υ»:ι·1ιΐιιη ειιΐ-

ρχ οιιιιιίϋ ι-χριτϋ , 1)110(1 ειιηι Ραΐπ; εΐ δρΐτΐΐα

βιιιείο ϋοηιΐηβιη 775 '·"·:<νΊΐ , ϊηιιιιΟΓίβΙε, ΐ<ηροΙ-

Ιυΐιιιη , βροηΐε χιι;ι, εΐ :ιι·(·:ιιιο <]ΐιοι1:ιιιι ββρΐεηΐϊχ

ιιινκΐιτΐο η:ιΐιΐΓ:ιιη 'ηοιηΐηίδ 388αιηρ$Ίΐ , οπιηΐβηυβ

ηρΐΐίεϋ ϋΐΓι ^Γ;ιΙ.ί:ι ;ιΐΜΐιιιΙ;πιΙί:ι ι|ΐι:ιιΙ;ιηι Ιιιιιπ.ιιιιΙ.ιΙι-,

ΐη 8ε8β ΐΓβηκΙυΙίΐ, ηοιι ηεεβδβίΐαΐβ 3(1 Μ ίηιρυΐκιΐδ,

»('(! νο!ιιηΐ3ΐΪ8 :π1ιίΐΓΪο, πι ροεείΐΐυηι ΐη (;:ιι·ικ> ιΙ:ιιη-

ιΐϋΓεί , εΐ εχ8εεΓ3ΐίοιιεηι ΐη επιεε (Ιίΐιιητί , εΐ ΐη

ΒερυΙερο εοΓΓυρίβΙαιη οιιιιιεηι β ιηβϋΐο ΙοΙΙεπεΙ ,, εΐ

»ά ΐιιΓεΓοβ ειιηι ηιιίιικι αε ιΐΐνίηΐοΐϋ ιίεβεεηϋεηβ 8ΐΐ-

ιηιιΐιιιη ηιοΓίί» ίιιίπηςεΐ'βΐ , Γ(Β(1ιΐ8(|υε ειιιη ίηΓεπβ

ϊιΓιΐιιιιι (ΙΐδϋοΙνεΓεί. Αϊ ΐιΐ£Γ3ΐΐ Ιιοιιιΐιιεβ, ςυΐ Ικιικι ΐη

ίηιροβυίΐ, ιιΐ ίιιΐ.^ππη ΐιιιρυΐΐιιΐιπιιιιιιι; &ει·-

Ου γαρ ί γέγονεν εν τω άνθρώπω. είς τούτο έχ

του Δημιουργού του αναίτιου της του Αδάμ αμαρ

τία; του αμαρτεϊν γέγονε, χαΧ δια τούτο ήμαρτεν

, αλλά τδ αύτεξούσιον αύτω Ιπέδωχε, χαΧ αΓτιος ίαυ-

τώ ίχαστος γίνεται αμαρτίας. Δια τοι τούτο αναίτιος

ό δημιουργδς θεδς Λόγος, ό συν ΠατρΧ χτίσας το»

άνθρωπον, χαΧ συν τψ άγίω αύτοϋ Πνεύματι, αθά

νατος χαΧ άχραντος, ί?ία δοχήσει άόόήτω τινΧ σοφίας

μυστηρίφ ένηνθρώπησε, τελείως τα πάντα άναδίξά-

μβνος υπέρ του ιδίου πλάσματος δι' ύπερδολήν φιλ

ανθρωπίας, ου μετά ανάγκης, άλλ' ίχουσία γνώμη,

ίνα εν τι) σαρχΧ χαταχρίνη την άμαρτίαν, χα'ι ί«1

τω σταυρω διάλυση την χατάραν, κα\ εν τω μνήματι

χαταφαίρετον ποίηση την φθοράν, χα'ι εν τψ αδη συν

τ?) ψυχή κατελθών εν τη θεότητι κλάση τδ χέντρον

του θανάτου, χαΧ διάλυση την πρδς τδν άδην βιαθή-

χην. Οί δε αχάριστοι, παντάπασι τα αγαθά εις χαχά

μετατρέποντες, άνθ' ων ευχάριστησαι · τψ φιλανθρώ-

ιικιΐ» ϋοιιιιιιιιΐίΐιιΐ , ειιηι ρπ> Ιιΐ$ οιιιιιίΐιιΐϋ είειηεη- ^ πω, καΐ τελείιμ, κα\ άγαθψ εξ αγαθού Πατρδς

ΧΪ8$ίπιο ;ιε ρεΓΓβείο Ικ>ηθ(|ΐιε Λ 1>οηο ΓαΐΓβ ςειιίΐο

Ρίΐίο βΓ.ιΐΊΙκ::ιι·ΐ άεϋβΓβηΙ , ηοη τικίιΐο ιιιιΙΙ;ΐ8 1ι:ι-

1)βιιΐ (,τηΐίηϋ , $β(1 εΐ ΐη2Γ3(ΐ$$ΐηιο$ $εβε |ΐι·,ιΊ)Γΐιΐ,

βμιβςαβ ιΐίνίιιϊΐιιΐϊ 3Πβεΐΐοιιε8 :ιο ρεΓΐυτΙ>3(ΐυιιε8 :ιΓ~

Ιίιι^ιΐΗΐ : ([ΐΐϋΐΐ (|ΐιϊι1ΐΊΐι εΙΓιεεΓε ηυΐΐο ηκκίο ροββιιηΐ,

ειιιη οΜίιίΙχιβ νιτίιακ ΐρ$3 ιη3ηΐΓε$ΐ3 »ΐι.

1.111. Ηίβ Ίη ΙΙΙΠΙΓ, πκιιΐιιιιΐ εχρίΐείΐίβ, 3(1 ;ι!ϊ:ι ηιιχ

αϊ) ίΐΐί» ρΐ'οροιιιιηΐιΐΓ, ιικ! εοηΓϋΓο. Ναπι εχ

Ιϊο (Ιίεΐυιη ΐιι ρήιηΊβ ίΐίικί ρΓοΓοι πηΐ,

κιι.1 (1(·ρι·;ιν;ιΐιιιιι : 1}ιιϊ ηιϊιι'Ι ηιε Ι'ιιΐιτ

£*ι '. υΐιί ηυΐ;ιικΙιιιιι ΐη ρηηιΐβ ΐΐΐιιιΐ ε$1, ηικκΐ 3ΪΙ:

(ί«ί ΐίΐίίϊί Μβ ΡαΐβΓ , ηοη βιιΐκηι , Οιιϊ εκβνΐΐ ηιβ,

Μΐ|ΐΓκΙι.ΊΜ οηιιιίΙ)ΐι$ ϊη δεπρίαπε 1ΐ1>ΓΪ3 ιΐΐνΐιιΐ Υι-τΐ»

«ΊΙΙΙΙ ?3ΐΓε ^επιοηίΐββ εχρΓΪηιϊΐυΓ. 6ειιυΐ$ιΐ ιηε,

άρχοντι, ούκέτι εύχαριστήσαι ·, άλλ' άχαριστοϋσι

μδλλον, πάθη τη αυτού θεότητι προσάπτοντες· & μη

δύνανται συνιστών, της αληθείας φανερίς π*σιν ΰπ-

αρχούσης.

ΝΓ. ΚαΧ τούτων οϋτως έρμηνευομένων, πάλιν έχ'

αλλάς λέξεις εφεξής έλεύσομαι. Λέγουσι γαρ τδ (!η-

τδν του Ευαγγελίου χακώς έρμηνεύοντες, ότι Ό

άχοστκίΛας με Πατήρ με/ζωτ μου έσιΐ. ΚαΧ πρώ

τον μεν, Ό άΛοστείΛας με Πατήρ, φάσχει, χαΧ

ούχ, Ό χτίσας με. Πάσαι γαρ αϊ θεϊαι ΓραφαΧ την

αυτού πρδς Πατέρα γνησιότητα σημαίνουσιν. Έγέννη-

σάς με, φησΧ, Πάτερ. Και, Έγ&> έχ τον Πατρός

, ΐιΐι|ΐιΐ(. Εΐ, Εΐ)<> (Χ Ραΐτβ (χ'ινί , εΐ ναάο '·. Ο έξήΛΟον, χαϊ ήχω · χα'ι, Έγά> ετ τφ Πατρϊ, χαϊ ό

Ιΐηιιι : £90 ΐη Γαΐτβ α Ραΐίτ ΐη ηιβ ' ; βΐ : (ϊαί τηί-

ίΐΐ ιιΐί ΡαίβΓ *. Νέε υβηυαιη αυΐ επεαΙΟΓ, αιιΐ ΓαειΟΓ

(ΙίεϊΙιΐΓ. ^υοηΐιη ϊ^ίΐιιι· ρ:«:1η ΐ]ΐι«: ιιιικρΐ:ιιιι ίΐιιιΐ

3εευιηυΐ3ΓβηΐΐυηΙυΓ? 0«ΐ η»ί$ίί ιηα Ραΐ«ηηα)οτ ηβ

($ι. ΟιιίιΙ ε» νοεε η»βϊ$ ριορπιιηι? ιμικί ιιεεεβ83-

ηιιιιι ιηα;;ί»? ιρΓκ! ιιιαβί» £ϋηιηηυηι, 3«1 ευιι§Γυαηι?

Α ((ΐιοιιαιιι ('ΐιϊιιι εοιιβεηίαιιειιιη ηΐ3{|ί8 εβί 3ΐ1ίεΐ %\ο-

ΓΪ;Ι, οοΙε1)ΓαΓΪ(|ΐιο ΡβίΓειη , φΐ»ιη 3Ο μι-ππαπο Ρϋΐο,

(|ΐιϊ βΐΐ .ιΐι εο βοιιϊΐΐΗ ? 1'ηΐεΓ εηΐηι ^Ιοίΐΐίοΐ Ρΐΐΐυιη,

βΐ Κΐΐΐυβ κ!θΓΪΟθ3ΐ Ραίιχ'ΐη τ. Ι'ικίο 3(1 ηοβ ΐρβο$ ίιι-

ίοπιΐϊη<1ϋ5 , εαιικμβ ρΓΧίΙκαΐΐοιιβηι (1εη)οη$ΐΓ3η-

Πατήρ ΒΥ έμοί· και, Ό άποστεΐ.ΐας με Πατήρ·

χαΧ ούδαμού ό χτίσας, ουδαμοΰ ύ ποιήσας, εΓρηχε.

ΚαΧ πώς ούτοι τα μη δντα έαυτοϊς Ιπισωρεϋουσιν ;

Ό Ιέ άποστεΙΛας με Πατήρ μεΙζωΥ μον εστί. ΤΙ

τούτου χυριώτερον ; καΧ τί τούτου άναγχαιότερον ;

χαΧ τί τούτου γνησιώτερον ; χα'ι τί τούτου πρεπωδΐ'-

στερον ; Τίνι γαρ πρέπει δοξάζειν Πατέρα, αλλά Υίφ

άληθινω, τψ εξ αυτού γεγίννημένψ ; Ό Πατήρ γαρ

δοξάζει τδν Υϊδν, καΧ ό Υίδς δοξάζει τδν Πατέρα, χαΧ

τούτου ένεκα είς ημών ύπογραμμδν, χαΧ της πρδς

τδν Πατέρα δόξης ϋπ' αυτού αναφερομένης είς μίαν

Ί&3. ιν, 3. ' Ρβ3ΐ. ι, 6. » ίο»η. ν, 57 ; χιν, 28. * ΙΟΛΆ. χνι, 28. Μοβιι. χιν, II. · Λαη. ν, 37.

' )νΜ). νιιι, 5 : χνιι, 4. ' 1>£ε&ΐ έδει. '' Ρ. εΑχρριατοϋσι.
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ενότητα, χα\ εις μίαν δόξαν, δοξάζει 6 Υίδς τδν Πα

τέρα, ίνα ημάς δ'-δάξΐ} την αύτοϋ τιμήν του Πατρδς

είναι, χαθώς είρηχεν, δτι Ό μη τιμών τον Τΐύγ ως

τιμό- τύ^Πατέρα, η οργή τον θεον ία' αυτόν μέ^ι.

Μείζων δε χατά ποίον τρόπον ούτοι λογίζονται ; Κατά

δγκον ; αλλά χατά χρόνον ; αλλά κατά ϋψωμα ; αλλά

χατά ήλικίαν ; αλλά κατά άξίαν ; Τί τούτων έστΧν εν

θεώ, ίνα τούτο διανοηθώσιν ; ΟΟτε γαρ χρόνω ΰποπί-

«τει τδ θείον, ίνα υποδεέστερος νοηθί), άχρόνως ίκ

Πατρδ; γεγβννημένος· ούτε προκοπής ίχεται τδ θείον,

ίνα 4 μεν Υίδς προκόψας μη φθάσοι την του Πατρδς

μεγαλειότητα. Ει γαρ κατά προκοπήν δ Υίδς του θεού

Υΐδς θεού καλείται, άρα πολλοί ήσαν ίσοι αύτφ· χα\

τούτου ενεχεν αυτός προέκοψε, μείζων μεν τω άξιώ-

ματι κληθείς, έλάττων δε του πρδ αυτού εν άξιώματι

δντι. Άλλα φησιν ή Γραφή · Τις όμοιωβήσεται τφ

Κνρίφ εν υΐοΐς θεον ; ως των πάντων καταχρηστι

κώς λεγομένων, τούτου δε μόνου δντος υίού κατά φύ-

βιν, κα\ού κατά χάριν. Έπειδήχερ εφεύρε αάσαν

έδύτ επιστήμης, χαΐ ουδείς αύτφ έζισωθήσεται.

Άλλα τ£ φασιν ; Εν ύψώματι υπερέχει δ Πατήρ του

ΥΙοΰ. Εν ποίψ τοίνυν μέρει τάττεται τδ θείον;

ή" τοπικώς περιορίζεται , ίνα μη περιγραφή ' τδ

μείζον σημαν|) ; Πνεύμα γαρ 4 θεός. Κα\ εκ παντα

χόθεν διβπίιττει ή αυτών έπιν$νοημένη ξενολογία.

Κα\ τοϋτο δε παρελθόντες, έτΛ τάς εξής αυτών λέξεις

Γωμίν, ώ αγαπητοί.

€81 ιίειιιυιΐδίνεΐ ? Αίφΐί Οεαδ δρίΓΪΐυδ βδΐ. Ιίικίβ

138 υηάβςυαηυβ εοιτυίΐ. Ηίδ ϊΐαηυβ ρΓ*ΐβι·ηιί88ί8,

ΝΔ'. Φασί γαρ, δτι ουκ ϊστιν 4 άποστέλλων δμοιος

τω άποβτελλομένω, αλλά άλλος εστίν 6 άποστέλλων

τ{| δυνάμει, χαΐ άλλος έστ\ν 4 αποστελλόμενος· ότι δ

μεν πέμπει, δ δ& πέμπεται. Κα\ ει χατ' αύτοϋς ην ή

τ?,ί αληθείας διάνοια, ούχέτι επί μίαν ενότητα

αληθείας, χαΐ δυνάμεως, χα\ θεότητος άνεφέρε-

το ή πασά της γνώσεως ύπόθεσις. Δύο γαρ άπαντών-

των, ή δύο πβμπόντων, ούχέτι Υίδς 4 Υίδς ην, άλλ'

αδελφός, βυναδέλφου συνόντος, οϋχέτι Υίδς, αλλά ή

χατά συναλοιφή», ή χατά υίοθεσίαν, ή αΰτδς έαυτδν

ην άποστέλλων, ή οΐ δύβ άμα άποστέλλοντες, ή1 παρα-

γινίμενβι, δύο θεότητας έσήμανον, χαΐ ούχ\ μίαν ενό

τητα. Ενταύθα ουν ό άποστείλας καΐ 4 αποστελλόμε

νος, ίνα δβίξτ) των πάντων αγαθών μίαν είναι την πη-

γί]ν, τουτέστι τδν Πατέρα· καθεξής δε της πηγής οϋχ

έτερωνύμως, αλλά κατά του Υιού δνομα κα\ του Λό

γου ων μία πηγή εκ πηγής 4 Υίδς προελθών, άε\ ων

παρά τφ Πατρί γεγεννημένος, "Οτι παρίι σοϊ χηγή

ζωής' χαΐ ίνα δείξ^ καΐ. περί του αγίου Πνεύματος·

*£ν τω ρωτΐ σου οψόμεθα φως· ίνα δείξτ) φως τδν

Πατέρα, κα: φως του Πατρδς εΐναι τδν Υίδν, χαν φως

τδ Πνεύμα τδ αγιον και πηγήν εκ πηγής, Ικ του

Πατρδς κα\ του Μονογενούς τδ Πνεύμα τδ άγιον. Πο

ταμοί γαρ έχ της χοιΛίας αύτοϋ ρεύσΌνοΊΐ/· νδα-

τος άΛΛομέγον κΐς ίυί/»' «Ιώνιο»·. "ΕΛϊγε δε τοϋτο

αερί Γοΰ άγίον ΠΓεύματος, φησ\ τδ Εϋαγγέλιον.

Κα\ πάλιν φησ\, δεικνύων τοις αύτοϋ μαθηταϊς περί

Α (Ιοιιι, (ΐιι:ιιη ίη ΡαΐΓβιη εοΐΐηίαιη 3(1 δίιιςυΙΐΓειη ιιηί-

Ι:ιΐ(·ιη , 8ίιι^υΐ3ΐ·βηΐ(|υβ ^ΙοΓίαπι πιΙοι-ηΗ ; ^ΙΟΓΙΜ ϋ-

ΙΗΙΙΙ ;ι(1ίι.·(·ι ι; νοίυίΐ , ΐιι ίηΐι·1Γΐ£«Γ6ΐηυδ ηοηΟΓειιι

8ΙΗΙΙΙ1 ΡαΙΓί εβ8β εοιιυιιιιιιειιι , (]υεηια(1ιηοιΙιιιη ιΐίχίΐ:

ΟΜΙ' ηοιι /ιοηοη'/ίοαΐ Ρίΐϊιιηι, ιιΐ Ιιοιιοήβ^ΐ ΡαΐΓί»»*,

<>(| 1>ι'ί ίη ίμ&Ο ιιιαιιι'Ι '. Υοπιιιι ΙΊΙΙΙΙ ΙΙΙ.Ι]ΙΙΓΙ·ΙΙΙ βδββ

ΙΉίΓΙΊΙΙ 3836ΓϋΙΐΙ, (]ΙΙΗΙΐ:ΐΙΙΙ 776 ''' "Ι*"""»11 Γ3ΐίθΠβ

(·υηι·ίρίπιιΐ? Μοίβ ? 3η ΙβιηρθΓβ? 3ΐι 8υΙ·Ιίιηίΐηΐ6? :ιιι

«:ΐ:ιΐι; νβ) (1ί^ιιίΐ;ιΙϋ ? Ιϊιιίιΐ Ιιοπιιη ΐηεδί ΐιι Πεο , ιιΐ

Ιιοε 8ΐΐ8ρί(·«ΓΪ 1ίεβ3ΐ? Νοη ειιϊιη «ιιΐχ'ϊΐ ΐοιιιροΓΪ

06113 , ιιΐ ίηΓεήοΓ ριιίεΐιΐΓ , πιπί 3 ΡβίΓβ 3ηΙε ΐι·ιη-

ριΐ3 οιηηε δΐΐ βεηίΐϋί. διπί ηεςυο ρΓο^ΐ'βδδυιη ηΙΙΐΜΐι

ίιΙΐΜΐι Οοιιβ ηιΐιιιίιΐϊι , πι οο Ιιοο ίρβυιη ρρο^Γεάίβηδ

ϊ'ίΐίιΐϋ ρ:ιΐ6ΐ·η:πη ηηιρίϊΐιιιϋηειη βδβεηυί ηοη ροδδΰ

•ΙίαιΙιΐΓ. Νϋΐιι 8ί Οοί Ρίΐίυβ Ι)3ηε ίρ«;ιιιι ;ιρρι;Ι1;»ΐίιι-

^ ιιβπ> ρΓϋίβεΙυ ηικιι1;ιιιι ηιοπκτίι, ρΙβΓΟ&ηαΰ η6θεβ86

β&( 3Μ]ΐΐ3ΐ(·δ Ιιυίε βχείίΐίδδο, (]ΐιοπιιη β ηυηιβΓΟ εΟε-

Γ6Π5 8686, 3ε ρΓΟ^ΓεδδΙΙδ ίΐΐβ Ιΐΐ 1'33(6Γίδ ιΐί^ηϊΐίιΐιϊ

ιιι:ι]θΓ εβί ηαϋίΐυβ , »ί<·. ίΐΐο (|ΐιί δε βηΐεοεδκίΐ ϊηίο

Γ'ΙΟΓ. δεπρίυηι βδΐ αυίειη : (}ιιί* α'ί/κη&ίίΜΓ Ό(ο ίη

/ΐ/ιΊΊ 1)αΊ * ? (]υ33ΐ εχΙβΓΐ οιιιηεβ ριτ εθΙβεηΓεϋίηι

Γιΐίί ηοιηίικΜίΐιιι· : Ιι'κ; αυίοπι ΐιβίιιρα βοΐιΐϋ ηοη £ΐ·3-

ΙΪ3 Γιΐίυβ βχδίδίαΐ. (}Ηοηϊ<Ηη ϊηυεηίΐ οιηηεη νΐαιη

ίάιιιιϊην, Λ ηιιί/κί αιηι βο ΰοηψαταΙιίΐαΓ ·. ΟαίιΙ ίβί-

ΙϋΓ <1ίε«ηΙ? διιΙ)Γιηιίΐ3ΐε Ρίϋο Ρ;»ΐει· 3ΐιΐυοε1Ιίΐ. Οιια-

ικιηι ϊβίΙϋΓ ίη ρβιΊβ εοΙΙοεβΙιΐΓ Οβυβ'ί Αη Ιοεο εϊι·-

οιηΐδεΓί))ίΙυΓ, υΐ βρ;ιΐϋ ίρδα άεδεπρίίο «ιηοιΐ πι.ι]ιι$

οιηηίδ 3ΐ> ϋΐίδ εχεο§ϊΐ3ΐ3 ρεπε^Γίηϋ νοΓίιοπιηι ιιονί-

Λά εκΐ6Γ38 ϊΐίοπιιιι ο1>]εεΐίοηε8 ΐηιιβεβηιυδ.

Ο υν. Νϋ<;αιιΙ βιιϊηι οιιιη φΐί ιιιίΐΐίΐαΐ', ιιιίΐιεηΐΐβ

β8δβ δίιηίίβηι , ΙΊΙΙΙΙ ίΐϋιιβ δίι νί »ε ροΐεϋΐαίε φΐί

ιηίΐΐϊΐ , ιιΐίιΐϋ ΐ)ΐιί ιιιίίΓιΐιΐΓ : ηαηά ηϊε ιηίιΐί , ιηίΐΐεΓβ

ϋΐβ ιΙϊοϋΙιΐΓ. ΙίιιοιΙ 8Ϊ Ηίοπιπι ορ'ιιιίοηϊ εοη8ΐ3Γ«Ι

νεΓΪΐΗδ, ηοη ]:ιηι ιοί» εο^ηίΐίοηίδ Γ&ΙΪΟ ;ΐιΙ ιηι.πιι

νεπίαΐίδ ροΐεηΐίχ ηε ιΙινίιΓιΙηιίβ «Ίη^ιιΙ.ΐΓίΐιιίειιι ρεΓ-

ΐίηβΓβΙ. 1)ϋθ1)υ8βηίιηοεεοΓΓβηιίΙ)ΐΐ8,3ϋΐ ηιίΐΐεηΐίουβ,

Γϊΐίυβ ηοη ιιιηρϋιιβ Κίΐίιΐϋ επί , 86(1 ΙΪ&ΙΟΓ , ευηι

11113 Γΐ'ίΐΙΟΓ 6Χδί3ΐ3ΐ ; ΙΚΗ', ΪΙΙΙίρΙίΐΙΗ Ρίΐίϋβ 6ΓΪΙ, ηίδί

νεί εοηΓυβίοιιβ, νεί ιϋορίίοηε; ηυΐ 8είρδΐιιη ίΐΐυ

πύιίεΐ ; ;ιιιΐ ιΐιιο βίιηιιΐ ηαίΐΐβιιΐββ , νεί ηεεειίυιιΐΐ'ϋ

(1ίνίιιίΙ:ιΐ63 ιΙιι:ΐ8 ηοιι ιιιΐ'.αη βίη(;υΐ3Πΐ3ΐειη οβίεη-

(Ιοηΐ. Ηίε ί^ίΐιιι· ιηίΐΐεηδ 3ε ιιΓιββυδ βχρΓίιηίΙαΓ , ηΐ

:ιι·ςιιηιοηΐ<ι βίΐ , ηυεηκίαιη £586 ΙΜΧΙΟΠΙΙΙΙ οηιηίιιι»

Γοιιίβηα , νίάεΐίεοί Ι':ιΐκ·ηι , βεευιιΊυιιι «ιιιειιι ηοιι

Ο :>Γιο ηοιηίηε, <|ΐι;«ιιι Κϋϋ ΥεΓίιίςυε ρρχιΐίΐυβ Κϋίιι»,

Γοη3 νίνιιβ εχ Γοιιΐβ ρρο^ΓβϋίΐυΓ ; ςυί ;ιριπΙ ΡίΐίΓειη

ριτριΊιιυ 30 εοιίειιι ^βιιίΐυδ εχβΐίΐεπί : 777 (/""-

ηϊαηι αριιά α βιΐ (οιιι ΐίΐα: *. Λΐΐ|ΐιο ΐιι δρίΓΐΐυδ ηιιο·

ςιιε 83ηεΙυ8 ΐικίίεείιιι·: /η Ιαηιίηβ, ϊιιιμιΊΐ, Ιιιο ΐ'ίιΐι'-

ίιίΐΗΐΐί Ιιιηΐί'η ~ : ηυο εΐ ΡαΐΓβηι Ιιιηιειι £8$β ϋεε)3-

ι·εΐ , 61 Ιιιιιικη ΡαΐΓΪβ Γίΐίιιιη , Ιυηιεηηιιβ δρ'ΐΓίΙυιη

δ.Ίΐιείιιιη ; 3ε ροβίΓβηιο ίοηΐβπι εχ Γοηιο , ηοε 651

Ρ:ιΐι·(· βΐ υιιί§εηίΐοΙΓίΗοδρϊπΐυιη δαηείυιη ρπιΐΐιιοπ.·.

ίΊηηιϊηα ι'ηίιιι , ίηςυίΐ , (ΐ νιηΐτβ ϋΐίν* βιιιηΐ ιιφιν

ίαΐίαιίία ίη νίίιιιη ινίι'ηιιοη. Ο\αΙ>α\ ιηιίειιι ίίΐιιιΐ ά«

ϋρϊη'ΐιι ϊΗΜΓίο , αϊι Εν3η([β1ίαιη '. ΡηείβΓε* πι εοιι-

1 Γ. τί) ιεριγρ. « Ιο»η. ν. 23. » ίοβη. ιιι, 30.

«χχν, 10. ' ίΐ'ΐιΐ. ' ίοίΐη. νιι, 3.8; ι ν, 11,

* Ρβϊΐ. ι,χχχνιιι, 7. · ϋαι αι·1ι ΐιι, 37, 5§.
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κιιΙ)8ΐηηΙί:ιΐ6ΐη 80 βδβο. Ρ»1π ιΐΐβο'ιριιϋϋ βιιίβ οβίοικίβ- Α της πρδς τδν Πατέρα αύτοΰ όμοουσιότητος, Ιλεγεν

ι·«.·1 : 8ί </κί> , ϊιΐ(|ΐιΐΙ , αρβηΐίηΐ ηιιΐιί , ΪΝ^πϋΐϊ ί0ο

Π Ραΐίτ ιηπηδίυηαιι αριιιΐ ίΐΐιιιη /'ηπίΐιιιυ'. Νυιι ιΐί-

χ'ιΐ: Μϊΐΐαι- 3 Ρ;ιΙι·ο ιιιοο ; 88(1, Ε0ο ει Ραίεΐ' αραά

:Ι Ιιι ίιι ηιαηβίιΐΗΗί, ;κΙοο ιιΐ ριιΐδβηΐε ΚΠίο, ειιιη βο

Ρ»ΐ6Γ ϊη§Γθ(1ί3ΐυι· ; κ1ειη<|(ΐβ ειιηι Κίΐίο ρει-ρβίιιο

βίι, ηεε ιιηΐ|υαιη ;ι!ι ΠΙο δερ.ιΐΌΐιΐΓ, ιιΐί ηεο 3 1';ιΐιχ>

1·'ίΙίιΐ!ί. Γιιιΐι- ιη ιιΐίιι Ιοεο: /'.';/« ίΐιηι , ίηηιιίΐ , ι·ίιι, ΐί

\>βτ ηΐΐ ^η^^^ά^^ηιιι^ αά ΡαίΓΐιιι *. Αε ηο (|αίδ ηιίηο-

ι·ειη 'κίου 6880 ΡιιΐΓβ ει·6(1βΓοΙ , ςιιοιΐ ρβι- ίρβιιιη 3ΐΙ

ΡαίΓοηι αιΐίΐιΐδ ριιιεΓοί , δίε αΐίο Ιοεο ϋίχίΐ : Νεαηο

νειιίεί αά ηιβ , ηίβι Ραΐετ ηΐΐίΐ εοείεείίί ΐΓαχεΗΐ ϊί-

Ι*Μ '. Ιβίΐιιρ οι Ραΐεπ 3(1 Γίΐίιιιη (Ιυείι, εΐ Κίΐίιΐδ 3ϋ

ΡαΐΓβιη , βΐ ιιίερςυο ρρπ δρίι-ίΐυιη δ3ηεΐυιιι ίιιίπιιΐιι-

οίΐ. Ναηι Τρίηΐΐβδ ίιι υη» 8ίη§ιιΙαΓΪι|ΐιο ιΐίνίιιίΐβίο

ρΟΓρβΙΟΟ εΟΠδίδΐίΐ, υΐ ΙΠ3 |ΐι·Γΐι·ι·1,ι δίηΐ , ιιιιίιψκ;

.ΙίνίιιϊΐΜΗ. Λΐ(|ΐιο Ιιυε ιιιοιίο 1ι;(·ιτΐϊι·οπιιιι ϊδίοΐ'υηι

ορίηίο οο!)33ΓβΓβ ηοη ροΐβδί.

ΙΛ . δϋ(1 ιΐΐιπί ο1)]ίεϊιιηΙ : ('.ΙΙΓ ί^ίΐιιι· (Ιίδϋίριιΐίδ

*υ'ΐ8 ϋίιπ8ΐυ8 ;ιΙί(|ΐι;ιΐ!(Ιο ιϋχίΐ : \<ιι!ίΐ αά Ραΐτίΐη

ιιΐίΐιηι, «ι Ραιηηι ναΐτηη, Οενιη ιηιιιιη εΐ Οειιηι

«<!ϊίι·Μ»ι4? Ναηι δι Οουηι βυιιηι ίαΐεΐιιπ, ςυοιηο(1ο

Ιιιιίι·. :«'(|ΐι;ι1ίϋ 0886 ροΐβπΐ, νι·1 αϊ) εο ςοηηβηί ΠΙϋ

Ι1ΙΟΓ6 μι'ΐΐίΐ 118 ? Λΐι)!Η: Ικιε ()υί(ΐ6Ι11 ΟΓ31ΪΟΙ16 81ΙΙ11Ι11Ϊ

£0 ίιι υιηιιίΐιιιυ Οβί ΐ^ηοΐ'αηΐίβ 1αΙιθΓ3ΐ·β (ΐ6ΐηοιΐ8ΐΓ3ηΐ,

ιιβε οχ ιι11;ι ραΓίβ Εναη^εΐίί 8ρΙεη(1θΓΰ εοΙΙυδίΓβη.

Κΐβιιίιιι ηυΊβηυίδ ρεΓδεηιίαπ, ει 3 βχευΐο, 3ε ρβΓ

ίιιιΙ;ι:;:πΊ.· νοΙυοΓίΙ, ηιιχ 8Ϊ( νεπίαΐίδ ίη

ποΗΐιι ΙΙΙ;Γ!"Ι·Ι.Ί.Ί 8εΪ6ΐιΙί3, ο}ιΐδ(|ΐιβ ι-ιιιιι

ΡαΐΓβ :ι·(|ΐι;ιΠΐ:ιΐϊϋ νίβ ίηΐβΐΐί^βΐ. Ιδίϊ νεΓΟ ^υι^α^ι·^8

ορίιιίοηί1ιιΐ8 ίιηρείϋΐί 3(1νεΓ8ΐΐ8 ϋεϊ Κϋίιιηι βχ<ΐίιιιιι- '

):ιιιΐιιι·. Ρει-ίικίβ ;ιΙ(|ΐιι·. ίΐΐί ('.Ιιι-ϊίΐο (1ίεεΙΐ3ηΙ : ΛΊιί-

Ιιιιη υίι αίιαά κείαι Ιέ Ιαρίάαιηιΐί, 778 5(;ιί '/·*'"'

ΙΐΗΙΙίΗ ί'ίίΐίΐ .118, 1·'ίΙΐΗΙΙΙ ΏΐΊ Ιι'ίρ&ΜΙΙΙ Ιΐυΐΐΐίΐΐιΐί εΐ ίί'(/Ηίί-

Ιι'ΐιΐ ϋΐο Ιέ /«π'ί '\ ΙΙβε ίΐΐί ΡΙ)3ΐ·ί8θ!θΐ·υιη 36 .Ιιΐιίχυ-

πιιιι ίη (Ίιι ίϋΐιιιιι ίι·;ιι:ιιιιιΙί:ι ρεΓείΙί Γι.ΊΊπιΙιιι ; ηοΐ|ΐιΐ!

Ρίΐίυιη ;.ι·(μι;ι1ι·ιιι §εηίΙυι·ί εοιιΙΊΐεΓί νοίπιιΐ. Ουα ίη

Γβ 83εΓ3ΐ·υηι Ι.ίιΐι·.ι·:ιι·ιιιιι :ιινιπ·;ιΐ:ιιιι (ϋΜ§εηΙΪ3ΐιι ίιι

ρΓίιιιίκ εοηδίάβΓα : ΐ)ΐκο οηΐβ ΐηε3ΐ·η3ΐίοιιοιιι ιι'ιΐι'ιΐ

ι·]ιΐί>ιιιο(Ιί ιΐο ΟΐΓΐ£ΐο ρΓοηιιιιΐί3ΐ·υηΐ, $ε(1 Ρ;ιΐι;ι· Ρίΐίο

(1ί\ί88β Ιΐ'ΐ·ίΙιιι· : Ι'Ίΐ€ΐΐίΐιιιι» ΙιιιηιίιΐιΊΐι *, αϊ εοηιιιιιιηίδ

ορίΓιείί βυείΟΓοηι ρ;ιι·ίΐει· Ρίΐίυιη αρροΐΐοΐ (·ι ;ι·ι|ΐι;ι-

1ίΐ:ιΐο μίΜ'ΐιιαιπιιιι ϋί!;ιιίΙί(·ι·ΐ. Νβ<ιαε νι>Γθ ΐιιηι ΚίΓιυβ

ΙίιΊΐηι ηιβιιηι, εΐ ΟΙΉΙΙΙ ινίΐηιηι υίρίηιη νοο3νίΙ.ΙΙβπι,

Λιίαίΐΐιια Οίϊ νοοβτη ΐχααάηΐ πιηΐιηίαηΐίί ίη ρατα- ρ σφ· χαϊ, Ποίησαν σεαντφ χιβωτύν έχ

• τις άνοιξη μοι, εΙσεΜών, εγώ χαϊ ό Πατϊ\ρ

χαρ' αύτψ Λοιήσομεν. Καΐ ούχέ·Λ εΐ-

πεν, Άποσταλήσομαι ύπδ του Πατρός μου· Έγίαχαί ,

ό Πατϊιρ χαρ' αντφ, ως χρούοντος του Υίοΰ, χαΐτοΰ

Πατρδς συν αύτω εισερχομένου· ως άε\ εΤναι, χα\

μηδέποτε διαλιπεΐν Πατέρα ά?:δ Υίοϋ, χα\ Υίδν άτ.δ

του ίδιου Πατρός. Διδ χα\ εν έτέρω τοπίο λέγει·

Εγώ ειμί η όδύς, χαϊ δι' εμον εΙσεΛεύσονται

προς τον Πατέρα. Καΐ ?να μη τίνες ήσσονα πρδς

τδν Πατέρα νομίσωσι, δια τδ δι' αύτοΰ πρδς τδν

Πατέρα εϊσιέναι, φησίν Ουδείς έΛεύσεται αρύς

με, εάν μη ύ Πατι'ιρ μον ό ουράνιος εΛχνση αυ

τόν. Ό Πατήρ ουν φέρει πρδς τδν Υ'ιδν, χα'ι 4 Υίδς

φέρει πρδς τδν Πατέρα, εισφέρει δε εν ΠνεΟματι

' άγίω. Άε\ γαρ πάντοτε ή Τριάς εν μι3 ένότητι θεό-

τητος· τρία τέλεια, μία θεατής. Και διέπεσεν & τού

των λόγος.

ΝΕ'. Πάλιν 5έ φάσχουσι · Τίνι τοίνυντώ λόγω είρη-

χεν όΧριστδς τοις έαυτοΰ μαθηταϊς, ότι Απέρχομαι

Κρύς τον Ώατέρα μον, χαϊ Πατέρα υμών, χαϊ βεΛ·

μον, χαϊ θεον υμών ; Εί τοίνυν θεδν αύτοΰ ομολο

γεί, πώς Ιτι Εσται Γσος αΰτω, ή ύπ' αύτοΰ γνηιίως

γεγεννη μένος ; "Ινα δείξωιινέν πάσιν άγνωσίανθεβϋ

αύτοΰ; ϊχειν, χαΐ" εν μηδενί είσι φωτισμώ του Ευ

αγγελίου κατηυγασμένοι. Ψηλαφήσας γαρ τις κα\

άνερευνήιας άπδ του αιώνος, χα'ι κατά γενεάν, ε'σε-

ταιτής αληθείας της του Σωτήρος ημών τελείας γνιό-

σεως κα\ πρδς τδν Πατέρα ίσότητος την δΰναμ,ιν.

Κνίζονται δε ούτοι Ίουδαϊκω φρονήματι περιβεβλη-

1 μένοι, κα\ άγανακτοΰσι τω Υίψ του βεοΰ, καβάπίρ

εκείνοι Ιλεγον, δτι Δί' ουδέν αονηρόν σε ΛιΟάζο-

μεν, άΛ.ΐ δτι, δνΟρωχος ΰ>ν, ΥΙ&ν θεον αντίτ

ονομάζεις, Ισον τφ θεφ ποιών σεαντόν. Οϋτω καΐ

οδτοι, τφ αύτώ πάθει των Φαρισαίων κα\ Ιουδαίων

περιπεσόντες, άγαναχτοΰσι, μη θέλοντες λέγειν τδν

Υίδν [σον τω γεγεννηκότι. "Ορά γαρ μοι την των Γρα

φών άκρίβειαν, ότι ούδαμοϋ εϊρηκεν ή θεία Γραφή

τδν λόγον τοΰτον πρδ της ένσάρκου παρουσίας · άλλ'

ό Πατήρ τω Υίώ , Ποιήαωμεν άνΟρωπυν, λέγει,

συνδημιουργδν καλών τδν Υίδν, κα'ι γνήσιον δεικνΟς

χατ' Ισότητα. Και ούδαμοϋ εΓρηκεν ό Υίδς, θεόν

μον, χα'ι θεύν υμών καΐ, "Ηχονσεν Αδάμ της

τον θεον περιπατονντος εν τψ παραδβί-

<</.ιη ". Ταηι : Ραο Ι'ώϊ «Γεαηι άε /ί^ηίι ιηίοπΊΐρίίί '.

Ει : ΙΊιιίι ΰοηιίηιΐί α Οοηιίηο '. Ιίοιη Ουιηίηιιβ

Μονβί : Ε(/ο «ΜΗ! ϋε«! ΑύταΙιαιη, εί ϋβαε Ιιααΐ, εί

θεια ^α^υI! 1β. (,Ιιππι·Ιι;πιι 0»νΐ(1 : βίτίί Οοιηίηια Οο-

ιηίηο ηιαο : 8εάε α άεχίήί ιηείί ". Νβο ιιΐΐίΐιί ΟοηιΊ-

ηυ» ϋβίΐιη ηιεηηι, ΐΐ Οειιιη ναΐηιηι ηοπιίιιβνίΐ. €κ-

ΐβΓυιη ιιΐιι οοΓροπβ ηο8ΐι·ο βιικεβρίο, Ιη ίεηα ν'αιίί

«5( ίΐ αιηι /((ΐ)»ι/ιίί;ΐ(5 «ΟΝΐ'ίΓίη/Μδ11, 3ΐ(|υβ ίηΙβΓ ηο»

ηιιηΐΐ'ΐ'ΛΐιΐΝ 081 ; Ιιιιιι: ιϋδείρυΐοβ 8υθ8 3ΐΙθ(]ΐΐ6Π8,

ηυί!)υ8θΐιη »(!%(] ιΐ3π ροιιίιυβ κυΐυ 6χ<*ρΐο ρκεοαίο αβ·

Ιιιιίΐ, ββκηι ιηειιτη ά'ηιΐ, ΐΐ ΰβΐίΐιι ν«ίπιΐΗ, «< Ραΐηηι

1 ^3η. χιν, 23. ' 'Λιύ. 6. ' Ιοηη. τι, 44. ι ^ο^ιι. χχ, 17. " ;ο3ΐι. χ, 33. β Οβη. ι, 26. ' Οο

• ϋοη. νι, 14. 9 ϋοη. ΙΑ, 24. " Ειυϋ. ίιι, (ί. " ΡΒ»!·. οα, 1. '» βϋηιοΐι ίιι, 58. " Γ. δτι εν.

άσηπτων · κα\, "Εβρεξε Κύριος παρά Κνρίον ·

και, Είπε Κύριος αρύς Μωνσήν · Εγώ ΐίμι ό Βείίς

Αβραάμ, χαϊ ύ θεύς Ίσαάχ, χαϊ ό θεύς Ίαχώ6.

Κα\ ΔαβΊδ λέγει · Εΐχεν ό Κύριος τώΚνρίω μον

Κάθον εκ δεξιών μου. Καΐ ούδαμοϋ είπεν ό Κύριος,

θιύν μου χαϊ θεύν υμών. "Οτε δε ίλαβ» τδ ήμέτε-

ρον σώμα, και Έπϊ της γης &$>0η, χαϊ τοις άνθρώ-

ποις συνανεατράφΐ}, καΐ εν ήμΐν κατελβγίσθη · τότε

πρδς τους αύτοΰ μαδητάς, πρδς ους ωφειλε κ«τ4

πάντα όμοιωθήναι χωρ\ς αμαρτίας, θεον μον, ίλεγε,

χαϊ θκύν υμών, κα\ Πατέρα μον χαϊ Πατέρα υμών.

' Οοη. 111,8.
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Πατέρα μου μεν, χατά φύσιν εν τη θεότητι, χα'ι Λ ηιεηιιι, βί Γαΐτειη νειίηιη. ΡοίΓΟΠΐ ηιειιιη, ιι;ιΐιιια

Ηατέρα υμών, δια χάριν δι' έμέ εν τη υιοθεσία*

θεό»· μου δϊ, ότι τδ ύμέτερον σαρκίον εΓληφα, καΐ

ύμώ>·, χατά φύβιν καΐ άλήΟειαν. Και οϋτω

εστί σαφή κα\ διαυγή, καΐ ουδέν εναντίον,

5ύδί θανάτου παραπλοκή; Ιχον είδος εν τη θεία Γρα

φή, ως ούτοι προφασίζονται, πονηρλ εαυτοΐς έπινοοΰν-

τες. Νομίζω δϊ πάλιν καΐ πρδς τοΰτο ίχανώς έχειν

την φράσιν · επί δε τα άλλα λοιπόν έπελεύσομαι.

:;··.ι!ϊ.ι νίϋεπ νοίιιηΐ, ςυί 8ίΙ)ί

ορίηοΓ, (Ιβ 1ιί« :ιΙιιπκ1(· βίΐ <Ι!ι·ΐιιιη, ηιιηο 3(1 .ιΐί.ι [Γ3η$ίΙ>ίηιιι$.

βοϊΐϊοοΐ :ΙΓ ιΙίνίιιίΝΐΐι: ; Ρ.ιίΓειη ν(·*ΐπιιιΐ, ^ι:»Γιη ιΐιιιι-

Ι:ιν:ιΙ, ρβΓ Πΐβ, 3(]ορΙίθΜΪ8(|ΙΙ6 Ιιι'ΐιΗίπο. Ι>ιΉ>η

ηΐι'ηι», φΐοηίηηι τοβίΓΛηι εαπιειη βιιβεβρί ; Ιΐι-ηιη

νβιΐηιιη, δΡΟίπηΙιιηι ιι;ιΐιπ·;ιηι, βί βχ Γβϊ νεηΐβίβ.

Οπιι Γαΐίηιιβ ιιι;πιΗι·Λΐ;ι ιιιιιιιίιι 3ε ροΓδρίοιια δΐιηΐ,

ηβφίΟ ψιίιίψι.'ΐιιι <·<ιΐιΙι ιιπιιιιι <·>!, ;«· ΓοριίβηϊΙΙδ ;

ηοο υΐΐιιβ ιιι δοπρΐιιι-3 Ιοπΐ8 πιοπίΓυπιιιι ςιιϊιίςυβιη,

01 <·\ίιί<ΐΜΐιιι Ιι;ι1ιι>[ 3(Ιιη'ΐ8ΐυιη, ηΐ ίβΐί ι·αρΐ;ιιι<1,ι:

ηιι:ΐ(Ιηπι ο«ο<5'ιΐ:ΐΓ6 βοίβηΐ. 8οϋ οιιιη Ιιβοίβηϋβ, υΐ

Νί7'. Τδ άγιον γαρ Πνεύμα χτίσμα πάλιν κτίσμα

τος φασιν είναι, δια τδ, δια του Τίοΰ τα πάντα γε-

γενησθαι, ως εΐ-εν ή Γραφή, άσυνέτως τινάς διαρ-

•πάζοντες, ου καθώς εΓρηται τδ ίητδν Ιχοντες, αλλά

χαχώς ύπονοοΰντες, κα\ άπδ ρ°ητοϋ τδ χαλώς είρημέ-

νον χατά την χακήν αυτών ύπόνοιαν παρερμήνευαν-

τες. Ου γαρ τδ δεΐον Εύαγγέλιον πϋρΐ του Πνεύμα

τος ίφη, αλλά περί πάντίον των έκτισμένων, ότι ΕΓ

τι χτιστδν, δια του Λόγου γεγένηται κα\ ύπδ του

Λόγου. Τα γαρ χάντα δι' αυτόν ίγένετο · χαϊ χω

ρίς αυτόν ίγέτετο ουδέ έτ. Παρεκτεινομένης της

αναγνώσεως, ίχει ', Ζ γέγονεν ?να ούτω γνωσθί),

δτι πάντα δι' αυτού έγένετο, κα\ χωρ'ις αύτοΰ έγένετο

ούδ* ϊν · είτα πάλιν · Εν αντφ ίωή τ}>·. "Βδει γαρ

χα\ εν τούτω πληριυΟήναι την του αγίου Ιωάννου

άκολουθίαν, εν τω δντι τα δντα * πεπληρωμένος αεί

όμολογούμενα. Εν αρχή γαρ ή* ό λόγος, χαϊ ό

λόγος

Επειδή »}>·, χα\ ;}»·, καΐ τ}*· · χαΐ τα εν αΰτψ ^ωί]

η»·, χαϊ τ)»· τύ <ρώς τύ άΛτ)0&ύν, και τύ έτ τφ

χόσμφ »]ν, χα\ όσα περ\ τούτου -^ν, έχ Πνεύματος

αγίου σαφηνίζει ό μακάριος Ιωάννης, τδ πάντα δι'

αΰτηΰ έγένετο τα γενόμενα. Ανώτερα ' δε των γενο

μένων αυτός ό τα πάντα ποιήσας. Λέγει δε ή Γρα

φή δι' αύτοΰ πάντα γεγονέναι· ουκ ώνόμασε δε

•ποία εστί τα γεγονότα. Υπόνοια γαρ ούδαμοΰ ή"ν πο

νηρίας, Ινα μη τίνες ύπονοήσωσι τα μη δντα, κα\

βλασφημήσωσι τδ ατρεπτον χαϊ άναλλοίωτον άγιον

θεού Πνεύμα. Δι' αυτούς γαρ φησιν ό Κύριος, ότι

'£ά>· τις είπτ) Λόγο* εϊς τογ ΥΙον τον άΥθρώπου,

ά:ρεθήσεται αύτφ. Έά^δέ τι εϊχοι εϊς τύ άγιοτ

τ, ουκ άρεθήσεται αύτφ, ουδέ ώίε, ουδέ

Ι,ΥΙ. δρϊπΐυηι \1»(\ηα βπηοΐυηι εΓεηΐιΐΓχ

ΓΓοηΙιιι·ηηι .ιββοπιηΐ : φΐοά ρβΓ Ρίΐϊυηι οπιηί3 ίβοί»

βιηΐ, υΐ δθΓΪρΐϋΓ3 (οβίαίιιρ *. Ιιι φΐο βΐυΐΐο ηηηηιιΐ-

Ιοδ Ίη ΟΓΓΟΓοηι :ιΙιιΙικ·ΐ[ΐι(, άαιη δοΓίρΐυΓ* βεηίειι-

Ιϊηηι, ιιιιιι πι εοηεορία εβί, ρΓοΓεηιιιΙ, 8εϋ ροΓρεΓ3ΐη

ϊιιΐι·Ι1ίμι·ηΐι·κ, ΐ]ΐιοιΙ ρπχεΙαΓβ εοηοορίυιη εί>1 ιικιΐο

3εείρίεη(1ο ίηΙΟΓρΓεΙαηάυηυβ (1ορΓ3ναηΙ. ΛΊ·(|ΐιι:

οηϊιη Ι·Λ·;Ι·Ι{·Ι·ΙΗΙΙ·Ι (1ε δρίΓΪΙυ ΙοςιιίΙϋΓ, δεά (Ιο ΟΓ03-

ΙΪ8 ΓιΊιιΐΛ οιηηϊ1>υ$ ; κΐιμιι1 ιιιιιπιι (1ι·(·Ι:ιι·:ιΙ : ΐ|ΐπι1-

<]ΐιίιΙ ( Γπιΐιιιιι 081, ρεΓ Υπίιιιιιι 779 ('ι Λ ν«;Γΐιο

ίαϊ$8β ρπ)ι1ιιι·1ιιιιι. Οιιιηία εηίιη ρετ ήιαιιιη (α^^α

αηΐιΐ, βί ίίηβ ίρίο Ι'ικίηιιι είΐ ηιΐιίΐ '. Γΐιι 8θΐιΐεηΙίι

3(1 Ιιχε υβςιιε ΥΓΙ|Ι;Ι, φιοά /"»£(«»< είΐ, οοηΐϊηυαΓί

ι!ι:1ιι·1 , ιιΐ ίΙ;> (1ίϋοηηιιΐ8, οιιιηί» ρΟΓ ίρβυηι 688β

ί';κ:1;ι, εΐ ΜΠΙ; ίρ8θ Γ;κ;ΐιιπι ηίΐιίΐ. ϋοίικίο : Ιη ϊρ$ο

ΐ'ίΐα ΐ'ηιΐ ". Οιιίρρο ίη Ιιοο ίιΐ8ΐίΐιιΙθΒ 3 ίη»ηηύ ΟΓ3-

Ιίοηϊβ (·οιΐΜ:ΐ|ΐκ·ιιΐί:ιιιι ίιηρίεπ ορΟΓίιιϊΙ, ιιΐ ίη \(·ιΊκι

χρύς τογ θεύτ, χαϊ θεός ?}ν ύ λόγος. Ο ςιιοΛ 881, ςιυβ βυηΐ οηιηία ρβιΤεείε ίηεβδε εοπιπιηηί

οοηΓεβδίοηο ευη$ΐ3Γε(. Ιη ρηηο'ιρο οηίιη εται Υβτ·

ΙΊΊΙΙ, εΐ \, ",·!' α, ιι ι ΐ',ιΐ αριιά Οΐυ,ηι, εί Οεα» εταί Υίτ-

Ιηιιιι ~. (,Μι:ιιιιΙ(ΐΐ|!ΐίιΐΓΐΐ! ι·)·,;!, ι·1 βιαί, ι·1 ι'ηιί : βί

ΐ'Ίίιι ιΊΊιηί, ()π;ι· ίη ίρδο 8υηΙ : <·ί ϊηιΐ Ιιιχ νότα ', <·ι

Ιιι ηιηηάο ιταΐ , βο φΐχ 3(1 Ιιοο ίρβιιηι 3ΐ(ίηεΙ)οη(

83ηεΓι δρίΓΪΐυβ ηΠΙαΙιι Ιιεηΐιΐδ ,ΙΙΙ-ΙΙΙΙΙΓΝ (1εεΙ:ΐΓ3(.

Οιιιιιί;ι, ΐηςιιίΐ, ροΓ ϊρδίιηι Γαείη δΐιιιΐ, (]ΐιχ Γ3ΐ·(3

βιτηΐ. Ροιτο 8ΐιρι·.ι ι·;ι φ!;<' Γ.ιιΊιι βιιηΐ ίΐΐυ ευιΐδΐίΐα-

Ιυδ ε$1, 3 ηυο Γ30(3 δΐιηΐ οηιηίβ. ΟπιπΙ βιιίεηι δεπ-

ρΙΐΙΓ3 ('ΐιιιι <1ίχίδ86ΐ Γαε13 088β ρΟΓ ϊρδίΐηΐ οιΐιΐιί:ι;

φΐχηβιη ίΐΐα ΓΟΓΟΠΙ ηυηιΐηβΙΪΓη Ιιβικί ΟΝρΓβββεΓίΐ,Ιιχο

031183 νί(1θΙΙ1Γ, <·ΙΗΗ| ΙΜΐΙ1:ΐ ΙΙΙΙΙΙ 08801 θ]ΐ18ΐηθϋϊ

ηΐιίι.ιΐίΐϊ δΐΐδρίεΐο, πι ηοηηυΐΐϊ Ι:ιΚ:ι ηιι%(ΐ3ηι

$ί1>ί ορϊηίοηε Γιηκεηΐεβ »ϋνοΓ$ιΐ8 ίηιηιιιΐηΐηίοιη

εν ΓΙ.'Ι ;(.··'..'.!' /τί αίώτι. Ήλίθιον γαρ έστιτδ πάν του 83ηεΙυιη Οεί δρίΓίΙιιηι εοηΐιιιηείίοβίβ νοοί1>υ$ :ιπιΙι·-

αύτοΰ λόγου. Κατά δε την βλάσφημον αυτών ύπό-

νοιαν άντιλέξειέ τις αύτοϊς, χαϊ εϊ-οι · Τ0 γενναίοι

σοφισταΐ, κα\ των λόγων διαστροφείς! οί βουλόμε-

νοι συν τοις γεγονόσιν άριΟμεϊν τδ άγιον Πνεΰμα

του θεού, δια τδ (5ητδν τδ, Δί' αυτόν τα πάντα

έγέ*·ετο, άπδ του είπεϊν, ότι χάνια, μηδαμοϋ ίν-

τος συν π3σιν άριθμουμένου του αγίου Πνεύματος.

Άρα γοϋ» κα\ διανοηθήναι οφείλετε, ή χα\ άλλος

τις χειρών υμών Ιτερος, χα\ τδν Πατέρα δια του

Τίοΰ γεγονέναι, κατά την βλάσφημον υμών ύπό-

νοιαν. Έμοΰ γαρ συμπεριληπτικό; εστίν ό λόγος

φάσκων τα πάντα δι' αύτοΰ γεγονέναι. Εί δε βλάσ-

Οο. ιΊΙί$ εηίιιι βεεΐρίοηίΐ» β8( ΜΙ*

ϋοηιΐηί 8οηΙεηΐίη : Ν/ ηιιί» άΐχβήι νί^ιιια ίη Ρίΐίιιηι

ηοηιίηΐί, ηηϊΙΙβίΗΤ ίρβ». 5/« αηΐβιη άίχεΗΐ ίη 6'ρί-

)-;:«),·, ιαηοΐαηι, ηοη τεηιίΙΐβΐιΐΓ ίρίί, ιι<·,ιιι<· /ι/ν, ηβ-

<>!>·' ίη ΙΙΙΙΙΙΓ,Ι ικαιίο ">. Ει ΥΟΓΟ βΙοΓιιΙίδβίπια ε8ΐ ίΐ-

ΙοΓυηι Γαΐίο. Ιηιο νβΓο εχ Ιι»ο ϊρ$οπιηι ορίηϊοηο,

ςιιχ ΙΊΙΙΙΙ δυηιηια ϊη Οειιιη εοηΐυηιείίβ εοημιπεο

ε&ι, είο εο$ ορρυ^ηβΓβ, ει 3(1 ειιιη πιο(1ιιηι ϊη8(3Γβ

Ιίεεί : Ο ρΓχεΙατϊ 8ορΙΓΐ8ΐ% 3ο ύβΙοπιιιεηάοΓυηι νβΓ-

ΙιΟιΊΠΙΙ »ΓΐίΩθ€$, (]ΙΠ1)Ι18 ρΓθρΐ6Γ03 8Π1ΐεΙΐ1Π1 Ι'ΓΪ δρί-

ιιΐ:ιιιι Π8 Γε1)ΐΐ8 (]ΐΐίε Γαείχ βυηΐ βηηυηιεΓβΓΪ ϋ1'ΐ·ι,

(|ιΐικΙ ϊΐ3 βεπρίυιη 8ΪΙ : Ρ»τ ΐρίηηι οτηηϊα [αοΐα *«ηΙ.

• ί". μέχρις. * Γ. «επληρωμένως. ' Γ. ανωτέρω. » ϊηχη. ι, 3. " ΐΐιϊύ.

9. * Ί1>Μ. 10. '· Μηΐΐΐι. χ», δΐ ; Μ»ρε. ιιι, 28.

Η)ί(Ι,
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Οοη56ΐ]ΐΐθηί φΙιΐΓ β«1 η( Ρ3(1βιη Τ08 Γβΐ'ιοιιε, νεί Α φημον περί του Πατρδς λογίζεσθαι το τοιούτον, χαΐ

μωρδν, τδ όμοιον καΐ επί τοις διανοούμενοι; επί του

αγίου Πνεύματος, του συν Πατρί άριθμουμένου χαΐ

Υίώ. ΕΙ γαρ ή"ν των γεγονότων, ούχ αν τω άχτίστφ

Πατρ'ι χαΐ Υίώ άκτίστω συνηριΟμεΐτο. Αλλ1 δτι &κτι-

στόν εστίν, συναριθμεϊται. Είπε γαρ · ΆαεΛΟόηες

βαπτίσατε είς δτομα Πατρός, χαΐ ΥΙοϋ, χαΐ αγίου

Πνεύματος. Πώς δε κτιστδν εΐη τδ Πνεύμα τδ μαρ-

τυρούμενον, ότι 'Έχ τον Πατρός έχπορεύκται, καΐ

έχ τον έμοϊι Λαμβάηι ; δι' ου χι'ι ή τελεία των αν

θρώπων σωτηρία, χα\ Ινσαρχος οικονομία, είς πά-

σαν διχαίωιιν έπληρώθη. "Εχρισε γαρ αυτόν Ππύ-

ματι άγΐω, φησ\ν ή Γραφή περ\ του Κυρίου. Ούχ αν

δε την Ενσαρκον οίχονομίαν συν τω θεώ Λόγω ήνω-

μένην ε!ς μίαν θεότητα έχρισεν 6 Πίτήρ κτίσματι.

• 'Λ'/λ' επειδή μία εστίν ή ΐριάς, τρία τέλεια, μία

θεότης, Ιδεί εν τω Υίώ οίχονομικώς τούτο γενέσθαι,

ίνα, παντάπασι δοξαζομένη, εν απασιν νοηθτ) ή Τριάς,

χαθάπερ, χατά πασών των αιρέσεων περ\ Πνεύματος

διηγούμενοι, ου μίαν, ου δύο μαρτυρίας είσενέγχα-

μεν, δτι θεού εστί Πνεύμα συν Πιτρί κα\ Υίώ δοξα-

ζόμενον, άχτιστον, χα\ ατρεπτον , χαΐ τέλ: ιόν. Εξ

έπεσε δε χ.αΐ διαρ\ τούτου των φιλονεικούντων λόγος

ό χαθ' εαυτών.

;ι!ίιΐϊ <]ΙΠ3 νο1>Ϊ8 (Ιι·(«ιΊΟΓ ίΐ3 αιιίηιο Γοιιείρϊ:»! : Ρ»-

ΐΓβιιι Ίρχίϋΐι ρβΓ νίΐίιιιη 6986 (:Μ·ΙΙΙΜΙ, εχ ίιιιρίη νεβΐΓ3

δβηΐεηΐίι. ΟΐΊΐηηΐίιη φΐϊρρβ εοηεερίβ 681 οι-ηΐίο :

οηιιιία ρεΓ ίριυηι ·8»6 ΠιιΊα. Ουοϋβί Ιοίβ ηιιίΊ

«Ιβ Ραίιβ 8ΐΐ8ρί€3ΓΪ ίιηρίιπη 3ε 8ΐο1ί(Ιιιηι 681 ; ίιΐ

ίρχιιηι εΐ (1ε ίΐΐίβ (ΐχίδΐιηιιιηιΐιιηι 68ΐςιιί Ιιοε 3(1 δρίπ-

ΐιιιιι ϋίΐιιι-ΐιιηι ΐΓηιΐϋίίτπηΙ, ςυί οιιιη ΡβίΓβ Ρίΐίοηιιβ

ηιιιιΐ6Γ3ΐιΐΓ. Ν:»ιιι Μ ΓηΐΊίπι ΓηίΊίίπιιη ΟΓΐΙίηβ εοιιΐί-

ιιυΐ'εΐιΐΓ, ευιη ίηεΓβαίο ΡβίΓβ οι ίιιοτοαίο Ρίΐίο ηε-

ΐ]ΐΐΗ(ΐυ»ιη ηιιπΐ6Γ3ηι]ιΐ8 68861 ; 8Ρ(1 <ιιιθ(1 ίικ·π.·;ιΐιΐϋ

8ί(, ϊϋείΓεο ιιιιηιεπιΐιιι·. 780 ΟΙ>ΓΪ8ΐυ8 εηίιη ϋίχίΐ :

Εαηΐβί ύαρίίζαΐΐ ίη ηιιΐηίην Ρα<π'«, ίί Γι/ίϊ, Π Κρί-

Π'ΙΗΛ «οίΐΓίί '. ΟιΓιιι;πη ροιτο ει·ε3ΐυ$ ε88β ρο!β8(

δρίΓΪΙυβ ίΐΐβ, ϋβ (]ΐιο Ίΐ;ι ΙεβΙβίιΐΓ : Λ Ραΐη ρτοα-

άϊΐ *, (ί άβ ιηοι σ^^^ρ^ι '? ριτ ηιιεηι 61 ΙκιηιΊιιιιιη

ρβΓΓβεΐΒ $3ΐυβ οΐ ίηε3πι:ιΐίο 3(1 οιηηεηι }ιΐ3ΐίΓιι·3ΐίο-

ιιι'ΐΐ) Οϋΐ ϊιηρΙιΊ:» ? Ι'η.ΐϊι οιιιη ίΐίαιη £ρι'ΐΊ'(κ ^αη^ίο,

;ιίΐ Κι·ι·ίριιΐΓ:ι ιΙ<: Οοιηίηο'. Νιιηηιιηιη 3υΙβιη 1ιιιιη;ι-

ιιηιιι ί1Ι;ιηι ηηΐιιπιιιι ίη ιιιιηιπ άίνίηίΐβίβιη ειιιη Οεο

ΥβΓίίο εοη]ηιιεΐ3ΐη (ΤοηΐιΐΓ.ι 3ΐίηιΐ3 ΡΐιΐβΓ ίηιιηςβ-

ΐ'οΐ. Νυηε «ΗΙΙΙΙ υπ» 8ΪΙ Τπηίΐ38, ιή:ΐ(]ΐιε ρεπΓεείη,

ει ιιπ3 (1ίνίηίΐ38, (Ιίίρεηββίίοιιε φκχΐιπιι Ηεπ Ιιοε ίη

Γϋίο (Ιβύυίΐ, ιιΐ ίη οηιηίϋυβ 1:ι\κΙι: βε μΙοΓί;» εβίβ-

1>Γ313 εοςηοβεεΓβΙυΓ Τι·ίηίΐ38. Ουεπΐ3(1πιοι1ιιηι πιπί 3(1νβΓ3ΐΐ8 ηχπεβββ οιηηββ ιΐε δρΪΓΪΐυ κηικΊη ϋϊ8ριιιατ6-

111113, ηοη υηο ίΐιιΐ βΙΙεΓΟ Ιεβίίπιοηίο ρπιΐιηνϊιιιιιβ Οεί ε$8β Κρ';ι·ίΐιιιιι. ςιιί ευιη Ι';ιΐκ: ε( Ρίΐίο εοΙΙβαιΙεΙιΐΓ ίιι-

ιτι:;ιΐιΐ8, ίιηηιιιΐ3ΐιίΙί8 εΐ ρειΤεεΙυβ. (ίιιηηιοΙίΓϋΐιι )ΐ36 ίη ρ;ιι·ΐϋ εοηΙείιΙίοβΟΓαπι ΚχΓβιίεοΓυιη εχείαββ Γ3ΐίο «»(,

ςιιχ ίη ϊ1Ιο$ ίρβοβ τεε'κΐίΐ.

ΙΛ II. Βε1ί(]ΐΐ3 ιικιιΐο (|ΐιχ 3Π6ΓΓ6 5θ1βηΙ οοηκί- ,

(!('ΐ·ι,·ιιιιιι>. Ηίΐιιο. εηίιη ρι·χΐεΓ63 Οοιηίηί ββηίειιΐίαηι

|ΙΙ·Γ:Ι|Ι·>ΙΙΓΙ|Ι! ρπιΓϋπιπΙ, (]ΐΐ3 ςιιίϋειη ίρββ άίχίΐ :

('ΐίΐΐί ί/Ιί' 1/11-18 ΙίΟΙΙΗΙΙΙ ? ΙΙΐΙΗί ΐΧΐ ΙΐΙΙΗΗί ΟΐΗ» '. Ι II

ςιιο 8ειιιε[|ρ8υιιι 30 68$εηΐί3 1';ιΐι ίκ εΐ ριτϋοικι 86-

ραι·;ΐ5Μ· νίϋειυΓ. Υοπιιιι ΓΪ.ιίειιΙυηι Ιιοε ίΙΙΟΓοηι »Γ-

({ΐιιιιειιΐυιη 681. Νιιιιι ψη Ιαιη ηιυ!ΐ3 ίη ηοβ Ιιοιι,ι

οοιιΐυϋι, ιιιίιΓιιηβ ίΐίοπιιη ορίιιίοηβ 1>οηιι$ Ικιΐκ-ιιιΐιι»

ϋϋΐ. Οιιϊϋ (ίιιςί ροίεβι ίιηρι·οΙ>ίοι·? (|υαη(1οηαί(1βηι

((ΐιί ριο ονίΐιιΐϋ 8υΪ8 ιιιιίιικιιιι ρΐ'οΐυιΐίΐ ; ηυί 3(1 ρ:ι-

ΐΐι'ΐιιΐηιη κροιιΐε (Ιεβεεικίιΐ, ευιη ίιιιπηιιιίϊ :>1ι οιηηϊ

Ρ388ΪΟΙΙ6 Οβ(Ι3 68861, ψΐί (ΙθΙΐ(:1(1ΙΊΙ111 ΙΙ()Ι)ί8

Γβείΐ, ψπ ίη (ΐιιιιιί Ιϋΐ-αοΐίιίτο ρορυΐο ;ι·^ΓίΐικΙίη68 83-

ιιινϊι, (|ΐιί ρι·ο βυα 1>υηί1:ιιβ Ι3ΐη ίιιΓιηίΙαιη Ιιοιηίηαηι

£εηιΐ8 εοΐΐεςίΐ, ιριί ϋοηίιβίίβ 3(1ιηίηίϊΐι·3ΐοι· ει ραείβ

ι ΝΖ'. Πάλιν δε είς τάς 4λλας αυτών λίξεις εαυτούς

έπδώμεν. ΦασΊ γαρ πάλιν τδ ρ"ητδν ούχ ευλόγως

κατέχοντες, ότι αύτδς Εφη δΣωτήρ· Τι με Λέγεις

αγαθόν ; εις έστίΓ άγαβύς ό θεός · χα'ι άφώρισεν

έαυτδν εντεύθεν άπδ της του Πατ^δς ούτίας τε και

υποστάσεως. Τδ δϊ π2ν ίστι γελοιώδες. ΕΕ γαρ ό τοσ-

αΰτα ήμϊν αγαθά πεποιηκώς βύκ άγαθδς παρ' αύ-

τοΐς κρίνεται, και τις Ετι τούτου μοχθηρότερος είη ;

δτι ό δεδωκώς την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων,

6 τη έκουσία γνώμη έλΟών εις τδ παθεϊν, ό απαθή;

θεός ων, ότι δ την δωρεάν ήμϊν ποιησάμενος των

αμαρτημάτων, ότι δ τάς Ιάσεις έπ;τελέσας εν παντ\

Ισραήλ, 6 εκ της αυτού αγαθότητας τοσούτον γένος

των ανθρώπων περισυναγωγών εν άγαΟότητι, ύ της

αγαθότητας πρύτανις καΐ της ειρήνης δεσπόζων, Α

1>υπ)ίιιιΐ8 681, 1)θΐιιιιιι, ίιιιιυβπι, ίΐίικί ΥεΓίνυω ςιιοϋ Ο άνω εκ Πατρδς άγαθδς Λόγος, έχ του αγαθού Ηατρδς

γεγεννημένος, Ό διδονς τροφιρ-αάστι σαρχί,ύ ένερ-

γήσας άνθρώποις χαΐ πάσι τοις ύπ' αυτού γεγεννημέ-

νοις πδσιν αγαθότητα, ούχ άγαθίς παρ' αυτοί; κρίνε

ται. Και ουκ Γσασιν οι λήθην έαυτοϊς περι-οιούμενοι,

ότι πρδς τδν έρωτήσαντα άνθυπήνεγκε τδν λόγον, όπως

καΟέλη της εν αύτφ έπάρσεως τδ φρύαγμα. Αύχών γαρ

Γ,ν άπδ γραμματέων ορμώμενος, ως τα δικαιώματα του

;>!> χΐεπηο Ιιοιιο εχ ΡαΐΓβ ^βηίΐυηι ε8ΐ : (ϋ«ί άαί

ι-χαιιη οιηηί αιηιϊ ', ςυί ίη Ιιηηιϊηϋιιιχ εχίεηβψιβ

3 86 ρΓθ(Ι(ΐι·ιί>ί οηιηίΐιυβ 1ιοπίΐ;ιΙοη ίιηρεπϋΐ,

Ιιοιπι.ς αΐι ϊΐΐί» ηοη ]ικΙίο:ι(ιΐΓ. Ηχο εηίπ) ϊβΐιΟΓ.ΊΐιΙ

ί$ΐί, (]ΐιί υΙίΓΟ δ'ιϋί οΐιΐίνίοηβηι 38θΪ8ειιηΙ, ΟΙΓΪ-

Νΐιιηι Οιιιηίιιιιπι εί ςιιί <1β 8β ριτεοηΐβΐυβ Ιικ·ι·;ι(,

:·Γ*ροιικιιιη ίϋυϋ (|ΐιοιΙ 3ΐ)1β3 οοιηπιβιιιοι·3νίιηιικ

ιΙειΙΪ836, ιιΐ ε]ϋδ Ιβϋΐιιιιι βΓΓΟ^βηΐίαιηςιιε εοηιρε- ^ νόμου ακριβώς φυλάξας, δικαιοσύνην τε κα\ άγαθότη-

366Γ61. Ν.1Π1 < ΙΙΙΙ1 Ηίε 6 86πΙ>3ΓΙ

Π3ΐ·υΐυΓ , 781 Φ'οι' ρΓ*ορρΐ3

ηυηιείΌ

ίβ οιηηΪ3 3ε-

* τα περ\ εαυτού σεμνυνόμενος, και ϊλεγε

αγαθέ, τι χοιι\σας ίωι'/ν αΐώηον

οιιΐ'ίίΓιχκίιιιΐ! 86ΐ·ν3δδεΐ ; βοςιιε ]ιΐδΓιΐ'ΐ3β βε οοιιίΐβΐίδ Καΐ επειδή είχε περ\ εαυτού ως περί τηλιχαώτης

1 Μ.ϋΐΐΐι. χχνιιι, 19. ' ί,),·»ιι. χν, 2ο.
. χνι, 1», 15. * Λοί. χ, 53. · ΙΐΛΐΐΗ. \ιχ, 16.
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ίιχίίοσύνης, ό Κύριος, βουλεμένο; βεώάνα:;έρίΐν την Α ηοιιιϊιιβ τΑίιιΙϊΐατνΙ, Λίςιιο 'ιΐ» Ιοπιΐιικ ίδδΡΐ : Ρταα-

ρίοτ Ιι/»ΐ€, η\ιϊά (ιΐΓΪι'ΐιιΙιι ΐίΐιιιη αΊΐτηαη ροιιίάώο ' '-'

('.ιπιι, Ηΐφΐ3ΐη, ΐι» (1β 8β ρεΓ8ΐι.ΐ5ΐιιη ΙΐΗΐιείΐΐ Ιβηΐχ

86 }ΐ!$1ϊΐίχ ηπιικτοχ οιιχκ'Β εχρίβνιβββ : ί(1οο Ποιηϊ-

ηιΐ8 ΙιοιΓιΐίΐΐηιη οπιηβιη 3(1 Γ.ιΐπίΐη, !:ιικ|ΐι:ιιιι 3(1 3ΐι-

οίοΓειη κίειτε οιιρϊεηβ, ςυοά ιιοιηο ρπείβΓ ϊρκιιιη

Ιιοηιι» βίι, ηβ φΐΪ8 ο»πιο ρπρ<Ιίΐιΐ5, 8ΐιρβι·υΪ3 αιτο-

1ί;ιηΙίίΐΐ|ΐΐ(· 8β ιιίιιιϊιιιη ρΠιτπϊΙ, τεβροηϋίΐ : (·ΗΪ// ηιβ

Ι//Ι.-Μ Ι'οηιοη ? Λ'ίΐιιο ί>ο>ιι» ΜΙ ηΐιϊ «ο/ιυ />«»« " : ιιΐ

οιιιη Ι3ΐιΐο8 30 ΐίΐΐΐβ Ιιοο ηιοιίο ΙοηιιιτεΐιΐΓ ίηίειτο-

£:>ηΐίβ ΗΙίυ8 (]ΐιί ]ιικΐϊΐί;β ορίηϊοηβ βι·»ι ίηΠΐΐυβ Γ·ι-

8ΐυηι 3ε βρίπΐυβ ίτ»η%εηΐ. Τιιπι ιι( ίηΐίιηοβ β]ιΐ8

ροποιϊβ 56Μ5Ι13 Γεϋβηςαετεί, βοςοοά οιιηι Ιιοιπιιη

ϊρ8υιη βιιηιιιιϊβ ιΐιιιιΐηχ.ιΐ Ιη1»ϋ$ Γ:ιΐρπ:ΐιιι·, ιηίηίιηβ

Ιβιηβη Ι)θΐι.ι ϊη ϊΐΐίυβ ιΐοοιπη.-ι ;ιο(]ΐιϊβ5ηβΓβΐ. Υρ.πιιη-

! ριιϊιηνοΓο ϋοηιπη 8β 6886 ΐε8ΐ3ΐιΐΓ ίρββηιβΐ Ιιϊ* νβΓ-

1ιί8 : Μαΐία ί>οηα (ΜΙ ίη νούί»; ρτορϋτ ηνοά

ίχ ίΐϋι ορίπ*β« Ιαρίάαΐίι ιη«*? ΟυΪ8 631 Ικ;Ι)ε8

('ΐιϊ ηοη ΪΙΙιιιΙ ρεΓβρϊοιιβ ηΐ3ηίΓε8(β(|ΐΐ6 οοη8ΐεΐ?

κιτίίιιι πιπί εΓβ3(3Γοηι ;ιΙ) ίΐΐο ΓΡΠΙΙΙΙ (]ϋ3ΐηρ1υηιη:ε

εΐ 8ΪιιΙ,β( ηρροΙΙκιιΐιΐΓ 1>οηχ, υΐ οχ δοπρΙιΐΓΧ ΐοπίϊ-

ιηοηϊο οοΙΠ^ίΐΜΓ. Ου» φΐκίοι» Ιιοηοπιηι ιιιιιΐίοι υιιι

ηιρηίϊοηειη Πκ-ϊΐ. Ιΐ& : Βοηιΐί, ϊηηυϊΐ, βταί 8ανΙ

βΐίιΐί €1» α* (ΓΐίΐΗ ΙΪΜψιιηίηι ; »ηΙ)Ιίηιϊοτ υηιηϊ ρο-

ρηΐο αΙ> /ικκι«π« «ι Μ/ΙΓΛ * ; ίΐβτη : ΙΙοηαί £α»κ«·ί

π;»ί Οίο ΐΐ ΑοηιΪΝίΑκι ' ; Ιιιιιι : Μβΐίοτ βίΐ οταΐίοηϊι

Ι'ηιίί φιαίΗ ρΓΐιΐίίριβίΛ · ; ίΐο'ΐη : Λριη ί/ί£ί««π(»ι 6ο-

ΙΙΗΙΙ1 (ΜΗΙΗ ί«'/<;8/ί»ί '. ()|ΙΧ Γ,ΙΙΙΙΙ 01)11113 ΟΓ631ΙΙΠΕ

φΐίυιΐηιη «ιηΐ, 30 1»ιιιι;ο β88£ (ΙίοαηΙιΐΓ, ρεΓ ΐρβυιιι

κ»σαν αγαθότητα, δτι ούοε'ις άγαθδς πλην αυτού, ίνα

μτ,ϊε'ις σάρχα φορών τύφόν τίνα έαυτω έπιιπάσηται,

τούτου Ενεκεν Ελεγε · Τι με Λέγεις αγαθόν ; Ούδε}ς

αγαθός εΐ μτ\ είς ό θεός · ίνα ό τοιούτος καΧ τοσοΰ-

ιο; τον τοιούτον λόγον ε!πών , καθ έλη την εν τφ

εί^ίντι φυσίο»σιν περΧ δικαιοσύνης την οΓησιν κεκτη-

μίνον χαί Γνα έλέγξη αυτού την καρίίαν, αγαθόν

μεν δ'.δάσκαλον χείλεσιν αϋτδν λέγοντα, μη εμμένοντα

ίί εν τη άγαθζ αυτού διδασκαλία. Και ότι μεν αγαθός

τυγχάνει , αυτός διδάσκει λέγων · ΠοΛΛά χαΛά

έχοίησα εν ύμ7ν· χβρί χοίου ουν αυτών ίργων

Λιβά&τέ με ; Τίνι γαρ τούτο ουκ Εστί σαφές καΧ φα-

ν;6ώ:α-ον ; μάλιστα πολλών αγαθών των αυτού

χτισμάτων δντων καΧ καλουμένων, ως φησιν ή θεία

Γραφή. Ιδού γαρ περΧ πολλών αγαθών διηγείται το

θείον γράμμα. 'Ήν αγαθός, φηβΧ, ΣαούΛ, νΙός ΚΙς,

ίχ <ρνΛής Βενιαμίν ύψηΛότερος δε παντός τον

Λάου, ύχΐρ ώμίαν χαϊ ίχάνω' καΧ, *Ην άγβθύς

ΣαμονηΛμετά του θεού *αϊ άνθρώχων χι

ίσχάτη Λύγου νχερ τί\ν αρχήν καΧ,

σου τύν θησανρότ τΰν αγαθόν, τον ονράνιον.

Τούτων δε κτισμάτων δντων, καΧ αγαθών δηλουμέ

νων, δι' αυτού τε καΧ ΰπ' αυτού γεγονότων, πώς ουκ

Αναμφιβόλως εστίν αγαθόν εΤναι δμολογεϊν τον τού

του γενεσιάρχην ; 'Αλλ' ?να μη μηκύνω τον περΧ τού

του λόγον (πάντη γαρ δια πλάτους περΧ τούτου είρή-

χιμεν), αΰθις πάλιν είς τάς έξης παρελεύσομαι, την

έπίλυσιν εκάστης λέξεως ποιούμενος.

ιιΓίφΐκ «Ι »Ι> Ιρ8θ ρΓοιΙιΐΡΐίΐ',, ηοηηβ βιιοίηρβηι ΐΐΐο-

πιηι 30 οοηιΙίΐΟΓεπι Ιιοιιιιιη 688β οοηθίβή δϊηο υΐΐη (ΙυΙ)ίΐ3ΐϊοηο 1ϊοβΙ? Υοπιπι ηβ Ιοιι^ίυ» «|ΐιαηι ρ3Γ χίΐ ίιι εα

(Ιίίρ·.ιΙ*Γιοηβ νρτδβΐπτ οηΐΊο (:ιΙ>ιιιΐ(1ο βηίιη ιΐβ εο Ιοοο ιΐϊεΐυιη 3Γΐ>ΐΐΓθΓ), ηΊίηιι.'ΐ νϊιΙ(·3ΐηιΐ8, εΐ κίη^πΐβ ηΐι ϋϋβ

(ΙΐΙ|Ι3ΙΙ1ϋ5.

ΙΛΊΙΙ. ΡεΓ^ιιιιΙ εηϊιη 3υϋ3εί$8ίπιΊ Ιιοιηΐηεβ ουί-

«Ιαιιι 8(·ΓΪ|)ΐαι:ο βοηΐεηΐίχ ίιΐ8Ϊ8ΐΡΓε, εχ (|ΐια Ιΐεϋϋΐιι-

ρίοιϊ 8ΐιο, 8°ι Ιβιπεη ηΐι εο Γβιίειηρίί »ιιιιΐ, Γαΐβπιη ιιιι-

ηιϊηιιΙίοηΪ8 η ι: ιΐί ίιτίιι» ορίηΐυιιεηι Ηβρει-^πηί. Κΐβΐιίιη

οϋηι 3(1 €1ΐΓΪβΙιιιη Ζείεάχΐ ΠΠοππη ηιαίεπ 3ερβ88Ϊ8-

861, ΓΟ^ΑΠ8 ιιΐ βΚοπιιη 3(1 ιΐο.χίοπιΐπ, ίΐΙΙϋΐΊΐιιι 3ιΙ

8ΪηΪ8ΐΓ3Πΐ 8ε(1εΓβ Ιιιιιι ]ιιϋβι·οΐ ουιη 3(1 ΓΡ§ηυηι βιιυπι

ροΓνεηΐβίηΐ, ϊι.ι !Ι1Ϊ8 ΓεβροηϋΗ : Νειάιίι ηαΐά ροΐα-

Ιί». ΡθΙαΐί$ 6|{)£Γ£ Γίί/ίΥίΙ/Ι //ΗΟΗ ΙιίΜίΗΓΗΧ 8ΗΗΙ ? Λί

ΝΗ'.Έπιφέρουσιδε πάλιν τινά ^ητά οΐ πάντολμοι,

ελαττωμάτων υπόνοιας ύποσπείροντες είς τον αύτοΰς

όγοράσαντα, εΓπερ ήγοράσθησαν. Εν γαρ τφ προσ-

τήν μητέρα των υιών Ζεβεδαίου, χαΧ παρα-

: τον ίνα κάθισα·, υίόν εκ δεξιών, χαΧ τον ίνα

ες ευωνύμων, ϊταν Ελθη εν τ?) βασιλεία αΰτοΰ, Εφη

προς αυτούς- Ου* οίδατε τι αΐτεΐσϋε. Δύνασθε

χιίϊτ το αοτήριον ί μέΛΛω χίνειν; 01 δέείχον ·

Καΐ, δυνάμεθα. Είχε δε αύτοϊς · Το μεν χοτήριόν

μϋυ χΐεσθε, το δε χαθίσαι έχ δεξιών μου, ή εξ ** ίΐΐί Λίχετυηΐ : Ροίΐντηιιι. Οϊχΐΐ αιιίαη ι'.'/κ : Οαΐίαιη

ηηϊάβιη ηιειιιη Ιή1><Ίί$, ίκιΐιτβ 782 οιιΐίηι αά άα-

ΐτηηι ηιεαηι, νεί αά ιϊηΐίΐταιη, ηοη αϊ ιιιαιιη άαη, αά

φιϊΙ>Η& ραηιΐιιηι ίΐΐ α Ραΐη ηιεο '. Υϊ(ΐ68 \ξ\1ιιτ, ϊιι-

ςυΐυηΐ, οιιιηί ϊΐΐυιη ροίεβίηΐε ΓΒΓΡΓΟ 8Ϊηε ΡαΐΓβ, ρο-

ηεβ φίοιη «8( οηϊ νείίΐ (ΙοΓοΓΡίκϋ ίαοιιΐΐαβ·. ΟιιΊϋ κιιϊ

οηηιρο8 3ε ρηκίεηβ Ηχο <Ιο Οιτϊκίο οο§ΐΐ3Γε ρο88ΐΐ?

Ν.ιιη 8ΐ ΚίΙϊιΐ8 ρο(ε8ΐα(ε ο,ικΊ, ΐ|ΐιΐ8 εαιη ι.ΊΐιιΙοιη

οί)ΐίικ·1»ίι? Ραΐβτ εηΐηι, ίηφίίΐ, νΐνίβιαΐ ηοηαοί, ΐΐ

ϊΐα ίΐί'ΐίίι ίΐ Ρίΐίο, ηΐ //Ηίηι ΐΉ/ί νίνί/ίαι'·, ει : (>ΙΊΚ

Ραίήί «κιιί, «/κ·/» ίΐιηΐ " ; εΐ : Οιηηϊα ΐηιιΐίΐα ιιιηΐ

ιηϊ/ιί α Ραΐτε ΙΗΙΌ". ΟυΪ8 (Ιέ 60 ι1ιιίίΐ;ιιΐΐ απιρΓηι*

1? ΟιιηιιιοΙ)ΐοιιι Ιιοο όίνίηυβ ίρείυβ 30 ϋηρίοιίϊ

, ούχ ίστιν εμύτ δούναι, άΛΛ'

μασται χαρά τον Πατρός μον. Όρδς, φησ\, πώς

οίκ Εχει έξουσίαν παρεξ του Πατρός, του Εχοντος την

Ιξοναίαν παρέχειν β ρΌύλεται ; ΚαΧ τίς ούτως των

Ε^ρονοΰντωννοήσειεν; εΐ γαρ 4 Τίδς ουκ Εχει έξου-

ί:αν, καΧ τίς Εχει εξουσίαν ; Ό γαρ Πατίφ , φησΧ ,

ζωογοηΐ τους νεκρούς, χαϊ ούτως ίδωχε χάί τφ

Τίφ, Ίνα Ιν θέΛει ζωογονή · καΧ, Τα του Πατρός

ίμά εστί · χαΧ, Πάντα παρεδόθη ύχύ τον Πατρός

μου. Τίς οδν ϊτι άμφιδάλλοι ; Τούτο δε βούλεται παρ-

ιιτ3ν 6 θείος αύτοΰ καΧ σοφδς λόγος, ότι ου κατά

ν γίνεται πράγμα, αλλά κατά άξίαν.

„ χιχ, 6. * ΗΜ. 17. · ;οβη.χ. 32. * 1 Κε$. ιχ, 2. ' Ι «ρβ. ιι, 36. · Εοοίο. νι. 9. ' Νυι».

χχ, 6. · Μαιίΐ). Μ,Μ; ΗΜΓΟ. χ, 38 βηη. ' ίοαη. ν, 21. 10 ΙΟΆΗ. »νι, 15. " Ιίαιϋι. ιι, 27.
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ββπιιο (ΙβιηοηδίΓαΓβ νοίυϊΐ, ιιιιΐΐιι ρετδοηβΐ'ΐιιιι αοοο- Α Κυρίου μεν γαρ έ«ι το παρέχειν παρέχει «έ έχάατψ

κατ' άξίαν. "Εκαστος δε, έργασάμενος το όίχαιον,

λαμβάνει κατά τον ίδιον κόπον' χα\ούκέτι αύτωμόνψ

έττ'ιτο δούναι, αλλά τω εαυτόν άξιον ποποιηκότι.Τώ-

μώ γαρ λέγβιν, ότι ο&τε αυτού έστ(, καίπίρ δυνάμενο»

δούναι, μη βουλομένου δε · ούτε του αγίου Πνεύματος

καίπερ δυναμένου του αγίου Πνεύματος δούναι χατά

το είρημένον , ότι "Ο μέτ δίδοται σοφία δια τον

Πνεύματος, τφ δί γέτη γΛωσσώγ· εν τφ αύτφ

Ππύματι, τφ δε έρμηΓεία γΛωσσώτ, Γψίέδνχο-

μις , τν δε διδασχαΛία. "Ε^ δε εστί τύ /7>·εΟ/<α

τύ διαφον^ έκάστφ ως βοϋΛκται. Καΐ ούχ είπε,

καθώς προστάσσεται, αλλά, καθώς βούλεται. Κι\ ί

ΥΙέςίΐΓ θέΛει ζωογοτεΐ, χαΐ ό Πατίφ χαΑΐϊΰτΟί-

Λει πρύς τύ^ "ΐΐότ · χα\ -άλιν ΟΟτε ό Πζτήρ χι\ ί

ριίοιιο, 80(1 οχ ου,ιιΐδςιιο ηιοπίο Γει» οιηηοηι

Οιιιιιϊιιί (Ίΐίιιι βδΐ εοιιΓοτο ; οοηίΰΓΐ :ιιιΙ('ΐιι ιιιιϊι'.ιιί-

ηιιβ |>ΓΟ ιΐιμηίΐιιΐι; ηιοπίηπιηι. υιιιΐδφΐίδφΐβ οηίιη

ιμιί ΐ|ΐιο(1 ]ιΐδΙυιιι 6δΙ ρπβδίίΐϊΐ, ρΐ'Ο Ιαίιοπί χιιί ία-

Ιίοιιο ηιοΓΟΟίΙβιη βοείρίΐ; ηεε βΐΐβη ΙιϊΙκιβΓύ Ιϊοοΐ,

Ι>πιΊ:τφΐ;ιηι οι φΐί 86 (Γιιίΐιιιηι Γβ(1(1ί(1βΓΪΙ. 1>ιν;ιιιι

οιιίιιι ;>ιΐιΙ;ΐΓΐι·ι· : Νο ϊρδΐιΐδ ηυίύοιη 6886, ηΐδί Ιιοο

ιιιοίΐο, (ΙαΓΟ, ΐ|ΐι.ιπΐ|ΐι;πΐ) Ιιοε ίη 6]ιΐδ ροΐβίΐ.ιΐο δίΐιιιη

051, »Γ(1 1)110(1 ιΐί·ΐ|ΐι:ΐ(|ΐι:πιι 1(1 νβΐϊΐ. Ιιηο ηεο 8ρ'ιπ-

Ιιΐ8 655ϋ $ϋΐΐ(:Γι, ςυαικνίβ βΐ ΐρδβ ΙΓΪΙ)Π6Γ6 ρθ58ίΙ, ιιΐ

ρχ Ιιοο 3θΓ'ιρΙιΐΓα: Ιοοο ιηϊη'ιΓββΙιιιη β»1 : Ιίαίο ηιιί-

Λίΐη ΛαΐΗΤ ιαρίεηιια ρετ 8ρϊήΙαηι ; Λυ/ε ι·£Γθ ^ΊΙ,ΊΊΙ

Ιίηφιιαηιτη ίη (οάειη ίίρ/π'ίκ; αίίβή ιηΚτρτΐίαίϊο ίίη-

ί/αιιηΐιΐι - Ιιι/Ίι- νΪΓΐιΐί, Ιιιιίι: ιΙικΊηιιιι. ΙΙηαι ΐίΐ αιιίειη

.^, ι/ηί ιΓιΐ'ΐιίίΙ ΐίΐιίαιίηιΐύ ρτοιιί νιιΐΐ '. Νοη (Ιίχίΐ, Β Υίος,οϋτε &γιον Πνεύμα κατά

ή δίδωσιν, ή παρέχει, ή άςίαν δίδωσιν αλλά χαθώ;

έαυτ6ν άξιον ϊχαιτος εύτρεπίζει· τουτέστιν, Ούχίστιν

έμύτ δονηίΐ · αλλά εάν κάμητε, ϊτται ύμΐν ήτοιμα-

σμένον παρά του Πάτρας μου. ϊ& δε τέλειον, ότι ί';νΊ

είμι /} ίω'ί- Κα\ Ετι ύπερβήσομαι είς τα Ετερι.

ρι-οιιΐ ]ιιΙΐι:1ιη·, 86(1 ιμιιιΐίίηιι.ι νιιΐΐ. Α(1 1ι:π:, Ι·ΊΙίιι&

φιαη νιιΐΐ ΐ'/ί'ί/ίΓΐίΓ *, ΐΐ Ραΐετ νοοαΐ </««« ναίΐ αά Ρί-

Ιϊιιιη '. ΡΓ3616Γ63 )ΐί·ΐ|ΐκ· Ρβίβι·, Λΐιΐ Κίΐίιΐί , ηβηυο 8ρΐ-

Γΐΐυβ $αιιοΙυ$ ρβΓδοηβΓυιιι ϊη νοεαηιΐο (ΙΐηΊονο, ηο

Ι.ίΓξϊοηϋο, νεί ευ]υ8(]υο ιηβΓίΙί$ οοιηρεη$»ηι1ί8 ΓϊΓιο-

ιΐϋΐιι Ιι:ιΙκ·ΐ; 80(1 Ιιοο οπιπΐηο 8ρ6θΐαΐυΓ, ()ΐΐ(·[ΐΐΛ(Ιιιΐ(ΐιΙιιιΐ) Μ· φΐίΜ|ΐκ· ίιΙυικΜίιιι ιΐί^ιιυιηςιιβ (•(ΐιη)ΐ:ιι···ι.

!'!(· δοηκυβ βδΐ, Λ" «Η αϊ ηιιιιηι <Ι«η<, $6(1 κι ΙβΙιθΓ3νβΓΪΙΐ$, ραΐ'.ιΐιιιη (τίΐ νοίϊ$ ΐ ΡαίΓΟ ιηοο. διιιιιιιιιιηι ;ιΉ<ιιιι

βο |>ι·ιΓι·(.·ΐιιιιι ι.-.,ι, ({ΐιοηκιιιι ι'ι/ο «κι» ι·ί(ΐί*. Νυηο 3(1 3ΙΪ3

Ι. IX. ()Ιι]'κ·ΜΐιιΙ ίΐΐυιΐ : (,ΐιιίικιιη ίΐΐυιη εχ ρεΓίοοΐ»

(1ίνίιιίΐ3ΐ6 Οβϊ ρποιΙϋδΒΟ (1ίείΙΪ8? Εοοβ βηίιιι Αροβίο-

Ιιι$ δίϋ (Ιβ ίΐΐο βοπϋίΐ : Οβαι <«$£Ϊ(ανιΊ ίΐίαιη α ηοτ-

Μιίι'. Εχ (]ΐιο ρβίβΐ Οβί ίΐΐιιιιι αιιχΐΐίο, <]υί $β 3 ΙΙΙΟΓ-

ΙιιΪ8 οχι·ΐΐ3Γ6ΐ ορ»8 Ιιΐ)1ιιιΊίίΜ>. ΡΓθίη(1ε(]υ6 ιιΙιιΐΗ (-κι

<)ΐιί Μΐ:ιρΐ(· ίΐΐυηι νί 8ΐΐϋΐ:Ίΐ:ιΙ, 3ϋυδ βΐ βοάοιη ϊηΓβ-

ΓΙΟΓ, (|ΐιϊ ρΓχροΙβιιΐίβ ίΐΐίιιβ \ίιΙιιΙ(· κιΐϋΐ'ίΐίΐΐιΐΓ. ϋιιίιΐ

3ΐιιρ1ίιΐ8 ρβΓίΓίοΙ»; ΓΓΟΠίίβ Ιιοιιΐίιπιηι η·Γ(·1Ι(ΜκΙί:·ι ιια-

ξΪ3 30 &οπιιιϋ8 ϊιιιιιιον:ιΐ!ΐΐιι·? Ουίδ 1.;ι/,;\ππιι 783

ί·»πΐ:ινίΐ 3(1 νϊΐ3Πί'? Οαίβ νί(1ιΐί6 ϊπ ορρί(Ιο Νβίη» Η-

Ιπιιιι νίΙ« Γοΐιΐιιίΐ " '.' ΟιιΪ3 8γιΐ38θ836 |ιι ΐπΐ'ίρΐ;, Γιΐϊχ

ιΐϊχϊΐ : €«η»ί, Ιαΐίιΐια, Ιιοο βδΐ, ίίκ^β, ^/ϊα'?0υϊιΐ3

ίιιν.Μ :ιίο 31) 3ρο8ΐο1ϊ$ ηοηι'ιπβ ηιοΠυϊ βυηΐ α(1 νϊΐβιη

Γονοοαΐί? Αϊ Ίδΐϊ, φΐοηΐβηι βροδίοϋ οοηΐΓ3 ]υ(1ί6θ5

(Ιίβρϋΐβιιΐβδ, Οϋΐη ρβΓϊυββαπι ΐρδΐδ βδβοί, βρυδίοΐοβ

31) Ιε^ϊβ Ι)οο (ΐΒΓβοίΊοηβιη ρΓ»!(1Ίθ!ΐΓβ, ιιοοηοιι οΐ

ςιιοιΐ 8ρίη(ιΐ3 33ηοΙυδ ρΓ*νϊ<1βΓβΙ βμιβηηοίϋ Ιιχρεδββ

ίηΙιΐΓ38, ({ϋ* 3 ρ3ΐ6ΓΠ3 νοίηπίβΐβ ΟΐΓΪδΙυπι 3ΐ)»Ηβ.

η»Γβ 30 δβρ3Γ3Γβ δΙυάβΓβηΙ : ουηι, ΐηςυ3ΐπ, ΡΓΟ-

ρΙβΓββ 3(1 υηβιη (ΙΐνΐηΊΐβΙβπι οπιηΐβ ΓβνοοηΓβηΙ αρο-

Νθ1. Φησί δε · Πώς λέγετε αυτόν έχ της τελείας

του θεοΰ θεότητας; Ιδού γαρ λέγει περ\ αυτού ό

Άπόιτολος, ότι Ό θεύς ήγειρετ αΰτύτ έχ τειφαιτ.

Ό δέέπιδεηθε\ς βοηθείας του θεοΰ του έγειρα: «ύτΐ*

εκ νεκρών. "Αρα έτερος εστίν 4 έγείρων τϊ) δυνίμιι,

Ιτερος δε ύποδεβηκώς ό έγειρομενος δια της του δυ-

νιτοΰ δυνάμεως. Καΐ ίιας ΓΛ-Ι χατατρίβομαι -:;Α τ!

ληρώδη νοήματα των κακώς παρατριψάντων έιυτίιν

τ6 μέτωπον ; Τίς συνήγειρε τ5ν Λάζαρον; Τίςήγειρ·:

τδν υϊον της χήρας της εν Ναΐν; Τίς είτε τι] βυγατρ'ι

τοΰάρχισν»ναγώγου· Κούμι, ταΛιθά, τουτέστιν, Άνά-

στήθι, ή πα/ς; Τίνος τ6 δνομα επεκαλοΰντο οι

απόστολοι, και οΐ νεκροί ηγείροντο; Νομίζουιι Κ,

επειδή οί απόστολοι, Ίουδαίοις προσδιαλεγόμενοι, 5ι1

τδ νομίζειν άποστασίαν κηρϋσσειν τους απόστολος

άπδ του θεού του νομού, χα\ δια τβ πρ6ς το γνωιτ^

του αγίου Πνεύματος, του γινώσκοντος, ότι ήμελλον

αιρέσεις άφηνιάζειν τον Χριστον άπδ του βζτρώπ

θελήματος· τούτου ϊνεχα είς την μίαν θεότητα τ!

πάντα αναφερόντες οϊ αυτοί απόστολοι , βτι εύ8οχ!?
,

8ΐοΙϊ, ςυηηίίοςυϊίίειη ρτο βο 30 ΡβίΓΐ νϊδίιιη βδΐ, <1β «αρά Πατρός έγένοντο τα πάντα βουλήσει του ΓίοΟ,

ΡΠΚ νοΙυιι(3ΐο, 30 οοιίδοηΐϊοπίο δρΐπία 33ηοΙο, οιπ- συνευδοκία Πνεύματος αγίου, μη αρά κατά νέλάττιο-

η'ΐ3 οοικίίΐβ βαηΐ, 1)5ει·6ΐϊοϊ, ΐηςυβιτι, ϊβΐϊ Ηϊβ Ιο- σιν, 5) κατά άσθένειαν, ή άλλοτρίωσιν της του θεώ

φΐοηιΜ πιθ(1Ϊ5 ϊηΓβΓΐοΓοηι (|υ3Π)(ΐ3ΐη οοικίίΐίοηβηι, Λογού παρά του Πατρδς ούσίαν τούτο εΓρηται. Κα!

3«1 ίιηΙ)6θ·|ΐηΐ3ΐ6Πΐ,.3ΠΙ (Ιίνϊηΐ ΥβΓΐ)! ηΐ) βίββηΐϊα ούχ οΰτως. "Ορά γαρ τα προιτίτυτια, πως διηγείται 4

βΐϊβιιηΐϊοηοιη βίςηίΓιοαπ ρυίβηΐ. ΥοΓυπι Ιοη^β άγγελος φάσκων ταΐς περ\ Μαρίαν ΤΙ ζητείτε κ*

ΓΟδ Ιιηΐιοΐ. Ει ιιΐ ϋίικί ίιιΐ6ΐΠ^3$, 3§β βχβιη- ζάττα μετά

ρ!:\π3 Ίρδ6 οοηΙιιβΓΟ. Οιι'κΐ ηιΐββίιΐδ Μ3Π31, β]ϋδ(ΐϋβ δοοϋδ ηιυ1ίοΓίΙ)υ8 (ΙΐχβΓίΙ : βκί<<

νΐ(1β8 υΐ νίνβηβ ΙΙΙβ οιιηι 3ΐΐ3 (Ιϊνΐηιίαίο οι οβΓηβ

5ΐιπ·6Χ6ΓίΙ. Νβο,αβ ΤβΓΟ ΐηΙβΓ ΟΙΟΙ Ιυθ5 3αιρ1ίυ3 ]3εο-

Όρ3ς, 6 ζών εν ίδια θεότητι χαΐ σαρχ\ άν

Ούχήν δΐ μετά των νεχρών. Κα\ τί φηοιν αύται,"

' Ι (:ΟΓ. χπ, 8 »<ιη. « ^ο.·)η. ν, 21.

' 4ι>ιιι. χι. 43. ' ίαο. νιι, 14. · Μ;·ΐιΙι. ι\,

. νι, «. · }ΟΜ. χιν, 6. ' Βηη). ιν, 24 ; Ι €ΟΓ.

; ίϋο. νικ, 54. · Ι,αο. χχιν, δ.
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'Ατέστη, ουκ ίστίΓ ί>δε ; καΐ ουκ είπεν · "Ηγειρεν

αΰτδν ό θεδς, χαϊ ουκ Εστίν ώδε ; άλλ' ?να δείξω σι τδ

ίννατδν, ότι χαϊ ζών ανέστη. Καΐ αΰτδς πάλιν Ελεγε,

«ρδ του «αθείν αΰτδν, τοις αύτοΰ μαθηταΐς· Ίδοϋ

ΛναδαίΓομετ είς ΊεροσόΛνμα, χαϊ χαραΰοθήσε-

τα^ ό ΥΙόςτον άγθρώπον είς τύ στανρωθήΓαι, χιιΐ

ΓΗ τρίτ^ ήμερα &ταστϊ\σεται. Καΐ ουκ εΐπεν ·

"Αναστήσει αυτόν. Σαφώς δε περί τούτου τδ έξου-

σιαστικδν της βύτοΰ δυνάμεως προεδείκνυε λέγων '

ίή1»· ι$νγ.ι\ν μον θεΐναι, χαϊ Λαβείν

. Ό δε έξουσίαν Εχων, πώς έαυτδν έγείρειν ουκ

ήδύνατο ; Ό Απόστολος δε γράφων, ίνα δείξΐ) μηδέν

άνευ θελήματος Πατρδς εν τη της σωτηρίας ρ!χονο-

μ:α γεγενήσθαι, Εφη ' Ό θεός ήγειρε*· αϋτύτ έχ

πχρώτ. Καΐ γαρ χαΐ εν άλλψ τόπιρ λέγει αύτδ; ό

Απόστολος, ότι,ΕΙ χαϊ άΛίθανεγ εξ άσθετεΙας,ζΐ\δε

έχ δνγάμεως. "Ηθελον δε πυθέσβαι τδν νουν των τα

ακριβή των Γραφών γινωσκόντων, ποίαν άσθένειαν

εΤχεν 6 Μονογενής, δι' ο5 δ ούρανδςήπλωται, ή παρ'

ου ό οΰρανδς Ικτισται, δι' ου 6 ήλιος έστιλβώ,θη, δι'

ου Ελαμψαν τα άστρα, δι' οζ εξ ουκ δντων τα πάντα

γεγένηται. ΤΑρα την άσθένειαν ποίαν λέγει ; ΤΑρα

ην άνεδέξατρ ϊλθών ό Λόγος εν τη ημέτερη σαρκΐ,

ένδυσάμενος ταύτην, ?να την ημών άσθένειαν βα-

στάηι ; ως χαϊ άδει περί αύτοΰ ό προφήτης λέγων ·

Τύς άσθετείας ήμώτ ΙΛα6ε, χαϊ τάς νόσους έ6ά-

στασετ. ΆπέΟανεν ουν δια την ημών άσθένειαν ό ζωή

ων καΐ απαθής θεδς εν τ?) εξ ημών ασθενεστέρα

σαρκί · ζ% δί έχ δυνάμεως. Ζωτ γαρ έστινό Λύγος,

χαϊ έτεργης, χαϊ τομώτερος -ύιίέρ πασαν μάχαι-

ρατ δίστομοτ. Άπέθανεν ουν εξ ασθενείας , ζζ δε

έχ δυνάμεως της αύ,τοΰ θεότητος, ζή δε Ιν τη ημε

τέρα σαρχΐ, εν ί) τδ πάθος άνεδέξατο. Καΐ δια την

τοιαύτην οίχονομίαν την εΰδοχίαν Πατρδς σημαίνων

ό Απόστολος εφη, ότ: Ό θεύς ήγειρεν αντίν ίχ

Γεχρωι:

Λ Ιι:ιΐ. Ι-^ιι· ;ΗΙ|ΙΊΙΙ ίια 1οειιΙιΐ3 Γ\Ι : 8ιΐΓΓίΐίΐ, ιιοη αϊ

/(/<·'·'. ιιοιι :ιιιΐι·ιιι ίΐίΐ ι.Ιίχϊΐ : Εχεϊΐανϊΐ ΙΊΙΙΙΙ Πιιιΐί, 61

ροή 651 Ιιί(·, ηϊχί υΐ ροΐοκίΐΐοηι ί1Ηυ$ οείβηάοΓβΐ,

(]υοιιίΐΐη ιΊ νίνιΐϋ Μΐπ'ι-χίΓ.' ΟΙΙΪΜΙ.ΊΚΙΙΙΙ )ΐι·ϊιΐΝΐρι;ιιιι

ίρ$6 ρ3ΐ6Γ6ΐΙΙΓ, (ΙΐϋΓΪρΐΐΙοΗ ί,ΙΚΙ!, $ίϋ ιιΐΐοΐ'ιΐ' ΜΝ ('.'.Ι :

Ε^^β αιαηάίηιΐΗ ΗίΐτβίοΙ^ηιαιη, α

Ιιυιηί,ιϊα ηΐ ^^ί1^^β^αίΗ^, (Ι ΙΙΊΊ'ΙΠ άίε

Νοη ιΐίχίΐ : Γ;\ι·ίΐ;ιΙιϊι ίρ$ΐ|ΐιι ; $6(1 αρβΓίβ,

£3ΐη ι ΙΊΙΙ 311'ιηεΐ, ΜΙ;Ι; νίιη ρο(68ΐ3ΐΪ8 ;ΐ|ΐι.·πιίΐ (Ιίι·

Ροΐαίαίβι» Ιιηΐ'ι'.ο αηίιηαιη ηΐίοη ροηιτΐ, βΐ ιιιηκη

ίρχαιη '*. ΟΗΪ ϊ§ϊΐυΓ ροΐββίαΐβιη Ιιρίκφαΐ, 8θΐΐ6ΐϊρ$υιη

εχοίΐατο ηοη ροΐυΊΐ? Αρο&ΐο1υ$ νβΓΟ ηϋιίΐ αΙΐΒ(|ϋβ

1';ιΐι ί» νοίυηίαΐβ ίη αάιιιϊηίβίΓηηϋΐ Ιιοαιίηυιη βαΐυΐβ

£ΐ'·.ΐιιιιι (ΙοηιοηδίΓαΓβ οιιρϊεηϊ, \1& &ΐήρ5\1:Οαΐ5 ««.·>

ι·ί?«/·ί! Ί/Ιιιιη α Ηΐ6)·ί?/ί« '. ΝΛΙΙΙ 61 :ι!ιο ΙΟΙΌ ίιΐΐ'ΐιΐ

Β Αρο$1υ1υ$ : Ταηΐΐΐιί, ϊηςιιίΐ, ΙΙΗΙΪΙΙΙΗΧ αϊ (χ ϊηιΐχ-

(ίΐίίιΐίΐβ, νϊΐίί ΐχ νιΠιι(β '. Ε§υ νβΓΟ (]ΐιί(1ιιαηι ϊβΐϊ

ΙιΟίηΊΐΙΟδ ΐαηι ;)(·«.:ΙΙΓ.Ι|;Ι ϋ:κ:Γ;ιπιιιι 1·ϊ(ΐ6Γ3Γ1ΐηι .·ί(:ί('ΐι-

Ι'ΐ3 |ΐι·:π1ϊιί ίη αηϊιηο Ιΐ3ΐιβαηΙ, 1Πιΐ'ΐιΐ<:ι· ίηΐβΓΓοςβιη :

ΟιιίιΙ ίη ιιιιί(Ί) Ι».·ί Ι-ΊΙίιι ίιιιίιι'ΐ ίΐΐϊΐιιΐΐκ ίικ-ιιί, ρβΓ

ςιιπιι εοΒίιιια εχρ3η$υηι 6$1 ει ρπκΐυείιιη] , ρερ

(]ΐιοιη $ο! Β[ΐ!ι:πι1ϋπ· ρεΓΓυ$ιι$ ιι.-,ι, ρβΓ ςυεηι ΙΙΙυχεΓβ

$ΐϋεΓ3, ρβΓ <|ΐιοιιι 6 ηϊΐιϊΐο ΜΙΙΙΙ ιιιιιπϊίΐ ρΓοϋιιεία.

Οιιαιη ί^ϊΐιΐΓ ίιηΐιεείΐΐίΐβίεηι εί Ιπ1>υυη1? Εβηηιο

ηιΐϊηι 784 "' 'κ'^Ί'Λ £3>°ηε, ιιΐιί ϋΐ.ιιη ϊικίιιίι, Οέϊ

ΥΊΉιιιπι ίη Ββ&β ΐΓ3ΐι$ΙυΙί(, ςμο ίηΠηιιϊΙΜειη ηο-

5(Γ3ΐη ίρβε ρηνΙϋΐ,Ί ".' ΠιΐΓΐιιίιιΙιπυιΙι,ιιιι <1<; ίΐΐο ρΓΟ··

ρ!ιεΐ3 εεοίηίΐ : Ιηβτηιίΐαίει ηριΐΐ'αί ιαιοερίΐ, «Ι ηιοτ-

1>05 ΙίίΓιί ~. ΙμΊΐιΐΓ ιιιοΠιιιΐϋ 651 ρΓΟρΙβΓ ί)ΐΓιπιιϊΙ:ιΐ(Ίΐι

ίιι Ίιιι1ιπ·ί1Ι;ι ι::ιΐΊΐί· ίΐΐβ ίρβε, ςιιί νΐΐ3 ε$1 ε(

Λ 3 ρ3β$ίοηε Οεα$ ; ι·ίι·ί; αυΐεηι εχ τίπηίι·.

β,·./ αιιιιι εεηηο Ιΐι'ϊ, ΐΐ εβκαχ, α ρίΐΐίίΥαΙιΊίιοτ

οιΐιιιί ι/ίαιίίη ακο'ριΐι8. Γ)ΙΙ;ΙΙΤ. ιηοΠυυ$ ε$1 61 ίιιΙΪΓ·

ηιίΐαίε, νίνίΐ 3υΐειη εχ (Ιίνϊηίΐβΐίβ $υχ νΪΓΐυΙε, εΐ ίη

ΐ'.ιι πο ηοβίΓβ νίνίΐ, ίη <|ΐι:ι ρηββίοηεηι ίΐΐηιιι ΜΙ-,ΙΪ-

Ιΐυίΐ. 05 ΙΙΙΠΙΓ, α(1ιηίηϊ$ΐΓ3ΐιάί Γαΐίοηβηι ΡαΐΓΪ$ νο·

ΙυηΟΙειη ;κ· άεετεΐαηι κί^πίΠεβΓβ το!εη$ Αρο&1ο1ιι&

ΙΠΜΐ : ΡιΊΙΚ ΜΙίΓ/ίΜΙ'ί/ !//«!/! Ο Ι/ίΟ) (Κ/'ί.

ΙιΙΧ'. ΛΙΊηιΙ ΪΙΙΜΙ|.Ι·Ι· εχ ΕνΑίι^εΙίο ίυεχ (ε$(ίιηο-

(ΐίιιιιι ίΐιΐιίικ-ιιηΐ, ρΐ3ΐιβ (Γινίιιιπη, ει εχίηαίυηι, εΐ 3(1

0111ΙΙΪ3 Ιοη^ε ορροΠυιιίεϊίηιυηι. (}ιι<)(1ιι:ιιη νβΓΟ ίΐ-

ΙιιιΙ εκί'ί Μηππιιιι ηιιιι :κ1 $η1)ΐ;ιιιιιΙ»ιιι ρ3ϋ$ίοηειιι

Μΐ:ιρΐϋ 8ροηΙβ Οοιηίηυΐ ηο(:είϋ>ιιπΐ8 ε$$εΙ, (ΙίΒάριιΙίβ

;κ! ηιοηίβηι ρί'ΐιΙικΊίκ, εαάεπι ίΐΐα ΙΙΟΜ, ανΗΐιικ α, ι

Β (ι ίΐΐίί Ιαρίάϊί {ετΐ )παπ, βί αύίιηί οταίχιΐ /ιΐ< νβτ-

6ΐ: : ΡαίβΓ, (ί Ι'Ι/ΊΊ ροίαΐ, Ιταηιεαΐ α ιιια ηιΐ'ι,τ ίίΐ€,

VI ηοη /'ϊαίΐηι ίΐΐιιηι. ¥ΐΤ»ηιίαηΐΐη ηοη ηαοά <:(/ι> νοίο,

ΐΐά φιοιί ίιι'. Εχ ηυο α. ι (ϋςρυΐαικίϊ θ(Χ35Ϊοηειη

εαρίΐηΐ : Υκΐτ», ίηηυίυηΐ, ιιΐ ηά ιΙίϋΜτιΚ'ΐκΙιιιη 3ρ[β

)θ(·πΐιΐ5 $ίΙ, εΐ ιΙινι·Γ^:\ιη ;)1ι ίΐΐο νοίυηίαίειη ίηάίεβΐ ?

Νοη ΐ]Ηο<1 βφο ποίο, ζεά ηνοά ίιι. Ρίεπηβ νετο ροΙβ$(,

ίιι ε3(1ειη ίΐιηΐιυπιιιι 8ΐΙ εεβεηΐία, πιπί ίη υΐτοςιΐϋ

:ι1ί:ι νο!υηΐ38 ίη$ίΐ? δεά νίιη υηιηειη νπΊιοπιιιι ρϋ-

ΐ!ΐΐιΐ8 ί^ποΓ3ΐιΙ. Νίΐηι 61 ρπορίβρεα βχείβπιβΐ Αρο·

κίοΐυκ : Ο (ΐ/ίιΐίΐίΐο <1η·ίΐί/ιι·<ιιη ει ίαρίεηΐία αο ίάαι-

(ί'/Γ Οι·· '"! Οιιοηιο(ΐΐ) εηίηι νοίυηίαΐεηι ρΓθρπ3ΐη 2

Νθ1*. Έπιφέρουσι δ^ χαΐ άλλο ρ"ητδν έχ του και» Λου-

χ3ν Ευαγγελίου, δπερέστ'ι θεσπέσιον χαΐ έξαίρετον,

χαϊ είς πάντα χρησιμώτατον. Ποίον δί εστί τδ ρ"ητόν ;

άλλ' ή Απηνίκα γαρ Εμελλεν ό Κύριος Ιδία βουλήσει

ίϊή τδ πάθος ήκειν, παραλαβών τους μαθητάς εν τω

βρει χιτ3ί την ώραν έκείνην, διέστη αχ" αύτΟη·

ώσεί Λίθου βοΛήν , χαϊ άπεΑΟίύΥ ηϋχετΰ, εΛεγε ·

Πάτερ, εΐ δντατύι··, χαρεΛΟέτω το ποτήρκη· τοντο

άα' έμοΰ, Ίνα /ίή αυτό π/ω. ΠΛι\ν· ούχ ό 'εγΐύ θέ,ΐω,

άΛΛ' 8 συ. Καΐ πρώτον μεν πάλιν προφασίζονται οϊ

έγοντες, δτι Όρ3ς πώς ύποχριτιχύς ' λέγει, χαϊ

: διηλλαγμένον ύποφαίνει λέγων · Ούχ δ £)·ώ

^, άΛΛ' 8 συ ; Πώς ουν ή αυτή ουσία τυγχάνει ,

, δτι εν αύτώ Ετερον εστί βούλημα, εν δε Πατρι

Ετερον; Καιάγνοοΰσι την ι^άσαν δΰναμιν. Δια τούτο

γαρ χαϊ ό Απόστολος Εφη · 'ΌβάΟος χΛούτον,χαΙ

σοφίας, χαϊ γνώσεως θεοϋ ! Πώς γαρ Γδ'.ον βουλή -

μα Εφη παρά τδ του Πατρδς βούλημα, οπότε αυτός

1 Ρ. άποκριτικώς. · ΜΒΙΌ. χνι, 6. ' Μ»ΐΐ!ι. χχ, 18. ^β3«. χ, 18. ' ΑοΙ ιπ, 15. · II €ΟΓ. ΧΗΙ, 4.

7 18Λ. ΐ-ΐιι, 4. " ΗεΙ)Γ. ιν, 12. · Ι,υο. χχιι, 41 δίΐη. '· Ηοιιι. χι, ζ5.

ΡΑΤΒΟ;.. ΟΒ. Χ ΜΙ, 10



29!) δ. ΕΡΙΡΙΙΛΜΙ

ΙΙ:»ΙΟΠΙ.Ί (ΙίνΟΓδηηι είββ ϋίχϊΐ, (ϋηι Ιιοο ηροίΐοΐΐδ ϊρ5β Λ σημαίνει πρδς τους μαθητάς, 3τι Τετάραχται ?)

Ίι·(·!:ιι·:ι\ι:ι·ίΐ : ΐιΐΐΐι/ιΐιΐ ε&Ι, ίιΐΐ|ΐιίΙ, «ηίιΐιιι η\ΐα. Εΐ

·'/;(«/ ιϋι·!ΐιΐ>, Ραΐίτ ? 8αΙνα ιηε εχ Ιιαο ΛΟΓΟ ' : (|ΐιο<1

ννΐιιΐ ρι·:ι·ρ:ι|·:ι;ι,ϋ μίΜΐΊ.ι 311ΐ1)ίςΐΙ6 ('ΐιιιΐΊ-ρΙιιιιι ΓΓ,Ι :

(,ΐηίιί ιίίί-ιΐΐη, ίηα,υίΐ, Ραΐβτ? 8αίνα τηβ εχ Ιιαο Ιιηι·α?

Ηοε, ϊηςυϊΐ, όΊεβιη : ν,·/ ρτορίετεα νβηϊ ίη ΙΙΛΜ Ιιο-

ηιηι, δροηιβ ΡΟΓΓΟ, ηοη ίηνίΐυδ βεεεβδίΐ; δΐιρΓ3

οηίιη ιΐ'ιχιτιιΐ : ('.αίΐι-,'ΐα Ιιαίιβο Ιιίΐτεηάΐίΐη. Ει ι/ιιίιΐ

[βίΐιηο άοηιο Η&αιη ϋΐιιιη. Ει Ιιαρίίαηιο Ιιαρίίζαηιΐυε

ΜΙΙΙΙ , ΐΐ ι/ΐ'-ίι! νοίο ηίίί νΐ ΐιΐιΐι Ιιαρίίζετ * ? Γη;; ιν 8Ϊ εΐ

νυΐΐ, οΐ Γιτ,ιίιΐϋΐ , εΐ 1ηΐ|ΐΐ8 ινϊ §Γ3ΙΪ3 νεηίδδβ 3β (II-

είΐ, φΐίιιιιιιι :ι1ί:ιιι! 8Ι13Π1, ;ι!ι;ι1ιι ΡβίΓΪδ νθ1υΐ)(3ΐΟΠ1

εδδβ (ΙοηιοηβΐΜΐ ? δβ(1 ηυοηί»ηι ρεΓ ΙδΓββϋΐίεβηι

;;.·:ιΙι·|ιι ΐΓ3<1εΐ1(1υδ 785

βδδβΐ, 61 Λ1ιι·;ιΙι:ιιιιί κΐϊιρι εοηδΙίΙβΓβ νείΐβΐ,

0Γ31Ϊ& ϊΐα Ιοευΐυδ βδΐ. ΡΟΓΓΟ 1ι%ε ιτ;;ΐ Ρ3ΐι·Ίβ νο- Β

Ιυηΐ38, υΐ Ιιοε ιηοάο 3<1ιηίηίδΐΓ3ΓεηΐυΓ οηιηϊϋ, ευιη

ρπκΐίΐίοηίδ Γϋϋ εϊυββ δίΙ)ίηιεΐΊρ$ΐδ ΙδΓαεΙίΐχ Γυι·οηΐ,

ηοφίβ α Οεο εο^βηβηΐιΐΓ, ηβο Ι·Ίΐϋ νοίυηΐβδ ει·3ΐ α

ρπΐηπιβ (1ϊνεΓ83. δοά ίη Ιιοε <1<!ΐηοηδΐΓ3!ΐ(]3 3ΐ> ίρβο

ι!ΐ3 Γιιεππιΐ, ίιι δΐη§υΐ3Γίΐ3ΐεπι οηιηβηι α(1 ΡβίΓειη

νϋΐιιΐ 3<] ρΓΪιιείρΊυηι ΓβΓειτεΙ, ηβ υηί(38 ϋΐ3, εΐ 3(1-

ιιιϊηΐβΐΓ3[ίο αΐίηαα υχ ρ3ΐ·1β (ΙίνίϋεΓεΙυΓ.

Ι,ΙΚ. ΙΊ·:ι·ΐιίΐ· !ι:ιτ, ίΐΐπίΐ εΐίαηι ο1)]ίείΙ ηχΓβΙίευδ,

;',ιΐ!ΐ<1 ίη Ενβη^βΐϊο Ι.ΪΗ;<· δεπρίυηι εδ(, ηίηιίΓυπι,

ιΐιιιιΐ ηΠιΐ'ιΊ €ΙΐΙ*ί$Ιυ5 (:1 ίιι 3§οηί3 εοΐΐδΐίΐυΐΐΐδ 68δ(ί(,

δυιΐβδδβ. /·.'( Ι'ιιΐ'ΐΗχ β$1, ϊιιι|ΐιίΙ, ««ι/.ϋ1 £/«<, Ιαηηηαβι

ι/Ηίία; «ΛΙ((/Μ/ΙΙ<« ίΙιΊ-'ιιίί-ιιΐί'χ \η Ιβτταια. Ει αρρατχίΐ

«Ηί/β/Ηί Ιίοιη'ιηί οοη[οηαη$ ϊ/ι$»ι» *. Εχ ηυο νοοιιΐ.ι-

Π1ΙΙΙ Ϊ8ΐί ε3ρ13ΐΟΓ68, Μϊΐΐΐΐ 0€038ίθηθΙ11 3(1νθΓ*11δ Ϊ1ΐί·

Καϊ τ Ι, εϊπω, Πάτερ; Σώσύτ με'εκτψ.

ώρας ταύτης· ως προκατατκευαστικώς τδ ^ητ4ν

διηγούμενος, χα'ι έπαμφιβόλως τϊ) λέξει χεχρημέ'Λΐς·

"Ο τι 4 εϊπω, Πάτερ ; Σώσόί·με έχ τί[ς&ραςταύτι\ζ;

Τούτο, φησ\ν, εϊπω · ΆΛΛά δια τοντο ήΛΟοτ είςτήγ

ώρα*· ταύτην. ΤΗλθε δε ουκ άκων, άλλ' εκών · ανω

τέρω γαρ λέγει, ότι Ποη\ριον έχω ίΓίεΐν. Καϊ τΐ

σπεύδω έως ου πιω αντό; Καϊ βάχτατμα ί^ω

βαπτισΟηναι- χα'ι τι ΟέΛω εΐ ήδη έβαχτϊσΟητ;

Ε'ι τοίνυν θέλει και σπεύδει, και λέγει ε!ς τοϋτο

ήκειν, πώς άλλο βούλημα τδ αυτού ύποφαίνει, χαΐ

άλλο του Πατρίς ; Άλλ' επειδή ί, μέλλε δια του Ισραήλ

παραδίδομαι, φιλάνθρωπος ων κα\ φείδομενο; «5

σπέρματος Αβραάμ, έποιείτο υπέρ του λαού λίγον.

Τδ δε βούλημα ην του Πατρδς, τδ την οίκονομίαν

ούτω πληρωθήναι των υιών Ισραήλ, παραιτίων εαυ

τοί» ίντων της του Υίοϋ προδοσίας, κα\ ούχ ύιΑ

θεού αναγκασμένων· κα\ ούχ Ετερον βουλή μα ην τ4

του Υιού παρά τδν Πατέρα. Άλλ' έδει αύτδν και εν

τούτω ταύτα δεικνύειν , Ενα τδ πάν της μονότΐ)-

τος επί τδν Πατέρα άναγάγοι, πρδς τδ μη μεριιΟί,-

ναί τι της μιας ενώσεως χοή οικονομίας.

Νθ". Κα\ καθεξής δε επιφέρει λέγων, εν τφ εΰχί-

σθαι αύτδν, ως γενόμενος εν αγωνία έμφέρεται'ΐν

τφ κατά Λουκάν Εύαγγελίφ· "Ιδρωσε, φΐ)ΐ'ι, 'ιαΛ

έγένετο αύτοΰ ό Ιδρίύς ώσεί θρόμβοι αίματος χατ-

ερχόμετοι έαϊ της γης. Καϊ έράνη άγγεΛος Κνρίου

έησχύωτ αυτόν·. Προπηδήσαντες τοίνυν οι λεξ£9ηρί{

εύθϋς ως πρίφαιιν κατά εχθρού εύράμενοι, ίπιφί-

ιιιΉ:ΐιιιι ηαείί, 3ε ^68ΐίεη(ε3 βΐ εχβυΐίβηΐεί ίΐ;ι ηοϊ € ρουσι λέγοντες· Όρ^ίς, ότι έπεδέετο κα\ Ισχύος άγ·

ορριιμ[ΐ;ιηΙ : Υί(1ΐδηβ εΙΪ3ΐη ορυδ ΊΗί Γϋ'ΐβββ ιιΐ :ι!ι

εθΓΓΟΟΟΓ3Γ6ΐυΓ ? ΟθΓΓθ1)ΟΓ3νί( βΐΐίηΐ ίΐΐΐΐηΐ

, ΟΗΠΙ ίη 3ΐιχΐεΐ3ΐβ ϋΐβ νβΓββΓβΙυΓ. Νεςαβ

ΙΙ'ΙΛΙ Ιιχε οιηηί3 Οιτίδΐυδ δυκεερίδδεί, ηί$ϊ

Ιιακ·. ΐρ$3 Υ(·ι·'υ:ι , Λ»» ι/ιιν νοίυη(α$, ίεά Ιαα, ΙΙΜΙΙ·-

ρίΐ88>·ι ; ηίδί αη^οΓεηι ΊΙΙιιιιι αηίηιί $υ1)ϋ88βΐ, βε ηίδί

δίκΙοΓειη ε οορροΓβ (1ί8(Ί1ΐ38δε(, ΐοΐυηι ϋΐυά

• ΐΊΐΐΊΐΐΓ, ιη\ Γ.ΙΠ ίιιΐϊΐ ηίυίΐ ρι ,ι·ΐ!·ι ορίηίοηεπι

χ ϊρβείεηι Ιιβϋίΐυι-υιη Γυίδδβ; βάβοςυβ Μβηίεΐιχο-

πιηι βΐ ΜβΓείοηΊδΙβπιιη Ιβΐ'ναηι ϊΐΐίΐη οΐ αύιιηιΙΐΓβ-

13ΙΠ ΪΙΙΙ,!-ΙΙΙΓΠΙ, ι]ΐ!;ιηι (Ιι' ϊιΐΓ:ιπι;ιΙίοιΐι· ρι·;ι·.ιϋ(·;ιιιΙ,

Ιιιιιιιΐ ;ι1ΐΓίΐιπΙ:ιηι Ιιιΐ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ; ηεςυβ ςυίάηυαπι ίη ϊη-

θ3Γη3ΐϊοηβ ϊρ$3 νΐδυιη ϊπ βχ Γεϊ νβπΐϊΐβ {|68ΐυπι.

Οιι;ιιιιΐ)!ιη·ιιι ΟΐΠδίαβ Οοπίίηυδ, ιιΐ νιί;ιϊιΐ ηθ3(Γ3ΠΊ

3ε £3ΐυ(6Π) ΙΙΠ1Ι11Ι νΐ, (ιιιιιιι;ι ι!1;ι 8Ϊηςυΐ3ΓΪ ρπ,νίιΐΐ'ΐι- '

ιί.ι· ϋΐι;ι· ^ίΐΙιΐΊΊΐίΐΐϊΐ'ΐκ' δυδεβρίΐ, 6ΐεχ αυηιβηο 3θβεΐιι

ηοη $!ηιαΐ3ΐβ, 86(1 1κ>ιι;ι Γκίε <Ιι*Μ·πιΊΐ. Υεΐυΐϊ, Νοη

τηεα νοΙαηΙα$, ίιι εβπιεηι ΓενβΜ 8α1)8Ϊ8ΐεΓβ (ΙοοβΓεΙ;

ΙΙΓ 13111 608 πΊΊ-'ίΙπΓΐ, ΐ|ιΐί 1ιιιιιι:ι)ι;ιπι ΪΙίΐϋΐι ηΐ6Ι1ΐ6ΐη

ηβ(|3Γ6ηΙ, ΐ(ΐι.ιιιι ΐ||ΐ< ΓΜΙΊΚΊΙΙ άβ(Γ3η6Γ6η[.

ι ι'ϋίιιι :ιιΙιιΓη·;ιΙιί1ίΐι·Γ άίνϊηυ8 ΜΤΙΙΙΟ ίη Ιίΐίιιιιιιιι

εηΐίςίηίδ ηιεϋ'ιο εοηδίβίοηβ , εοηιπι ΐ6ηεΙ)Γ38 Γ603Γ-

^ιιίι, αε νβΓίΐηΐίδ &1ίο$ ί11υδΐΓ3( ! ΛιΓιιιι;ιι1νι·ι ίι· βιιίηι

(ΐιιβηι ιΐ!ΐι!(:ι ίη ί!1:ι θΓ3ΐίοηε εοιηιηοι]» δΐηΐ. ΙΊίηιιιιιι

30 ίίβ, ΐ|Μ.ι' εΟΓροπβ Γ\ρι·ι·Ιί;ι βιΐηΐ, ιπ;ιιι;ιι Γ κικίοι·

ηοη ροΐο$(. Πϋ:ιη· Ιιοε ίρβο, ηυοά δυάοΓβ ι!ίΐΠιι.\ Ίι,

γέλων ; Ενίσχυσε γαρ αύτδν ό Αγγελος- εν αγωνία

γαρ αύτδς έγένετο. Κα\ ούχ Γσασιν, δτι, εάν μη ϊχρ

πάντα ταύτα, καΐ τδ, Μί) έμέ^ βούΛημα, άΛΛά τί

σύΥ, χα\ εάν μη άγωνιάση, κα\ εάν μη Ιδρως αύτψ

γένηται εκ σώματος προχεόμενος, αρά δόκησις ϊ,ν ή

ένσαρκος Χρίστου παρουσία, χα* εύλογος παρά Μα-

νιχαίων χαΐ Μαρκιωνιστών ή περί φαντασίας δίχηίΐς

της ένσάρκου παρουσίας ύπόθεσις Αδεται, χαΐ ούχ

αληθέστατη. Ταύτα δε πάντα, έπασφαλιζόμενος ημών

την ζωήν, τα όλα άνεδέςατο οίκονομικώς, άνθρωπο-

πάθη τίνα διηγήματα έχων, ουκ ειρωνεία, άλλ' άλη-

θεία, τδ, Ουκ έμύν ΟέΛημα, Ενα δείξη σαρκδς ΰπό-

στασιν άληθινήν, και ίνα έλέγξη τους λέγοντας νουν μη

έσχηκέναι αύτδν άνθρώπινον, κα\ έλέγξη τους μη λέ

γοντας σάρκα αύτδν έσχηκέναι. Πώς γαρ θείος Λόγος

άναμέσον των υιών του σκότους έστώς ελέγχε ι τδ σκότος,

φωτίζει δε τους υίοϋς της αληθείας; "Ορά γαρ πόβα

χρήσιμα εν τφ λίγφ τούτφ. Άπδ ασωμάτων οΟ

προέρχεται Ίδρώς. Εν δε τφ τούτφ γενέσθαι, Ιδειξίν

άληθινήν σάρκα, καΐ ου δόκησιν άπδ σαρκδς εν βεί-

τητι συνηνωμένης. Χωρίς γαρ ψυχής κα\ νοδς ου

γίνεται άγοινϊα. Άγωνιεύσαντος δε αυτού, Ιδειξε ψ^·

χην, κα\ σώμα, καΐ νουν επί τδ αύτδ πεφορηχέναι,

ίβεν ή αγωνία φαίνεται. Κα\ πάλιν εν τψ ειπείν,

Λί{| το έμύν θέΛημα, άΛΛα τύ συν, Ιδειξεν αληθώς

νοδν άνθρώπινον, άλλ' άναμάρτητον. Ή γαρ Ι

. χιι, 87. · Ι,οο. χιι, 50. ' Ι,υο. χχπ, 44. * 1.08- τί. · Ικς. ως έμφ.
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ούτου πάντοτε εν Πατρί, κα\ ό Πατήρ εν Υίψ, καΐ Α νεΜίϊίοδδΟοβπιεηιοδίεηίΙϊΙ, ηοηοβΓηϊδδρίΐο'οηιειί'.η

ό Υιδς εν άγίω Πνεύμχχτι τα πάντα τελειωμένως

ίχει· χαΧ ουδέν διαλλάττει φρόνημα Τίοΰ πρδς Πα

τέρα, ουδέ Πατρδς πρδς Υίδν, ουδέ του αγίου Πνεύ

ματος πρδς Πατέρα χαΐ Υίόν. Εί γαρ & μη θέλει

Πβτήρ, βούλεται Υ!6;, αρά και αύτδς έσται καθ'

ήμίςψιλδς άνθρωπος θελήματι Πατρδς κατά έλάτ-

τωσιν. 'Αλλ' ούχ ούτως έστ\, μ}) γένοιτο 1 Τω δί άν-

Ορωποπαθή βιηγεϊσθαι, τδ άληθινδν της ένσάρκου αύτοϋ

«αρβυσίας, κα\ τδ τέλειον της αυτού ενανθρωπήσεως

δείχνυσιν,ίναεϊς πάντα ημών σωτηρία γένηται,εΐςτδ

μη ϊτεραάνθ' ετέρων νοεϊν,καΐέκπίπτειν της άληθί,ίας.

<]ϊ\ϊΐ)ϊΐ3ΐε οοιι]υηοΐ«. ΛιΙΙυεε δίηε 3ηιιι« 3ε ηιειιιε

3Ι18<Τ εΐ 311X16138 6586 Ι10Π ροΐεδί. 786 0°° ««'"

ϊΐΐβ δϊΐ ΜΐΙΊ-πιι-;, (ΙεεΙβΜνϊΐ αηίιηα 56 ρβι-ίΐεπ, εΐ ΟΟΓ-

ροΓΟ, 3ο ηιεηΐβ ίιιΐδβε ρΓχϋίΙιιηι, υηίΐε ίΐΐο αη§οι

εΧδίδΙΪΙ. ΡΓ3Ε16Γ03 Ιΐίί ίρδίδ ν6Γΐ>ίδ, ΝθΗ ίΚίΟ ϋΟ/ΚΝ/Λί,

«βί/ Ιιια, βίο., Ιιιιιικιιΐίΐιιι 5Ϊ1)ί ηιεηΐβπι ϊηβδίβ οοιη-

ρΐΌϋανϊΐ, 8ϋ(1 3 ρβοο3ΐΐ8 ϊιηηιυηοπ). ΒϊςυΐάεπΊ ΐρΒίυδ

άΐνΐηΐΟδ ρεΓρβίυο ϊη ΡαΐΓβ, βΐ Ι'ΒΙΟΓ ΐη Ρίΐίο, βι

ϊΊΙίιΐϊ ιιι δρίπΐυ δ»ηοΐο ροΐ'Γοοίο οιηιιΐβ οοηιρίο-

οΐίΙυΓ; ηεςυε ςιιί(1(ΐυαηι Ρ'ϋϋ α Ρ»ΙΓΟ ββηβυδ εΐ

νο!ιιηΐ38 (ϋβδϊίΐΰΐ, ηοςυε Ροίπδ » Γίΐϊο, ηεο ηΐ) υίΓΟ-

ςυε 8ρίπΐυ$ δαηοΐί. Ν»ηι δι Γίΐίαϊ β3 νείΐΐ ςικε ηοη

ναΐΐ Ρ3ΐεπ, ηϊΐιίΐ ίη εο ρΓίίΙεΓ ηϋίΐίΐη ηοιηΐηΐδ ηβΙιΐΓΒπι ϊηββδβ βίΒΐυεηιυδ, ε'ϋδίηοϋίςυβ ϋΐυιη νο!υηΐ3ΐε

Ρίΐπδ, ςυοιΐ εο Ιοη^ε βίΐ πιΓεΓϊοι·, οχδΐϊΐίδδβ. ΥεΓϋΐιι ηοβΐΐ.β ηοΐήβ, υΐ Ιιοε ϋ;ι 86 ηβίει-ε εΓεΛαπιιΐδ ! Νβιιι

ςυοά εχ ΙΐϋΓηβηο αυοίίΐβιη βΟεοΙιι 31) ΠΙο ρΓοηυηΐΐίΐβ δυηΐ, »(1 τεπίβίβηι ίηοβΓηβΐΐοηϊδ βΐ ρβι-ΓεοΙβηι Ιιιι-

ηΐ3ΐΐ3ϊ ηβΙιΐΓίβ οοηόίΐίοηειη (1ειηοηδΐΓ3η(ΐ3ηι ρβπίηοηΐ , βυίβ υΐ οιΛηίοιιβ ηιιηίεή» 3ΐ)5θ1ϋΐ3ΐη

$3ΐυΐειη αΟειτβΐ, ηενε, ιΐιιηι 31Ϊ3 ΡΓΟ βΐϋδ 3ηίπ)υ εοηέίρίηιυβ, α νεί'ΐΐβίε Ιοηβίιΐδ 3ΐ)βη·3Γεηιυδ.

Ξ·. Περί δε το·3 ύπδ αγγέλων αότδν Οεωρηθήναι β ΙΛ. Ουοά βιιίειιι 31) βη^εϋδ οοηΓη·πΐ3ΐυ$

ενι<τχ«5μενον, κα\ τί τούτου κυριώκρον; τ£ δε τούτου εκί, ςυίϋ ιηβ'οπδ ηιοιηθηΐϊ, ςιιϊάνβ ηεοο983πυιιι

άναγκαιότερον ; Ίδοΰ γαρ εύρήκαμεν πληρούμενον

τ6 ρ-ητδν της μεγάλης 'φδής, της παρά Μωϋσεί γε-

γραμμένης, όπου λέγει· Προσδοχάσβω ως ύετύς τύ

άχύρΟεγμά μου. Καΐ μετ' ου πολλά ειπών (98) πά

λιν φησί· Προσχννησάτωσαν αύτφ ίίάντες νΐοϊ

θεοΰ, χαΐ κνισχνσάτωσαν αύτφ ηάντες άγτκ.ίοι.

#εον· ούχ ?να δώσιν αύτφ ίσχΰν οι άγγελοι (ου γαρ

έπεδέετο της των αγγέλων ενισχύσεως), άλλ' ένισχύ-

ίτωσιν αύτφ, τουτέστιν άποδόντες αϋτω τδ Κιον της

Ισχύος αύτοϋ ομόλογη σαντες. Καΐ γαρ κα\ ημείς

ασθενείς δντες πολλάκις θεδν εύλογήσαμεν, πολλάκις

θεδν ένισχύσαμεν ούχ δτι θεδς έπιδέεται της ημών

ευλογίας, άλλ' όμολογοϋντες αύτοϋ τδ της ευλογίας

ϊΐΐο ίρδο (ϊεπ ροΐυίΐ ? Ηοο εηίιη ηιοιίο ΐΐΐιιιΐ

εχ ηΐ3§;ηο Μονδίδ Οβηΐίεο οοηιρίεΐιιπι νϊϋεηιυδ :

Εχ$ρεο(εΐιιτ ιιι ρΐιινία εΐοηαίαηι ηιεηηι '. Ί'ιπιι ίηίει·-

]ΙΊ [|Β ρΐ, πχ(|ΐι<·, ΑάοτεηΙ, ίιιΐ|ΐιίΙ, ίρίΐιι» οιηηα Ι'ιΙ'ά

/>('!, ιΊ αιιιΐ'ιιηοιΐ ϊροιιη οιηηε! ιιιιιμΊί Οεί ' : ηοπ πι

ΓοΓίίΐυϋϊηεπι ίΐΐί 3ε νοίππ· 3ΐΙ}ίε°ΐ3ΐιΐ ; ηοηιιε εηϊιη

ϋίοπιιη εοη1ϊηΏ3ΐίοηε ορυδ Ιι:ι1><·Ι.);νΙ ; 8εά ηιιιΐ'απηιΐ,

ϊιΐι|ΐιΐ(, ϊρίηηι, Ιιοε εδί, πϋΐιΐιιπί ει νίιη δΐιβηι, 3ε

Γοι·ΐΊΐιΐ(1ίηεηι 3οεερΐ3ηι ίΐΐί ΓεΓεΓ3ηΙ. Νβηι εΐ ηο«

ίιιΐίπιιί ει ϊηιΐϋεείΐΐεδ Οεο βχρεηυηιεΓΟ Ιιεηεύίεί-

ιηυδ, 8%ρβ ΪΙΠ π·1)ηι· Ιπΐιυίιηιΐδ : ηοη ηυοιΐ Ικ·ικ·-

(Ιίοΐίοηε ηοδΐΓ3 Οευδ ιηιΐί^εβΐ , δε(Ι ιι( εχρΓε$83ηι

ί!1;\ υεηειΙίεΓιοηβ ροΙε8ΐ3ΐειη ΐηεβδε ϊη ίΐΐο οοηΓιίεβ-

χράτος· καΐ δια λεπτολογίας έροΰμεν Σή εστίν ή Ο ηιιΐΓ. Ηϊηο δίιικϊΐίίΐϊιη Ϊ13 ρΓΚ(1ίθ3ΐηυβ : Τιια αί βιΥ-

ΐαί, ίνα ροίεηίϊα, ΙΗΗΙ ε&ΐ Ιιυηοτ, ίαα είΐ <?ίοπ'α, ΐηα

ειί ίΐιακ'ΐΐϊα'ιυ, ΐκ/ι είΐ Ι'υΠίίηιίν, Ιιια ε$ΐ νΐί '. Νιιιη

ίμϊΐιιι· Οεο (οπίίικϋηοιη ΐπΐΗπππικ, ειιιιι ίΐ3 ιΐίειιαιίδ:

Τιια ε&ί (οτίίΐιιάο, Ιιια αϊ νίι-ίιΐί, ίαα ειί Ιιβηβύίιίίοϊ

Νιιιη νίρΐυίειη ηοδ ΪΙΙΪ εοηΓεΓΪηιυδ? ηιιηι 1)εο Ιιοηε-

ιΠεϊηιιΐδ? δεί ηϊηηΓυηι εοηιηιείηοΓ3ηι1ο Π13 ΓΟ))ΟΓΟ

30 ΓοΓίίΐυϋίηΰ οΊνίηβιη νϊιη ρΓεε(1ίε3η(1ο εοηΠίειίιυΓ,

1)31*10 651, ιίιιηι νιιΙι;;(!:ιπι :ι!ι··ι·:πιΐ :»1ι Ερϊρίκΐηίο 1)30

ίη Ιι:ιτ·ι·.·,Ί οοηιρΓθ!)3π ιϋειιηΐ. (,ίικι,ί δβειιβ 98 1ΐ3ΐ)ει.

Ουοιΐ 3ΐΙ δεηΐεηΙΪ3ΐη βΐιίηει, δϊ <·;ι νει·1>3 ίιιίεΓ-

ρπεΙηΙϋΓ ΕρίρΙιβηίαδ, ιιΐ ένισχυσάτωσαν αϋτφ δίΐ

άο : Εύφράνθητε, ούρανοΧ, άμα αύτφ, κα\ προσκυνη- ^ κίεπι, 30 τυΐκιταηΐ, νίΐ οοη[οηεηΙ ίρικιη. δεά ιιιιΐΐιι ·>

συν τύ κράτος, ση εστίν ι} τιμή, ση

εστίν ή δύζα, ση εστίν ή εΰΛογία, ση εστίν ή

Ισχύς, ση εστίν ι\ δύναμις. Μη ημείς ίσχΰν παρ-

*,·'·;'··-·< τφ θεώ, εάν εϊζωμεν Σή εστίν Ισχύς, ση

ίστιν ή Βύναμις, ση εστίν ι) εύΛογία; Μη ημείς

δΰναμιν αύτω δεδώκαμεν ; μη ήμεϊς τδν θεδν εύλογή

σαμεν; Άλλ' ένισχύσαντες , κα\ ένδυναμώσαντβς

1 Οοαί. χχιιι, 2 · ·*>·<]. 43. * Ι ΡβΓ. ίχΐϊ, 11.

(98) ΚάΙ μετ' ου αοΛΛα εΙπών. €οιηη)3 ϊδΐιιά ΐη

Μ. Ί, ι.ι ο ηοη Γερεπίιιι·, ββιΐ ίη βΓχεϊδ άιιηΐ3\3ΐ ε(1Ί-

8, Οευΐ. χχχιι, 43 : 3ΐϊΐβΓΐ3ΐιιεηεχρΓεδ8υπι,

Ιιίε Μι Ερίρηβηίο εοηείρϊΙιΐΓ, ηοε Μ ίΓιι^Ί ιηο

σάτωσαν αύτω πάντες άγγελοι θεοΰ, ηοοα εδί εο-

κι.. 42; ΐυηι 43: Εύφράνθητε, ίθνη, μετά του λάου

ονίτοΰ, και ένισχυσάτωσαν αύτώ πάντες υίο\ θεοΰ.

ΕμϊρΙ)3ηίιΐδ νβΓΟ βίε ϊηνεΓίϊΙ : Προτκυνησάτωσαν

αύτφ πάντες υίο\ θεοΰ· ένισχυσάτωσαν αύτώ πάντες

Αγγελοι θεοΰ. Οηιηιυηβιη Ιεείίοηειη οοιιΓιπιΐ3ΐ Αρο-

Μοίιΐδ ;ιιί ΗεοΓ. ι·;φ· ι, 6. Αοςιΐδΐΐπιΐδ ίιι Ιοουΐίοηί-

1·ϋ- ι.ιιιι Ιι:ιηι· ((ΐι,ιιη ΕρϊρΙΐ3ηΪ3η3ηι εοηΊπιοηιοι·3ΐ.

ΝΟΒ ηαηε ΐρ83πι, ρΓοιιΐ :ιίι Ερϊρΐιαηίο ιπΜίι.ι ι·>ι,

ϊιι νείϋδΐίίιδίηιο Βΐοΐΐοΐ'υιη βΐ'Χί-ΟΓίιιη εοιί'ιοε ,ιηηηιι

εχ3Γ3ΐο ΓερεΓϊιηυδ εχ Βί1>1ίοΐ1ιεε3 ΟΗπδΐΊαηίδδίιιπ

ι ·.·,-, : υΐ πιίηίηιβ <1ιιΙ>ίΐ3η<1υιη δϊΐ, εβιη ςιιοπιηκίβηι

βχβιηρίβπυηι Ιεείίοηοηι Γαΐδδε : ι>3ΐη ει ΤίιεοϋοΓϋ-

Ιΐΐδ ίη ΟΠ:Γ^ΙΙΙΙΙΙΪ|)||:; ι<;ιιιι 3£ηθδ(:ίΙ; 01 Λί\Γι.ιιι:ιπιιιι

«(Ιϊΐίοηιιιιι δεηοΐϊ» ίη 3ϋίδ εοιϋείύιΐδ ΠΙβιη ίρδβιη

ίονεηίπ ΙβίΐαηΙαΓ. Οαοπιιη Ι3ΐηεη ίηδίςαϊδ Ιΐ3ΐ1»εΊ-

ΙιεΙΙεηΐδηιαδ ρβΐΊΐιΐΓ ένισχύειν τιν£ ΐΓΛίΐδίΐίνε δυηιΐ,

ρΓΟ εο ι|ΐκιι| εδί Γθ1)ΟΓ3Γβ ;ι1ίι|!ΐΐΜΐι. (,ΙιΚΙΠ' δίχ[13η:ι

εΐ Οοιηρίυΐεηδίβ πιείίυδ : Εί ΰοη[οτΙεηΐΐίτ, νεί το!)ο·

τβηΐΐίτ ίη ϊρ»ο. Οιιοιικκίο βυΐεηι ΕρΓρΙιβιιϊυδ εχρο-

ηίΐ, Κ·ν.Γΐ)!ΐιι,-.ι νίίΙεαΙιΐΓ ένισχυσάτωσαν αυτόν, δβιιο

ΤΙιεοϋοΓεΙιΐδ ένισχυσάτωσαν αυτούς ΐη βιιίδ οοιϋεϊ-

Ιχΐδ Ικιΐιιιίι ; ε]υβςυβ Ιοεί δεηβυιη :ιΊ Ερι'ρίκιιιϋ ιηεη-

Ιεηι 3εοοιηηιοιΐ3ΐ, εαιη (1ε 3η§ε1ίδ εχροιιΐΐ ; πυοί'υηι

εα Γυηείίο οβί, ιιΐΐ βαποΐοδ νίΓΟβ, ειι]ιΐδηιο(1ι εΓβιιι

3ρθ$ΙθΗ 3ε ρ3ΐΓΪ3Γε1)9β, Ορβ 30 |>Γ.ι'Μιϋ<! Ηΐιο Ιιΐ(·:ι;ι

ΐιιι· : «ίΐιίη εΐ ΟΙΐΓίδίο Οοιηίηο ηβδεειιΐϊ 3ε ηιοηεηΐί

ρ'ίββίο Γυεηιηΐ. Καν τφ πρδς τδν διάδολον άγώ/ι

παρήσαν των αγγέλων οί δήμοι· προσελθόντες γάό,

φησ'ιν, δγγελοι διηκίνησαν αύτώ· καΙ τψ πάθει βί

παρήσαν, καΐ μετά την άνάστασιν τω τάφω προα-

ήδρευον.
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30 Ββο ΓοΓΓιΙυύίιιεηι 3δθΐϊ1)ϊηιιΐδ. Εοϋοηι ί£ΪΙιΐΓ ηιοϋο Α θεοϋ τί!ν δύναμιν (ομολογήσαμε·», καΙ θεώ την

3ΐιςο1υδ ΡΟΓ ίΐΐιιιΐ ι< ιιιριιχ εχοβίίβηΐβπι Οοηιίη'ι $υϊ

1ιοηιΐηβ$ 1ιΐ'ΐιϊ·;ιιίΙηΐοιιι 3(1ιηίι·»ιΐ5. <·1 οΐι-

787 ί00^ οιιηι ^ευ8 β8δεΙ, ε1 ε"111

Ι'αΐΓϋ :<(Ιοι·;ιπ·ΙιΐΓ ιιι ΐ'ΐιΊο, ιιΐφκ; :ι!ι 3ΐΐ{»οΓι$ δίΓιβ

ο1)86Γν3Γβΐυι·, βο ιΐδφίο 3ΐ)]ΊΰβΓβ βο δΐΐ3 δροηΐε νο-

Ιιιίδδεί, υΐ ;ΐιΙ ΙΙΙΙΗ: ιΐΒί,οοηιΙοΓΟί, :κ· οαηιοιη ίικίικιινί.

Νβ(|ΐιο Ιιοο Ιαηΐυηι : δβά νβΐ ορίΓιοϊί βιιϊ οβιιββ,

Ιιοο 681 1ιοιιιίηΪ8, οπκ'ίαίιΐδ ρβΓροΙϊ, βΐ ίη οηιοβ βιιΓ-

ΙΊμί ικιιι <1ιι1)ίΐ3Γ8Ι, :ιι· ηιορίεηι (1θ£υδΐ3ΓεΙ, ιηοιΊοη

ααίβιη ΙΤΗΠ'» ' ; ιιΐ ροΓ ίρβυιη Ιιοιηο ΙΐΌρ:ηιιιιΐ (Ιο

ηιοΠο 8ΐ£ΐΙιιεΓβΙ : ί'ΐίιΐίί/ιΐι', ι/ιιί ηιοΠίί ίιιηΐί'ΐ-ίηηι ιιίιΐί-

ΐ, (1ΪΛΐ)ο1ιιιη νί(1ο)ίοεΙ, αϋοίετβΐ*, α^ ρτίπάραΐνη

ΐΐ ιιυΐι'χΐιιΐΐΊΐι νείιιΐ ίη ηΊηιηρΙια ίταάηοετεί "'.

ά-οδεδώκαμεν οϋτω καΧ ό άγγελος, χατ' έχείνην την

ώραν Οαυμάσας, καΧ έκπληττόμενος την ύπερβολην

της του ίδιου Λεσπότου φιλανθρωπίας, δτι, θεός ων»

καΧ συν ΠατρΧ προσκυνούμενος εν οΰρανφ, καΧ θε·

ραπευόμενος ύπδ ϊδίων αγγέλων αύτοΰ, εις τοσούτο»

ύπέμεινεν !δία βουλήσει εκουσίως έλθεϊν, καΧ Ινδιί-

σασθαι σάρκα.

ΚαΧ ου μόνον, αλλά καΧ άχρι του παθεΐν υπέρ τοδ

Ιδίου πλάσματος της ανθρωπείας φύσεως, υπομένει

καΧ άχρι σταυρού παραδοθήναι, γευσάμενός τε Οι-

νάτου, θανάτου 6ε σταυρού, 5πως 8ι' αύτοΰ τρύ

πα ιόν μεν κατά του θανάτου ή άνθρωπότης λάβο:,

κατάργηση δε τον τύ κράτος ίχοΓτα τον θαι-άτον,

τουτέστι τύΓδιάβοΛον, χαΐ θριάμβευση πάσατάρ-

3η§βΙιΐδ ΐΐΐο 3(1η)ΪΓ3ΐίοηε αο βΐυρορε ρβΓΟίιΙ- Β χή»· καϊ εξονσίαν. Διδ καΧ θανμάζων καΧ έχπλητ-

τόμενος 6 ίγγελος Ιλεγεν αύτω, δοξολογών καΧ εύφη

μων τδν Γδιον Δεσπότην έπΧ τψ τοιούτω σχάμματι χ«\

παρο^οξοποιία έστωτα, δτι Σή ίστιν Ί\ χροσχύττ(·

σις, σον εστί τύ χράτος, ση ίστιτ ή Βνναμις, ση

ίστη· ή Ισχύς· ΐν,α πληρώστ) τδ παρά Μωϋσεϊ γί-

γραμμένον, δτι ΈησχνσάτωσαΓ αϋτφ πάπες 6·*·

γβΛοι θεοϋ. Και οράτε, Χρίστου θεράποντες, χα\

υίοΧ της αγίας του Θεοϋ Εκκλησίας και ορθοδόξου

πίστεως, βτι ουδέν εν τη θεία Γραφή σκολιδν, ούδ*

στραγγαλιώδες· αλλά τα πάντα θαυμαιίο>ς ε!ς την

ήμετέραν σωτηρίαν γέγραπται, χαΧ τετελείωται. Ο!

δε προειρημένοι, εν Εχθρα δντες πρδς τδν μονογενή

Υϊον του θεοϋ καΧ προς τ>> &γιον Πνεϋμα, πάντα ώ;

έχθροΧ διανοούνται τε καΧ σοφίζονται. Ήμϊν δε μη

εοΓΓθ1ιοι·3ΐη(|ΐιε ιηειιΐυ οε!ε1)Γεηιυ8, ηεο ίιι βο ηιαη- " γένοιτο άνθρωπίνοις σοφίσμασι προσανέχειν, άλλ'

8ΐΐ8, 01 Οοιηίηιιηι ϋΐιιιιη π)11;ιιιι1;ιιΐΝ αο

(|ΐιί ιι. ΐ:ιϋ 8θαπ)ΐΐ)3ΐβ, <·ί ΜΙ! Ι.ιηι ίπιι$Ίΐ3ΐιιιη

νιΊιιΐ ιιι ρΓοείιιοΐα 8ΐοΐοι·αΐ, βίο ίΐίπιιι νοιιιρι:1Ι;<ι :

ϊ'ίΐΐί β»1 α/Ιυπιΐίυ, ΐηιιιη ηιιρι'τηηιι, ιαα υΪΓία$, ΐαα

(Όηίΐαάο, ιιΐ ΐ]υο<1 3 Μυ}·8ϋ8θΓΪρΐιιιη 081 ίιιιρΙβΓϋΙ:

(',κηΐ'ντίοιΐ ίριιιιη ϋΐηηα, ιηι^,Ιί Οιί 4. Υίιΐΐΐβ ίΐκιρκ-,

ΟΐΠ8ΐί ΙΊοΐΙΙΐΜ, 30 83110(96 Οι.'ί Ε('θ1ϋ8Ϊ33 61 Οΐΐΐκ.ι-

(16\<Β Γείίςίοιιίδ Ιίΐϋ, ()ΐι;ιηι ηϊΐιϊΐ ία δοπρΐυΓ3 ροΓ-

ρΙίΧΙΙΙΙΙ 30 11ι;Μ1'·>Ι11ΙΙ 811, Κΐ'ιΐ 011)1113 3(1 ΠΟ81Γ3Ι11

ΗϋΚιΙΐ'ηι Κ'.ΊΊρΙιι κίηΐ ;κ1ιΐΜΐ·;ιΙι:ΓιΙ(!Γ 01 ρβΓίβοΐβ. Αϊ

ΐδΐί ιιι:ΐ(.·ί Πΐ'ί Ιίΐϋ, οι 83ηαΙί 8ρίηΐυ8 ίηίηιίοί ιηΐιίΐ

ποιι Ιιοϋΐϋί 3ΐιί[ΐιο οο(;ίΐ3ηΙ, Ο3ΐ1ί(1β(]υβ ιικιΐίιιηίπι·.

Λ1»ίΙ νι'ΓΟ πι ηυ8 ίΐιιίιιιιπιι οοιηηιβηΐίβ Ιιοιηίιιιιιιι

;\ι1ΙπΙΐ(:;ιιικΐΗ : ηιιίη ροΐϊιΐδ Οοιηϊιιυπ) ηοβίΓυιη

Ν;ΙΙ1Ι 81 18«ΊΙΜ1 :ΐ]ίι|Ιΐί(Ι 6886 ϋΙΙ-,|ΐί(Ί·Ι1ΙΙ1Γ

ιορι·ίΐ.·ΜΊΐΐ;»ιΐ(!ιιιιι οηιηίυηι

ιιιηκιπ) ϊη 86 ιΙοΓίΜΊιιπι Ιι;\Ιιι·1, Γ]ΐιίιι:ιηι

!'(·(·ΐί1)ΐΐ8 νίιιιΐίοίπ π·(.·3ΐιιι·;ι ροΐ6ΐ·ίΐ?

νι·Ι ηιϊ-

8υί$ (1ο-

ΙΛ1. ϋπΐ Ίη$(3ηΙ αϋνοιββποΓαητ ιηοΓβ ( ιι:ιιη ι·υ-

Τ6Γ3 ,!ιιιΙ;ιΊι:ΐΒ ορίηίοιιί1)υ8 ίιηϋιιΐί 8ΐιηΙ, ηβο :ιΙ) ΪΙ1Ϊ8

μι·;«ΐ(!Π[ΐι:(ΐιι βρρείΐαΐίοηο (Ιίίδ'κίοηΐ). Μονϊ, ϊ

ϊβΐί 3ικΙ.ι·ί οοηΐΓΐ ϋ»ιΙιοΙίϋθ8 ίΐ)8αΓ^βη(β8, εΐ 3(1

Η:>Ι\:αοΓ(·ιιι (|ΐι;('ΐ1;ιιιι νβΓΐ)3 ηιε(1ίΐ3Πΐε3, ιιΐ ϊρκιιιιι

8οΐ'Π)οηυιη ΜΚΙΠΙΠΙ Ιβςιιείβ Ίιτβΐιβηΐ, ιιι ίπ Εναη^εϋο

5ΐ:ι·ίρ(υιη 681 ', ίΐίικί ΐρ$υηι ηοΐιίκ ο1ι]ί(·ϊιπιΐ : 1>ίνίι

(ιΐΊΐιΙι-ιΐί, ίιι οπιοε Οιη8ΐιΐ8 : Εΐί, ΕΚ, Ιεπιηια αιιίια-

ιΊΐιαηί? Ιιοο 081, /λ'ΐι» ηΐίΐίί, Οβιΐί ηιΐ'ΐικ, Ι/ΙΚΙΙΊ; ηιι

ί,'ί'Γί:ί)ι/ί(ΐ·,ίί '? ΥΊιΙι.··;, Ίικ|ΐ:Ίΐ!ΐιΙ, ιιι ιιιίδΟΓϋΙίίΙΙΙεΓ ϊπι-

ρΙοΓβΙ, 30 Ιιΐβοηΐ, ΒΙ (1Ίθ3ΐ: 1}ηατε ιηε άεη1ίηιιϊ$1ί ?

Νβι^υο Ιιοο βιιίηιο ρ^ΓοΊρίιιηΐ, 788 Ηοιηίηοβ νΐπι-

1οηΐ3 ΙΙ.ΙΓ Αΐ'ίί ϊηβηηϊΐ, Υϋΐιιΐ ΐ|ΐι;ιιΙ,(ΐιι (Τ;ΐρπ1;ι, μι·3·

ν.'ιΐϊ, 30 Οοί εοξιιίΐίοηίδ οχροπίβδ; !ιι;ιιι:ιιιοκ οπιηοδ

:ι11(:ι·1'Ι> III €Ιΐ|·Ϊ8ΐ<) ΟοΐΙΐίΐΙΟ 3£ηθδΟΟΙ1(1θ8 II) \ΌΓ3

ίΐΐϊυβ ίηο3ΐΊΐ3ΐϊοηε αο οοηΗιεηάοβ Ο88β. Αΐηιιε ίη

ρππιΪ8 31) υηο Ίη 3ΐίυ(1 (ΙβδίιΚοπο ηιοΓβ ΐΓβηβειιηίοδ,

ΐ[ΐπιί ιΐε οο 8εηΙίοηι1ιιιη (1βοι·ενοι·ίηΙ ο1)1ίνί$ουηΐυΓ,

ηβο ίη ιιηο 8ΐ3ΐυ οοηβίβΐιιηΐ. Μοιμιβ εηίιη ;ι1ίΐιτ Ι:ν-

ΙΊΊΓ ροββιιπί, φΐί ηιεηΐε ϋεδίρίυπί. %ίΐιιι· ηοηηυη-

ςιιϊιη 5:ιΙν31υΓ(!ΐιι Ιιυικ· α$$εΓυιιΙ, εΐ ϋοιηίιιιιηι, ΜΟ

1 ΡΜΠμρ. ιι, 8. ' ΠοΙ>Γ. π, 14. · (:01θ58. ιι, 15.

χινιι, 47.

?χειν τδν έαυτδν νουν έρ'ρ'ωμένον, όπως τίιν μεν ημών

Δεσπότην δοξάσωμεν, μηδέν δί ιι ήλαττιυμένον Ιν

αϋτω διανοηθώμεν. Ε! γαρ ό τα πάντα έλΟών σώιαι

ϊχει ελαττώματος τι εν έαυτω, πώς σωθήσεται ή

κτίσις άπί) των Ιδίων ελαττωμάτων;

ΞΑ'. Πάλιν δε επιλαμβάνονται ώσπερ άντίδιχοι*

(κα\ γαρ είσιν Ίουδαΐκφ φ-ρονήματι ίγκείμενοι, χβΐ

μηδέν εκείνων διαλάττοντες πλην του ονόματος μί

νον) οί πάλιν ήμϊν έπιφύοντεςνέοι Ιουδαίοι, ζητοϊν-

τες χατά του Σωτήρος λέξεις τινάς, δπως παγιδεΟσω-

σιν αύτ6ν εν λόγω, καθώς ϊφη τδ άγιον Εύαγγέλιον.

Καίφασιν "Ελεγεν εν τψσταυρώ· ΉΛΙ, 'β^ί. Ατ\μα

σαβαγβανί- τουτέστι, θεέ μου, θεέ μου, ΊγατΙ μι

δγνατέΑιπες ; Κα\ ίρδς, φασ\ν, οίκτρώς αΰτδν ΤΛ-

ρακαλοοντα, καϊ άποδυρόμενον, χα\ λέγοντα* "Ιτα

τΐ με έγκατέΛιπες ; Και ουκ ϊ'σασιν οΐ άπδ του δη

λητηρίου τούτου της του Αρείου μανίας καρηβα-

ροΰντες, και τ^ διανοία της του θεού γνώσεως λει-

πόμενοι, δτι δει τα άνθρωποπαθή πάντα εν τω Κυ·

ρ£ω ίμολογείσθαι εν τί^ ένσάρχω αύτοΰ αληθινή παρ

ουσία. Κα\ πρώτοι μέντα περ\ αυτού ως φρονοϋσιν,

άπί> ετέρων εις 'έτερα μεταπηδώντες έπιλανθάνονται,

μίαν μη Ιχοντες χατάστασιν. Πώς γαρ δύνανται οί

τϊ) διάνοια μη σοιφρονοϋντες ; Ποτέ μεν γαρ λέγειν

Σωτήρα βοϋλονται αΰτί>ν, χαΐ Κύριον, χα\ Χριστον,

•χΑ τ.ςύ πάντων αιώνων, χα\ δεσπότην αγγέλων χβ\

1 Οευΐ. χχχιι, 45. '· Μ;ιΐιΙι. χχιι, 15. ' Μ.ιΐι!ΐ-
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ίι' ου τα βλα γεγένηται, άρχαί τε κα\

Ιςουιίαι, άγγελοι τε και αρχάγγελοι, ούρανο\, κα\ τα

πάντα, γη τβ κα\ πάντες άνθρωποι, κα'ι πάντα τα

ίιή γης, θάλασσα τε κα\ τα ίν αυτί). Κα\ ώ πολλής

ηλιθιότητας των τα τοιαΰτα περ\ αύτοΰ βοξαζόντιυν,

χαϊ ενταύθα μη νοούντων, βτι ου δύναται ό πριο των

αιώνων χατά την αύτοΰ θεότητα, δΓ οδ 6 ούρανδς και

γη γεγένηται, αγγελοΕ τε χα\ αρχάγγελοι, και άπας-

απλώς τα σύμπαντα, ορατά τε χα'. αόρατα ταύτην

την φωνήν εκ προσώπου της αύτοΰ θεότητος λέγειν ·

θεέ μου, θεέ μου, ϊνα τίμε έγχατέΛιπες;

Γ.ΙιΠΝίιιιιι, οηιηίΐηιςηυε δΐιρε'ποΓειη βχειιΐΐδ, εΐ 3ΐι-

ςείοπιηι βΐηιιε 3ΓεΙΐ3ΐι§εΙθΓυιη ύοιιιίηιπη, ρεΓ <ΜΙ< ΜΙ

οιιιηΐΗ ΐ'οηιΐίΐα &ιιηΐ, ρπηείρίΐΐιΐδ δεϋίεοί εΐ ροΐεκία

Ιοδ, :ιιιμι·Ιί εΐ ΑΓεΙίΐηρΙί, εοβίϊ εΐ <|ΐιχ ϊιι ϋδ δΐιηΐ

ιιη'ινεΓ83, ιιεείιοιι εΐ Ιεπ·α ειιηι οηιιιίΐηΐδ Ιιοιιι'ιηί-

Ιιιιβ, ϋδφΐε Ι|ΙΙ;Γ ΜΙ Ιοιτβ 8ΐιηΐ; 3ε ϋεηίηιιε ηιατε εΐ

«μι» ηιβΓί εοηΐϊηεηΐυι·. Ο ϊηεΓεϋΊ1)Ί!ειτι εοηιιη βΐυΐ-

Γιΐίαιη, ςυί ειιηι ίΐ3 ιΐβ ίΐΐο δβηΐίηηΐ, ίη :ι1ΐι·ι·ο ιιυη

\ίι!ΐ'ΐιΐ. Περί ηοη ροδδε, υΐς,ιιί <1ίνίηίΐ3ΐι· βιι» $;ι:ι·ιιΙ,ι

:ιιιΐιν<!ΐ1;ιΐ οηιηίβ, ο,ιιί εοείιιηι ΐειτβιικιυβ ΓαΙ>πο3Πΐ,

εΐ 3ΐΐ£ε1ο8 , βΐηιιε βτεΙίΗΐίβεΙοΒ, ει, ϊιι ιιιιο νει·1>υ

ϋίο;ιιιι, ί.ππιί.1 (;ιιιι ([ΐκβ 38ρεεΙαΙ>ϊΙί3 8υηΙ, ηιιαιη ηιιχ 3$ρεεΐυπι Γυ^Ίυηΐ, Ϊ8 ιιΐ, ϊηςυαιη, ε]ιι»ιηο(]ϊ νο-

οβηοεχ ροΓίοηα ίΐυε ιϋνίιιίΐΒΐίβ ε<Πϋεηΐ : ϋεα> ηιβαι, Οαιι ηΐ£υ$, νί ηαίά άβτβΐίηηϊίΐί

Πότε γαρ έγχατελείφθη ϊίδς άπδ Πατρός ; τότε δε

βϋχ ό Υίδς εν τω Πατρ\, χα\ ό Πατήρ εν ΥΙω ; ΈτΛ

γί|ς μεν γάρό Πδς, χ»\ό θεδς Λόγος βεβήχει, ουρα

νού δε ήπτετο, χα\ πάντες έχΟρο\ επληροΰντο της αυ

τού δόξης. Κα\ ίν Μαρίρ ετύγχανε, κα'ι άνθρωπος

Ιγένετο, αλλ& τη δυνάμεο αύτοΰ ίπλήρου τα σύμ

παντα. Πώς ουν ύ τοιούτος κα\ τηλικοΰτος κατά την

αύτοΰ θεότητα, οίκτρώς ίλεγεν ϊίΛί, ΊΙΛΙ, Λημά

ναβαιβαΛ-Ι; τουτέστι, θεέ μου, θεέ μου, ΙγατΙ

ίγκατέΛιπές με; καίτοι αύτοΰ λέγοντος· ΠάΛιτ

απέρχομαι, χαϊ ουκ άρίω υμάς όρραΓους, άΛΛ'

Ιρχομαι αρύς υμάς. Καΐ πάλιν έτέριο τοπίο λέγει·

'λμητ Λέγω ύ/ιΓν Πάπες ύμεϊς σχανδαΛισθήσε-

σθε έτ τγί *-νχτϊ ταύτη εν έμοί, χαϊ χαταΛεΙψετέ

με πάπες μύγον. Ά^' ου* είμΐ μότος, άΛΛ'

ίστί μετ" έμον ό γεντήσας με Πατήρ· κα\ πάλιν

Άαέρχομαι, χαϊ άποστεΛώ ύμΐν τύ Πα-εϋμα τύ

άγιοτ, το έχ του Πατρύς εχ.χορενόμε*·ογ, χαϊ τύ

(μου ΛαμβάΥΟτ' κα\ πάλιν εν αλλω τόπω· Έγω

κρούω, χαϊ εάν τις μοι άνοιξη , εΙσεΛευσόμεθα

αρύς αυτόν έγω χαϊ ύ Πατήρ μου, χαϊ μοτ^ν

Λοιήσομεν χαρ' αύτφ· ως αύτοΰ εκ του Πατρδς μη

εγχαταλιμπανομένου, ως κα\ ό Πιτήρ άε'ι συν τψ

Γίω, ως του αγίου Πνεύματος συν ΠατρΊ κα\ Υίψ.

2Β". ΤΕ ουν, φασίν, ϊστςν ό λόγος ούτος 8ν είπεν,

ότι θεέ μου, θεέ μου. Ινα τι με έγχατέΛιχες; Τίνι

6ε ου σαφές εΓη, ότι άπδ προσώπου της αυτού εναν

θρωπήσεως άνΟρωττοπαθώς προβάλλεται τδ (ϊήμα; Ή

γαρ αύτοΰ ένανθρώπησις ου κατ' ίδίαν τις ούια. Ου

γαρ άποκεχωρισμένης της θεότητος, κα\ χωρ\ς οϋιης

της ενανθρωπήσεως Ιλεγεν, ως 4λλου κα\ αλλού·

Οϋ»ιΐ(1οη3ηιβιιίιη3Ρ3ΐΓε<1βΓε1ίεΐυ8εδΙ Γίϋυ5? βιιΐ

ΐ|ΐι:ιιιιΙο ιιοιι ίη ΡβίΓεΓίΙίιΐδ βχβΐΐΐΐΐ, είΡβίεΓ ίηΓϋίο?

Εΐεηίιη ειιηι ϊΐΐε ίρβε Γίΐίιΐδ, 30 ϋευ$ ΥεΓίιυηι ίη Ιειτβ

εοηδίδίβΓεί, πΓΐιπιι ίιιΐι·Γίιιι 3(ΐίηςεΙ)3(, εΐ ίιιίιηΐεοί

οηιιιεδ ^ΙοπίΒδυ,τεδρΙεικΙοΓε οοηιρ1ε!)3ΐ. Ει ϊη Μ:ΙΓΪΧ

ι|ΐΓιιΐΓΐη υΐεηο εοηείυδίΐδ ι:ι·;ι(, 3ε πιιΐιπ ;ιιιι Ιιοιηίηί$

πκΙιΐ(Ίι:ιΐ, 88(1 νίτΐιιΐε βυβ Γερ1ε1)»ΐ υηΐνεΓβα. Ροΐιιίΐ-

ηε Ι:ι1ίΐι 3ε (3ηΙι<8 ϋχε εχ ύίνίηίΐϊΐίδ ρβΓδοη» ΐιιιιι

ΚΐξυΙ)ΓΪ3 ύίοεπε: ΕΙί, Ε/ί, Ιαιιηια ία6α£(Λαηι? Ηοο

εδί, 0(?ιΐί ηΐίΐίί, Οίνι ιηειιι, ηναη άβηΐίηηίίΐί ηΐϋ.'

Ρπβδεπίηι ουηι ϊΐΐε ίρδε (ϋΜδδβΙ: Ιίβηιηι ναάο, α

ηοη τβΐΐηηηαιη νο< οΓρΗαηοί ; αά νιηϊο αά ΐβί *.

Τιπη 3ϋο Ιοεο : Αηιαι ιΐκο νο6ί« : Οτηηα νοι »(αη-

άαίπιη ραΐίβιηίηί Ικΐι· ιι«ι·ι<· ίη ηιβ, (Ι ηΙίη<ΐΗβΙϊί ηι^

χοΐιιηϊ'. Ει/ο αιιίειη ηοη χνιιι ίοίηι , ίΐά ε»1 ιικ-αιη! ,

Ι/ΜΙ ι/αιΗίΐ ΙΙΙΓ Ι'/ιΙιΊ- '. ΙΐΐΊΠ : Υιιιΐιι, ίΐ ιΐί'ιΙΙ/ιιιι νοίιίί

8ρΐΓίΙαιη ιαηαιιιη, ι/ιιϊ α Ραΐη ρτοκάίΐ, εΐ άκ ηιεο

ιΐ(·ι·η>ίι '·. Ιίειιι :ιΓι1Γι : Ε^ο ριιίαιι, βΐ ίί ι/κίχ αρεηιιτίΐ

ηιίΐιί 7, ϊηηηάίεηητ αά ίριιιηι β<]ο ίΐ Ραίιτ ι//· «\,

ίί ιηαηίίοηειη αρηά ίΐΐηιιι Ιαοίβηιια κ : 789 "' '''"'

ίιιΙεΙΠξηηιιΐδ, ηυδςιιηηι ίΐΐιιιη 3 ΙΊιΐπ· άεεει-ί, ηιιειιι-

ίΐιΐιιιιιιΐιιιιι εΐ Ρ.Ίίει· ΓΙΙΙΙΙ ΡΪΙΪΟ, 61 πιιιι ιιΙι·ικ|ΐΐΓ ρι·|·-

ρείυο δρίτίΐιΐδ δαιιείυβ ε»ΐ.

Ι, XII. ΟιιίιΙ ίςϊΙυΓ, ϊηηυίυηΐ, Ι.ιιιιίοιιι Μ|>Ι νυΚ

νοχ ίΐΐίυδ : Ιΐαα ιηβιι», Οεαζιηειιι,ηΗαΓβ ηιε άίπΐί-

ι/Η/ίίί ? Ει ΐ|ΐιίδ ηοπ ν'κίεΐ βχ ηοιηίιιίδ ρεΓδοίια ;«ι-

ηιιε Ιιυιιιβηο ηιΟΓε εΐ ηΟεείιι ιΐδΐιι-ραίιιιη Ιιυηε εδ»ο

δεπιιοιιειιι ? ΙΙυιηαηα ηιιίρρε Οιτίδΐί ικιΐιπιι ηιίιιίηιε

8ερ3ΐ·3ΐ» ρετ βεβε εβί. Νε(|ΐιε εηίηι νείιιΐ εχ ρεΓ-

•-ιιικι δεοΓδίηι εχβίδίειιΐίδ (Ιίνίηΐΐ.ιΐίδ 3ΐιΙ Ιιυιηαιιίΐΐ-

άλλά συνηνωμένης της ενανθρωπήσεως τη θεότητι, Ο ΐί» ίδΐβ (1ίεβ03(, (ΐϋΒϊϊ βΐίιιιΐ εΐ βΐίαιΐ (]ΐιϊ(1(1αιιι :ιιιι1·<>

μιας οΟσης άγιαστίας, κα\ ήβη εν αύτϊ^ τα τελειότατα Γοΐΐΐιΐ, δε(Ι δίε ΐ;ιικ|ΐι;ιιιι ευιιι ιϋνίηίΐβίε υοιψιιιεί»

έπ:σταμένης, οΤα δη εν θεψ συνηνωμένη', κα\ εις

μίαν θεότητα συνημμένη, όρώσα ήδη την θεότητα *

(99) συν -τ, ψυχή κινουμένων έπ\ τδ καταλείψαι τδ

άγιον σώμα απδ προσώπου αύτοΰ του Κυριακού αν

θρώπου, τουτέστι της αύτοΰ ενανθρωπήσεως."Ημελλε

γαρ ή Οεο"της τελειοΰν τα πάντα, τα κατά τδ μυστή-

ριον του πάθους, κα\ συν τϊ| ψυχτ] κατελθεΐν επί τα

εδδέΐ ηοιηίιιίδ ιι:ιΐιιι·;ι : »(1εο πι ιιιια ιιΐΓΪιιίιιιιε 83ΐι-

(Ίίίικίο Γυινί, ίρδ3(|αε Ιιοιιιίιιίδ ιι;ιΙιπ:ι Ίιι ιΐίνίιιίΐαΐι;

ρεΓΓεοΐίδίίιπα ηυχηυε οο^ηοίεεΓεΙ, υΐροΐο οιιιη

Οϋο ϋορηί.ιία, εΐ ίη ιιη:<ιη εοιίδουίιιία ιΓινίηίΙ»ΐειιι.

Οιικ επηι η:»ηε ίρκβιη ϋϊνΊιιίίαΙειη οπηι βηίιηβ νείαΐ

ίη ρΓθ€ίικ·ΐυ ςυυϋβπι 688β νΜεΓεΙ, ιιΐ δαηείϊδδϊ-

ΜΙΊΙΙΙΙ εοΓριιβ ΓβΓιηςιιεΓεί, ι·\ Οοιηίηίεί ΙιοηΓιηίβ

1 Ιε£. βννηνωμένου εΐ τυνημμένη. * Γ. όρώσα δε ήδη. * ;οαιι. ιιν, 18. * Μίΐΐΐι. ϊχνι, 51. " ^οαη.

ι, 32. · ίο»η. χν, 26; χνι, 14, 15. ' Αροε. ϊιι, 20. · ,Ιοβιι. χιν, 25.

(99) Όρώσα ήδη τι\γ θεότητα. Ρηιύειιίει· ηίε

1<Μ:η· Γ\|·ίϊι·:ιιιι1ϋΝ βδΐ. Νκιι ειιίιη βοΐιιο ε&1 ροβΐ

ι:»ιι 1ι·ιιι εθΓ|Η)Π8 πιιη .Ιι\ ίΐιιΐ,ιΐο ι ιιιψίίι. Γιιι ; 88(1

πιιοιΐ :ιιιίιιι:ι νίΐ.κ|ΐιι· (Ιβδίΐΐυΐΐΐηΐ ε«1, 31) ί

(Κιιηιιιοιίυ ϋίνίηίΐϊΐε εοΐ'ραδ εδί Γείίεΐιιηι.

<]ΙΙΟ-



907 508δ. ΕΡ'.ΡΙΙΑΝΗ

ρίΓδοηη, Ιιοε ε«1 ηυηιβπκ: ηβΐυηβ 3 ΥβΓίΜ) βϋδεερί» : Λ καταχθόνια έπ\ τδ έργάσασθαι την εκεί των προχε-

κοιμημένων σωτηρίαν, φησ\ δε αγίων πατριαρχών.

Ως οίν ή κίνησις οϋτως έγένετο, άπδ προσώπου της

ενανθρωπήσεως ή φωνή ελεγεν αυτή τη ιδία Οεότηιι·

θεέ μου, θεέ μον, Ιγα τι με έγχατέΛιπες; Άλλ'

Ιδεί τούτο γενέσθαι,.ίνα πληρωθώσι δι' αύτοΰ αϊ θεία;

Γραφαΐ δια των Ιδίων αύτοΰ προφητών περί αϋτβϋ

προκεκηρυγμένα- ϊνα πλήρωση καΐ τα κατά του άδου

εν τ^) Ιδέα του άνθρωπου πρδς τον αδην ίνα ό άρχων

ό &δης, χα\ ό θάνατος χειρώσαβθαι άνΟρωπον θελή-

σας, κατά αγνοιαν άγνοών την εν τη ψυχή τ?) άγίι

θεότητι 8, κα'ι μάλλον αϋτδν τδν αδην χειρωθήναι, «χΐ

τδν θάνατον καταλυθήναι, κα\ πληρωθήναι τδ είρη-

μένον Ούχ έάσεις την ψ*νχήν μου ΐΐς φΰην, ούίέ

δώσεις τον "Οσιόν σον ΙΒεΐν διαρΟοράν. Ούτε γαρ

(]ΐιίρρε (Ιίνίιιίΐαδ οηιηία ηιιχ 3(1 ρ;ΐδβίυιιίδ

πιιιιι :ιΐΐίιιι·1ι:ιπΐ ρβιΤιεοΓε (ΙβνΓβνβΓ&Ι, (Ί 3(1 ίιιΓεΓΟδ

ουηι .·ιιιϊιιι;ι (Ι(»εβη(1εΓ8 ; ιιΐ εοδ φΐϊ βηίβα ηιοΓίυϊ

ιτιιιιΐ, Ιιοοβδί 83ηεΙθ3 ρ.ιΐπΒκΙΐίδ, ίη 83ΐυΐβηι 3888-

ΐ'ι'ΓιΊ. Γιΐϋΐ ίί;:!πΓ 1513 ^ίΐιι 3^ίΙ.ΊΓ6ηΙυΓ, εχ Ιιιιιη:ιιι;ΐ3

η.ιΐυΐ'χ ρβΓδοιΐ3 νοχ 3(1 εοη]υηε(απι ϋίνίηίΐβίειη ϋΐα

ε«1 βϋϊΐ3 : ΰαι$ ηιβνβ, Οβκ$ ιηείίί, φιατβ ηιβ άβτεΐί-

ηαίχΐίϊ Ποε :ιιι!ί·ιιι ίιίπιτιι ΓΐβΓΪ ιΐΐ'ΐιιιίΐ, ϋΐ (1ίνίΐ13-

Γυηι ηΐί ΐΐΐο 5απρΙυΓ3Γυιη ίηιρΙοη·ιιΐιπ· ΟΓαευΙβ,

ηυ»3 βΐ) ε]υδρΓορηεΙϊδ (1β ΐρδΟ ρΓοηυηΙΐαΐα ΓαεΓαηΙ:

«|(ΐο βιιΐ) Ιιοηιίηίδ δρεείε 3(1 ίηίεΓοβ (Ιεδοβικίεηδ ςυχ

ίΐΐίε βι·3ηΙ οίϋΊίικΙ:·» ρι·33δΐ3Γ8ΐ ; 3ΐ<|ϋο ιιΐ (Ιυηι ϊιιίβ-

Γοπιηι ρΓΐηεβρδ, βΐ ηιοΓδ ε.ιρΐϊνυοι ηοηιίιιβαι ϋεΐϊ-

ιιεΓβ νοίιιηί, οι εοη]υηεΐ3ΐη ευιη βιιΐηιβ (ΙίνΐηΊΐ3ΐειη

ιΐ;ηο!';ιΐ)ί , Ιυηι ίρδί ροΓιυδ ΐηΓεΓί εβρεΓεηΐυτ, 3ε Β κατέλιπεν ό άγιος θεδς Λόγος την ψυχήν, ούτε έγκ«-

ηιοΓίίβ (Ιοιηίιι;ι1ιΐ5 ενεπβι-εΙιΐΓ, βΐ ίηιρΙβΓεΙυτ ςοοιΐ

βεπρίιπη βδΐ: ΛΓοη Γΰΐίηηιια αιιίιηαηι ιηβαιη «η ίη-

[βτηο; ικ'Γ ιΐ.,ΐ'ϊχ 8αη€ΐαΐΗ ίαιιηι νίάβΓβ ύοτηιρίίο-

ηαη1. Ναιη ηεηυο ΟεΊ νβΐ'Ι)αιη βηϊιηβιη (Ιεβίίιυΐΐ,

«66 ϊΐΐϊιικ ;ιιιίιη;ι 3ρυ<1 ίιιΓεΓύ8 ε$( π:Γκ:ΐΛ. (/ιΗπ ιιηι

Ιι;ΐ',(·, οιικιίη, ςικΒ 3(1 ϊη§εη8 Ϊ11α(1 ηιγ$ΐ6Γΐυιη βρβ-

εΐαηΐ, 8.ιεΓθ$3ηε(3 ΤΓΪηϊ(3$ υηίνεΓ$3 ιηοΐίΐιι ε&ΐ,

ΡαΐβΓ, οι 1·'ί',ίιΐΝ, 61 5ρΪΓίΐυ$ 83η«ΐυ$. Εχ

ΙΧΠΙΙΓ :

ελείφθη ή ψυχή αύτοΰ εν άδί). Πάντα γαρ οίχονομ,ε!

τα της τοιαύτης μεγάλης μυσταγωγίας ή Τρία;

άπαραλείπτως, ό Πατήρ, χα) 6 Τίδς, χαΧ τδ Ιγιον

Πνεύμα, του μεν Υίοΰ ένσάρχου, του δε Πατρδς

ασωμάτου υπάρχοντος, ευδοκία δ£ ιδία καΐ βουλήρει

Πνεύματος αγίου του ασωμάτου, ϊίοΰ δε ενσωμάτου

γενομένου, αλλά άτρίπτου. Τα δε δλα άπδ τη; Τριά

δος ψχονομεΐτο σωτήρια τοις άνθρώποις.

Γίΐίυδ εαΐ'ηε ρΓκύίΐυδ, ΡΒΙΟΓ εοΓροπβ εχρεΓβ ; Γϋίϋδ νεΓΟ βροηΐε 8ΐΐ3, βε (Ιο δβηείϊ ΒρΊπίαβ εβΓβηΐΐί

εοΓροΓβ νοΙιι·ιιΐ;ιΐ(ί εοΓρυδ ίηϋιιΐΐ; 790 '1α ΐ3ηιεη υΐ ίηπιιυΐ3ΐ)ί1β ρεΓοίδηβΓεΙ. Αίςυο ηχε οιηηίϊ

ΞΓ'. Δια τούτο πάλιν εν έτέρωφησίν, επειδή είπεν

Ίνα τι έγκατέΛιαές με ; ώδε λέγει· Ου μη σε άη>,

, ούδ" ου μη σε έγχαταΛεΙΧω. "Εδει γαρ γενέσθαι "Λ

τριήμερον σώμα έντώ μνήματι, ϊνα πληρωθ^ τδ είρη-

μένον Καΐ εγενόμην εν νεκροίς έΛεύβερος· χα'ι,

Λνγμένοτ. Καΐ ϊναπληρωΟϊ;, Ου δώσεις τον "Οσιύτ

σον Ιδεϊν διαρΟοράν ϊνα δείξη τδ βτιον δ;ά τβΰ

σώματος, καΐ ϊνα δείςη μήτε ψυχήν έγκαταλίίφθεΐϊΜ

εν &οτ). Εν αύτη γαρ δια της χατακωχής εν τω δδ]]

ην ό θεδς Λόγος, ϊνα πλήρωση τδ είρημένον παρά των

αποστόλων Άδύνατο*· γαρ ήΓ χρατεϊσθαι αντίατ

ύπύ τον φδον. Καΐ τίνος ϊνεκα τδ αδύνατον λέγει,

άλλ' ότι έσπευδε μεν 6 θάνατος και ό &δης χατα-

σχεϊν ψυχήν, αδύνατον δε ην την ψυχήν αΰτοΰ χατα-

σχεΟήναι δια την θεότητα; Ε! δε αδύνατον ην κατα-

σχεθήναι δ:α την θεότητα, πώς άρα εκ προσώπου της

Ι αϋτοΰ θεότητας ήδύνατο (Ιηθήναι τδ, θεέ μον, θεέ

μον, Ινα τι έγχατέΛιπές με ; Άλλ' ούτος έχ προι-

ώπου της αύτοΰ ενανθρωπήσεως άνθρωποπαΟώς

έδείκνυτο ό λόγο;, Γνα μάθωμεν άληθινώς είναι ττ-ν

§νσαρκον παρουσίαν, και ου δοκήσει ί) φαντασία παρ'

αυτού οϊκονομηΟεΣσαν. Ανέστη δε άπδ της γης ποίον

άλλ' ή τδ χοιμηθέν ; Ανέστη γαρ, φησ'ιν, ούχ Ιστατ

ώδε.

ΞΛ'.Τίδέ τδ άναστάν άλλ' τ) τδ σώμα; Σώμαδέίρα

τδ εν τω μνήματι, και ή ψυχή δε συνανήλΟε τψ θεψ

Αόγφ. Καΐ πάλιν έπ\ τδ αϋτδ έπλήροϊ την τελείαν

. Τπιιϊΐαδ 3(1 Ιιιιιιι;\ΐιΐ

1Λ1ΙΙ, Οιιοείΐ'εβ ειιηι (Ιίχίδδεί : (Ιιιατβ ηιβ άετε-

ΚηηίΒΐϊ? δϊε ϊη 3ΐίο Ιοεο (Ιϊχΐΐ : Λ'οη ιβ <1ε5α·αιη.

Ιέ άβτβΐ'ιηην,αηι '. Εΐεηίιη Ιπιΐυο εοΓριΐδ ϊη

]ΗΓ:ΊΊ· ιΙ,Ίιπίι, υΐ ίΐΐαά νβΐίεΐηίυιη ίηιρίο-

Ει /α<:ίΗ8 ίκηι ^ηIβ^ ηιοτίιιοί Ιίίβτ*; βΐ : ΡΓΟ-

ηιβ ιΙίΙ,·ι:ΐιΐ!ϋ Ιαηφιαηι αιάαΐβτ ώοτηιηαη-

Ί'πιη ίΐΐιιιΐ : Νοη ιΐιώί» 8αηοΙαηι ΐιιηηι νϊάβτβ

ΰοτηιρίΐοηβτη* ; υΐ βυΐ) δοηείί ηοηιίπε, εοτρυδ βχ-

1>Γΐιιι;ιΐ, :ιπίι:ι.ιιικ|υε (1ο<·ο:ιΙ ηε :Ι;ΗΙΙ! ίηίεΐ'Οδ ηιιί(1επι

ι!ι'-,ί)ΐιιΙ;ιιιι, ίη ιρι;!, Ουίη ίιι 111θ 1000 ιΙιΊΊιιΐ'ΓΐΊιιι·,

Οεΐ ΥβΓίηιηι ϊηεΓ3(, ία «ριοιΐ 3ΐ> αροδίοΐίδ (Ιϊιΐιπιΐ

βδΐ Γεϊρδ3 ροΐ'ΠεεπεΙυΓ : /?ίΐ;)θ5«/6ίίβ βηίηι βταΐ άΐΐί-

ιιΐΐί ίΐΐιιιη (ώ ίηζβτ'ΐί β. ΟιΓκΙ εδί (]ϋθ(1 ίπιροδδί1)ίΐ8

Γιι:83ε Π3ΓΓ31, πίδί ΐ|ΐιοιΙ ει ηιοΓδ εΐ ϊηΓεπ ίΐΐίυβ

;ιιιίιι::ιιιι (ΙβΐίΐΐεΓβ ΒΐΙΙιΙϋΓεηΙ, ΠβΓΪ !;ϋ!ΐ«Ί1 00 ιϋνίιιϊ-

Ιαίβηι ηοη ροΐιιίι, ιιΐ «!> ίΐΐίδ εοεΓεεΓεΙατ? ^^η1 νεΓΟ

Λ'Ι οΐ) (]ίνίηίΐ3ΐεηι ίρδ3ηι εοηΙίηεΓΪ 3ΐιίηΐ3 ηοη ροιιιίΐ,

ιΐυίιΐΒΐη εχ ρεΓδοη» (Ιίνίηίΐβΐίδ ιΐδαΓρ3ΐυηι ίΐίικί βδΐ :

/>βκί ηι«Κ5, ΰίΐιι ιιιβΜϊ, ηιιατΐ ηιβ άβτβίΐηιιίίΐΐ ?

• υΐεχ ηιιηΐ3ηαί ιΐΑίιΐΓΧ ρβΓδοηα ει

(Ιαιη Ιιυηιβηο (Ιίεΐιιηι ϊΐΐιιά νίύεβΙυΓ, υΐ ΐικ·:ιπι;ιΐίο-

ηοη βρβε'ιε (Ιυηΐβχϊΐ 3<1ιιιη1)Γ3ΐ3ηι, $εϋ Γείρ$α

3<1ηιίιιί6ΐΓ3ΐ3ΐη (υϊ$9ε άίδεβηιυδ. Εεηιιίά

ροιτο, ρι-ίΕίερ ϊ(1 ςυοίΐ $οιηηο ηιΟΓίίβ δορίΐιιιη Γυε-

ι·ηΙ, ο 16ΓΓ3 δυπ·οχΐΓ? 8«»τβχίί εηίηι, ϊη<]ΐπΙ, ηοη ε$ί

Αϊβ'.

1-ΧΙΥ. ΟιιΊι!υ:ιιιι ϊΐΐΐΐίΐ ίυΓΓΟΧΪίδθ ι":ι ίϋΐ; ηϊδϊ €ΟΓ-

ρυ$, εΐ ηιιίϋεηι ίϋϋΐΐ ίρβυιη εΟΓριΐδ, ηιιοίΐ ίη δερπΙεΓΟ

ρεαίΙ? Αηιηΐ3 ροΓΓΟ ειιιη άϊνΊιιο ΥεΓίιο ραπίεπ

1 Ρ«3ΐ. χν. 10; ΑΠ. π, 27. · ,Ιοδ. ι, 5; Ι1ι·1)Γ. χιιι, ΰ. » Ρδ»1. ιχχχνιι, 6. Μδ3. χιν, 19. » Ρβαΐ.

10; Αεί. ιι, 27. ·Αι·ΐ. ιι, 24. ' Μβιο. χνι, 6. β ίίβ. θεότητα, βειΐ
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ανάστασ»ν εν τη αυτί] Οεό-ητι, εν τϊ) αΰιζ ψυχή1, εν Α 3& ϊηΓβπ» βκιΟΓδΐΙ. 8εουη(1ιιηι φΐα; εοιίδοε'ιβίϊδ ϊη

τω αύτω άγίω σώματι, συνενώσας λοίϊΐδν την πδσαν

οίχονομίαν είς μίαν ϊνωσιν πνευματικήν, εις μίαν

ενωσιν θεότητος, είς μίαν οίκονομίαν, είς μίαν τελειό

τητα· ως λέγει εν τω Ι,,β' ψαλμώ· Κύριος έβασί-

Λενσετ, εϋχρέπειατ έτρδύσατο· ?να δείξη την εΓσ-

οδον του θεοΰ Λίγου άπδ των επουρανίων είςτδνκό-

';·'·> ένδυομένην εύπρέπειαν, τουτέστι την σάρκα,

την ίτΑ Παρθένου γεγεννημένην. Επειδή γαρ έδόκει

ευτελής τις τοις έρώσ'.ν άπίστοις, αύτω τε ευπρέπεια

λογιζόμενη, ίνα δείξη τδ αύτοΰ ίσχυρδν δια της δο-

χούσης ασθενείας της σαρχδ:, καταργούν τδν τδ χρά-

τος Εχοντα της αμαρτίας ' [λϋσας] τουτέστι τδν θά

νατον, την πάσαν οίκονομίαν της σιυτηρίας ημών

εύπρεπώς ποιήτας, κα\ την φΟοράν άφανίσας, κα\

ιιηιπιι οιπιπίιπχ, ρβΓΓβΟΟΠΙ ΙΗ1Π10Π3 ΟΠίηίΙιυβ Γβ-

3πΓΓε€ΐίοηεηι ϊηιρίενίΐ, βαΛβιη ιϋνίπίΐίΐο, εΛίΙοιη

;ιπίιιι;ι, εοάεηιηπβ δαηείΐδδίπιο εονρΟΓβ οοηβίαηίοηι ;

61 Ιοίιπιι ίΐΐιιιΐ ϊη<·;ιπι:ιΐ!<ιπί·> ιιιν^Ιπ·ΊιΐΓ.ι ϊη πιι;ιιιι

$ρΪΓί(3ΐ6ηΐ (·ιιΐφΐιιι ΓΙΙΙΙΙΓΙΙ;, ι Ι ίπ ιπι:ιιιι (ΙϊνΊηίΟΙϊβ

εοριιΐηΐίοηοηι , αΐηυε ίη υηαηι αϋηιΊηΪΒίΓηΙίοηοιη

|ΐ:·ι ΐΓΓΐίοιΐΓ·ίΐ]ΐ;ΐίΓ ΓοιιΠ.ιτίι. Οιιο ίΐΐιιιΐ ε ρκβίηιο χειι

ρι:ι ιίικ-ι : ΰοηιϊηηζ ΐΊΊβΐιιΐ'ίι, (ΙκοΓοη ϊηάΐίΐιιι αϊ ;

ιιΐ (Ιίνίηϊ \:·Γ!ΙΙ Ίη (6ΓΓ38 ίιιμί'ι'Ν-ίίπιι β πΐ'Ίι ΙΠΜΗ!;Ι!]|

ιιπι:ι!ΐ]ΐι= (ΙεεοΓβ $ίςιιίΠοαΓο(, Ιιοε €81 εατηβηι «Ιο

Μ;ι|·Ί:ι \ ΐ! ;/ι!ι(' ΛΙΙΜ ι·|ΐΙ;ιιϋ. (.Ιιι:ι· (ίΐιίιΐι'ΐπ ΙΊΙΙΙΙ ϊιιΐίιΐ.'-

Γιηπι οΐυϋβ νϋ'ι$ ηίςιιβ 3ΐ>]βεΟ νίίΐΓΠ-ΐιιι·. (Ιίνίηιιπι

Ιαηιοη \Ί·ι Ιπηι ρι·ο άοεοΓβ εΐ οπιαιηεηΐο ίϋ.ιηι Ιια-

1>ιιι(, ιιΐ εα νβ νίπι ειιαπι οε ροίεβίαΐεπι ο$Ιεη(1εΓβΐν

την κατάραν έξαλείψας, καΐ τδ καΟ' ημών χειρόγρα- Β (μι* ροπ Γ\ΙΙ·ΠΙ;ΙΙΠ ίΐίβηι ε3ΓΠΪ8 ΐηι1)6εΊ11ίΐ3ΐ8ΐή

φαν, κα\ την πρδς τδν &δην διαθήκην λύσας, χα\

πάντα οίχονομήσας άνθρώποις είς σωτηρίαν ευθύς

γαρ μετά τδ ειπείν, Ό Κύριος έβασΙΛευσεγ, ενπρέ-

-ι- ιΐ:· έτεδύσατο, προστίθησι πάλιν, καΐ δεύτεροι

λέγων Έγεδύσατο Κύριος δύναμιγ, χαΐ αεριεζώ-

σατο· ίνα δείξτ), τδ πρώτον Ενδυμα άπδ Μαρίας· την

δε έπιδευτερουμένην πάλιν ίνδυσιν άπδ της αναστά

σεως των νεκρών. Κα\ γαρ πρωτότοκος εστίν εχ

«ώτ τεχρώ»·, ως εΐπεν ή θεία Γραφή. Δια τούτο

προστίθησι ταύτη τί) δευτέρα ενδύσει περισσοτέραν

τινά άσφάλειαν, λέγων· Ένεδύσατο Κύριος δύηι-

(ΐ·>; χαί περιεζώσατο.

δ€ΓίρΙυΡ3 ΐεβίε, ρτίηιοςβηϊΐια ίχ ηιοτίαΐί 3. ΙΊορίιτί'ΐι εεειιηιΐιιηι ηιιηε νεδίΐΐυηι

ι "Πιιΐιΐιπίι ηΪ3 νιΊιΪΝ : Ιικίαίί Οοιηίηια νϊτΐιιίβηι, αϊ ρτπάηχιί !β.

ιιιϋί Ιι-πι ίΐΐιηίπνΐ, ι|ΐι.ι· ρι'(·ι·:ι!'ι ιΐιιιιιίηιιΐιιιιι

ϊηιρεπυηι οίΗ'ιηββηΙ; 791 ηο ΐιιίιΐηυίιΐ 3

ηο$ΐΓ3ηι δρεεΐ3ΐ)3(, ιϊΐε ρερΠεερεΙ, εοΓπιρίεΙβιη εχ-

δΐίη£ΐιερβΙ, εΐ εχδεερβίίοηειη ΠΜ;Ι ( ιπιι δεπρίο :κΙν«·;Γ-

8Η8 ηο$ εη'ίΓΟ^Γβρηο άείερεί *, <·ι ίηϊΐιιηι Γοοιίιΐδ

ειιιη ϊηΓεΓΐβ (ΙϊδδοΙνεΓεΙ, οηηηϊηηιιβ 3(1 Ιιοηιΐηιιπι 83-

ΙπΐΐΜΐι ϊύοηεε ηοοοπιιηοιίηίοηιιο §ιι1)εΓη3Γεΐ. Είβηιηι

δίηηιιΐ Μΐιιΐ'ΐ- άΐχίΐ : />οπιι'η«« ηςηανίΐ, άΜοτιη ίη-

άιιιιΐ! βίί, ϋΐιΐΗΐκΙι: ί11υ<1 !\(Ι]ί(·Ίι : Ιηάιήΐ Οοτηϊηηι [οτ-

ιίίικΓιη,Ίη, ει ρταοΐηχίΐ «β. 111)1 ρπιηυιη ΐηύυηιεη-

ΐιπη εχ Μ.ΊΓΪ3 δυηιρίυπι, ροβίεπιΐδ, πΐιί 3 ιηοΓίιιϊβ

εχεΐΐ3ΐυβ εβί , ηεεερϊδβε (1εηιοηδΐΓ3(. Εβί εηίπι,

«<·ι.·ιιι·;ιΙιπΝ ΙίιπιϊιΐΜ|ΐΐΰ

ΕΕ'. "Ωσπερ γαρ δ έπ\ τ^ δσφίϊ διαζωννύ μένος Ο

επισφίγγει τδ Ενδυμα επί την όσφΰν, περισσότερον

στερεών τδ είδος, χα\ συνενών τφ χρωτ\ τψ ίδίω·

οΟτω τδ πρώτον εΰπρέπειαν δια την Ενσαρκον ενταύ

θα ένδημίαν, τδ δε δεύτερον, φησΥ, δύναμιν ένεδύσα-

το, αναστάς έχ των νεκρών ούκέτι εις πάθος ή έναν-

θρώπησις αύτοΰ Ερχεται, ούχέτι είς μάστιγας, οϋκέτ;

σταυροΰται, ως είπε τ:ερ\ αύτοΰ ό Απόστολος· 'Λ*·-

ΑΤΤ»}· οϋχέτι αποθνήσκει, Οάνατοςαύτον ονκέτι χυ-

ριβύει. Δια τοΰτο φησ\ τδ, διεζώσατο, συνενώσας την

αύτοΰ σάρκα είς μίαν θεότητα, είς μίαν ενότητα, εις

Πνεύμα τδ θεϊκδν κα\ σωματικδν, είς Εν πνευματικόν

τελούμενον, κ»\ μϊ) Εχων διάλυσιν, ως εισήλθε λοιπδν

Ουρών κεκλεισμένων τδ παχυμερές, λεπτομερές, τδ

παΟτ,τον, απαθές, εν σαρχΐ πεπονθδς , μένων δε εν

απάθεια· καίπερ, μετά τδ είσελθεΐν, δεικνύων όστέα κα\ ρ

βάρχα, τύπον λόγχης, κα\ τύπον ήλων, ψηλαφώμενος

ϋπδ του Θωμά, δρώμενος ύπδ των μαθητών εισερ

χόμενος δε θυρών κεκλεισμένων, ίνα δείξη, δτι είς

μίαν ϊνωσιν πνευματικήν τδ πάν ώκονόμησε της αύ

τοΰ πρδς ημάς τους ανθρώπους σωτηρίας. Κα\ τ£ μοι

τκρ\ τδν τοσούτον λόγον κατατρίδίσθαι ; Πολλάκις

γαρ τα αυτά λέγειν ήμϊν μεν ουκ όκνηρδν, τοις δε

έντυγχάνουσιν ασφαλείας χάριν φροντίσαντες πολλά

κις διηγησάμεθα, ϊν' όπως διαπεράσαντες την του

"Αρείου Οηριο6ολ£αν, των φρονημάτων τε κα\ λόγων

χαΥ διανοημάτων.

ΐεηι

]αηι

ΙΛν. Οιιεηιαιίηιοιίαιη εηϊιη ςυϊ Ιαηιΐιοε βυοβ

νεδίειη :κΙ ίΐίιιπι εοΓροπδ ραΠεηι Λ\\\-

3δΙήη^ίΙ, ιιΐ ;ηΙ ( οι |ΙΙΙΛ δυιπη 3ΓΓΐΐιΐ6 ,

ιΐ:ι Οηπδΐιικ ρηιηυηι <1ι

ίΐΚΊΙΠΙΙΙΐίοΐΚΜΙΙ (1'ΙΟΪΙΙΙΓ ; ρΟδΙΟΒ νΟΓΟ νΪΓ'.ϋ-

ειιηι ν'κίεϋεεί » ηιοηυΐδ δυΓΓεχΐΙ, Ϊ13 ηΐ ηοη

(1 Γ,ηιεϊαίιΐδ ΓεΓεηόΌδ, ηιιΐ Υ8Γΐ)θΓη, νεί έρπει*

δυρρΙΪΟΪυυι ΙΙΠΙΙΚΙΙΙΛ ίΠ.ι ιι:ιΙιιι·:ι ιΐι^ιτιΐίΐιιΐ, πΐ <!(' εο

ΐοί.ιΐπΓ Αροδίοΐιΐδ : 8ιΐΓτεχϊΐ; )ατη ηοη τηοηΐντ,

»ΙΟΓ« ίΐΐί ηίιηι ηοη ιΙυηι'ιιιηΙιΊΐηΓ ''. 01) ία, ίηηιιΐΐ,

ρητπηχΐΐ ίβ, ουηι ηίηιίηιιη εηΓηεη) δΐΐ3ηι ΠΙΠΊ ιιιι:ι

(1ϊνϊηϊΐ3ΐβ 8οεΪ3νϊΙ ; Ίιΐηυε ίη υηβηι δίηςιιΐ3Γειιΐ(ΐυβ

ίη δρίΓίΐιιιυ ϋίνίπιιιη ρ.ιπίεΓ εΐ εοπρο-

, ίη ιιηιιιη φΐίϋιίαιη δρίρίΐαίε ρερίεείυηι, (]ΐιθ(1

(ΙίδδΟΐνί Ιΐ1ΐΓ3 ιιΐΊ(Πι·;ιΙ. 1)3 ι1ι·Ίπΐ'Γ|ΐϋ οοείιΐδΐδ Γοΐ'ί-

1)118 ίΐΙ^Ι'ι'-ΜΙΙΗ Οΐ '' ίιίΓΜΙ ί|1ΐ1(1 ΙΊΙΙΚ'Γι'Ι 1ΙΙΙΙ βίΐΗΙΐΙ '.Ίΐ:

δαοΐίΐε ; ρβδδίοηί ο1>ηοχίυιη, εχηβΓδηυε ρ33δίοηΐ&,

ίη (·:ΙΓΙΙΓ ρ3$$υηι, εΐ ι:\ΐν:ι υιηηεηι ρηΐίοιιιΐί εοιιϋί-

Ιίοηβηι εοηβίβίεηβ ; ηυαηςπβηι ροδί

ΙΠΟΙΙΜΓΙΠ: Ι, ί'Ι 1;ΙΙΙΙ'Γ.Ι·

ίιιιιι εΐ 3 Τηοηΐ3 εοηΐΓεεΐ3ΓεΙιΐΓ, ει 3 Ίί-

δείρΐΐΐίβ <·(·Γ]ΐι·ΐ'ΐ:ΙΠΐ·. ('..ι·1ι·ιιηιι Οϋεΐΐΐδίβ ΓοΠΟΙΙδ ίιι-

§Γε»βυδ εδί, πι ίη υιιαιη δρίρίΐαΐεηι εοη]υηεΐίοηϋηι

ηΐΓ:ΐι[ΐ!(· ι;:ιΙΠΓΐι εθηδΟϋίαΐ3, (Ι1ΙΙΙΗΜΙ1 33ΐΐ!ΐίδ Ιιιιιιι;ιη.ι·

ρΓοευΓ3ΐίοιιεπι δυδεερίβπι 3 βε ιιιοηδΐΓ3Γεΐ. Υεπιΐιΐ

ΐ|ΐι'κΙ ΐ:ιιΐιΙίιι ίη εβ οΓαΓιοηε εοι>ηίΰΙθΓ? Εβϋεηι

εηίιη τερεΙεΓε δχρίιΐδ ηοδ ηαίϋεηι ιηίιιίηιο

3ϋΐ|υί(1. ' €υΚ)5$. ιι, 14. ' ϋοΐοΐϋ. ι, -28 ; Λροο. ι, 3. 4 Κοηι. νι, 9. · /οηη. ϋχ, 19
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ιπιιι ', ϊϋςηε ΐη Ιιτίοπιιη £1 ;αϊ.ιιιι ;ι,1 808 |>ΐΜ·ιιιιΐ!ΐϊοη<Ιι>* ί.π ίπιιΐιιΐϋ (Ιιιχίηΐο^ : <]ΙΙΟ ΊΙΙί *ίΝΐ1βηί»Π1,

:((·, ρβδΙϊίβΓβηι Λπί ιΙοαΐι·Ίιι:ιιη ί:ι οιηιιίΐηυ ϊΐΐΐιιβ δεηίοηΐϋδ οπιΓίϋΐιΐΙηΐίΐφκ.; ιΠΙΐιικαιιι Γ:ιοίΗιΐ8 Ι·ΜΊ-

βηΐ.

792 ΙΑVI. Νυηο ειιηι <ίβ ΐδίο οβρϊΐε β.ιΐίδ Α ΞΤ· Ίκανώςδί ιτερ\ ταύτης τήί λέξεως ώβαύτως

ηΐιΐΐΐπ νοΗκι ΓΓΙ-ΠΊΙΙΙΜ-,, 3(1 3ΐΐ3 ΐΓαη<>83ΐηΐ18. 810

ειιΐιη ρΐεηδηιιε, ηυχ ηιεηίοπχ ηιεχ οοοιίΓΠΐηΐ,

οαίιιηιηίοίβ »ο ΠΙίδ οΐ^εοΐη, ιΙεεΙϊΓαιίβ, εχ ρηυείδ

ΗΙΐ.8 ρΙιιπΙ)ΐιχνο |ΐ:ι1:ιιιι ίΐίικί Γααεηιιΐδ : ηυχαιηφίε

ϊη δοπρίυπδ Ιο^ιιηΙιΐΓ, βρικί ευηι φίκίεη), ηυϊ δρΐ-

πΐυ δ.ΊΐκΊο ρΓίΒΐΙι'Ιιΐδ δίΐ, ψιίφίο νί§11εηι ει εχρβΓ-

Γβοίαιη 1)εί ΙιεηεΓιεΙο ιηεηΐεηι αιίορίϋδ Γαεπί, ΡΟΓ-

ρίοχαιη ηαΐΐαηι οηηΐίηεΓΟ δεηΐεηΐΐβιη ; ηεο νεί ΐε-

ϊεοΐΐοηΐδ 1111υ$ ^υϋπιπ: νε8ΐί$ϊιιιη,

Ρβΐπΐ, νεί Γίϋο, νεί δρίπΐυ'ι ίαηοΐο Ιι·1Ι)ΐι:>ΐΜΓ;

η3ηι β ευη(Γ3Γϊο ηΐΐιίΐ ηοη ΙΙΓίδ ροΓΓοοΓίδδίηιε ιαηι

αϊ) ΟΐΓίδ-ΐο Οοηιΐηο, φΐίΐηι αϊ) ηροδίοΐΐ» :κ· ρΓορηεΙίβ

:ΐ!ΐ οηιίπιι Π)ΐδ8Ϊδ 881 «Ιίΐ'ΙΙΙΜΙ. δείΐ 1(3 ΙίΙΜΙΙΊΙ, Ιΐΐ [ΙΓΟ

(·ιψιΧι]!ΐΛ Γ8Ϊ 30 ΙιΐιΊ <·1 ίΐ!^ιπιΐ(·ιιΐί ΟρρΟΓίΐΐηίΙΐΙΟ

ρπιιΙβηΐβΓ ηΐφιε εχ νεπίβίε ρι·ο1αΐ3 δϊηΐ ιιηϊνεΓβη.

Εΐεηϋη οΌ Οιπ$1ο νβΐΐοΐηαπδ ΟανίΛ ΙΙιΊη;Γκ ;ι 11η-

£ΐΐ3 άΐίει-ηΐ : ΕΙΊ, Εΐί, Ιεηιηια ίαίιααίιαηί'1!

«Ιεΐηεβρδ, υΐ οπηΐ ρπυιϋαυιη, ϊη οΓυοε

ϊιηρίενΐΐ, οικη ΗβϋΓαϊεβ Ηη^πβ, ΕΙί, Ευ, εχ ΟΓαουΙϊ

Γκίε ρΓοηιιηΙϊβνΙι. &ΕΐεΓη ΡΟΓΓΟ νοοα1)ΐιΐ3 ο"υο πηη

ΙΙιι1ιι·3ί(·(:. 88(1 δνΐ'ίαοβ βιώΐεχιηΐ, Ιειηηια »αΙ>αΜΐιαηί.

ΙΙΛ ρπηαρίο φίκΐβιη ε]ηδΐπσ(11 ιιβιΐδ 6δΙ, ηιιηΐε (Ιέ

ϊρδΟ ΙΐΗΊ';ιΙ δΟΓφΙΐΗΐι ; <·;Ο!<Ί:Ι 3ΐίειΐ3 ΙΙΙΙ^ΜΙΙ 8ΐιΙι]ιτίΙ,

Γ- ο ηοηιιϊΙΓιΙ νρι·Ι;:ι οοιηπιυΐηνίΐ. II φίοιΐ $ίη£ΐιΐ3π

ι εδί ρι·ιΐι1ι'ΐιΙί;ι Γαοΐυηι, πΐ οηιη £/ϊ, Ι'ΛΊ άι-

I, ρΓορΙιοΙηο ΪΙΙιιιΙ ν:ιΐί<·ίιιίπιιι 3(1 8β ροΓίίηεπο

' ; ΙΊΙΙΙΙ νβΓΟ ιιποιΐ ι-εΐίφΐυηι εδί ηοη Ηε-

1)Γαίοε , 88(1 δνρϊαοε οοηοΐρεΓεί, ΟΟΠΙΜΙ

οοιυρπιηεΓΟί, ςιπ ίο 1Ιι·1>ι;ιί(·;ι

είΤεΓΓΟίη, ε( αά ι;ιΙίΐ;« α!ε 86 ΐη δαεπΐδ ί.1ΐΐεΓΐδ ιιππιΐί» '

(•υιηρίοικίίΐ εχΙβΓβδ ηυοςυε ΙΊιιμίΜΒ ηιΙΙιίΙκΊτΐ. 1η-

διαλαβόντες, έπ\ τάς εξής Γωμεν· ίνα, πανταχόθεν τα

πλείστα τα τ$ διανοία ημών ύπο της εκείνων έρβ

σχελίκς ΰποπίπτοντα σαφηνίσα·Λτες, δείξωμεν ά*?>

των όλίγατν ή καΐ πλειόνων, ότι πάντα εν τη" θείϊ

Γραφή τψ χεκτημένω Πνεύμα αγιον, χα\ νουν εγρή-

γορον παρά Κυρίου είληφότ», ουδέν Ιστι σχολών ύπο-

νοήσαι, ή πάθους είδδς έίς τον Πίτέρα, ή εις τδν

Υίδν, ουδέ εϊ; τδ αγιον Πνεύμα· αλλά πάντα τελειότβ-

τα, οικονομικώς δ£ ε!ς έκάστην χρείαν καΐ εν έκάστω

τόπο) πρδς τδ ύποκείμενον εν αλήθεια εν ταϊς

θόίαις ΓραφαΤς εΓρηταί ύπ' αύτοΰ του Κυρίου κα\ των

αυτού αποστόλων, χα\ των αγίων προφητών των ϋπ'

αύτοΰ απεσταλμένων. Καΐ γαρ περ'ι τούτου προεφή-

τευσε, φήσας χατά την Έ6ραϊκήν διάλεχτον '/υΐ,

; 'ΗΛ'ι, Λτιμϋ. σα€αγβαγί; 3 κατά άκολουΟίαν έπλήρο·ϋ

ό Κύριος έπ'ι του σταυρού, τα εις αυτόν προπεφη-

τευμένα λέγων, ΏΛΙ, ΉΜ, Έβραϊχϊ) τζ λέξει,

ως ην προγεγραμμένον. Κα\ ούχέτι Έ6ριχΐκϊ\ , αλλ*

Συριαχΐ] διαλέκτω τδ συζυγοΰν ^ήμ» άποτελών

Ελεγε, Λημά σα6αχθα*·ί; ίνα τη αρχή μεν χρήστ,τβί,

ως ην περ\ αύτοΰ γεγραμμένον εις έτέραν δε γλώσ-

σαν τδ λοιπδν, τω (5ητώ την διήγησιν μεταβαλλόμενος,

χα\ αύτδ ποιών δι' άγαθήν οϊκονομίαν, εις το δμόλο-

γίΐν τδ ρ°ητδν τ.ζρΐ αυτού εϊρήσθαι ύπδτοΰ προφήτου,

δια του, ΪΙΛΙ, ΉΛΙ, λέγειν τδ δ£ ύπόλοιπον οϋχέτι

Εβραϊκή λέξει, αλλά ϊυριακτ), όπως χαθέλοι των

αύχούντίον την ΐβραΐδα, καΧ καταξίωση κα\ ετέρας

γλιυσσας εις πλήρωσιν των περ\ αυτού (5ητών. "Εμελλί

γαρ ήδη απλούν την αυτών " γνώσιν έπ\ πάντα τϊ

έθνη, κα'ι ουκ επί τους Εβραίους μόνον ως Ιχει ή πάϊα

αυτή ακολουθία εν εϊκοστώ πρώτίρ ψαλμώ, ά-δ προι-

8ΐαΙ)»1 εηϊιη Ιειηριιβ ϊΐΐυύ, ςυο «αϊ ηοΐίΐΐβιη ρεΓ ώπου της ένσάρκου αυτού «αρουσίας τα άνθρωποπαθή

οπιηε$ ηαιϊοηεβ (ΙίΙΓυικΙεΓεί, ηοη ευιη ΠεΙ)ΓχΪ8

ναοάο ι·.»ηιηιιπιίι·;Μ·(·( , υΐ ίη Ιοίο ίεΐ'ε νϊεεδΐηιΐ ρΓϊιηϊ

ρίιιΐηιί ΓηιΚι'χΙιι Ιβ^ΐίαρ. Ι]!)! Ι;ΗΚ(Η:ΙΙΙΙ α 8(ΐ8εορΐ3

ηοιηϊηίβ ηαΐυπα ρι·οηιιηΙϊαΐ3, αιΐ Ιπιηιαηοδ 3ϋι>εΐιΐ8

3εεοηιη)θ(ΐ3ΐ3 δυηΐ οηιηί» : ςιι« ςιιίιΐϋηι 3θ!νεηϊεη8

ϊρ88 οοηιρίενίΐ. διιηΐ ϋΐα νβΓΟ, ηυ;Ε Ίη εο ρ$3ΐηιο

1οΐ]ΐιίΙιΐΓ, φΐ;ΐ'φκ! 3(1 ΟητΐδίΊ ίηΐ':ιπΐΊΐίοιιΐΊ)ΐ ρβΓίί-

ιΐΐ-'Γ(· αΊεΐηιιΐδ, 3(1 ϊηδ(ϊ(υΐ3ηι α ηοΐήδ (Ιΐδριιίαΐίοηεπι

ίΐ! ρΐ'ΐηιΐδ ορροΓίυηη, νείιιΐ ουιη :ιίι :

πάντα αυτού δηλούσα. Αύτδς δο έλΟών έπλήρου, ως

καΐ ϊστιν ακόλουθα εν δλω τω ψαλμώ εις την της

υφηγήσεως ταύτης ενσαρκον παρουσίάίν Χρίστου, τε

λειότατα τδ διήγημα· ως φησι- Καΐ ΐμερίσαττο τα

Ιμάτια μον κα\, "Ωρνζα^ χεφάς μου χαΐ Λόδας

μον αυτοί ίέ χητετύι\ΰατ χαΐ έαεΐΒό^ μον9, κα\

δσα έστ\ τοιαύτα λεγό'μενά, 1 ουκ ενδέχεται πληροϋ-

σθαι εις την θεότητα , άλλ' εν σαρκ\ της Οεότητος

οίκονομούσης -ία πάντα εν άπάθεία κα\ εν αλήθεια.

νβίΐίιηεηία ιηεα'; εϊ: Γοάετνηΐ ιηαηιιι ηιβα3, εϊ ρεάε! ιηεο» * ; ϊίειη : ίρίί νβΐο ίοηιίιίετανίτιιηΐ, ΐΐ ίη-

ερβ.τεηιΐίι ηιε', 30 οίείοΓα ΐιΐ ^εηυδ, ςιΐϊε ιη Ιρδ» (Ιϊνΐηίΐβίε ρει-Πο! ηβφίβυηΐ, 56(1 1η 03ΓΠ6 ύυηίαιβΐ;

793 'η <Ι113 ιΐΐνΐηΐΐαβ οηιηία, ιπιΙΙ;ι :ιΠΊ·ι Γιοηο δΐΐΒοορΙα, δβ(1 βχ Γβΐ ΐηηιεη νεΓίΙβΙβ, ρΓ»·δΙϊΐϊΙ.

ΙΛΥΗ. ΒυΓδύδ νείϋΐ ΙΊιιΊιικϊ ηιιίιίβηι οαηβδ, ηε Ο ΕΖ'. Άναπηδώσι οέ πάλιν, ως οί έμμβνέΐς χύνες

φιε οΌηιΙηυιη $ΓΧ Γη1)1β ηπιρίπικ α^1105^611^^. 81 1η λΟσσί) τινι κατεχόμενοι, τδν αυτών δεσπότην δια την

ϊρδίιηι ρΓΐηιιιηι ΐπιρείαηι Γααεηίοδ , ίηςϊΐϊιιιιΐ. λΰσσαν άγνοούντες, και αύτώ πρώτον επερχόμενοι.

€υιηφιε, Γ3ΐεηΙί1)υδ ηοΙ)ϊδ, Ιιΐ φΐοϋ Γ8δ εδ(, βιιοΊυιιΙ, Κα\ λέγουσι πάλιν, όταν άχοϋσωτι παρ' ημών* ως

ΓΙΐΓΪδΙιιηι Οοηιΐηΐιηι ίη Ενηΐι^Εΐΐο (1ε (Ιΐδοίριιΐΐδ δυϊδ Ιστιν αληθές, ως του Κυρίου λέγοντος εν τω Εύογγε-

Ιδία άίχΐδδε : ΟΜΟΪ άεάι&ΐί η\ϊΜ, Ραΐΰϊ, εεΓϊανϊ ΊΙΙο» λίψ περ\ των αύτοΰ μαθητών · Ους δέδωκάς μοι,

ίη ιηιιηάο °. Οβίπα'ε : Ραο ίρίθ«, ·ιΐ «(ηΐ ίη ηιί, ίίοαΐ Πάτερ, έφύΛαζα αυτούς έ^ τϊ\> χύσμφ· χα\ πάλιν ·

τ()ο ΰΐ ϊιι «η»ιη 8!ΐιιι«β 7 ; Ιϋΐη 1111 ηο!)1ϊ ου]1ε!υιιΙ : Ποίησντ αυτούς Ί.ΥΟ, ώσ»· έ>· έμοι, ως χάγία χαί

1 ΡΗίϋρρ. ι», 1. '

8 ί'. αΰτοΟ. ' Ο)Γ. με;

2. 'ϊΐιίϋ. 1». ' 11)1(1. 17. · ΐοϊο1. 18. · ίο»η. χνιι, 12. ' \Μ\Λ. 21.
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συ εν έσμεν · κα\ λέγουσιν · Όράς τδ ύπ' αυτού λε- Α ΑιιίιηαιΙνβΓίίί οιφίδίηοιΠ ί!Ι:ι νβΓυη *ϊηΙ? Εςο, ίιι-

ςιιίΐ, ίη Ραΐτβ, εΐ Ρα«ι· ίη ηιβ, βί οιηίιβ κιιιιιη ««-

ηικί *. ΟΙΗΒ ηοη (1β ;ε(μι:ι1ίΐηΙε παίικκ, βοά ιΐο νο-

Ιιιηΐ,ιΐιιπι εοηεοΓ(1Ϊ3 ρηρ β$1 βεοίρΐ. Ουοηιοάο εηίηι

ϋΐδ(·ϊριιϋ, δι ιΐβ 3Εΐ|ϋ3ΐίΐ3ΐβ, ηοη (Ιο εοιιεοπίίί βε^ηιο

δϊΐ, ΐιι ίρ«ο βδ&ο ροΐιιβΓυιιΐ? £εϋ αϊ) οπιηί ρατίο άί-

νΐιΐ35 ϋΐοδ τοπίΗΐίδ 8ΐιοΙοΓίΐ3$ ΓβΓβΙΗΐ : ηιιοιΐ ηοη

αϋΐβΓ Ιιοο ίιηρίβπ »1) βροδίοΐίδ ροίπίΐ, ηβε ϋβ ίΐΐίβ

ίδΐϋιΐ ίρδίιιη ρΓοηιιηΙϊαΠ) ηίβί εβΓηΐδ ϋίορυπι ριΐΓΐ'ι-

οερδ άίνΐηιιηι ΥβΓυυηι ΓιΓιβίβΙ, βοδϋεπίφΐβ ίη ίβδβ

3(1ηρΐϊοηο}ιιηιί5δβΙ. Α(ΐ|ΐιο 63ΐ1οηι <·;ΙΉΙ οδΐ, ΟΙΙΓ ίη

Οληΐϊεο οαηΐίεοπιιη δαίτοδηηείβιη 5ΐι»ιη ΕοεΙβ»ί«ιη

υΐίίφιβ ρι-οχίιιιηηι ηρροΐΐϋΐ, ηιιβιιι νοοο δα» εχείίαιιβ

εΐ εοΙιοΠ:ιηδ Ιιυηε ίη υκιιΐιιιιι οοιηροΐΐαΐ : 5ιιπ/β,

ΐ'βιιί, ρτοχίιηα ιιιεα, (οτηιοία ηιεο, ΐο/υικΊα ηΐία '.

γόμενον, ότι Εγώ εν τφ Πατρί, χαϊ ό Πατήρ εν

έμοί, καΐ οΐ δύο £*· έσμεν, δτι ου περ\ ίσότητος λέ

γει, αλλά περί ομονοίας; Πώς γαρ δύνανται οϊ μα-

θητα\ εν ούτω εΤναι χαΐά ίσίτητΛ, αλλά μη κατά

την δμόνοιαν; Καΐ ευθύς πάντη ελέγχει αυτούς ή του

βεοΰ αλήθεια, ως οΟτε οι μαθητα'ι ήδύναντο τοΰτο

ίϊληρούν, ούτε περί αυτών τοΰτο (5ηθήναι, ε! μη έκο;·»

νώνησε της αυτών σαρκδς. έλθών ί Λίγος, χα\ συν-

άψας αυτούς εν αΰτώ είς υίοθεσίανι Δια τοΰτο γαρ κα\

ίίάντη εν τω 'Ασματι των φσμάτων την άγίαν αΰτοΰ

Έχκλησίαν πλησίον χαλεΐ, προσφοίνών αύτη" δια της

αγίας αύτοΰ φωνής, της άνεγερτιχής κα\ προτρεπτι

κής, λέγων τδ , Ανάστα, έΛθέ ΛΛησίον μον, χαΛι)

μου, περιστερά μου. Κβ\ δρας, ως πλησίον ίύτήν

χαλεϊ ; Ουκ ήδύνατο δε ή Έχχλησία πλησίον Χριστού Β νΐϋββηβ ιιΐ ΐΐΐηιη ρΓΟχίιιΐίΐη ηοιηΐηεΙ? Αίψιί Ρ*οχί™»

χχλεϊ^θαι, ει μη ίνωθεν ήλθε, κα\ έπλησίασεν αύτη,

δι' ης ίλαβε σαρχδς δμοιοπαθοΰς, Γνα την πλησιάσί-

σαν αΰτώ ανθρωπότητα, συναγαγών τους εν υπακοή

γενομένους πλησίον έαυτω, Χαλέϊτ^ την άγίαν καΐ

Κσπιλον νΰμφην.

Κϊΐ δια τοΰτο ενταύθα τδν Πατέρα αίτεΤί Λίγος,

β Κύριος ημών ύ Μονογενής *ερ\ των μαθητών, ίνα

ωαιν εν έαυτω, ίνα την συγγένειαν την εις αύτδν οιά

της σαρχδς γενομένην εύδοχία Πατρδς, άγιασθέντων

των μαθητών, είς ενότητα ευδοκίας κα\ υιοθεσίας

σύναψη · Γνα Ιχωσιν εν τω πρωτοτόχψ του Πατρδς

την άπο™ρα·.ρΊ\ν των πρωτοτόκων κν οί'ρανφ· κα\

Γνα μη τίνες νομίσωσι τδν Υίδν άπαλλοτριοΰσθαί της

ΐοΰ Πατρδς δόξης, δια τδ πεφορηχέναι σίρχ», έπ-

ασφαλιζόμενος την ιτίστιν χα\ την της αληθείας αΰτοΰ

γνώσιν, μη εν υπόνοια τιν\ γενέσθαι των αύτοΰ δού

λων, κα\ της ελπίδος έκπέσοι 6 τοιοΰτος, φησίν

"Ινα ωσιν, &ς έγΐύ χαϊ σν εν εσμεν, οντω χαϊ ούτοι

&τ ωσιν. Έγω μεν γαρ καΐ συ ίν έσμεν, δια τδ

ι έχ θεού, χα\ όμοοΰσιον εν Οεότητι. Κα\ τδ, "Εν

ούχ ένιχδν σημαίνει. Ουκ είπε γαρ, ότι Εγώ

έΤς ειμί, άλλ' Έγωκαί σύ· χα'ιτδ, "Εν έσμεν, ίνα

ελέγξη Σαβέλλιον κα\ την αυτού σχδλήν, τδν νομί-

ζοντα τδν Υίδν χα\ τδν Πατέρα συναλόιφήν εΐναι, καΧ

τδν Πατέρα πρδς τδ άγιον Πνεύμα ωσαύτως. Δια

ΐοΰτο γαρ λέγει, "Εν έσμεν,χ<Α ουκ είπεν, Είς ε!μι.

Αύο μεν γαρ ίέλεΐ«, Πατήρ χα\ Υιός· εν δε δια την .

Ισότητα, βιά την θεότητα, και μίαν δύναμιν, κα\ μίαν

ομοιότητα. Εν τί) ουν Οεότητι Πατήρ κα\ Υίδς Ιν ·

εν τη άνθρωπήσει Υίδς κα: οι μ»θητα'ι Ιν, προσαγο-

μένων των δια την χαταξίωσιν της κλήσεως των μα

θητών έπ\ τδ άνεχδιήγητον της αυτού φιλανθρωπίας

είς μίαν ενότητα υΐοθεσίβς δια την του Πατρδς καΐ

Ϋίοΰ χα\ του αγίου Πνεύματος εύβόχίαν. Κα\ πάλιν

έλήλεγχται ή πλάνη των ματαίων, περ\ του Ιδίου αύ-

εβδβ ΟΙΐΓΪδίο ΕεεΙβίίΛ ηοη ροΐ6Γ»1, ηίδί ιΐβ οοβίο ίΐΐβ

ϋεδεεηϋοηδ ηα ε»ηι αεοβϋδίδδεί : ρΓορίεΓ ςιιβιιι ίί»-

(Ιβηι πΟΊΐεΙίοηίυυδ οϊ)ηοιΐ3πι δίΐιί εβπιοηι ίιηροδίιίΐ,

υΐ 1πιιη;ΐιιιπιι §οηιΐδ 3(1 8680 ρρορίιΐδ βοεοίΐοη.ι 53η-

βίβηι βε )3ϋί5 εχρεπεηι βροηδΛΐη νοο3ΓεΙ, ει>ΙΙβοΐΐ>

«ηιηί1)ΐΐ8 ίίδ, ηιιί υυβοιιιιίο ρΓθρίηΐ|ΐιίθΓθ8 δίΐιί βίβι;

εα·ρίδδβιι(.

ΙΙίηε 3 ΡαΐΓβ βπο ροβίυΐοΐ Ιιοε Ιοοο ΥοΓϋιιηι ,

Ιιοε εεΐ Οοηιίηιΐί ηοβίοΓ, ιιιΓιειίδ Οοί ΓΊΙίιΐδ, »ε ρΐΌ

ϋίΒείριιϋβ βυρρίίεβΐ, ιιΐίη δοίρβοδίηΐ^υοίΐΐβιηεαπιί»

ΊηΙβΓνοηΐυ εοζηιιΐίοηβπι ιΐβ Ραιπδ ίη δβ νο1ιιηΐ3ΐο

εοηΐΓ3εΐ3ΐη δβηείίΠοβίΊδ ιΐίδοίρυϋδ υηίιιβ τοίυηίαΐΐβ

βΐ 3<1ορ(ίοηίδ εοη^ιιηοΐίοηβ εηρυΐβΐ'εΐ; 3(ηηβ ιιΐ ρεΓ

ρΓϊιηο^βηίΐυηι Ρηΐπβ, ρΓίηιοββηίίοπιπι ίη εαΊο ιΐεδει-ί-

ρι Ίοπειιι * οΙ)ΐίηβι·ειιΐ : ηβνβ Ά ρίΐεπια ^'οΓί» αΐϊβηυιη

βδββ Ρίΐίυηι οχ βο ηοηηυΐΐί βϊΐιί ρεΓδϋίΐΙβΓβιιΙ, «ιαοιΐ

εηΐ'ηβηι §οδΐ3556ΐ. ΰικίβ υΐ οΐ (Ιιΐβιιι ηο νβΓΪΐηΐίδ 5ΐι:κ

οο5ηίΐΊοηεηι ιηιιη'ΐΓθΙ, οι ηίΐιίΐ ε]ιΐδΐιιοιϋ δεπνοΓϋπι

8ΐιοι·υηι ηιεηΐΊϋΐιβ οεειίΓΓεΓει, <\»οά ΐρ^οδ οηηιί βρβ

ϊηίΓηοι-ΙβΓιΐηΐίδ βχιΊυιΙοΓβΙ , .·κΙ]Ίοίί;ηι1ιιηι ριιΐηνϊΐ :

994 VI «ΐ'πΐ ΗΙΙΜΙ11, ίΐ'ΓΜί ί(/0 β! !« «»«»« ΪΙΙΙίΙΚ* *.

Ε$ο εηίιιι ίΐ ΐιι ηηηηι ίηηηι» *, εο ηιιοιΐ Οοιίδ εχ

Οβο, βΐ €θηβιι1)8ΐαηΙί3Γΐδ Ίη άίνίηίιβίβ βίΐ ηβΐιιβ.

ΡθΓΓΟ ΐΐΐ,β ϊρ»«? νΟΟΡί, 1/ΗΙ1ΗΙ 5ΗΗΙΗ5, 11ΟΠ

ΙΛΓΟ 3ΐίΐ]ΐι'ιϋ ρΓ* 80 Γβπιιιΐ. Νθί|'ΐβ βιιίιη ιϋχίΐ,

υηιΐδ 5οηι, βοά, Ε</ο ίί ΐιι ; βΐ, Ι'ιιιιιη ««(««».

Γβΐϊοηβ δα&βΙΓιυηι εϋπι οιηηί βιι» δείιοΐη οοιιϋο-

ιηηίΐ, ςυϊΡίϋιιηι εηηι Ραΐίε, εΐΡ3ΐι·ειη οηηι δρίΐ'ίΐιι

, βαηείο εοιιΓυηιϋΙ. ΙϋοίΓΟΟ οηίιη, 1/»«ιη «ιιηΐΜί, ΗΐιΊΐ,

ηοη βιιίειΐ), ΙΙηυδ ίΐιηι. Οιιϊρρο ριτΓβοΐη ()ιιο δϋΐιΐ,

ΡβίεΓ εΐ Ρίΐϊιΐδ, βοά υηιιηι ηϊΜΙοηιΙηυβ ,Όΐιιιβϋιβίΐ',

άίνίηίΐαΐβ, νίηιιΐβ, β'ιιηΊΙίΙιιιΙίηβ. Οοηείυάβηιυβ Ίΐη-

ηηο, ςυοά βα άίνίηίΐοίοιη ρρ.Γΐίηοΐ, Ραίι-οιιι βΐ Κϊ-

Ιίυηι Ίιΐβιιι ηΙ(|"β ιιιιυιη εββο ; δι νει-ο ΐ)3ΐυΓ3ΐιι Ιιο-

ηιΐηίδ οοιΐδίιΙβΓεε, υηαηι βδδβ ειιηι ά'υεΐριιΐίδ Γί·

Ιίυπι : ηιιοδ νοεβΓιοηίβ βϋίο {|Γ3ΐίΠεβΙίοηβ ρπο

ίιιΓιηίΐα δ\ια βειι'ΐβΐιίΐϋΐο, 3ΐ1 υηηιη ηιίορίίοιιΐδ 8ΐη-

ξιιΙίΐπίΛίοηι άο εοιηηιιιηΊ Ρ.ιΐΓΪδ, οι Γϋϋ, οΐ δρίπΐιΐϊ

ιιι:ιΙι: ιΐι: ϋοηιίηο 8<ιΟ

των Δεσπότοο χαχως φρονούντων

Κϊηείί δεηίβηΐίβ ρβΓάιιχϊΐ. Οιιβ ηιιίάεπι Γ3(ίοηβ ν3ηίδδίιηθΓοηι Ιιοηιίηυπ» αο

δβηΐίοηΐϊιιπι Γβίβα εοηΓαΐβΐιΐΓ ορίηίο.

ΕΗ'. Παρελθών δε χα\ ταύτην την λέξιν, τάς έξης ίΧΥΙΗ. δβά ]3ηι 30 Ιιοο οβρϊΐβ »<1 31Ϊ3 <1ο!ιιεερδ

8-Λσκοπήσω. Ηροπηδωσι δε τ-.νας λέξεις εαυτοί; εφευ- Ιι·»«.·1»η(1.ι ρΓοχι-οιΙίηΓ. ΚιίΓδυδ βηΐιη ιη»5»ο ίιι «08

Β. ιιτ, 10 ; χ, 50. > €9111.11,10. Ήο1)Γ. ΐιι, 23. » ίο»η. χνιι, 22. Μο»η. ϊ,30.
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ίιιιροΐιι κορίιΐϊΐίη ΓβΓυηΙυΓ, οχεοβίΐηΐίδ ηυϊ1)ΐι$<]3ηι α Α ρίσκοντε< οί σοφιστα\, περ'ι συλλογισμούς έσχολακί-

86 Γ3ΐίοηίου8 ΙΊ'ιΊί, φιοπιιη δΐυϋίιιηι οηπκ: ίη κνί-

Ιο$ίδηιίδ ει 3ΓςιιπιεηΙοπ]ΐη ε3νί1ΐ3ΐίοιιΐ1)ϋδ οι·ι.·ιιρ;ι-

ΐυι·. Ιη ςυο ιίιΐίοιιΐί οιηηίηη βυηΐ, <|ΐιί εαηι Ιιοιηυη-

ποηββ δίηΐ Οευιη πιΐ'ιοΰίηαιίοιιίΐκΐδ δυίβ εοηιρί'ΐ!-

ΙιειιιΙβΓβ εοηβηΐυΓ. ΟΙΙΟΓΙΠΠ ίη*:ιιιί:ιιιι Ιιίδ νεΓϋίδ

ρΐ'ορ1ιε13 ιχ·ι1;ιι·μ!ΐίι : Λ«»ί ίΐιρρίαηίαίιίΐ α/ίι/«ί»

φΐιηιίιΐιΐι «οί 3ΐιρρΙαηΙαΙί5 ηιε '? ΟιιίιΙ ιμι!πι·

ΊΙΙί ηε «οηΓιιΙεηΙεδ Ιιοιηίηεδ ιιΐϊίτιπιΐ .' Νβδ

.ιΓπιηι Ιιαηο ίΐίοπιηι οΙ>]εεΐίοηειη :ιιιΐι·;ι ρι-οροδυί-

ηιιΐδ, ;ΙΙΦΙΓ εχρίίεβνίιηιΐδ, (]ΐΐ3ΐη ίηίειτοξαηϋο ε]ιΐδ-

ηκκίί ηυ1)ίδ δοΐειιΐ ορροιιερε. Αυΐ νοίεηβ, ϊηηυίιιηΐ,

Ρϊΐίυιη βυιιιη ςεηαίΐ Οευδ, 3υΐ ηοΐεηδ. δει! ίΙΜιΙεηι

Πεο ορίΙιιΐ3η(β ηιοηδίΓβνίηιιΐδ , ηίΐιίΐ πι ίρδο ηυοιΐ

ΐ3Γ(Ιί(;ι(εηι «υΐ ιικιπιιιι Ιικίκ-π-ι, ϊηεδδε ροβδε, 88(1

ΟΙ1ΠΠ3 δίιηιιΐ ίη εο εκδβ ρειΤεείβ. φιιβρβ ηε<]ϋβ

ρπιΐδ νιιΐΐ φΐιπιι Γεεεπί, ηεςιιβ δίηε οοηδίϋο (]υί(1·

ρί:ιιιι ιιιοϋΐιΐΓ, ηεςιιβ 3(1 ρΓ%ρ3Γ3Π(Ιυιη 3ΐί(|ΐιί(1 (1ε-

1ί1)ει·3ΐ,ηεε ίΐΐίιιβ ρι·.τρ3Γ3ΐίο εοηδΐιΙ[3ΐίοηεηι τείΐιιί-

ΓΪΙ. ΟιΐΗΐιιοΙίΓοιιι ({ΗΪ ;ι!ι εο ρροϋυείϋδ οδΐ Ρίΐίιΐδ,

τες κα\ λογισμούς ματαιοφροιΰνης, άνθρωποι ίντες

τδν Θεδν συλλογίσασΟαι πίΐρώμίνοι, ως και 6 προ

φήτης αυτούς ελέγχει φάσκων · Είπτερνιέϊτιςθεοτ,

δτι ύμεϊς πτερνίζετέ με; Τί γαρ πάλιν φασ'ιν οί

γεννάδαι ; Ως κα\ την άλλην λέξιν άνω έρμηνευθεϊ-

σαν έτάξαμεν, ύπ' αυτών δε ήμϊν πρδς πεΰσιν έχτει-

νομένην, τδ, θέλων έγέννησε τδν Υίδν, ή μη βέλων · (-

ώς εν θεψ έδείξαμεν, ϊπι ουδέν τι μελλητικδν τυγ

χάνει αύτιο, άλλ' ααα πάντα εν αϋτφ εστί τέλεια. Κοί

ου πρώτον βούλεται πρινή ποιήσαι, ουδέ ποιεί άνευ

βουλεύματος, κα\ ου βουλεύεται, ίνα τι έτοιμάση,

ουδέ ή ετοιμασία αύτοΰ βουλής έπιδέεται · ώστε παρ'

αύτώ τδ γέννημα αεί γεγέννηται' χα\ μη εν χρο'νι.)

άρξάμενον, άλλ' άε\ συν Πατρί γεγεννημένον ύπάρ-

' χει, κα\ οϋοέ-οτε διαλείπει · ως κα\ ένταΰθα πάλιν

δευτερώσας την λέξιν πάλιν τίθημι, δτι |οΟτε Οέλων

έγέννησεν, ούτε μη θέλων · αλλά εν τη υπέρ βουλήν

φύσει. Φύσεως γαρ εστίν ό θεδς υπέρ βουλήν, κα\

πασαν ίννοιαν, κα'ι ύπόνοιαν.

βϋηιρεΓ 081 ^εηίΐιΐδ ; ηεο ιιΐΐο (ειηροΓβ ε(ΒρίΙ, κβά α ΡαΐΓβ βεηϊΐυβ ουιη εοϋεηι ηιιΐΐα ϊηΐΡΓΓαρΙϊοηβ

ΐειηροΓΐ» εϊ5Ϊ8ΐίΙ. Ιΐα(|ΐιο ιϋεηι ςυο;Ι αηΐε» ιΐίχεραηι Ιιοο Ιοοο ΓβρβίΒΐη. Νβςυε Γοίβηΐεηι ςβηυϊ&$6 ηεΐ[<ιβ

ιιοΐεηΐεηι, 80(1 ία ο» 795 ηαιυτα, ςυ»; οηιηί εβί (1β1ίΙ)εΓαιΐϋΐιβ δΐιρεηοΓ. Ε]υ$ιηοάϊ ςιιϊρρβ ΙΙ.ΙΙΠΓ.Ι

Οεί εδί, ιιΐ οιηηε οοηδΊΙΪιιιη εΐ οιηηβηι ϊηΐεΐΐί^εηΐϊαη) εοξηίΐϊοηεηιςυβ ΐΓ»ηβοεηιΐ3ΐ.

ΙιΧΙΧ. ΙΙιιίο βρ^ιιηιεηΐο ηοη (1ϊ$8Ϊιηϊ1ε εδί αΐίυίΐ Ξθ'. Όμοίως δε ταύττ) λέξει, ως Ιφην, άλλην ήμΓν

ιιονΐβ ίΐΐίδ Απβίοΐεΐίοίβ ίηνειιΐυπι. Ν»ηι 1ιιι]υ8 έφευρίσχουιιν οί νέοι Αριστοτελικοί. Εκείνου γαρ

ρ))ϊ1θ5θρ1ιί νίπιβ οηιηο ϊη δοϊρϊϊβ εχρΓΡβδεπιηΙ, εΐ

ϊηηοοεηΐεηι δρΐΓίΐιι$ βηηοΐί δίιηρίίεϊΐαΐεηι ΙιεηΊ-

6ΐιΐΐ3ΐεηΐίΐιιβ Γοΐίηιιεπιηΐ. Ου ςιιίΐιυδ ίΐα Ποιηϊηυβ

Ιοιριίΐυι· :

άπεμάξαντο την ίοβολίαν, καΐ χατέλιπον του αγίίνι

Πνεύματος τδ ακακον κα\ τδ πράον, ως λέγει ύ Κύ-

ριος· Μάθετε αχ" έμοϋ, δτί πράος είμι καϊ τα-

α ι/ιβ ηαία »?ιίίΐ5 δκηι βΐ ΙιαηιΗίβ ^ πεινάς τη χαρδίφ · χαΐ εύρήσετε τάϊς ψνχαϊς ύμώτ

^ο^άβ, βΐ ίηνβηΐβίϊι τΐηαϊαη αηϊτηαΙ>υ$ ι·βί(π'5 9. Αϊ

ϊΐΐΐ, ιηβιΐδΐΐιΊυίΙίηβ Γείίοΐβ. εβΙΙίϋίΐΒίοηι ροΐίπδ 3ΐη-

ρΐεχί βυηΐ , 8614116 εΐ 3ϋ Ατίδίοΐβίεπι »ο εχίεποβ

ιιιπιι.Ιί 1ιιι]ιΐ8 (Ιίαΐεείϊεοδ 3εεοιηηιο<ΐ3Γε ηιβίιιετυηΐ :

([ΐιοπιηι ίπιοΐιΐδ ίΐα εοηδεειβηΙιΐΓ, ηυΐΐαηι υΙ]υδΐίΙία!

Γπι^ειη ρι·οΓεΓ3ΐιΙ, ηεε υΐΐιιηι δρίπΐιΐδ δ3ηοΙί Ιιεηείϊ-

οίιιιιι, υΐροίε εοηίοηΐίοηίδ ρΐϋδ κςαο ευρίϋί, ίηιρβ-

ΙΓ3Γ8 ιηεΓυεπηί. ΕΓ§Ο ίΐα ηοβ 388Γει1ί δοΐοηΐ, ουηι

(Ιίείιηιΐδ, εχδίδίεηίειη Ρίΐίιιηι βριιϋ οχϊίδίΒηΐεηι Ρα-

ΐΓβιη Γαίδδε, ίΐιιηηίίοςυΐιίεηι ίο Ρβίερ Μο>·δί ηιαηύανί! :

ΙΙαΐ€ Λκΐΐ αά ίρ«ο* : Ο'" ί«' ιηϊιϊί ΙΜ * ; (Ιείηϋε

δϊε ΕνΒΠββΙίιιιη ιΐκ Γίΐίο Ιεδΐ3ΐυπ : 1η ρήηάρίο βταΐ

εΐ Υΐτΐιιιηι ιταΐ αριιά 1)αιιη, εΐ ΰβια εταΐ

'. Εχ ι|ΐιίΙ)ΐΐΝ εοΐϋκεηΐίΐιυδ ηο1>ίδ, ι

άΐάχαυσίΓ. Ούτοι δε, την πραότητα καταλελοιπότες,

δίΐνότητι μάλλον εαυτούς έκδεδώχασιν, ένδυσάμενοι

Άριστοτέλην τε κα\ τους άλλους του κόσμου διαλε

κτικούς, ων κα\ τους καρπούς μετίασι, μηδένα καρ-

πδν δικαιοσύνης εϊδότες, μηδέ Πνεύματος καταξιω-

θέντες δωρεάν ?χ£ΐν εν έαυτοΐς οί φιλόνεικοι. Λέγουσι

γοΰν πρδς ημάς, όταν είπωμεν αύτοΐς, δτι ό ων Υίδς

πρδς τδν δντα Πατέρα ην επειδή γαρ τω Μωϋτή

εΐπεν 6 Πατήρ, δτι Έρείς χρίς αυτούς- Ό ώτ

άχέσταΛχέ με · χαΐ πάλιν τδ Εύαγγέλιον περί του

Υίοϋ φάσχει, δτι '£»· άρχϊ} ην ό Λόγος, χαΐ ό Λό

γος τ(Τ πρύς τύν Βεύν, χαΐ θεός Ί^Γ ό Λόγος · εάν

είπωμεν, δτι 6 ων ί[ν πρδς τδν δντα, λέγουσι πρδς

ημάς · Τδ δν τοίνυν έγεννήθη, ή1 τδ μη δν έγεννήΟη ;

Ιβιιι Ρίΐίιιιη 3ρυ(1 εχδίδίεηίοηι Ρβΐι-εηι ίυίϊ$ε ίΐ3 Ο Ει γαρ ή"ν, πώς έγεννήθη ; Εί δε έγεννήΟη, πώς ην ;

Π11ίθείπ311111Γ : ΙΙίΓΙΠΙΙΙΚΙΙΙΙ φΙΟίΙ ]3Ι11 8Γ31, 311 (]110(1

ποιιιΐιιπι εΓ31 εβί 8ε»ίΐιιηι? Νβπι ϊί ]3ηι 8Γ31, ςαο-

ΙΙ10(1θ μΐϊΙΙΪΙΠΙΙΙ 6δΙ? δί Υ8ΓΟ μ,ΟΙΙΪΙίΠΙΙ Οδΐ, (](1θηΐΟί1θ

]3ΐιι ι. ι·:ιΐ ? Αίςιιε Ιιοε 3ΐ) εβϋευι νβηϊΐαίε ρΓοΙεείιιιη

<·.-ι, (|π;ΐϊ ίη ηυχδΐίυηευΐίδ νοΙιιΐ3ΐιΐΓ, οΐ δΐι1>1ίηιΪ3

(•Πίΐ'ϊι ηίΐιίΐ. Νοδ ιιιιΐΐΊΐι &ίε εο8 βΙΙοςυεηιιΐΓ : 1}ιΐ(1ε-

ιι. ιιιι 1ι;ν·€ 3ηίηιίδ νεδίπδ ίιι)υι.Ί:ΐ εοςίοιίο εδΐ? δϊ

ιΐίχεπηΐ Ιι;ιικ· ίικ|ΐΓη·ϋΐιι1ί νίβιη ειιιη ·π·ΐ:ι Γ31ΪΟΠ6

(•(>ιικιΊΐΙ;ιιΐι.';»ιιι ν'κΐί,'ΐ'ί, Ιιπιι 1108 εοηΐΓ3 βίε

ιπαδ : Λιΐιΐίη; εχ νοϋϊδ ευρίιηαδ, ηπιη ϋβ

ΐ'ίδ, 3η ιίι· ΙΓΐ8, ι|ΐι;ι· 3(1 ϋευιη ρβΓίίηειιΐ ίΐα

Κα'ι εστί της αυτής ματαιοφροσύνης της περί ζητή

σεις ασχολούμενης, κα\ τα μετέωρα έμβατευούσης,

κα'ι τα άνω περιεργαζομένης, κα\ μηδέν άγαθδν ερ

γαζομένης. Έροϋμεν γαρ πρδς αυτούς · Πόθεν ΰμϊν

ή υπόνοια αύτη του ταΰτα διανοηθήναι ; Εάν δε εΓ-

πωσιν, δτι Ούτως απαιτεί τδ φρόνημα εξέταζε ιν ·

λέγομεν καΐ αυτοί · Οΰκοΰν λέγετε ήμΐν, ώ ούτοι, τα

εαυτών λογίζεσΟε, ή" τα του θεοΰ ; ΕΤτά φασιν άφ'

εαυτών, ως λογικοί · Τα του Θεού λογιζόμεΟα. Ου

δέν ουν διαλλάττει Θεδς της υμών ίξεως, φύσε(ός τε

κα'ι ουσίας ; Να\, φασίν.

ρι Λ·ιί ί! 1 , (1θ

οΙϊ. «ι, 8. · Μϊΐΐη. ϊΐ, 29. ' Κ\οιΙ. ίιι, 14. ^Ο3η. ι, Ι.
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όΐγΐηϊδ ε3 δβ εοδ!ΐ3ΐΐοηο οοηοΐρβΓβ. Νίΐηΐηο ΥΟΓΟ, δΐιίφεΐβωιιβ, Οειίδ αϊ) νεκίΓβ οοηϋίΓιοηβ, ηβΙιίΓα οΙ

68$8ηΐί3 άΪ8θΓβρ»ΐ? Νοη ιΐίςηιιιιΐδ, ίηςιΓιυηΙ.

ΕΙ τοίνυν διαλλάττει φύιπς θεοϋ παρά την υμών Α 5ΐ φΙιΐΓ ϊηΙβΓ Οβί ηαΐϋΓηιη, αε ηθδΙι·»ηι ϊηί«Γθ8ΐ,

φυσιν, πρώτα μεν ου δύναται ή υμών φύκς περί ρπιιιιιι» ικιπιπι νεδίΓβ ποη ροΐεκΐ ίη 1)εο οοηιρι·**·

θεοϋ χατΛλαμβάνειν τα ακατάληπτα· δεύτερον,δε, ότι 1ιεη(1εΓ8, ηιΐ38 οιηηΐ εοιηρΓβΙιεηδΐοηβ ΙΏ^ΟΓ» δΐιηΐ.

Ιβϊβές έβτι θεδν άφ' υμών άπειχάζεσΟαι κατά την ηβϊηόβ ϊιηρΐιιηι β$1, εχ νουίδ, Βΐφιο εχ ηαίιΐΓβ

ύμώνούσίαν. Εν ήμΐν γαρ τδ μη δν γεννάται · επειδή νεδίΓΒ άβ Οεο εοη]εεΙιΐΓ3ΐη εβρεπε. Νβπι ϊη ηοοϊδ

αυτοί ούχ ημέν ποτέ, γεγεννήμεθα δε άπδ των ημών ςυΜεηι ςυοιΐ ηοιιιΐιιιη 8Γ31 βΐβηϊΙιΐΓ, ςυοιπβιη βΐ

πατέρων, των κα\ αυτών ποτέ μη υπαρχόντων, χα\ ίρβίηιβΐ 3ΐϊ<]ΐΐ3ηόΌ ηοη Γϋϊιηιΐ8 , εΐ α ραιεηΓιυυβ
ραιεηΓιυυβ

796 ηοϋπί, φΐΐ εΐ ΐρδί 3ΐϊς»ΐ3ΐι<1θ ηοη βΓβηΙ,

ρρορβ^ΐϊ ρΓθεΓ83Γιςυο βυιηυδ, εβϋεηΐίΐυε οηΜίΐιιιη

ΙκΗηίηυη ικΐ Αάβπϋηι ιιβηυε εοηάίΐΐο εβί. Αάϋΐηυβ

ΡΟΓΓΟ ουω βΐίςυβηιΐο ηοη 88581, 8 18ΓΓ3 ρΓοϋιιοΙυβ

β5ι. Τειτβ νεΓΟ Λβ ηϊΐιϊΐο εηβαΐβ ; ηεςυβ βηϊιη

8βηιρεΓ εχΒΐϊΐΊΐ. Αϊ Οευϊ ΡΛΙΒΓ ρεπροΐαο ίυϊΐ, I»-

Ιβπιςαβ ςυαϋδ 8Γ31 ίρβε η3ΐυΓΛ ΡΊΠιιπι ^εηυίΐ. ΕΓ^Ο

βΐ βειηρβΓ εχδΐδίεηίειη μι·πιιϊί, ηοη Ιβηίΐυαηι ΓΓ»-

ΐκιη 3ΐϊ(ΐυεηι, 8ει1 α βββε, οΐΐ άίχί, ^οηϊκιιη, 3ο

ηβΙϋΓα 8υϊ δΐηιίΐεηι, Οοηιϊηυιη εχ Οοηιϊηο, ΙΚ'ΐιιη

(Ιέ Οεο, Οευπι νεΓυιη (1ε βεο νει-ο. Αο ςιι»;οιιη(ΐιιο

(1ε Ραίπε οο^Ίίαπί βϋςιιϊδ , εβάειη άε Ρίϋο εο-

βϊίαιιϋβ βυηΐ ; ει (]υ:βειιηφΐε ιΐε Γίϋο εΓεύ'κΙβπδ,

εούειη ηιοίΐο <]ε ΡηΎβ δοηΐίεικίβ βιηιΐ. δϊε εηϊη»

Οιΐ'ίδΐιΐδ Οοηιίηϋδ βη (Ιο Γε Ιεδΐ3ΐιΐΓ : (}Μ ηοη «Γ«-

άίΐ ίη ΡΐΙίΗΜ, ίΐοαΐ €Τίά\1 ϊιι Ραΐηιη, ηβο Ιιοηοταί

ίΊ'/ί«»ι, «ί Ηοηοταΐ .Ραΐηη, ϊτα Οΐΐ τηακβΐ εαρβτ

' ιι) φΐού ΐη ΕτβηββΓιο 1ρ§ίΙυΓ. Εχ ςιιο ϊηβ-

εξ ύπαρχος άχρι του Αδάμ διαληπτέον. Αδάμ δί

Ιπδτής γης έγένετο, ούχ ων ποτέ. Ή δε γη έγένετο

εξ ούχ δντων · δτι ουκ ην αεί. θεδς δε Πατήρ ην αεί.

Κα\ όποΓος ην τί| φύσει, τοιούτον έγέννη σε τδν Υίίν.

Έγέννησε δε αυτόν άε\ 6ντα, ου συνάδελφον, άλλ' εξ

Βΰτοΰ γεγεν;ημένον, όμοιον αύτώ κατά φύσιν, Κύριον

έχ Κυρίου, θεον έχ θεοϋ, θ:δν άληθινον έχ θεού άλη-

Οίνου. Κα\ όποια λογίζεται τις περί Πατρδ;, οΰτω

χιΐ περ\ ΥΙοΰ λογιστέον όποια πιστεύει περ\ του

ϊΐοΰ, οΰτω εις τδν Πατέρα ήγητέον. Οΰτω γαρ φησιν

Ό μτ\ «ιστεύων είς τότ Υίύν ως πιστεύει είς τύτ

Πατέρα, χαΐ τιμή. τύν Τΐύτ ως τιμφ τύν Πατέρα, ή

Ψτή του θεον μένει έχ1 αυτόν ως ξχει τδ βεΐον

Εύαγγέλιον. Καν διέπεσε πάλιν ή αυτών συλλογι-

στιχή διάνοια. Θεός γαρ ακατάληπτος ων θεδν άχα-

τάληπτον έγέννησε πρδ πάντων των αιώνων καΐ πρδ

χρίνων κβ\ ουκ Ιστι διάστημα άναμέσον ϊ"!οΰ χαΐ

ΙΙατρίς· άλλ' άμα νοείς Πατέρα, άμα νοείς Υί<5ν· ίρ5νηι , .

&μα ονομάζεις ϊίδν, δμα δεικνύει; Πατέρα. Άπδ ιήδ ΠΙΟΓίηη €3νΊ1ΐ3ΐίο εΐ Γ3!ίοοΊη3ΐϊό εοηο'κΐίΐ : 8Ϊ

γαρ του Πατρδς Γίδς νοείται, χα'ι ά~δ Γιου Πατήρ ηυίιίειη Οοιίδ ϊηεοιτιρΓεηεηδΊϋΓΐδ ϊηεοηιρΓεηοηδϊοί-

γινώσχεται. ΠίΟεν γαρ Τίδς, εί μη Πατέρα έχει; καΐ Ιεηι ρεΓΪιιϋβ Οεαηι Βηΐε βχουΐβ οηιηϊ» Ιοιηροπηςιιβ

ικ50εν Πατήρ, εί μη έγέννησε τδν Μονογενή ; Πότε §ειΐαί(. 1(3 ηυΐΐυιη ΡβίΓειη ϊηΙεΓ αε Γϋΐιιιη ϊηΙοΓ-

γαρ δύναται μη καλεϊσθαι Πατήρ Πατήρ, ή Υίδς /, νπΐίιιηι εοιιεϊρϊ (Ιοίιεί ; δ«(1 δϊπιυΐ εΐ ΡβίΓβηι ϊιιίεΙΓι-

Γίδς, ίνα τινές νοήσωσι Πατέρα άνευ ΐίοΰ, κα\ ΰστε- 8'8> °ι 8"ηι1' ΓίΗυιη ; δίηιυΐ ηοηιίηβδ Ρϊΐίυιη, δϊιιιυΐ

ρον ως είς προκοπήν έληλυθότα, και γεγεννηκότα τίιν οδίειιάίδ εΐ ΡβίΓεηι. Νϊηιϊηιιη εΐ εχ ΡΛΙΓΟ Ρίΐϊυδ ϊη·

Γίδν, ίνα μετά τδ γέννημα κληΟη Πατήρ Υίοϋ ό Πα- ΐεΙΙΊβΊΐιΐΓ, εΐ εχ ΓίΙΊο οο^ηοδεϊΙιΐΓ ΡηΙεΓ. <}ιπ ρηίοβΐ

τήρ, προκόπτων εν τζ θεότητι ό τέλειος, χα\ μηδέ- οηίιη ΓΐΓιυδ εδδο, δϊ ΡβίΓεηι ηοιι Ιιβίιεί, βυΐ ΡβΙεΓ,

τότε επιδεόμενος τελειώσεως ; βϊ ΚίΓιυιη ηοη ςοηυίΐ? Οιιαηιΐοηβηι \εΐΌ ΡαΐεΓ ηοη

Ραΐεπ ροΐίδΐ, 3ΐη Γίΐίϋδ ηοη νοεβπ ΡΠίυδ, πι &ΐηε Ρϋΐο ΡαΙεΓ υι^ιιη^ι1β ρο8δΊΐ ίηΐβΙΙΊ^ί, 3Ηΐ

Πη«ϊ, υΐ ρΓο^Γεδδίοηε ηυβάαιη Γαιΐ» Γίΐϊιιηι ρο8ΐεβ βεηιιεΗΐ, »ε άεϊικίε ευηι ςεηιιεπί, Γϋϋ

1'..ΐπ·.ΐ|ΐ|.ι·1];ΐΓί άεΙ)ε3ΐ; ηιιαβϊ (Ιίνϊηΐΐαΐϊδ ρΓθ£Γεδδυηι, υΐί ιΐίχΐ, ςιιβηιρίβιη βϋερίυβ, ευηι ΐβηιεη ίΐβ ρεΓΓβ-

εΐυ$ δϊΐ, ιιι 3ΐηρΙίυδ ρει-Γιοϊ ηοι[ΐιι.·;α?

Ι,ΧΧ. 5θ(1 ΓυΓ5υπι-3ΐ1 Λ\\υά ΟΓ^υπιεηΙυηη εοηΓα-

ςίιιιιΐ, εΐ δηΙυϋεΓΓΐηιυπι ΗΙϋϋ τεπιεάϊυηι, »1τ|ϋθ βιιΐί-

(Ιοίυιη, Ιιοε εβί Πϋεϊ, ςϋβηι 83ηεΐ3 Οε'ι Εεείεβϊβ ρΓ*-

ϋίεβΐ, δοΐίιΐϊΐβίεηι βε Οπιιίΐαίβηι 3 δβίρδϊδ εχευΙεΓβ

εοηβηΙυΓ; 3ΐςυε Ιιυηε ϊη ιιιικίιιηι ϊηδΟΓε δοΐοηΐ:

Ιΐηιΐε ιιοΐιίδ, ίηηιπιιηΐ, ηοηιεη ϋΐαά δΐι!)δΐαιιΓι»;? Αυΐ

ειιπ εθ!ΐδυϋδΐ3ΐιΐ)3ΐΐδ ΡΒΙΓΪ Ρϊΐίιΐδ (1ΊεΐΐϋΓ? ^υοηαηι ίη

Ο1. Πάλιν δε προφασίζονται, τδ ίατιχδν τοΰτο φάρ-

μαχον κα\ σωτηριώδες άντίδοτον άφ' εαυτών άπο-

Βάλλεσθαι βουλόμενοι, τδ στερέμνιον της πίστεως

τής αγίας του θεού Εκκλησίας, λέγοντες· Πόθεν

τδ της ουσίας δνομα ή μϊν φέρεται ; δια τί ομοούσιος

ό Υίδ; τφ Πατρ\ λέγεται; Ποία Γραφή είπε περί

δμοουσιότητος ; Ποίος των αποστόλων οϋσίαν είπε

θεοϋ; Ουκ ϊσασι δε, δτι καΐ ύπόατασις (1) κα\ ουσία

τιυτόν έιτι τω λόγω. "Εστη ' γαρ Κύριος εν τϊ) ύπο-

στάσει αυτού, κα\ τύ απαύγασμα τϊ\ς δόξης, χαΐ

'/αΐ'αχτΐ\ρ της υποστάσεως αΰτοϋ· ουσία οΰν εστίν,

"ούχ\ περιουσία, αλλά αύτδ τοΰτο δν, ως φησι Μωϋ-

σης· 'Ο&νάχέσταΛκέ με, είπον · τοις υίοϊς Ισραήλ.

Ό ων ουν εστί τδ δν · τδ δ£ δν ή ούσα ούιία τυγχά-

8οΓΪρΐυΓ»5 Ιοεο εοηδϋ!)δΐ3ηΙΪ3Μΐ3ΐΊδ85ΐΓ3εΐ3ΐηβηΐίοΤ

Ουίδ ιιηίΐυβηι εχ βροδίοϋδ Οοΐ δΐιΙ)δΐ3ΐιΓΐ3Πΐ ηοιηϊ-

ηα\ίΙ? Ιιοε εηϊηι νίϋεΐϊοεί ίβΐιΟΓΛίιΙ, Ίιίειη ο»5ε Ην-

ροδίη^ίπι, βιιΐ δΐιΙ)ίΐ3ΐιΐί3ηι ιΙίοεΓε- Ε«ι οηίιη 1)(ΐιηΐ-

ηυ8 Ίιι ηΥροβΙαβί βιΐ3, εΐ ζρίβηάύΐ φΐοήκ βΰ //^ΗΓΟ

ίαΐίίίαιιίία: 797 6)ηί *· Εδί ϊβίΐιΐΓ 5ΐι1>8ΐαιιΙΪ3, ιιοιι

ςιιίιΐρίαιη Γ;κΊίΐ!;ι! ίΐ'ΐι ϊη8ΐ3Γ δΐιρρείεηδ , 8ε^ ίΐΐιιιΐ

1 ΟΟΓ. Εστί. · Γ. ειπών, ηίδί δΐΐ ϊωρεΓαΙίνιΐδ. ' ^οΛI1. ιιι, 50. * ΙΙε1>Γ. ι, 5.

(1) Ούχ ίσασι ίΐ·, ότι χαΐ ΰ.Ίέσταπς. 1)ε Ιιίδ ν,-ςίΐιιΐδ ύτ:οιτάσεω; εΐ ουσίας «ει·υι·αΐο ϋίκριιΐίΐΐικ ιη

Λαηαί. €Μ',€&. 02, αιι Ι .-.7.
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ιρν,ιιιι (]ΐιθ(1 ηδΐ, Μο)·5β5 ιϋχ'ιΐ : βι/ϊ «««, ιη'κίΐ Α νει. Τδ δε ομού ούχ ίνα πάλιν σημαίνει, αλλά άπδ

ιιΐί ', Ίιιΐ|ΐιίι 3(1 ΠΙΪ05 Ιδί-αεΙ. 1[.ΐ(|ΐιβ ςιιϊ εβί, εηβ

ιιΐ ίΐ:< ίΐίπιιιι : Ιιοο. βυίειη ιιίΐιίΐ βΐίυϋ ο>ι, ςιι,Ίΐιι

8ΐιΙ>δΐ3ηΙί3. ,Ι;ιιιι ραιΊίοιιΙα ϋΐη ομού ηοη υηιιπι αΐί-

«|ΐ!ΐ·ιιι βΐ 8ίη£ΐι1αΓβηι εχρπηιίΐ, 8βά ίιι ομοουσίου

ν(ΐπ·<ΙιΐΐΗ|ΐι;ΐ!ΐΙ;ιιιι ίη εβιίειη εδβεηΐίβ ρει·Γεεΐ3 δϊ^ηί-

1Ϊ031, Ι;ΙΙ.Γ ηεο 3 5β ίηνίεειη άίνοι-δη, ηεο 3ΐ> ιιηϊ-

(3ΐβ ΜΙ;» δίηΐ βΐίεηα. Οπϊιΐ Μ ρ:εΐ3ίίβ μι·;ιΐί:«, βΐφιε

ηά ί'οπΜΚ'κπιιΙιιιιΐ νεπίβιίδ ρΓοίβίδίοιιοπι ηονιιπι

;ιΙίΐ|ΐκιιΙ γοοβϋυΐιιιιι π-ιιι ρ;ιιν ννΐυίιηιΐδ ? ΝΪ8Ϊ ι·ηίιιι

οοη8υθδΐ3ηΐΪ3ΐε ίΐίαιΐ Γείϊηιιεππιιιβ, εχ οηιηίΐκΐί Ιι;ι·-

ΐΐδ!1)ΐι$ τεΓιιΙιιΗ ηιιΐΐβ ροίεβί. Νηηι υΐ δειφβηβ Μ-

Ιιιιιιίηίϊ ηιίοινιιι ιτΓιιμίΙ, αυΐ (·ι·)·ν;ι· Ιιίΐΐίΐιιιιι, .ιιιΐ

£3§3Ι% ΙιιρϊιΠ·; 8υ(Γι(ιιηι, 3υΙ 8(}τηεΪ8 Γιιιηιιιη, δίο

Απιΐδ εΐ ^;ιΙκ·ΠίπΗ [οιαίίΐΐίίαιιΐίαΐίι νοοεηι Πίβηι 3ε

του ομοουσίου δύο σημαίνει τέλεια· άλλ' ουκ άλλοία

αλλήλων έστΥν, ουδέ αλλότρια της αυτών ένότητος. Εί

δε έχρησάμεθα ευσέβειας χάριν τιν\ λέξει δια τδν

σύνδεσμον της αληθείας. "Ανευ γαρ του όμολογεΐν

όμοούσιον, πάντων * αιρέσεων ου δύναται είναι έλεγ

χος. "Ωσπερ γαρ μισεΤ ό δφις την όσμήν της ασφάλ

του, κα\ την πνοήν της έλάφου, κα\ τδ θυμίαμα του

γαγάτου λίθου, κα\ τδ χάρισμα το5 στύρακος · ούτω

χα\ "Αρειοςκαΐ Σαβέλλιος μισεί τδν λόγον της εν αλή

θεια ομολογίας του ύμοονΰίον. Άλλα χαΐ αύτοϊς

έρούμεν · Εί κα\ μη η"ν ή λέξις εν ταΐς θείαις Γρα-

φαίς (Ιστι δε, κα\ σαφώς Ιγχειται εν νόμω, καΧ

παρά άποττόλοις κα\ τοΙς προφήταις. Εκ γαρ δύο

μαρϊϋρων ϊ) τριών σταθήσεται ααν ρήμα).

ρΓθΓε$$ϊοηβιη νεΙιβιιιεηΙεΓ οάβΓυηΙ. 8ο<1 Ίΐ3 β(1νεΓ5ΐ!8 ίΐΐοβ 3;;εηιιΐ8 : Οικιηηϊβ ηυ8ι|ΐιααι ϊη ί3€ΓΪϊ Ι,ϊΐ-

ΐεπβ ε» νοχ εχϋΐ3Γεΐ (ςυχ τενεΓα οηιεη εχ$ΐ3ΐ 3ΐηυε ίη Ιε^ε, εΐ ηρο5ΐο!θΓυιη , ;η: ρΓορΙιείαπιπι

ίί('.ι·ί|ΐΐίϋ ΓηβηίΓεβίβ ΓερεπίαΓ : Οαούαι [ΟΠΌ ΐ'βί Ιήϋα» ΐαι'ώιΐί ίΐαΐ οιηιΐΐ ««Γδιιιιι ').

ιιΐ ηιΐΐΐα β]ιΐ3 ηιοηΐϊο ΟβΓβΙ, Ιϊοο-εΐ, ορΐηοπ, β "Ομως εξόν η\ ήμΐν δι' εύσέβειαν χρήσασΟαι λέξει

ί'.Ί Γιϋβιη ΐ'(ΐπ·(ΐ1:(Ί·;ιικΙ:ιιιι , ορροΓΐυη3ΐιι &Ιΐΐ(ΐΐ3ηι

βΐΐ]πε ιιΐίΐι-ιιι νοεεηι βΐυϋϊο ρίεΐ3ΐί$ υ$υΓρ3Γβ. Ν ο >

ιιιΚοιη ([ΐιίιΐ (αιιιίβηι (1ΐείΙϊ$? Υεΐϊιη ϋΐυά ηιϊΐιϊ τε-

κροηϋεαίίβ , ηϋΛ χίι νεβΐΓ3 ϋε ΡαΐΓβ 8βη(εη(ί3.

Ε8ΐιΐ6 ιιΐ ΐιιεΓϋ3ΐυιη ίΐΐιιπι βχίδΐίπιβηιυ; ? Οπηηίηο ίΐα

ε$3ε Ι.ιΐ:·ηιΙπΐΓΐ ι·5ΐ. Οιιίβ οιιίπι 3ΐ1οο $ΐιι!(ιΐ8 651, πι

εη (1ε ΓΟ ι1ιιΙιΊΐοι? Οιιίβ, πΐι]ΐι:ιηι, δϊο Βΐιίηιο ρβΓεαΙ-

£ΐΐ8 αο νεβαηιΐΒ ε$(, ιι( Οειιηι ει .Ιλιΐπ-πι ΙίοιιΓιιιί ηοβίΓΪ

Ιι·«π ('.Ιιιί-ΐί ίΐκ·κ·:ιΙιιιΐ) ε$80 ιιοιι ]ιιι1ί( ιΓ.' Υθ8 βΐΐίΐη

ιιΓιςυε ηοη ιιο§3(Ϊ8 ίη^οηίίιπη ίρβιιιη ε$$ε, εΐ ϊη-

θΓ£3(υιη, 3(ςαβ3 ηυΐΐο ρΓοϋϋεΙιιιη. Νειμιε εηίηι Ι';ι-

|), έπασφαλιζομένοις την άγίαν πίστιν. Τμείς

δε τί φάτε ; Λέγετε γαρ ήμϊν,ώοίτοι, τί λέγετε περ\

του Πατρός; "Αχτιστος ό Πατήρ; Πάντως ότι ναί.

Τίς γαρ ηλίθιος, Ενα άμφιβάλλοι περΧ τούτου;

Ποίος δ» εμβρόντητος λογίσασθαι μη είναι δκτιστον

τδν θεδν , χα\ Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού

Χριστού ; Πάντως γαρ κα\ αύτο\ ομολογείτε, ότι

άγέννητος, χαΐ άχτιστος, κα\ άγένητος. Ου γαρ 5χει

πρδ αυτού Πατέρα, ουδέ ορισμύν ίτώτ, ουδέ «ίρχί/»·

ι\μζρΪΜ·, κατά τδ γεγραμμένον. Εί τοίνυν ούτε αρ

χή χρόνου αύτώ, ούτε τέλος, ομολογείται, δτι άχτιστο;,

ΐΓβιιι Ιι;ι(ιοΐ, (]ΐιί δϊΐ ϊρβο ρι-'ιοΓ , ηοηιιε ιΙιΊϊιιϊΐιιιιι αη- 'κα\ άναμφίβολόν εστίν. Ούδαμού δε περ\ αυτού τούτο

ηοηιιη 8ρ3(ίιιιη, :ιιιΙ ιιΐΐυιη (Ιίεπιιη ίηίίπιηι, ιιΐ 8αί- γέγραηται. Ευσέβειας δε χάρ'.ν άναγχαζόμεθα ταύτα

ρΐυπϊ ΙοφίίΐιΐΓ 3. δι ί^ίΐιΐΓ ηεςυε ρπηείρίυίη Ιιηυει εύσεβώς περ\ αυτού φρονεϊν τε καΐ λέγειν, καν τε

ΐεηιροΓίϊ ιιΐΐιιηι, ηεςιιε βηεηι, ίη Γ.οηΓε&βο εβ(, βΐιιιιε Ο μη τ; γεγραμμένον. Οΰτω; τδ περ\ του όμοονσίον,

άναγκαζόμεθα λέγειν, εί κα\ μη ην γεγραμμένον

κατά την ιδίαν γλώσσαν, μετά στενωπης των λόγων,

εί και δόξειε τούτο είναι υπέρ ημάς, κα\ υπέρ την

ημών φύσιν τδ επί θεού διαλέγεσθαι. Αλλ* όμω>

αύτδς 6 Κύριος συγγνωμονήσειεν ήμΐν, βουλομένοις

οΰχ υπέρ θεότητβς άπολογείσθαι, της άνενδεοΰς οΟ-

σης της ημών συστάσεως 1 Άλλα δει εύσεδώς λέγειν,

καΐ εύσεδώς νοεϊν, ίνα μη άπολώμεΟα.

(1ε 1>οο (]ίκμιιΐ:ιι·ε 8υρΓ3 ιιοβ ΛΙ' ιι;ιΐ.ιιη<! ιιοδίΓΧ εοικΓιΐϊοηοηι εβδε νίϋεΓείιΐΓ. Νίΐπίοηιϊηυδ Ιαιηεη Γβείΐβ

798 ηοΐιίδ Ιιεηί^ηΊδδίιηηδ ΟΟΙΙΙΙΙΙΙΙΛ νεηίαηι εοηεε(1εΓ6ΐ, ιππ ηοη ίιΐ 3ΐΙεεΐ3Γειηυ$, ιίΐ (ΙΊνΊηίΙίΐΐίδ, ςυχ

ρΓ365ΐ(ϋο ηοδίΓΟ 3ε (·»ιιΓιι·ιιι:ιΐίοΐι<·, ηοη ε^εΐ, ρ3ΐΓοείηίιιιη δυβείρεΓειηιΐδ. 5ε(1 ηίιηΪΓυηι (1β (1ίνϊιι'ι$ ΓΟ-

1>υ$ ριε Ιοφίί βε δειπΐτε ηο8 οροηεΐ, ηε ρεδβϊπΐβ ρει-εβηιιιβ.

ίιΧΧΙ. ΟυαηιοΙίΓοιη τοβροηύείε, ςιιχδο, ηοϋίδ, ΟΑ'. Τοίνυν άποχρίθητε ή μϊν, οΐ του Αρείου μα-

ΑΙΊΪ Γ3υΙθΓ68 3ε (Ιίδοίριιΐί, ειιιη ίηςεηίΐυηι εχ 3ε<]ΐιο β Οηταί· άγέννητον λέγομεν πάντες όμοΰ τδν Πατέρα,

ΡβίΓβπι οιηηεδ ίηοΓΟβΙιιηιυυε Ι:\ΐι:;ιιηιιι·, δϊΐηυε 3(1- και ίκτιστον, καΙ θαυμαστή ή λέξις δηλονότι· που

τοίνυν γέγραπται τούτο ; Δείξατε τδν τόπον. Ούτε

γαρ νόμος είρηκεν, ούτε προφήται, οδτε ΕΟαγγέλιον,

οΰτε απόστολοι. Εί τοίνυν εύσεβώς λέγομεν λέξιν μη

γεγραμμένην, χα\ εστίν αποδεχτή υπέρ δόξης θεού

λεγομένη · τίς ήμίν εγκάλεσε ιεν, εί κα\ μί) ην τδ

οχ(Γ3 οιιιιΐι'ΐη ϋοιι(ΓυνεΓ5Ϊ3ΐη, ευηΐιίεπι α ηιιΐΐο

<Ίΐ.·:ι1ιιιιι ΓυίδΒΟ. Λΐηιιί ιΐιΐΝ(|Π.Ίΐιι ι!ι; εο ε$1 5ϋπρΐΪ8

ϊΐΐιιιΐ (!χρπ'»χιιιιι. ννι-ΐιιπιι ρϊε(3Γΐ5, ίιι ιΐϊχϊ, 8ΐυάίο,

ΓβΙϊ§ϊοδε Ιι«ε (1ε ϊρβο εΐ «οηΐϊΓε βΐ ρι·.Έΐ1ίο»Γ8 ,οο§Ί-

ΜΙΙΙΓ, Ιίεεί ιιίΐιίΐ 8ΪΙ ο]ιΐίΐιιο.Π ϋοι·ίρΐιιιη. Εοάεηι ιιιοιίο

(αηιείδϊ ιιηΐΐο ϊιι 8θΓίρΙυΓ;ΕΐθΡθ νοχ ίΐΐβ €οη5ΐι!>$ΐαη-

ΐίαίϊί, (ΙΊδΕΓίε 3((]υε εχρΓ6$ίίϊ ΓιΚεΓΪ$ εοηΓιηεΓείυι·,

ιιθ8 ιιΐί (3ηιεη ίΐΐιι ηοοεβδε ρυ(»Γεπιυ8, (|Π3ηΙαηινΪ8

ιιιΐπιΐιϊΐίϋ ϊΐΐπ ρροΓεείο ιΓιοΐίο, υοίηαιη ε$ΐ δεΓίρίο

ιπιΐηίι;:ιΐϊιιι 6χρΓβ583? Ρΐ'οΓεΓίε Ιοευιη, κι ροίεβίίδ.

λ(·(|ΐιε εηίιη ηιιΐ ίη Ιε§ε <·πηιιιιειηοι·ιιΐιΐΓ, ηιιι :ιρικ1

ρΓορηείηδ, :πιΐ ίη Ενβηςεΐίο, :ιπΐ ίη αροκίοίοπιιιι

(1εηί(|ΐιε ηιοηυηιεηΓίδ. Οϋοϋ $ΐ νο(·;ιΙ)ΐιΙιιιιι αΐίήυοά

ηιΐδ(|ΐΐ3ηι δεΓΪρΙϊδ οχρΓεδδυω ιικιη·ρ;ιη: Ιίεεί, ίιΐιριι·

ρρορΙΟΓ (Ιίνΐηηηι ςίβτίβιη ιι$ιιι·ρ3(ιιηι 3ηιρ1εε(ιιηίιΐΓ

ϋΐ :ιρ|ΐκι|ι;ιι:Ι, <]1ΐί$ 110$

όμοούσιον γεγραμμένον, εύρόντων ημών λόγον, δι' ου

λόγου δυνησόμεθα τδ ασφαλές όμολογήσαι της ημών

σωτηρίας ; άλλ' είσΐ μαρτυρίαι μετά χα\ του εύσ»-

1 Εϊοιί. κι, 14. · Ι)βιιΙ. χιχ, 15; Μαΐΐΐι. χνιιι, 16. · Ηεΐιΐ·. ΜΙ, 3. ' ί'. πάντως.



3ΐι ΑΟΥΕΒδΙ'δ Η^ΒΕδΕδ ΙΛΒ. II. Τ0\1. II. — ΙΙ£ΚΕ3. ΙΛΙΧ. 5ί2

6οΟς λογισμού, αϊ τε προτεταγμέναι κα\ αλλαι Α ροδδΐΐ, δϊ ειιηι νοχ ιΙΙα €οη!Ηΐ>ιΙαηΐίαΙί3 ηπΙΠίπ «Π-

πλείους. Ηαρελεύσομαι δε καΐ ταΰτην την λέξιν, χαϊ δβΠε 50πρΐ3 νκίει-οΐιιι·, ηοδ ε]υδπιθ(1ΐ νοοββυΐιιιη

.τάς αλλάς αυτών του δελεασμού κατά των άχ.;ρα:ων βχΐ'ΟβίΙββδΟ (ΙίοοΓΟίηαδ, ρ8Γ ςικηΐ δ3ΐυΐ3Γειη άοοίπ-

λεγομένας εν θεώ άναξανώ ζήσεις τε καΐ έπινοίας. ιιβιιι, ;.!.ι οιηηί ρβΓΪουΙο 6ΓΓΟΓΪ8 ϊιηηιυηευ) ριοΓιΙεΓΐ

ροδ5εηιιΐδ? ΥβΓυιη 3ϋ ρίυηι ϋΐυιη Γείΐβίοδυιιΐφΐβ βεηδυιιι δοπρίοπκ ΐηδίιρερ βϋΐίοπίϋΐεβ Βοεειίπηΐ,

Οϋΐη 3 ηιε εοιιιηιεηιοι-ηία; Ιΐ3ΐ·ΐεηυ8,1ιιπι οοηιρΙηΓβδ 3ΐί33. δεά ριη ιιΐ) 1)ΐγιΐδ Ιοοϊ ΐΜοΟΙιοηβ («8θε(ΐ3Πΐ,

υι 3(1 βΐιαδ δοΓίρΐυΓΒΒ «εηίοιιΐίβδ εΐ α]·£ΐπηοηΐη <3ίδθυΙίοηϋα ιιιε εοηΓεΓβπι, ςιιβδ νείιιΐ Π1βοε1)Γ3$ πΐ(1ϊ·

1)118 30 δίπψΠ(:ίΙ)ΙΙδ Οΐ)]ίθίΐι11(.

ΟΒ1. Λέγουσι γαρ πάλιν (2) οι αύτο'ι μετά πασών Ι.ΧΧΙΙ. Εΐοηίιιι ίηΐβη 3ΐΐ3 83θΓ3Γυιη Μΐΐοηιπιιιι

ων άπδ του Αποστόλου καΐ των Ευαγγελίων κατά ΐ8ίΙίπ)οιιΪ3, ςικυοχ Αροδίοΐο οΐ ΕνβΐιςεΙΗβ 3ΐΙ δυυιη

τί,ν νουν αυτών παραφΟείρουσι, κακώς ϋπονοοϋντις δβηδυηι ύερΓβνβΐβ, βο ρεΓρεΜίη ίηιεΙΙεοΐΒ ρηιίε-

λέξεις, χαϊ ταώτην εις μέσον φέροντες άπδ του Άπο- Γϋηΐ, Ιιοε ΠΙΜΙ|ΗΤ βχ Αροδίοΐο ιιοΐιίβ ο1)]ΐοϊυΐ)1,

βτόλου, ως εΓρηται εν τη πρδς Κορινθίους Επιστολή, ηυθ(1 ίιι Ερΐδίοΐβ 3(1 Οοπηίΐιίοδ ΙββϊΐιΐΓ, ιιΙ)ΐ (Ιο ΠΙΟΓ-

Ιν τω περί νεχρών αναστάσεως χεφαλαίφ. 'ϋς καθ- ΙυοΓϋΐη Γ88υΓΓθοΐϊοηο άίδριιΐβι. δίο βηϊιη ΙοςυίΐυΓ :

ι · Είτα τύ τέΛος, δταν παραδιδφ την ^ βεϊιιάί βιιη, αιηι Ιϊαάιάεηΐ ιγι/ιαιια ΰεο εί Ραΐτί,

αιιη άίίΐταχίΓΪί οηιηεηι ρτϊηάραινιη, εΐ οϊίιηβη ρο-

ΙίίίαΙιΊΐι αο νίηαίειη. Οροτίβΐ βιήηι ίρβαιη ηφίατο,

ιΐοηεε ρυηαΐ οιηηεί ϊηϊιηϊοοί οίοι «ιι& ρεά\Ι)α& $ηϊ&.

ΝοΐΐίίίιηΗί ίηίιηΪ€ΐι$ άειΙηιείΗΓ ηιοη. €ιιιη αυ,ΐεηι άί·

ΐϊί 5Μ/>;Ί"είί»ΐί/α ίΐΐα οηηία, ηιαηίξβ&ΐΗΜ ε$1 εαη εχηρ'ι

φιΐ ίΐι^εεετίι ιρβί οηιηία. Οηηι ιιηίαιι $ιώ]ε€ΐα εί

/ΊΐίπΉί οιιιηία, ΐηηο βΐ \ρ&β Γϊΐίηί ίΐι^ίαείιιι· η, ι/ιιι

«ιέ» ίΗ<ι/:ί£/Ι οηιηΐα, «ί ιίΐ ΰεν$ οιιιηία ίπ οηιηίίιιια '.

Ηϋηο 8Γ§0 Ιοουιη 3ΓΓίρίυηΙ, εΐ ΡΓΟ εο 3ο εοηδυο-

νβΓαηΙ, ρρορίοΓ ΐηδϊΐιιιη ϊη Οεϊ Γϊΐϊυηι οιΐϊιιιη βιΙνεΓ-

8Η8 ίηεχρΙίο3ΐ)ϋειη 3ο ηιβ^ιιίΠοβηι ϊΐΐϊπδ (Ιίνίηίιβίεηι

οοιιιρ3Γ3η(, ίικ·ι·ε<ϋΙιί1ί, ιιΐ δϊερε ϋΐοΐιιιιι εβί, ίιΐδβηϊ»

ρβΓΟΪΙί. δίο ιςίΐιΐΓ ο1ι]ίοϊυηΙ : 799 Υί(1εδηβ ηιιβηι

(ΙϊδβΠε (Ιίοαΐ : 6'υηι ρο$ΐτεηιο ΙταιΙίάεΓίι ηφηαιη Οεο

" Ραίπ', ίΐ/ΐϊΐ (1ε&Ιι·υχεηΙ οηιηεηι ροΐείΐαΐεηι εΐ νίπαΐεηι.

ΟροΓία αιίιιι ιρ«ιιηι τεφιαη, άοηβο ροηαΐ οηιηει ίηί-

εΐ, άοιιεΰ, κί, αιιη ΐι·αάίάοΊΐ τεηηνηι, (ΙοΩηίΐυηι Ιβω-

ροΐ'ίβ $ρ3ΐίιιηι δίξΐιΊΓιοβηΙ. Αΐΐ]υε ΙΚΙΊ· ίρδ3 νιτίια,

Οοηεε Ιταάϊάίήΐ τεριιαιη Οεο 61 Ραίπ', «χϊΐιιηι 3ϋ-

(ΐαειη, Γιηβιηηπε Γ6§ηΊ ει ςυί τε^ηβΐ, 3οοΐ(1οι·ε (1ε-

πιοη»ιι·3ΐ. Η«ο ϊΗΊ ροή δυιηηιαιη ίη Οβυιη εοηΐυιηε-

Ιί:ιιη ραίΐαηΐ, ηεηιιβ (]ΐπιΙ νεί'ίΐαδ ϊρ$3 δϊ^ηίΩοεί

ιιΐΐο ιπιιιΐΐ) ρβΓοϊρίυηΙ : ΙΙΜΙΊ'ΙΙΊΠΙΙ ςυοϋ υηίουδ Οεϊ

Ρίϋυδ οβπιίδαε &αη§πίιπ?. ρΒΠϊοορδ Γυβτίΐ, Ιιιιιιΐϋΐκι»

είιίεηι 3ΐΓοοΙίοηεί, εαςιιο ΐ|ΐι;ι> ςίοτίχ ςιιαηκίαηι :ι«-

οοδδϊοηοιη ίηιϋεβηΐ, Ιιπιικιιι;ι: ϊΐΐϊυδ ηαΐυτχ ΐΓΐΙχιί,

ιιΐ^οςυε ρηεύΐοΒΓϊ : ηιιικί Ιβπιεη 3 ρεηΓεοΙβ \

βασιΛεΙαν -ω θεφ χαϊ Πατρί, δταν κατάργηση

χάσαν αρχήν, χαϊ πάσαν έξονσίαν, χαϊ δύναμιν.

Λίϊ γαρ αύτότ βασιΛεύειν, άχρις ου 0% πάντας

τους εχθρούς αυτόν υπό ιούς πόδας αϋτοΰ·

Ισχατος εχθρός καταργείται 6 θάνατος. Όταν

ϋ ε?Λ»/ , δτι Πάντα αύτφ ύποτέταχται, δηΛον,

Ιτι εκτός του ύποτάξαντος αύτφ τα πάντα. "Οταν

δΐ υποταγή αύτφ τα πάντα, τότε χαϊ αυτός ό

ϊϊος ύποταγήσεται τφ ύποτάξαντι αύτφ τα

χάντα, Ινα $ ό θεός τα πάντα εν πάσιν. Επι

λαμβάνονται τοίνυν του ^ητού, καΐ τω 5θει της αυ

τών έχθρας πρδς τδν Μονογενή κατασκευάζοντες ' την

αυτού ίφραστον καΐ Ινδοξον θεότητα, ώ; καϊ πολλά-

Χΐς είιτον, άνοία φερόμενοι. Καί φασιν · Όρ^ς, δτι

λέγιι· "Οταν τύ τέΛος παραδιδφ την βασιΛεΙαν

τφ θεφ χαϊ Πατρί, δταν χαταργήση πάσαν έξον-

σίαν χαϊ δύναμιν. Αεί γαρ αύτύν βασιΛεύειν,

αχρις ο5 0\] πάντας τους εχθρούς ύπύ τους πο

ίας αυτόν. Τδ 8ε, δει, καΐ, άχρι, κα\, δταν παρα-

διδφ την βασιΛεΙαν, χρόνου εστίν ορισμός. Καί

βλασφημούντές φασι · Παύσεως καΐ χαταλύσεως του

βασιλεύοντος εστί ταύτα δηλωτικά, "Εως οί παρα-

διδφ Γ?)>· βασιΛεΙαν τφ θεφ χαϊ Πατρί. Κα\ ουκ

Γσασιν εξ ύπαρχής τον νουν της αληθείας, δτι δια τδ

μετεσ/ηκέναι τδν Μονογενή σαρχδς κα\ αίματος, τα

ίνθρωποπαθή περί «Οτου, καΐ της ένσάρκου αυτού

παρουσίας ·προ3ληπτικά της δόξης άδεται χαϊ λέγε

ται· άλλ' ουκ εκτδς της τελείας αεί καΐ ενδόξου αΟ-

τοΰ θεότητας, της μηδέν ενδεομένης προλαβέσθαι ' [) φ)8 ρΙοηί3δίιΐ)3 άίνίπίΟΙβ ιπίιΓιιιιι: ριιΐ:ιηιΙιπιι βδΐ

^ξη», ίχοΰσης δε τδ αύτοδεδοξασμένον καΐ τδ αυτό- ΟυΒΡ. ηυίόβιΐ) (1ίγίηίΐ3δ ειιιπ ϊοδβ ΟΟΓ βεδβ εΊπΗ:

τέλειον. Ωσαύτως ' περί των δυο απολογείται μερών,

φάσκων ·περΙ μεν του προσφάτου- Αόζασΰν με.

Πάτερ, εν τ$ δόξη, % είχον παρά σοΙ πρύ του

τύν χύσμον γενέσθαι, Ό δε Πατήρ, * των δύο σχέ

σεων άπαγγέλλων την δόξαν, περί μεν της πρώτης

χατά τδ Πνεύμα, ότι Έδόξασα, ίνα δείξτ| τδ αόρι

στον περ\ δε του προσφάτου, δια την ϊνσαρκον

ϋβ ρπορε δοουιιϋυπ) δρΐπΐυιη δΐο ΙοςυϊΐυΓ : Ε0ο ρίοη&εανί, πι ΐηΟηϋιιιη ςυίϋ(ΐ3ΐη (ΙοεΙβΓεΙ. Πβ τεοβη-

ΙϊοΓβ νεΓο οΐ Ι)θΐηίηϊδ δΐΐδεερίο ηβΙυΓβ, ιί ΐίετυηι

(1ίγίηίΐ3δ ειιιη ϊρ.·>:ι ρεπ

ρι·χ(1ί(3 3ο ρεΓΓεοΐ3 8ΪΙ, ιιο(|ΐι:κ|ΐι:ιιη εχίοπιηιη 3ΐηυβ

:ΐδι·ϊιΊΓι:ιιη ^ΙοΓκιιη ιπρηπί. Λ:ιιιι ιΊ Οιπβΐιΐδ ΐρ56

83 Υ8Γΐ)ϊδ εχρπεδδίΐ, ΐ]ΐι:ι: ;«Ι 3αιΙ)3δ ίΐΐιικ ρβτίεδ ρι·ο-

ρυςη3η(ΐ3δ ρβΓίίηεΓε ροδδΐιηΐ. 1ΐ3(]ΐιβ (Ιέ εη, ςιιχ

ΓβεεηΙίοΓ οδΐ, βεοίρί ΐδΐ3 ροδδΐιηΐ : (ίΙη>·ί/Ίι·α ηιε,

Ραΐετ, εα ο/οπ'α, ηηοιη Ιιαίιηί αρίιά ίε αηΐεηααηι

ηιιηιιΐιιχ βετεί '. ?3ΐβΓ 3υΐ8Π) (1η;ιπιηι ριτίιιιΐΐ! εοη-

(Πΐϊοηιπη εΐ ΙιιιΙιΊίικΙίιιιιηι ξΙΟΓίαηι

1 Ρ. άναβχευάζοντες. · Ρ. προσλαβέσθαι. » ως αυτός. * Οεεδδβ ηοηηΐΐιΐΐ δΐΐδρΐεοΓ. ' Ι ΟΟΓ. χν, 24-48.

Ιοαη. χνιι, 5. ' ]οιιιι. χπ, 28.

(ϊ) Αέγονσι γαρ πάΛιν. Οβ Ιιοε Αροίΐοΐϊ Ιοςο ν'κΐε ΗΊΙαΓϊιιιη ΠΙ), χι Ω( ΤτίηίΙ.
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Ιιίε Αροδίοϋ Ιυειίδ (1ε (|ΐιο ηιιιιο ΒβΐΐΗΐΐδ, ΐη ηυο ιΐιι-

ρΠοβιη ρεπηάε δεηδυιη Μ·πΐ.ιΐί^ ρΓοροδίιίΐ. Ν;ιηι

Ιιχε νεΛβ , Οοηεε Ιταάίάβήΐ τει/ηυηι Οαο εί Ραΐή,

3(1 Ιιυιηβηχ ηαΐυτχ, ςιιχ εεΠο (εηιροτε οοορίΐ, ϊηϊ-

ΐπιιιι ι·ι:ν»Γ.'ιιιι!;> Νΐιιιΐ. Οίνίηίΐαδ ρΟΓΓΟ Ι'ΊΙϋ <·ηιιι

ΡαΐΓβ δεηιρεΓ εχδΐίΐίΐ, ςυχ ηϊΐιϋ :ιΓπκ1 εδί, ηυβιη

υηϊ^οιίΐυδ Οοιίδ, ΥβιΊϊΐιιη 3 Ι';ιΐιν δϊηε ιιΐΐο ΐηϊΓιο,

νοί ΙεηιροΓε ρροεεϋειίδ. Α1ϊυ<ιυί ςιιοιικχίο ηη^οΐΐ

«ΙΪΓί ιΐιιι ΊΙίιιιΙ Γείρββ ΐ'.π ΙΊ> Ί ροδδεί : Βρηίΐιΐί ΰοηιΐηί

ίίίρείνειηαΐ ϊη ίε, εΐ νίπαι Λΐΐ'ιαΐηή οί»«ηιί>Γαί>ί/ ίβ'?

1>ί\ί·ι·:ιΐ εηϊιη Ηατίχ ΥίΓξί»! : Ρατίβζ /ιΐίιηιι, << νο-

αιΐιϊί ηοιηειι ε}αι ^ε^αηι. Οιιίΐιΐι.·. (Ιίνίηυιη ΥεΓίιυιη β

εοβίο (Ιϋίαρδυπι εδδε, αΐηυε ϊη υΐεπ) ΥίΓ^ίηίδ ε3Γ-

ΙΙΓΙΙΙ Ι,κΊιιιιι, ρει·Γεεΐ3ηι<]ΐιε Ιιοπαίηϊδ η3ΐυΓ3ΐη δΐιβ-

εερίδδε ηιοιίδίΓατοί, υΐ ηε ρερΓεοΐβη) εορροηβ ηαΐυ- Β

Ι,ΧΧΙΙΙ. Εχ ηυ'ώιΐϊ ΠΙιΐδίΓαπ 30 ϋεείΛΓαπ ροΐεδί Α ΟΓ'. "ίνα και ενταύθα τδ σαφές άτ:οδειχΟ:ίη περί

ων καΐ ό Απόστολος εΓρηκε, περ\ αυτού διττώς την

άλήΰειαν υποτιθέμενος. Καΐ τδ, "Αχρις ο5 χαρα-

δίδφ την βασιΛε1α^ τφ θεφ χαί Πατρί, δια Ή)ν

άπδ χρόνου αρχήν γενομένην ένσάρκου παρουσίας.

Ή γαρ Οεότης του Μονογενούς ην άε\ συν Πατρί,

δπερ έστ'ι μονογενής θεδς Λόγος εκ Πατρδς προελθών

άνάρχως κα\ άχρόνως. Έπε\ πώς πληρωθήσεται Ά

ρ'ηθεν ύπδ του αγγέλου, τδ , Πνεύμα Κυρίου ίΧ-

εΛεύσεται επί σε, χαί δύναμις Υψίστου ίαισχιά-

σει σοι ; Έπειδήπερ ϊλεγεν αύτ?) · Τέζτ) νΐίτ, χαί

χαΛέσεις το όνομα αυτού ΊηοΌνν ίνα δείςη

άνωθεν τδν θεδν Λόγον κατεληλυθότα, κα\ εν μήτρϊ

της αυτής Παρθένου σαρκωθέντα, κα\ τελείως έν«ν-

θρωπήσαντα· ίνα μη διορίας την ϊνσαρκον τε)^ίωβιν

άπδ της ένθέου τελειώσεως, μετά προσθήκης «Ο,

χαί ΙΛεγετ αϋτ^ · Διό χαί τύ γίττώμενστ άγιατ

χΛηθήσεται Υΐύς θεοϋ. Είτα · Δώσει αύτφ ό βίίς

τίν θρΰνογ Δαβίδ του πατρός αυτόν, χαί βασι-

Λεύσει επί τύν οΐχον Ίαχω€ είς τους αιώνος,

χαί της βασιΛεΙας αύτοϋ ονχ Ιστοί τέΛος. Άν-

τιδιαστελλομίνων τοίνυν τούτων Οατέρου πρδς βάτε-

ρον, τδ, Δει αύτύν βασιΛεύειν άχρις οί · κα\, Βο-

σιΛεϋσει επί τύτ οΐχον Ίαχίύβ είς τους αιώνας.

Κα\ ουκ είπεν, είς τδν αιώνα μόνον, άλλ', είς τρί'ς

αίώί-ας · κα\ πάλιν τδ, "Οταν παραδιδψ τΐρ βιια-

Λεΐαγ τφ θεφ χαί Πατρί, άντιπαρατιθέμενον τδ,ΚαΙ

της βασιΛείας αΰτοΰ ουκ Ισται τέΛος· άμφοτΐ-

ρων δε τα τοιαύτα περ\ Κυρίου καΧ Χριστού φηίά>

1)ΓΪεΙ «αηείυδ εδί, εΐ Αροδίοΐιΐδ (ΙίνΊηο δρίΐ'ίΐιι 3ίΠ3- « των, αξιόπιστων απάντων 6ντων (του μεν άγγέλ*

Ιοί), ςιιΜ ηοδίη ϊΐΐϊ νϊΐ3ΐϊδ 3ε 83ΐυΐ3ΓΪ8 ϋΐϊυδ ιηγ- " " " ·--*— * —~ ^ *—'— '» Λ— —'"-

βΙεΓϋ ρΐϋΐιι: ϊιπρεΓΪΐϊ ι!ίχεΓΪηΙ? υΐηιιηηβ 8εΓΪρΙιΐΓ3

βεειπη ίρδ3 ριι^ιιηΐ, ηυχ ηαηηυβηι 3 νεηΐβίε (1ε-

Οεεΐΐ(? Μίηϊιηε ΜΙ·», δεύ, πι 3ηΐε3 (1ϊεε1)3πιυ8,

ρΓορΙερ ϋΐ3ΐη Ιιυιηβηχ ιι:ιΐ ιι Ι·.Γ εοηίΐϊΐϊοηεηι, ςυχ 3ε-

εεδδίοηΐδ Ο3ραχβ8ΐ, εοιίδβηίαηεε οιηιιϊβ αρίίδδίιηεςυο

εοΐιχτεηί. Εΐεηίηι δι Γεςηυιη εοτίο αΐίηυο ΙεηιρυΓε

ΐΓβΑϊΐιιηΐδ εβί, εοηδεηυεηβ εβί, ιιΐ ηοη(Ιυιη τεςηεί.

Ουθ(1 δϊ ιΐ.ι εδί, ειΐΓ ύηςεΐίδ εΐ :<π·Ιι;πιμι Ιΐί, Ιβηι αηΐο,

ΐ|ΐι:ιηι ροδί !ΐΐΓ.ιπι:ιΓι»ΐΊ·ηι 3(ΙθΓ3ΐιΐ8 εδδε ρεπρείυο

ιΓκ·ίΐιιι·'.' Οε εο ςυίρρε 5εΓίρΐυΓ3 ιεβΙαΙυΓ : 0»ηι ίη-

ιΙιΐίίΊ-ϊΐ ρτϊηιοφεηϊΐιιιη ϊη οτΐιβηι ΐεηαηιιη άίοίαιη εαβ :

Ει ίάοτεηΐ βητη οιηηε» αη^βΐί Οεί '-. Ιίειη

αά άΐχίεταιη Ραΐηι '.

ι·;ιιιι 3 ρει·Γεεΐ3 ιΐίνϊιιϊιβίε βεϋβΓηερεί. Ππιπ ι· βαϋίηάβ

ίΐΐιΐιΐ αι1]εείΙ εϊιίειιιςυε (Ιίχίΐ : 800 '''''"'/»ι' >:' '/'"«'

ηαίΓβΙίΐΓ χιιιιιΊιιιη ΐυαιίηΐιιΐ' Γιΐίπι Οίί. Πΐ'ίιιιΐι: :

ϋιώίί βί Οβίίί ίβάΐΜ Οανίά ραΐτϊί £/»*, ΐΐ ,ηφηαίιίΐ ΐη

ιΐιηικι ^α^οI> ϊη αΐίτηνιη, ΐΐ >Ί φιί ς/ι» ηοη (ήί βηίι.

Ου»ηιο1)ΐεηι οαιη Ιικε βηι1)θ 8Ϊ1)Ί ϊηνΊεεπι Ο|ΐρθδΐΐ3

βδδε νΐάεβηΙιΐΓ, νΐϋεΐίοεί : ΟροτΜ ΐρ5«ιη η^ηατε,

ι/<)>,ΊΊ·. «·ΐι·.; εΐ, Ιί,ΊβΐιιΙι'ιί άοιηο ^α^οI> ΐη ΜΓΠΙ/Η, ιιΐιί

()1ι>(·|'ν:|ΙΙι!|!Ι!Ι ΓΝί, ΪΠ Μ'ΊΊΐΙ,Ι, ΠΟΠ, ΪΠ -:ΙΊ Π ΙΐΙΙΙΙ ,

ιΐίχίββε. Ιΐεηι ευηι ϊΐΐυίΐ, €ηη ΐταάΐάβηΐ τί^ηνιη Οαο

ίΐ Ραΐή, Ιιυ'ιε οοηΙι·3Γΐυηι βΐΐ, Ει τεςηί «/«« ιιοη ίπ'ί

βιιϊ» ; ί:ΐ!·.ιιΐ|ΐκ· !Ι;ΓΙ· :ι;ιιΙκι (Ιέ ΟΙΐΓΪΒίο Οοηιίηο ϊιίοιιεΐ

:κ· Γκίε ιϋί;!ΐί 3αεΐοΓ68 »38εΓ3ηΐ (η3ηι ει

Ι»(·ϊιιι1ι· : €οταηι ϊΐΐο βεείείατ οιηηε ςεηη

ΐΐΊΊ·ι·χΐ>·ίΗΐιι α ί«/ίπιθΓΜ;»ν. Νοεεδβε εβί ί^ίΐατ ιιΐ ςαϊ

:ιίι ιιιιιιιΊΙηΐϋ ;Κ!ΙΙΓΙ·ΙΙΙΙ·, ρεΓρεΙαΟ Π--ΙΙΜΙΙΙ θΙ)Ιίηε3ΐ.

^^ιιι1 ΜΙ Ί ('ΐιιιι ρεΓρείιιο ρβηεβ ΓίΓιυιη }3ΐη οϋηι Γυε-

τίΐ, εΐ ιιιυιΐιι ΒΪΙ, ε( «Ιείηεερδ δϊΐ Γε£Ϊ3 Ιιιΐιη·:ι ρυίεβίβδ

((1ιι;ιιιιΙοι|πΊι1ι·ιιΐ τεςηυιη ΡαΐΓΪ ηοηάιιηη ΐΓ3(1Ί(ΙΊΐ),

ιριίιΐ ι.ιιιιΐΐ'ΐιι εχΪ8ΐίηΐ3ΐίηιυ8? ΡβίΓειηηε «Ι» τεςηο ίη-

ΙεΓίηι εχείυδίιηι ? Μίηίπιε νεΓΟ. Κε^η3ΐ εηίπι ευιη

ΡβίΓΟ Ρϊΐΐυδ, εΐ εαηι ΓΐΓιο, »ε 5ρίπΐιι δβηείο Ρηίερ.

δει) ηϋ'κΐ βδδεπιηΐ ίδΐί ? Ουηι Ιταάίάιήΐ )·,</»» ,» Οεο

ει Ραΐτί, ΙΙΜΙΙΙ Γε§η3Γβ (1εδίηεΙ? Νεηιιηηυβιη εεΓίε.

Ουοιηοϋο εηίηι τεηιηι ίΐΐυϋ ν>,Μ-ί »η§ϋΙί Γεδροιίδυιη:

Γαβριήλ αγίου δντος, του δε αγίου Αποστόλου

ματοφόρου δντος), τί αν φαίησαν οί της

πραγματείας άγνωστοι; Μη άρα αντίθετος εΓη ή

Γραφή πρδς έαυτήν τα πάντα αεί άληθεϋουσα ; Μη

γένοιτο 1 Άλλ' ως απαρχής εΓπομϊν, δια τδ προίλη-

πτικδν της ενανθρωπήσεως, τα πάντα ίχει τη; εύλογο;)

ακολουθίας. Εί γαρ παραδίδωσι τδ βασίλειον χρόνφ,

άρα νυν οϋβέ βασιλεύει. Εί δε ουπω βασιλεύει, πω;

ευρίσκεται προσκυνούμενος άε\ ύπδ των αγγέλων «Ι

αρχαγγέλων πρδ της ένσάρκου παρουιίας κα\ έντ}

ενσάρκω παρουσία ; ως ή Γραφή λέγει περί αύτοϋ, δϊΐ

"Οταν είσαγάγιχ τύ^ Λρωτότοχον είς την οίχουμί-

γι\ν, Λέγουσα ' Καΐ ηροσχνη\σάτωσατ αύτφ αάχ-

τες άγγεΛοι θεοΰ · κα\ πάλιν · Έχάθισε*· εν

Ο ίου Πατρίς.

Καί φησιν, Αντφ κάμψει πάν γόγυ

χαί έπιγείωΥ, χαί χαταγβονίωτ. "Αρα ούν βασιλεύει

άε\ ό ύπδ πάντων προσκυνούμενος. Τί ουν εί-ωμεν'.

Του Υϊοϋ αεί βασιλεύοντος, άπδ των ανέκαθεν, και

νυν, και είς τδ εξής, έπεί μηδέπω παρέδωκί φ

βασιλείαν τψ Πατρ'ι, άρα εκτός εστί του βασιλεύειν

6 Πατήρ; Μη γένοιτο! "Εστί γαρ άμα Πατρί β«>

λεύων, κα\ Πατήρ άμα Τϊώ καΙ άγίψ Πνεύμαιι.

'Αλλά τί λέγουσιν ; "Οταν ΛαραΒιΒφ το βασίΛειοτ

τφ θεφ χαί Πατρί, παύεται αύτδς του βασιλιύειν ;

Μη γένοιτο 1 Έπε\ πώς πληρούται τδ, Καί της βα~

σιΛεΙας αύτοϋ ουκ εσται τέΛος ; Αλλ1 ίνα δείξι,

• Ι,ιιο. ι, 5δ δ(Π. ' ΠεΙιρ. ι, Ο ; Ρδ?1. χενι, 7. ' Ηε1>Γ. ι, 3. » Ρΐιϊΐΐρρ. ιι, 10.
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δτι ούίεν εν τψ Υΐψ πεπλήρωται, οΟτε πληρούται Α Ε( τε^ηϊ ς/ιυ ηοη ετίί'βηίι? Ηοο ϊςίΙιΐΓίίβηΐίίοΓ.ΓΟ νο-

άφηνιάίον χα\ Ιδιάζον της του Πατρδς ενώσεως, Ιιιίΐ Αρο8ΐοΙιΐ8, πίΙΓιΙ ιηιρίοΐυηι ίιι Ρίΐίο, ίηιρίβπνβ

χα'ι ένδς θελήματος Πατρδς, χα'ι Υίοΰ, χαΐ αγίου ςιιοά 3 ρΜεπ>3 801 οοη]ιιηεΐϊοηβ , βΐηιιβ «ϊ>8

(Πνεύματος. Όρώμεν γαρ χα\ ενταύθα ως -:.ν. αύ- εαάβηιςυΰ Ρίΐπϊ, εΐ Ρίΐϋ, εΐ δρίπΐυδ $3ηοΐί νοίιιη-

;τοΰ τοϊ ϊίοΰ είρημένου ', βτι "Οταν χαραδιδφ την 1816 (ΙΙβϋΓβρβηβ 8ΪΙ, ηιιΐ δβ]ιιηοΙιιηι. δίφιίιίοιη βΐΐιοο

βασιΛείαν τφ θεφ καΐ Πατρί, όταν

',χάσαν αρχήν, καΐ έξουσίαν, χαΐ δύναμιν ως

αύτβΰ του Υίοΰ παραδίδοντος την βασιλείαν, κα\

χαταργοΰντος πδσαν αρχήν, χα\ τα εξής · καΐ το,

Δει αυτόν βασιΛεύειν άχρις οί 0$ χάντας τους

(χβρονς ύχύ τους πόδας αυτόν · ώ; του Υίοΰ τα

πάντα ποιοΰντος, κα\ αΰθεντοΰντος, καΐ έξουσιάζον-

τος, καΐ τψ Πατρ\ παραδίδοντος συν τη βασιλεία

τους ύποτασσομένους.

ΟΔ'. Είτα λ·:πδν μεταβαίνει ει; πρόσωπον έτερον

«άλιν · Τον Πατρ&ς υποτάσσοντας πάντα τφ Υ1φ·

χαί φησι· Πάντα ύπέταξεν υπό τους πόδας αυ

τόν· ίσχατος εχθρός καταργείται ά θάνατος. 00-

χέτι δε άπδ προσώπου Πατρδς μόνον, ουδέ άπδ προσ

ώπου Υίοΰ μόνον, άλλα μεσαίτατα των προσώπων

Πατρδς και Υίοΰ, φησίν "Εσχατος εχθρός καταρ

γείται ό θάνατος. "Οταν δε εϊπ^ι, δτι πάντα αύτφ

ύχοτέτακται , ήθελον έρωτησαι τους αυτούς, άπδ

προσώπου τίνος τδ, εϊπ$, λέγει; Τδ γαρ βάθος των

μυστηρίων του θεοΰ πνευματικώς τους σαρκικούς

χρίνει. Ό γαρ σαρκικός ου δέχεται τα τον Πνεύ

ματος" μωρία γαρ αύτψ εστίν. ΈνταΰΟα γαρ, "Οταν

; .-.;,·. δτι αάντα αύτφ ύχοτέταχται, ει μεν ό Πα

τήρ λέγει πρδς τδν Υίδν , ελλιπής ή πραγματεία ·

υπέταξε γαρ 6 Υίδς τα πάντα τω 'Πατρί· ει δε άπδ

Ιοπι <1ι' Ρίΐίο ϊρδΟ ιϋι·Πι:ιι ιιιΓπιιηιΙνι'Γΐίιιιιι^ : (.Ήι/ι

ΙΐΊΙΐΙΐΐΙιΊ'Ίΐ Τ,', ,!,!!:;· 1)^0 ΐΐ ΡοΙΤί , £11111 ΐΐι'^ΐ ΙΊΙ.ΐ-Ο'ίΐ

οιηηαιι ρήικψαΐαηι, βΐ ροίίίίαΐίΐη, ΐΐ νίηαίειη, ΙΒΙΙ-

Ι]1ΠΙ1Ι ΡΙ1ίυ8 ίρ$0 νι'μΙΙΙΙΙΙΙ ΐΓ»(1;'.1, 3ε ]ΙΓΪΙΙθίρ:|ΙΙΙΙΙΙ

ΟΙΙΙΙΙΙΊΙΙ (1(·^ΐπι:ιΐ , οίο. Αι) Ιικο, Οροτίεί, ίηηυϊΐ, ίρϊκηι

τέρπατε, άοηβε ροηαΐ ^η^ιη^^03 «κ6 ρ«ίίί>Η5 ίκίί,

ςυβδΐ Ρί1ίιΐ8 οιηηϊβ ροι-Πείαΐ, 3ε ΡΓΟ αυοίοΓίΐηΐε δυ»

οΐ ροΐθ8ΐ»ΐ6 πιοίΙεΓοΙιΐΓ, ει ΡαΐΓΐ (Ιεηίςυε υιιβ ουη»

Γββηο 8υΙ>]οεΐθ3 ο(ΤβΓ3ΐ.

ίΧΧ1\. Ροβΐ ΙΐίΕΟ 3ΐΐ3Γη 3ά ρεΓδοη^ηι

Ραίϊβ Ρ'ιΐίο >;ηΙ·]ίΐΊι'ΐιΐι: οηιηία; βΐ : Οηιηία ,

ίιΐφπΐ, ««/> )ΐι'<Ι'ιΙ>Ηχ £/«$, ηονϊαίηιΐ! ίηίηιίοιίί ιίειίτικ-

ΙΙΙΓ >ηοτ$. Πιϊ ηοη 3ηιρΓιιΐ8 εχ ροΓδοηβ ΡηΐΓΪ8 ι!ιι:ι-

ΐ:ι\:ιΐ, ηοςυβ εχ βοΐίυδ ρβΓ8θη3 ΡίΙΠ, 50(1 Λαηςυ3ΐη

:ι!ι ;ι1Ί:ι ίηίορ ΙΙΙΓ;ΙΙΙΚ]ΙΗ: ΐηΙθΓ]οοΐ3 8υΙ)]ίείΙυΓ : Λ'<>-

Ι'ίΛΛίίΗϊίΛ ΊΐΐΊΐΙΙΗΊΙΛ ΐΙίΟ,ΙΐΊΐίΐΗΙ' 1ΙΙΟΓΚ. ('.ΙΙΙΙΙ ΙΙΙίίί'ΙΙί <1ί-

π!, οιηηία Ιιιιη· βαβ ίτιύμαα, ΙιΙιιΊ ίΐΐυδ ΐηΐθΓΓθ^3Γ6,

ευ]υ$ βχ ρβΓ8οη3 νοχ ίΐΐιι, ιΙί<·ίι , ρι·οηιιη(ί3ΐ3 $Ίΐ.

δίηυίάεηι άίνίαοΓυηι ιιιχ >(Ι:ΙΊΟΙΊΠΙΙ βΐιίΐυύο εηηΐ3ΐ63

Ιιοιιιίιι,·-, 8ρΪΓΪΐ3Γιΐ6Γ ιΓιίικΙίΓ.ιΙ : Λ η,/ί ΐΊΐηΐιιΙίχ ηι,η

ρβτάρΐι (α ιιαιι- 1>,ϊ ίνηΐ'; βΐυΐΐϊΐίβ βηίηι 681 ιρδί.

Ηχο εηίηι, <-««; <Ιί<·ίι οηιηϊα βί βαε ΜΙ (·_/><·/«, 8ί ίΐ:·.

:ιι:ι·ί|ι':.ι;ι[ι11·, ^ΙΙ3δί Ρίΐίο Ι'.ιΙι'Γ (Ιίχεπί, Π13Π03 (·!>1

30 (Ιι;Γι.'(·|;ΐ 113ΓΓ311Ο. Ο.Ιΐίΐ>ρθ Ρίΐίυδ ΟΐηηΪ3 Ρίΐΐΐ'ί

ϋΐΧι](·1·ίΐ. Νίΐΐ 61 Ι'ΪΙίί Ρ6Γ80Π3 ΠΪΠΓρίΙΙΙΠΙΙ ρΐΐΙΐ'ΙΐΙΓ

«ροσώπου Υίοΰ Ά,Όταν -'ί-'ι,Γ Τα χάντα αύτφ ύπο- ί>ΐιιΊ ίρδυιη, ('.ιια, άίοϊι : ΙΙαί·.· βηιηια κκΐ^ι·* ΐιι, ηοη

τέταχται, λέγεται, ελλιπές τδ φρό-/ημα, ότι μελλητιχά

τ»α εν θεώ, ή εν Πατρ\, ή εν Υίω λογίζεται. Τις δε

εστίν 6 λέγων, ότι χάντα ϋχοτέταχται ; 00 γαρ εΐπεν

"Οταν είπωσιν. Εί γαρ ην τοΰτο του Υίοΰ,τδ, "Οταν εΐ-

«ωσι, λεγόμενον,ήδύνατοπληροΰσθαι ή έπ\ τους αγγέ

λους, ή" έπΧτοΰς ύποταγέντας. Επειδή 6£ άνω έσήμανε

τδν Υίδν ύιτοτάσσοντα τψ Πατρί, χα\ παραδίδοντα,

χα\ τδν Πατέρα ύποτάσσοντα τω Υίψ τα πάντα , πε-

ριελείπετο δε τοϊ; λεξιΟήρίσι τδ του Πνεύματος αγίου

πρόσωπον · τούτου ΐνεκα άπαρεμφάτως μετά τδ

πρόσωπον του Υίοΰ, χα\ τδ πρόσωπον του Πατρδς,

τδ πρόσωπον όπέφαινε του αγίου Πνεύματος , του

αναγγέλλοντας άε\ τα Πατρδς κα\ Υίοΰ, κα\ διδά

σκοντος ίνα μη ελλιπή ποίηση την τελείαν γνώσιν |, ϊ(]βο Γαείυηι 681, ηο 802 ·"' ρεΓΓεοΐ3ΐη Τι·ίηίΐ3ΐϊ«

της περί ' Τριάδος χα\ της ένσάρχου προσληπτιχής

δόξης παρουσίας. Ε7τα,φησ\ν, ίσχατος Αχθρύς χατ-

αργεϊται ό Οάηιτος. Ό δε καταργηθείς πεπέδηται,

ούχέτι ενεργών δ ενεργεί, ουδέ £τι υπάρχων · χα'ι

γαρ κατήργηται.

Η1ΪΗΙΙ8 ΝΓΙΙΜΙ* ίρ8β (ΙιΊίι'ίΙ, 00 ΐρίΟιΙ Π10Γ3 (]Ιΐ:θ(ΐ3Π)

30 Ι3|·(1ί(38 Πι·(Ι, 8Ϊν6 ΡίΐΐΓί, 51Υ6 ΡίΙίΟ ΐΓίΙιΙΐίΙΙΙΓ.

0_ιιΪ8 ί^ίΐυτ 081 (|ΐιϊ ΜΐΙι]ί·α<ι εαβ ιΐίι'ίι οίΗηία .' Νοη

ΓΠ'ΙΠΙ βεπρίυιη ε$1 : Ουηι ιϋπιπί. Ν3ΐη $1 ;κ! Ρίΐϊυηι

ΓβΓειτί (Ιι·Ιιι·ι·ι·1 ίί,ίικί, ('.ιιιη ιϋοιπίΐ; λ Γ! Λα .111-ι-Ιο.ΐ,

νι·| :ΐι| 008, (|Ιιί ΜΐΙψ-ι'Γΐ 811ΠΙ, ρι.Ί ΐίηιΐΐ'ι: ρθ&801. ^^III

ν€ΓΟ (ΊΙΙ11 31)163 1':ι!π Ι' ΠΐίΠΙΙ 01111113 81ΐ1)]θθί886 30

ΐΓ3ϋί(1Ϊ88β (Ιοουϊβββΐ, 3ε νϊεί$8ίηι Ρϋίο Γ;ιΐι·<·πι οιη-

η'ια ΜΐΙ^ΐΊΊΐΜ·, νοευιη ροιτο Ο3ρΐ3(οι·ίυιι$ υη3 δρί-

ΓίΙα8 Μ:ΙΙΙΙ·Γ| ρΰΓ80ΙΙ3 ΓΟδΙαίΐΙ, 05 ϊΐΐ Ρίΐίί «(·. Ρ31ΓΙ8

ρβΓ8θηΪ8 5ρ°ΐΓΪΙυ8 ββηείϊ ρεΓδοηαηι ηοπ 6χρΓ6886,

Μ'ίΙ ίΐιΐίΐΐίΐι- ΜΐίΛ.-ΧΙΐίΐ, Γ]!!-, νίΐΙΐΊίΐ'Ι'Ι ^|ΙΪΙ ίΐΐΐί-, Ι|ΙΙΪ

Ρ31ΓΪ8 €( Ρίΐϋ ,ιι ( ;ϋ;:ι ιιιιιιΐί:ιΙ 3ε |ΙΙ·ΙΙ!ΙΜΊ·|. ΠιιιιιΙ

Γ! Ιιιιιιι,ιιι:·.· ιι:ι!ιΐ)·;ΐ! , 3(1 (|!ΐ;ιιιι ^ΙοΓΙΧ ΓΐΟΓΪ

ηοοθδ&ίο , εο^ιιίΐίοηοηι (ΐυί(1ρί3ΐη ί1οο88ϋΐ. Οείηιΐί

Ηον'ΐ3»ΐιηηι, ίηιμιίΐ, ίιιηηίηιχ άκ&ΐηιίΐντ ηοη. ΡΟΓΓΟ

<|ΐπ (ΙεβΙπιίΙαΓ (|ΐιθ(Ιαιηιηο(1ο (Ιβΐϊηβή νίηι:1υ8 ίηίοΐ-

1:μϊΐ:ΐΓ, ΠΙ ςιιθ(Ι Γ300ΓΟ 5θ1θΙ)3ΐ, ΠΟΙ1 ΙΙΗΐΠ.ιΙπι· 3111-

ρΐίυβ, αϋεοςιιε οιιι» ιΙοΒίΓυοίυβ βίΐ, ιιοη 3ηιρ1ίιΐ8

ΟΕ'. Τϊ ουν οί τδ συνιέναι τας Γραφάς άγνοοϋντες

Ιχουσι περ\ τούτου λέγειν; Δει ήμ4ς άρα λογίσα-

σθαι --.-;·. του Υίοΰ, δτι αργήσει του βασιλεύειν.

Εί ούτως Αρα εΤχεν ή λέξις. 'Αλλά άσεβήσομεν χα\

αύτδν μετά των Οποτασσομένων έναριθμήσαι μά-

Ι.\\ V. Οιιία ίι,Ίΐιιι Ν;ΙΙ ι·;ιι :πιι Ι.ίΐ1ιτ:ιιιπιι ίιιιρι:-

ι ίιί 63 (1β ΓΟ ύίοβΓβ ρο$8υηΙ? Αη ϋε Ρϋίο εο^ίίβη-

Ίιιιιι ιιο1)ί8 ιίίπιΐ 63(, Γ€§η3η(1ΐ Ιίιιΐ'ΐη υηη»3ΐη 6886

Ι,ιοΐιιι ΊΠΙΙ ? 5ί ΐ|ΐιίιΙ(:ηι Ϊ13 868ε ΊΙΙ.ι ΤΟΧ Ιι:>ΙιοΐΐΙ. Αΐ-

ςυί ϊπιρίυιη (|ΐιί(Ιι.·!;ιιιι α ηο!>Ϊ3 ^ιΙηιϊιΐοΐυΓ, »ί ϋΐυιη

. ϊίρημένον. ' Γ. «ερ\ της. ' Ι ΟΟΓ. ιι, 14.



η-π Β. ΕΡΙΡΙΙΑΝΗ

ΐιι ϋοΙχΙίίοιΊΐιιι ϊίΙΓι οπίίηοιη ΓΟΐϋβΟΓΟ τοΙυβΓίοιαβ, Α λίστα, μετά τδ ένεργεΐν ο5 ένήργει παυομένου.

ιιΐ ουιη οριΐδ ΜΙΙΙΙΙΙ ρΠΒεΙΐΙβΓΗ, αϊ) ;ιμι·ιιιΙο ι.1ι·χΪ!>1:ιΙ.

δβιΐ α&δ'ιΐ 3 ικιΙι'ΐΛ (αιπ ίηιρϊα ιΐι- Γ,Ιιπ^ΐο δεηΐεηΐία.

Νΐ'.ικι ΓΙΙΠΙΙ , ΐ|ΐιί ιιιιΊιΙιΊΐι ίη ίρΜίιιι (·π·(Ι;ιΐ, 3ΐι( «ρε-

ΠΊ ει ίΐιιϊιηιι, ΐικίί^ηιιιη ι[ΐιί<Ιιμΐ;ιιιι <Ιο ίΐΐίιΐί §ΙθΓΪ3

)ιι·;(·ιΙίι·;ΐΓι· ιιιιΐ ιιικϋπ' «ιΐΛΐίιιι-ΙιιΙ : ΓΐψίΜΐΐΓΐιΙι ρπ·-

ρεταιη ίεΐί, εΐ α1>$υπ)β $εηΙίιιηΐ. Οχίοηιιη οιηηία

83ΟΊ8 ίη 1,'ιΐΐιτί^ (Ιοιπιΐιιι· : €ηιη άίίίΐ , Οηιηία ϋΐί

.·,?</' /ιτ/ΐί χιιιιΐ , ΙιιιιιιΙ <1><1)ίη»ι ήπια ρΐΊΐΊο· ίΐΐιιιη ηιιί

»ιιί>}ΜΪί ίΐίί οηιηια. ΟΗΪ» αυίειιι $ν!>}βεΙα εϊ /Ίί«π'»ι<

οιιιηία, ΐκιιι· ιΊ Ι'ΊΙίιιχ ίρ&β ι>ι<Ι']ίΐΊ?ΐιιι· ει φύ χίΙ>ί ίκί-

/.'<';( ι.ιιιΐιιίιι. Γι (|ΐκκ1 ίηίΐίο (1<·<·1:ιι·.ινί1 ;ιημι·Ιιι>, 081-

ΐ|!ΐι· Ά ηοΊ)Ϊ5 Ιιιιίο Ιοοο ρΓορίει· ίιΟΐηίΐαίοιη αο δίιιιί-

Ιίΐιιάίηβιη αι1]ιιηοΙυιη νίιη οιηηβηι ιϋνΊιιί \Ί·ι Ιιί οοη-

κειιΐ3ηεε 30 ρβΓβρίουβ ·1ΐ!<·1;ιιτΐ. Ν:ιιη Η

Άλλα μη γένοιτο! Ουδείς γαρ των εις Χριστδν πι-

στευόντων , καΐ έλπιζόντων εν αλήθεια, διανυηΟήκ-

ται άπρεπώς τη αυτού δόξτ) λέγειν, ή1 άκούειν, ως

οντοι ματαίως φρονούσι. Πάντα δε ή θεία Γραφή {'.·>

δάσκει · "Οταν εϊχ^ · Πάντα αύτφ ύποτέταχται,

δηΛονότι έχτύς του ύιίοτάξαντος αντφ τα πάπα.

"Οταν δε υποταγή αϋτφ τα πάντα, τότε «αϊ αυτός

ό Υΐύς ύποταγήσεται τφ ύχοτάξαντι αύτφ ΓΟ

πάντα · όπως τδ απαρχής ύπδ του αγγέλου στ μιν-

θ£ν χα.\ ενταύθα δια του ομοιώματος του λόγου συ-

ζευχβεν, την φράσιν πάσαν της δυνάμεως του Λόγον

άποφάνοι ακολούθως τε χα\ τηλαυγώς. 'βς χαΐ 6

Λγγελος τδ δμοιον Ελεγεν , άνωθεν μεν σημάνας τδν

Υίδν, είτα μετά προσθήκης περί της ένσάρκου παρ-

ϊιίοιιι ρι·οροη>θ(1ιιΐΜ «Ιίχίι , ουιη £ίξηϊΩθ3ΐο ΟοΊ Ρίΐϊο, Β ουσίας την συνένωσιν δηλών , ότι Αιύ χαΐ τι γΐ?-

ν έχ οΌν (μετά προσθήκης του, χαΐ αγίου),

ΥΙός θεον. Δια τοι τούτο καΐ τα

τοιαύτα, επειδή τδ, χαΐ δω, χα\, τύ γε^^·ώμε^^^

κΛηΟήσεται Υίίς θεοΰ , τούτου Ενεκα αϋτδ; 4 Υί6;

ύποταγήσεται τφ νποτάζαντι αύτφ τα πάντα, ίνα

μηκίτι τδ σαρκικδν σαρκικδν ε"η τη δυνάμει, άλϋ

συνηνωμένον τη Οεότητι, τδ σαρκικδν ε!ς μίαν Ιν·

ωσιν συνηνωμένον, συν Πατρ\ βασιλεΰον χα\ άγίφ

Πνεύματι, Οδ της βασιΛείας ονχεΊτται τέΛος, Κίί

έξότε μεν ανέστη, αρχήν λαβδν τδ , "Ινα }} ό βίόί

τα πάντα εν Λασι · συνήνωται γαρ δμοΰ εΐ; μΙ«ν

την αϋτοϋ θεότητα ττνίυματικως τδ σαρκικόν ί

λέγει· Τούτο ιίοιε'ιτβ εις την

Μΐ1)ίιιιΙι· (|ΐιί1ΐΜί,ι];ιιιι αϋιΐίΐίδ, 38$ιιηιρ(3) ΙιοιιιίιΓικ ικι-

61 ΐΊΐιιι ΥΙΊ 1)ΐι ι:οιι]ιιικΊ:ΐ! πιειιΐίοιιειιι ϊΐφΜ'Ίΐ :

ίικ|ΐιΊΐ , βί φιιιά ηαι^^11ί^ <;.>· 1 1! (ιιΐιί ιιηι-

Γίΐίιι» Οεί '. Ου»;'ουπι ϊΐα

βϊηΐ, «ο νοοββ ϊΐΐχ, ρτορίετεα, οΐ, φιοά ηαΜεΐντ ίο-

Γίΐίΐα Ιΐι'ί, ΙΙΜΙΙΙ|Ι:Ι|;Ι> :ι!ι ΗΐιμιΊο ΓιΚΜΊΐιΙ,

Ρίΐίαδ βί 8υΙ)]ίοϊβηι1ιΐ3 άίεϊΙυΓ, ί/«ί χίΐ'ί ιοιί-

ί(ΐ/ΐ)ι'(·ϊ/ , ιιί ιιε ιμιο.Ι ι:ιπι;»Ιιΐ επί αηιρίίυβ δίΐ

νπΐιιΐι· (Ίΐπκιΐι' , ήοιΐ ΙΊΙΙΙΙ (ΙίνϊηίΐΗΐε (·οιι]πιΐΓΐιιιιι :

ϊϋιιιΐ, ίη(|ΐΐ3ΐιι, Ίρδυιη Ο3πΐ3ΐε ίη ιιηιιιιι (Ίίριιΐηΐιιηι

('ΐιιιι Ι)ι·ο, οΐ ΙΊΙΙΙΙ ΡαίΓΟ, 30 δρίΓΪΙη δαηοΐο

Μ1ι:(1 οϋΐΐιιεηκ, £ι/;Ίί5 ηοη «π< [Ίιιίι. ΰιψίδ <

εχ ςηο π-υιιιΤΓχΊι, νείιιΐ ίιιίΐιιιιιι 3θθορί(, (.'/ ίϊΐ .

οηιηία >η οηιιιίΐηιχ : ηιιοά ίη υιΐ3Γη (Ιίνίηίΐ.ιίοιιι βρ'Γΐ- <!ως της παρυναΊας τον ΥΙον του άν0[ώχον '

ΙηϋΙβΡ βίΐ ίΐΐιιϋ οητηίΐΐε οοιφιικίΐυιη. 8ι:ϋ ςυοά ϊΐβ Οντως δψεσθε αυτοί; δντρόχον Ιδέτε αντίν άνα-

Λαμβανόμεί-ον τότε λοιιδν πάντων τελειωθέντων,

κα\ μηδενδς των πρδς πλήρωσιν υπολειπομένων1 των

έπ'ι την αυτού θεότητα άναφέρειν τδ, "Ινα ^ ύ θείς

τα πάντα εν αάσιν, ίστι σημαινόμενον, ϊνα μη εΓη

διαίρεσις · ου γαρ εστίν, ϊνα μη νομισθή" πολυΟεία.

Μία γαρ εστίν ή δοξολογία. ΟΟτε γαρ νυν ως τυρϊν-

νών 6 Υίδς οϋχ ϋποτέτακται τω Πατρί, οίίτε ύποτί-

τακται ως δούλος, και έξουσίαν μη Εχων, 4*

Πατρδς γεγεννημένος της αυτής φύσεως, κοΛ τη;

βΰτής Οεότητος , ούτε τότε κβτά Ελλειψιν, β6«

κατά ύπόβασιν, ούτε χατά ανάγκην, ή χατά λέξιν'

υποτάσσεται τω Πατρί · άλλ' ώ{ Υϋς γνήιιο;

μονογενής , συν Πατρ\ βασιλεύων άε\ εις μίϊν

ηηίπτα 30 ιΐίνίιιϊΐιιΐο ρπειίίΐυδ. Νειμιε Ιιιιίο ρΓορίοπ Ο ενότητα, ΧΛ\ εις εν γέρας τιμής άνάγων τ^ν

!πΐ|ΐιί[ιιι· : !!οί (ικϊι,' \η ηιααηι οοιηηιβιηοηιϊιοηΰηι,

<ίοη(Γ· ινη'ιυΐ Πΐήΐί Ιιοηιίηίί -. Ιίειη : Νίτ ίΐΐιιηι ΐίάί-

Λι/ι'». φιαιιηιΙιηαίΙιιΐΗ Γίιΐϊχΐϊα Μ(εηΛΐηΙΐΐη ίιΐ ι'ιιΊιιιιι3;

803 Ιι"" ιίοιιιιιι» ρίΜ-ΓΐΜ,Ίίϊ οηιηίϋιι$ , ηοο ιι!Ι;ι η:

ρι·χΙεΓΠΐί$$3 , ;ιι! ίρίίιΐίί ιΙίνίιιί(;ιΐι·ιιι Γενοοαίιιηι ίι ί

οιηιιίβ ΐ','κΙΐΊΓΐ ί!Ι:ι νβι·1)3 (ΙοιηοηβίΓβηΙ : Ι ι «// /)(·«»

υηιιιία ίη οηιιιίΐιιιχ , ηε <|ΐιιι 5ΪΙ (Ιίνίβίοηίϋ Βΐι$ρίθίθ ;

ΐ|ΐι:« ηιιΐΐιι εβί , υΐ ηοη ιΐΐ'οπιιη ηιυΐΐίίικίο Ιίιι^ιΐιιι·.

Ν;ιιιι υιΐ3 (-.Μ ρι·ι>οιι;ιπιιιι οιηηϊυιη 30 8ίηςιιΐ3ΐ·ί$

§1οι·ία. Ει νβρο ιιιιιι ηααίί ΙγΓ3ηηί(1βηι ιΐϋΐιι·ρ;ιι·ίι Ι'ί-

Ιίιΐί, ΡϋΐΓΪ ιικιιΐΐ) ηοη »ιι1ι]ί(·ϊΐιιι·, ηβςυο Ιαη(|ΐΐ3ΐη

8Ρ.ΙΛΊΙ5 30 ρ|·θρΐΊ3 ρΟΙΟ&ΙίΙΙβ 03ΓΟΠ8 ΟίϋίΠΙ «ΙΐΙι,ί'κΊ-

ΐΐ!ΐ·, ουηι $ίΐ 3 Ραΐτο ρεηΊΐυβ, πκΐι'ΐιιιιιιο ΙΊΙΙΙΙ ίρ$ο

ιιΐΐιιιιι (ΙοΓβ(·Ιιιπι, :ιιιΙ νιΊιιΐ ίπιηιίιιυΐίοιιεηι οαρίΐίί,

αο ηεοβββίΐΐίειη, βίνο ροΐε$ΐ3ΐϊβ αΙίΓο^βΙΐοιιβιη Ραΐή

κιιΙιμίΊΓίκΙιΐδ 851 ; 88(1 ρβΓΪηάβ 30 ζβΓηιβηιΐδ οΐ υη'ι-

οιΐ8 ΪΊΓιιιβ, ηιΓι οιιιη ΡαΐΓβ ροΓροΐυο τεβηαΐ, βί η(1

ιιιΐΓίαι 8ίη^ιιΐ3ΓίΙίΐΙειιι , 3ΐφΐε ιιηιιιιι (Ιεου8, εΐ Ιιοηο-

νοηι ΟΓοαί.ΐΗ ι·οβ οιιιηβδ τενοοβΐ, ει ΕοοΙβ8Ϊ3ΐη βυαηι

ίιι&ΐίΐιιίΐ , ΙΊ »ίί Οειιι οηιηία ίη ιιιηηίύιιχ. Οιΐ'Πίϊαηι

υιιη εδί Ρ;ιΐΓ'ΐ8, 61 Γϋϋ,εΐ δρ'ΐΓΪΐυβ δβηοΐΐ (Ιϊνϊιιίΐ:\κ,

(Ιοιηΐηβΐυδ υηυδ, κίη^ηΙαΓίειμιο ςίοπβ; ίΡΠίο ροιτο,

ΐ:ιικ(ΐι:ιΐιι βΐ) ςβηηαηο ΡίΠο, Ρϋΐπ, υΐ ραΓ ε$1 ΙΙΟΙΙΟΓ

ΐπΐηιίΐιιι· : ηεο ιιοιι βί » 8ρϊι·Ίΐιι 53ηοΐο, οιιιη 3 ΡΒ-

ΐΓβ ει ΡίΓιο ιιηιπιικ· βΐΐ 3ΐίεηυ$. Ρ3θί·8$3ηΙ Ιΐ3(]υ6

πασαν κτίσιν, κα\ διδάσκων αυτού την Έκκλησίαν,

"/να ^ ό θείς τα Λάντα ΐτ πάαι·. Έτιειδί; μί*

έατ\ν ή θεότης , μία ή κυριότης, μία δοξολογία Πα

τρδς, Υιού, κα'ι αγίου Πνεύματος, πρεπίντως τιμη

μένου του Πατρδς ύπδ του Υ!ού, ως γνησίου Υΐβϋ,

και του αγίου Πνεύματος , ως ουκ αλλότριου ίντοί

ΙΙατρδς κα\ Υιού, ΚαΙ άποχλειέσθωσαν των καώ

του Υίοΰ του θεοϋ χαϊ του αγίου Πνεύματος ?λι-

σφημουντών αύτο\ οί λόγοι , χα'ι τα έπινοή ματ? τη;

πρδς τδν Υίδν κα\ τδ αγιον Πνεύμα Ιχθρας. Και Ετι

πάλιν τα χακώς ύπ' βΟ-ών έτξίνοούμενβ φωρίσαντε;

άνοτρίψομεν.

1 ίιιο. ι, 55. » Ι,ιιο. χχιι, 19 ; 1 ΟΟΓ. χι, 2*. · Αοΐ. ι, 11. » Μιιΐίΐυβ Ιοουβ. · Γ. ληξιν,
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:ιι £,Γιιηι<Ί)1:ΐΐ|ΐ.ι:

, βί Ιιοο Ιοοο ραΐβΓαο-ι.ι

ΓοηΙιιηιεΙϊοδΟΓίιηι ίιι 1>··ί Ι· ίΐιιιιιι, »ε δρϊπΐυιη · 83ηεΙαιη ΐηιρϊχ νοεε8, 3ε

υιιιηί ίιι βυδιίοιη Ιιοδίίΐίΐηΐε τεΓιτία. Νο$ βυίειη εχΐεΐ'3 ιιιαίϋ ιιΐι Ϊ11ίί>

<ΙίΙιΐ(·ιιιιΐδ.

Οφ. Πάλιν λέγουσι (Ζ) των εκ του Ευαγγελίου λέ- Α ΙΛΧΎΙ. Αΐϋδ Ι^ίΙιΐΓ οχ ΚνηηζοΓιο ρι·ο|;ι(ΐκ ί

ξίΐς τινάς, χαί φασιν Δια τ£ υΰ δύναται ποιεϊν

ουδέν ό Τίύς άρ' εαυτόν, εάν μ}\ Ιδ^ τύν Πατεί η

χοιοΐντα; Κα\ ου νοοΰσιν απαρχής τα λεγόμενα,

ότι καίτοιγε 6 Πατήρ ου πρότερον έποίησε, καΧ ύστε

ρον 4 Υϊΐις έτεχνάιατο. Ποίον γαρ ούρινον έποίησε

χαΟ' εαυτόν ί Πατήρ, ίνα , ά-ο του τύπου του πρώ

του ουρανού λαβών το ομοίωμα ό Υϊος, ούτως έργά-

σηται ; 'Λλλ' οϋο^'ις τούτο δύναται δεϊξαι των την χα-

χίαν έπινοούντων. Εν 4ΡΧ?7 "ι*Ψ ίχοίησεν ύ θεύς

τίν οϋρα*·ύ>· χαί τι\ν την 'Αλλ' άμα εν άρχί) £ν τη

χοιμοποιία φάσχει · Ιίοιήσωμεν άΐ'ΟρωΧον χατ'

είχύνα Ί\}ΐετέραν χα) χαθ' όμοίωσίί". ΚαΧ ουκ είπε·

Δεϋρο, ποιήσω και υποδείξω πώς έργάστ). "Επειτα

δε, Καΐ εχοίι\σεν ύ θεύς τύν άνΟρωχον. ΚαΧ ουκ

εΐπεν, Έποίησε, καΧ έδειξε τω Υίφ πώς δει ποιεϊν

τον ανΟρωπον. Οϋτε γαρ εν αγνοία ί)ν 6 Υίος, ίνα

μετά τί> μαΟεΐν τίχνην, τότε τα εξ αυτής έργάσηται.

'Αλλ' Ιπειοή πάλιν έλΟών ό Κύριος ημών την σάρκα

ένεδ^σατο, και άνθρωπος έγένετο, κα\ εν ήμϊν συν-

ανεστράφη , είχε δί προς τους Ιουδαίους τον λίγον,

ο?τινες ένόμιζον αυτόν τα του Πατρί/ς καταλύειν, βου

λεμένος άναγαγεΐν την διάνοιαν του μη προσέχειν τη

αυτού ένανΟρωπήσει μόνον, Ελεγεν Ουδέν χοιεΐ ό

Ώύς, εάν μη ϊδςι τύν Πατέρα χοιονντα · ίνα δείξβ

το ίργον του Υιού είναι ϊργον του Πατρός, κα\ τ!/ν

Πατέρα εϋδοκούντα επί τϊ; αυτού της πάσης εργασίας

'.:,-:,,·:·!·.!. Οΰτω και κατά άχολουΟίαν καΐ τάς αλλάς

λέξεις προοχόπτί.ντες, ως θήρες, κα\ ελεγχόμενοι

άπίι προσώπου της του λόγου αστραπής, της άλη- (

θείας διωχθήσονται. "Αστραψον άστραχήν , χαί

σχορχιεΐς αυτούς· έξαχόστειΛον τα βέΛτ\ σου, χαί

συνταράζεις αυτούς.

ΟΖ'. Πρόσκειται γαρ ταύττ) ττ, λέξει αν ' άναλέγουσι

καΟ' ε'φμον, κα'ι λέγουσιν άπ6 του Ευαγγελίου · Ό

γαρ ΐΐιΐϊίιΐ _-(.<>? τύν Τΐύν, χαί χάί·τα δείχννσιν

αύτφ . & αυτός χοιεΐ, χαί μείζονα τούτων δείξει

αντψ έργα. Ινα ύμε'ις θαυμάζατε · καΧ πάλιν Ό

Πατΐιρ εγείρει τονςνεχροϊις, χαί ζιχιχοιεϊ. "Ομοίως

χαί ό Τίύς οίις-θέΛει ζωοχοιέϊ· κα\ πάλιν Ονδέί-α

γαρ ό Πατΐιρ χρίνει, άΛΛά τϊ\ν χρίσιν χάσαν δέ-

ίωχε τφ Υΐζ", Ινα χάντες τιμώσι τύν Υ'ιον, χαΟως

τιμώσι τύν Πατέρα. "Ορά δε μοι λοιπόν, "Αρειε, τ6

Γ)ΐ3ΐίΙιιΐ8 ίΐ:ι (Ιϊκριιΐ.ιπί : Ι,ΙιπΊ Κ81 ιριιιιΐ ιιιΐιίΐ α $£-

ί;)5θ [π^ε^ε ΡίΙΪΗ! ροίΐίί, «ίίί Ραίτβιη [αήεηΐίΐη νϊ-

<ίίπ'ι*? δού ηιιΐΐο ιτιοαΌ ΗΟΓΙΙΠΙ νεΓΐ)θΐ·ιιηι δεηίβη-

ιϊ.ιιιι ;ιχΜ.·ί|ΐιιιιιΐιιτ; ιιεςυβ νίιίεηΐ ηϊΐιίΐ ε$$ο, (|ΐιο(1 3

Ι':ιΐΐΊ· 3ΐιΐε:ι Γ,κ ιιιιιι, ει α Ρίϋο ύεϊηάβ Γ:ιΙιι·ίε:ιΙιιιη

Γυεπί. Ουοϋ εηΐιη εαιίπιτι Βοΐυβ ρβΓ κεβο ΡηΐεΓ σιο-

Ιίΐυβ εβί, υΐ ηιΐ ρι·ΐθΓί$ |ΜΙ,|ΙΙ$ εχεηιρ)3Γ βίηιίΐε ;ι!ΐι·-

ππιι Γίΐίιιχ εχρΓ68&επΐ? ΛίΙΓιί ε}υ$ιηο(Ιί :ι!ι ϋβ ίιιι-

ρίεΙαΓιβ αΐ'οΙΓιίεειίβ άειηοη8(Γ3ΓΪ ροΐβδί. Ιη ρήηοί-

ριο βηϊιη (β€ίί Οευί αείιιηι £1 Ιετταιη *. Ιιηο ]αιιι

ΐιπιι ίρβο Γβΐιΐ'ίε.ιηιΐί πιιιιιοΊ ρΓίηεϊρίο ιΐίχϊΐ : Ραεία-

ικκί Ιιοηιίηαη αά ίηιπι/ίηεηι ηοιίι-αηι ΐΐ ιηηίΐίίικίί-

ηαη 4. Νοη ιΐίχ'ιΐ : Α^ε, Γβείαιη ΡΓ!ΙΙ$, εΐ φΐβπΐίΐιΐ-

ηιοιίιπιι ηΐϋΐϊΐ'ί (Ιε1>είΐ$ ΟΒίεηύαηι. 1»ι·ίη<1ι: : Γ,-,-Ίι

Ώίΐα Ιιοηιίηβηι *. Νοη άίχϊΐ, Γεεϊΐ είοδίεηϋίι ΡϊΙΊο,

φΐΓΐΐϋκΙιιιοιΙιιιιι Γ;ιΙ)Π(::ιιΐ(1ιΐϋ ίιοηιο βΐΐ. ϋϊ(|υκ1εηι

ιπιΙ1:ι ίιι Ρίΐίο ίηιτίΐΐ ΙςηοΓαηΙίη, ιιΐ ρο8ΐ63(]ΐΐ3ΐη ηι·-

ΙΙΊΙΙ εοη<1ί(1ίε'ι$5ε( , εχ ΐΠπικ 804 ρΓΧεεπρΙο ηιοΐ'ι-

ΓΚίΙΙΓ. ΥίΜΊΙΙΙΙ ΙΐΙ)ϊ 3(1 ΠΟδ ϋεΐίψδΐΐδ ΟΐΓΪδΙίΙδ Ι)ΐ)|)|ί-

ηυβ ηιιιηβηα Γ:ΙΠΚ: νεδίίΐυβ ε8ΐ, ει Ιιοιηο Γ:ΐ(·ΐηκ ε$1

ει ηοΐιίδευιη νΐίΐ-χηΐιΐδ , ΟΙΙΠΊ ίιιϋχοβ .ιΙΙο^ιιεΓεΙιΐΓ,

(]ΙΗ 3ΐ> ίρ8θ ορεΓβ Ρ;ιΐΓΪ« ενεηί βίΐιί ρβΓ5υ38εΓ3η(,

Ι|Ι10 εΟΓΙΙΠΙ 3Ι1ΙΙ1108 3 8θ!ΪΙΙ8 ΙΐΙΙΙ)Ιί1ΙΚΙ! ΙΚΙΙΙΙΠι" (:())!-

Ιειιιρίιιΐίοηε Γενοεατεί : Α'ΐ/ιϊ/, ίιιιππΐ, Ρίΐίυι (αάι,

Ηΐ'ίί [αοΐαιίαη Ραΐτεηι ν'ιάεήι ; ιιΐ ορυβ Ρίΐϋ εβεο

Ρίΐπβ οριιβ οδίεικίβΐ'εΐ, εϊϋεηιηιιε Ι'ιιΐπ $ιΐ3ΐη ΟΙΜ-

ηειιι 3(1ιιιίηΊ&ΐΓ3ΐίοηεηι 3ε Γιιηείίοηεηι ρΙαεεΓε. 8 Γ

ί^ίΐιπ· ι1είηεερ8 ίιιΓε1ίει·8 ^Ιί , ιρι! »Ιί:ΐϋ δεΓίρίπτ»;

8εηΙεηΐίη8, ΐηιιςιΐίιηι ϊηιιιηιηι·» ΙΊ;ι·;ι·, εοηείϋιιιιΐ :ιι·.

1;κ:ι'ΐ·:ιΐίΐ , εοηνίεΐΐ, οΊνίηί νυιΊιϊ 3ε νεΓΪΐαΐίε ^ρΐεη-

ιΙοπΊΐι, νείυΐ Γυΐ^υτε ηυοάαηι ϋθΐΐ8ΐεΓΐΐ3ΐί, Γιιμίΐ'ΐιΐ.

/·'Μ/Ι/ΜΙ·«, ϊιιΐ|ΐιίι, ^ο^ιι^^αι^οηβιη , εΐ άίαίρπΙιΊι «ο«.

Εηιϊΐΐε ιπ^ίΐΐα! Ιιιαί, βί αιηίΗτΙχιύίχ εο* '·.

1ΛΧΥΙΙ Είειιίηι ΠΓι δεΓΪρΙυτχ Ιοεο , ΦΗΊΙΙ οχ

Εναη§εϋο ρΓοΓεΓυηΙ , βΐ.ιΐίηι ΗΙυ(1 οπίίηε δΐιΐιίοχί-

ΙΙΙΓ : Ι'«ι<·ι· ι'ΐιίιη ιΐα'ιι/ίι ϊ'ίΐίηηι εί οιηηϊα άειηοΗίΙι*:

ΐί, (\η<κ ίριβ [α€Ϊ(, ει ϋί ηια')οτα ορετα άοηιιη$ΙταΙ)ίΙ ,

«ί υοί ηιίΓβηιι'πί'. Ιΐο,ιη : Ραΐί.τ «»«.·ΐΐα( ηοτίιιο! α

νϊνϊβίαΐ ; ίίηιϊΙϊΐβΓ (ί Γίΐ'ιιΐ! ηιιοε νιιίί ϊϊΐίβϊαΐ ".

Ιίοιη : Ραΐετ ηιηιϊηβιη ^Ήί/ίεα/, ίεά οηιηε ϊικίΐίίιιιιι

Λεάΐΐ Ρϊΐίο, ιιΐ οιηηει Ιιοηοτεηΐ Ρΐΐίιιιη, ίίίΐιί Λοκο-

ταιιΐ /Ό/Γίηί». ΑηϊιηαιΙνοιΊε ηιιηε, ΑΓΪ, Ιιυιιε ΐρδίιηι

ΪΙΙΒίίΙυΙΧ <·.<ιιιΙι·:ι (β 3 ιιοΐιίκ (Γι,κριιΙιιΓκιιιίϊ εχίΐιιιιι.

ζέρις της προς σε διαλογής, πού άπετέλεσεν ό λό- ο Νοη άϊχΐΐ 3 (|ΐιΐΐ3υδ(1αιη ΙιοιιοΓαιί ιΐεΐιερε, 31) ηΐϋ

γος. Ουκ είπε τινάς ναΧ, και τινάς ου · άλλ' ϊι·α χάν-

ΐες τιμώσι τύν Τΐύν ως τιμώσι τύν Πατέρα. Μη

ατίμαζε τοίνυν τον Υίον , ίνα μη ατίμασες τον Πα

τέρα· εί γαρ τι είς τον Υίόν λογίζη ύπο6ί6τ,κος , ή

ελάττωμα διανοεϊσθαι, οΰκοϋν και έπΧ τον Πατέρα

ανασαίνει σου ή διάνοια. Της γαρ αυτής σοι τολμη-

ρία; εστί τ6 είς τδν Υίον δ'.ανοεΐσθαι , καΧ μη τιμάν

ιιοη (ΙεϋεΓε: δειΐ ιιΐ οιιιηα, ίικ]ΐιίΙ, ΙιοιιοΓβηΙ Ρίΐίαηι,

ίκιιΐ Ηοηοταηΐ Γαΐνεηι ". 0«νβ ί^ϊΐιΐΓ άοΐιοηοβίηβ

Ρίΐίυηι, ηε άεΐιοηεϊΐε» εΐ Ραίιειη. Ναιη κ'ι ηυί(Ι ίιι

Ρίΐίο ΒΐΐδρίεεΓΪδ ίηΓειίυ8, 3ΐιΐ ιΙι·Ιπ·ΐιιιιι ρερεπη, πι

ΓαΐΓΪβ ϊρηοιηΐιιϊαιη ΐικι ίίΐβ οοβίΐΒΐίο Γβϋιΐηάαυίΐ.

Εδί βηίιη ε]ιΐ8(1επι Ίη Ιέ ΙειηβΓΪΐαΐϊδ, εΐ :ιιι<Ι:ιπ;ι; βίνβ

ε]υ8ΐιιο(1ί αΐίςιπι! αϋνοΓβιΐδ ΡίΜυιη εοηοεροϊίΐ, ί,ϊνο

' « Γ. ί.ν άναλ. Μο»η. ν, 19. * Οεη. ι, Ι. * ίΐΐά. 26.
• ϊϋΐιΐ. ϊΐ. ' ί1)ΐ(1.22. "ΜΛ. 23.

Φ

(3) ΠάΛιν Λέγονσι. Υίιΐε ΙΙΜ»Γ. Ιίΐ). νιι Οε Ττιηϊΐ.

ΡΑΤΚΟΙ. Οη. ΧΙ.Π.

Μα1. 27. . ενι.111, 6. . ν, 20.
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ιιοη Ιιοηοΐ'08 ίρίΐιηι, ι« Ιιοηοηιε Ραΐηηι. Νηη> ιιΐ Λ αΰτδν, χαΟάπερ τιμφς το^ Πατέρα. "Ινα γαρ χαΐ

8φ αύτφ ί> Πατήρ, λέγε μοι, ω γεννάδα, τί λέγει;

"Ινα ί>Γ θέΛη ό ΥΙΙ/ς ζωογόνηση). Ουκ είπεν, δν κι-

λεύεται · έδει δε ταύτα τον Υίδν δέξασΟαι παρά Πα

τρός, άλλ' ούχ έλάττονα είναι παρά τδν Πατέρα,

μάλιστα κατά δύο τρόπους · πρώτον μεν , δια το αν-

αγαγεϊν ημών την διάνοιαν εις μίαν ίνωσιν θεότητος,

Πατρδί, χα'ι Υίοΰ, χα'ι αγίου Πνεύματος, χα\ μη ε!{

μερισμούς, χα\ πολυΟεΐαν καταγαγεϊν τδν των αν

θρώπων λογιιμον, αλλά άναφέρειν ε!ς μίαν ενότητα·

δεύτερον δε, καΐ εις την της ένσάρκου παρουσίας με-

ταβολήν δόξης, κα\ συνένωσιν της αυτού θεότητος.

Επειδή γαρ ?)λθε τους μαθητάς αυτού εύφρανα; δια

της υποσχέσεως ης εΐπεν , βτι Είσΐ των έστώτω»;

οΐτιγες ου /«ή γεύσωτται θάνατον , Ιως δ»· Γίωη

5 τύτ Υ/Λν του ανθρώπου ερχόμενο* ί»· ΓΗ 8όζ$ αν-

του· καΐ τη° ογδόη ήμερα, ως λέγει τδ Εύαγγέλιον,

ή ως τδ Ετερον λέγει, μετά εξ ημέρας ου των ευ

αγγελιστών ετέρα άνΟ' ετέρων λεγόντων , αλλά μιΐ;

οδσης της ακριβείας, αεί ποτέ δε ασφαλιζόμενης, ίνα

μη πρόφασις γένηται τδ τους ανθρώπους προσκόπτει·;

εν τοίς άναγκαίοις· έπειδήπερ Ιγχειται ή Ιννοια του

ανθρώπου έπ\ τα πονηρά εκ νεότητος επιμελώς · δ·.1

τούτο εΤς ευαγγελιστής τη" ογδόη ήμερα εΐπεν. ΠΙ»

γαρ μέρος τι της ημέρας ύπολειπόμενον, ότε τδν λ4-

γον ίψι\, κα\ συνηριθμησεν άπ' εκείνης της ήμερα;

κα\ της ώρας, ει ην ή ήμερα κεκλικυία περ\ ένατοι

ώραν ή δεκάτην. Κα\ πάλιν εν τη ογδόη ήμερα «ερί

την τρίτην ή τετάρτην ώραν του πράγματος γε^ο-

_.., , _ -,—. _._ _. — νότο;, ογδόη αυτή έκαλεϊτο. Όδέάλλος ευαγγελιστή;

ίεβΐΐ; οίριιία, ειιηι |3ΐη Ίη ηοιιβιη, :ηιΐ (Ιεοϊιηηηι ασφαλίζεται κα\ λέγει, μ^τά 2ξ ημέρας. Ουκ ήρί-

ΙιθΓ3ΐη (1ίϋ8 ίιιπιιιιΙΐΓίτΐ. Οείπ(Ιε 0€ΐ3νο (ΙΊο ΙΚΙΓ» δμησε γαρ εν % τον λόγον !φη τοίς μαθηταΐς, ούδ

οΪΓοίΐΟΓ ΐειΊϊη , νιΊ ηιιαΠα τεδ ϊρδ3 εοικί^ϊΐ , ςηα εν ή τδ ϊργον έπετέλεσεν, αλλά τάς μέσον ϊξ πλη-

(ΙΊβδ οοίαν» ηιιπ)6Γ3ΐ3; οιιπι ηΐίυδ ονβηζοίίδία, ηΐ3- ρεστάτας ημέρας.

]οι·ϊδ οηϋΐϊοηϊδ βΐ3ΐΪ3, ροβΐ δεχ «Ιΐββ ίι! οοηΐϊβΐδδβ ηβΓΓεΙ , ςυοηϊ;ιηι ηεφίο άϊεηι ϋΐυιη οοιηρΓΓΐιειι«)ίΐ,

(]υο Οοιηϊηυδ ηροδίοϋδ ίδΐ3 Ιυουΐιΐδ εβί , ηεο Η!;ιπ), ίη ςυη ορυδ ϋ!ϋ(1 ;ι1)δο1νίι, βεΰ ϊιιΐεΓ](·<·ΐοδ ΒΟ ρΙο·

ηοδ £ ιιιΐιιιιιιιιοιίη δεχ.

ΙΛ\ \ III. Κι μο βν3ης6ϋδΐ3 ειηη 3(1 ε]υδΐηο(]ϊ ΙΚΙΓ-

ηΐ'ιοηεηι νεηίδδεί, ίΐ3 τεπι οιηηεηι εχροη'ιΐ : (ΙΙΚΜΙΙ-

:ΐι1ιιιο(1ιιιη ΓιΊιπιη 61 ,ΙοιπιικΊΐι οΐ .Ι;ιι οΐιπιιι ;κ1Ιιί-

1)θηδ, εϋιιχϊΐ ίΐΐυδ ίιι ηιοηίειη, εΐ Ιταη$β()ΐΐΓαΐΗ$ αϊ,

ϊρδί (Ιε( ΐΐίφι'κΐ Ρ3ΐεη, ιϋτ , 3ηιαΙ)ο ΐε , Ιιοιηίηυιη

εοηΓκΙοηΐίδδίιηβ, ηιιϊϋ <1ί(·ίΙ? Γί ηνβιη πι! ι ΓίΓιαι,

'·;ι·>Ι/ι·ί'ΐ. Νοη ι!ι\ιί ΐ|ΐΐι·ηι )ΐι1)ΐ·!ιιι· : !ι:<·ι ι-ηίιιι οιηηία

η 1',ιίκ· Ριϋυδ 366ίρεΓε ϋευυίΐ, 86(1 ηοη ιιΐ ίρ$ο 68

δβΐ ίηΓεΓίοΓ. Οικιιΐ ςυί(1εηι ϋυοίχιβ ηιθ(1ί8 ίηΙΰΙΙϊ^Γβ

ροδδΐιηιυβ : ρΓίηιιιιη, ιιΐ πιβηΐβιη ηοδ(Γ3πι 3(1 ιιιιιπιι

οι Βϊιι^ηΙπΓοιη ΡαΙΓίδ, Γίΐϋ <Ί δρίτΐΐυδ $3ηεΐ| ιΐί-

νΐηϊιαίειη ενοΗεΓεΙ, ηενβ 3(1 φΐχΗβηι άεοπιηι. νι-Ιιιΐ

ιίίνΐΊΊΊ.ι Ιιοιιιίιπιιη, εοβίίαιίοηεδ (Ιειηϊΐΐί ρ3ΐ6Γ6ΐυΓ;

56(1 3(1 ιιιιιπιι εΐ 805 Μ"μ>ι':ιπ· φΓιι1(Ι;ιι>ι ;ιΙΙ<ιϋΐΊ Γ[ ;

δοειιηιΐο, ιιΐ 3(1 .ΐδδΐιηΊρΐηηι Ιιοηιίηίδ ικιίππιηι, ψιχ

ςΙοΓίίε νίεί^δϊίικίίηειη ηιιιΐηΐΐοηεηιςιιβ επρεΓοί, :·ι-

: εοη]ιιηεΐϊοηεηι ίηίοΐΐίζοηιίαιη

εηίιη 3(1 ϋίδείρυΐοβ βυοδ. ροΐϋοί-

Ι3ΐίοηϊ$ Ιιιι]ιΐ8ΐηο(1ί δρε 6χΙιίΙ.ΐΓ»ηιΙο8, νεηΪ88εΙ,

ΐ|ΐι:ιιιι οδΙεη<ΙθΓ3ΐ : Νΐ')«·ί ι.Ί' Ιιίι· »ΙαηΙΐΙ>αι, ι/ηί ηοη

$νίΙαΙ)α»1 ηιοτίίΐη, ίΐοηίί. νίιίεήηΐ Πΐίιιηι Ιιυηιίηη

1ΊΊ,':.·1ΐΙι·ιίΙ ϊη ;//.Κ.V! :·ΙΙ,1\ Ιΐι'ίΐϋΐι' ΟιΙ.Π.1 <!!(·, ΙϊΙ Ίπ

ΐ;·.;ιιιμΓΐίΐ) δεπρίΐΐπ) εδί1, ΤβΙ (ιιΐ ;ιΙιπι1 |·'.ν;ιημι·1ιιιιιι

ΙΙΊΙΊΜΙ ) ροδί δεχ (Ιϊβδ1 : ηοη φΐοά Εν.ιη^εΐϋ δεπ-

ρ(ΟΓ68 Ιι:ιΙΙι1ιϊη;ιΙι 811)1, $0(1, (|Πΐ)(1 Ιίεεί ι:;ΐ(1ιΊΙι 8ΪΙ

ιιΐιιιιί '.ιιιι ι·ι·] ΙίΙ ιιιΐιι , ι·;ΐι1ι·ιπ 1:ιηΐι>ιι Ιιιιιιιϊι·ιιι1:ι νίιΐΐ'ΐι-

ΙΙΙΓ, ηε Ιιοηιίηίΐιυβ 3(1 63, φΐ% ρρχείριια 3ε ηεεε$-

βαπη δΐιηΐ, οΠεηάεηίΙί υΐΐα ρΓ,τ1)εηΐιΐΓ οοοΒβΊο :

(|υ:ιηιΙυφΐί(Ιι;ιη ρι·ηιη ε$1 ίιηρεηδίιΐδ ίη πιιιΐιιιη ;ι!ι

«(Ιοίεδεβιιΐία ΙιοηιΊηίδ οο^ίΐβΐίο *. Ρρορίεπεβ οοΙ:ιν3

ιίΐ" 8(·ΓΪρ$ι( ενβηιζεΐίδίαπίΐη ιιΐΐη , ςιιο(| , ι·ιιιιι 3

ί!Ι:ι ι>Γοιιιπι1ί;ιΙ;ι $υηΙ, ηιιηιιιιΙ!:ι ρ«Γ8 (Ιΐεϊ

3 ΐ|ΐι;ι ιΐίι' εΐ ΙιΟΓα ηιιιιιΐΊΜΐιΊί ϊιιίΐίιιιιι

(Ι Π!ρΙ(ηάαί( [αάβ! «/Β» ικιιΐ «ο/5: εη ίαείοδ, ίη-

(ΐΜίν.ιι, ψι,ι: ι·ι·;ι| (·ιιιη (1ϊνϊηί(3ΐ6 ι·ιιιψιιιι·Ι;ι : ΐΐΐίΐ·

ιιΐι'ΐι/ιι ιιΐιΐι'ιιι ΐ]Η» ίιιιιιΙίιΙ<ι (ι:ι Ιίί ίΐιηΐ Λ/ίίί( ηϊχ.

ΟΗ'. τβδε δε πίρ\ τδν λόγον γενόμενος, την

σιν ύπέδειξεν · "Ομως * παραλαβών Πέτρον χα\

Ίωάννην κα'ι Ίάκωβον , άνήνεγχεν αυτούς εΙς τ4

δρος, Καϊ μετεμορρώθη, χαΐ ίΛαμ-ψβ τύ χρόσωχοτ

αυτόν ως ό ήΛιος · τδ εν σαρκΐ πρόσωπον συνΛν Ιν

τί) θεότητι · χαΐ τα ί^ιάτια αυτόν Λενχα ως

δηλονότι ή σάρ; ή άπδ Μαρίας οϋσα , χα\ ίχ

Π',ι;·ιπι»'.ι·Γϋΐ Ϊ1Ι3 03ΓΟ ηυ« 61 εχ Μ;ΐΓ'ΐ3 ΥίΓ;·ίη6 δΐιιη- ημετέρου γένους τυγχάνουσα · κα\ μετιμορφοΰτο εΙς

ρΐ3, εΐ ΡΧ ηοίίΓΟ ^εηοι-β 8ΐΐ8θορΐ3 ΓιιεΓηΐ, ίη μίοι ίιπιι

';;>1(Μΐ(1οινιιι<|ΐΐΓ ςοιηηηιΟΐ.ι εδί, εΐ ηιικίεηι (]ϊνίηΐΐ3-

ΙΪ8 μ!ηνΊ;ιΐϋ, εΐΐ]ΐΙ8 3(1 ι11:ΐϊιι 6δΙ 3εε6δ8ΪΟ Γ.Η·[:Ι, ΠΟΟ-

ηοη (Η 1ιοηοΓΪ8, 36 ροι·Γει·ιϊοηί$, ι!ίμι:ίΐ:ιΐΐχΐ|ΐιο εοηΐε-

ιι, πιιιι 1ι;ΐ(·ΐι.·ηιι* <:;ιπι ηοη Ιΐ3ΐιυΪ88ί·1, ΙΓΐ6,

ειιηι άίνίηο ΥθΓΐ3θ εορυΙ:ιΐ3 681, ο!)ΐϊ-

ηυΐΐ. Λ(1 βιιηι ιΐηφκ- ιηιιιίπηι ηιιχ 3ηΐβ3 ι1κ·ΐ;ι δΐιηΐ

αεεϊρίεΐ : Οιηηε }ΐιάίάιιηι άεάίΐ Ρϊ/ίο ·; ηιιοηΪ3ΐη Οε-

ά\1 ίί ροΐεχίαίιιη, «ι φαη ννΐΐ νΜβαΐ '. ΟΙΙΒΓΟ ιιΐ

βί ρΓΪηηιιη ρΓίηεϊρ'υιη (1εεΐ3Γ3Γ6ΐ, εΐ ιιηιιπι 806

ι!ίν;ιιίΐ:ιΙ,·ιιι 30 5ΪΠ(;υΐ3Γ6ΐη ίη 'ί'ι·ίπίΐ;ιΙϋ νι.ΙιπιΙ;αοιιι

δόζαν, δόςαί έπικτωμένη τη; βεότητος, την τιμήν '.ι

κα\ τελειότητα , χα\ δόξαν την επουράνιον , ην μη

εΤχεν ή σαρξ ά-αρχής, ενταύθα δε λα6οΰσα ίν τ}

συνενώσει του βεοΰ Λόγου. Οϋτ»>ς τα προε;ρημίνα

νοεί, ότι Την .ταίταν κρίσιν δέδωχβ τφ ΪΊφ'

3τι Έδ<Μΐετ αύτφ 1>.ξ.ονσίατ, ΪΓΟ δν θέΛει ζωογα-

η}θ7? * ^ν* τήν μεν πρώτην αρχήν δε(ξη την ϊνωιιν

της μιας θεότητος, κα\ το !ν ΘΑημα Ιπ\ τον Πατί^β

φέρε ιν τα όλα της άγαθοσϋνης , καΙ έ·κ'ι την μίαν

αρχήν κ«Ί θεότητα των τριών ούσων τελείωνΊτοϊτί-

σεων , μιας δε Οεέτητο; , Παιρύς, και Υίοΰ, χω

* Μ;ιΐι)ι. χνι, 28. * Ι.ΙΗ . ιχ, 28. ' Μ:αι1ι. χνιι. 1.

22. ' Ϊΐ)ί«1. 2ί. «0. όπω;.

*0οιι νιιι, 1. · Μίΐιΐι. χνιι, 1 5<ι<ι. . ν,



»3 ΑηνΚΠ81]δ ΗΛΠΕδΕδ ΙΛΒ. II. ΤΟΜ. II. - ΗΛ·ΚΕ5. ΙΛ1Χ 354

Λγίου Πνεύματος, χα\ της ένσαρκου πάλιν παρου- Α <·888 ηιοηβΐηπεί, ςυ« 3«1 1ι<>ηϊΐ;ιΐι·ι>ι ρειΊίηβηΙ, »ι!

σΐας προσλαμβανούσης μετά της θεότητας την άπίι Ρ:ιΙπ.'ΐιι ίρ»ιιιιι, Ιιοο 881 3(1 ιιηπιιι ρπικ-ϊρϊιιπι ιιιιηηι-

Πατρος κα'ι Υιού κεχαρισμένην αυτί) του αξίωμα- ςαβ ιΗνίιιίΐαίι'ΐιι π-ΐιιΐιΐ. Οαιη εηϊηι ΐΓββ ρει·Γοεΐ86 χίι,Ι

τος δωρεάν τε καΐ έξουσίαν χαΐ τελειότητα χαΧ εις ηγροβΙα$βδ, υπ3 ίβιηεη ώνΐηίΐίβ εδί, Ρβΐπδ εΐ Κίΐίΐ

μίαν θεότητα πνευματικήν συνένωσιν. οι δρίΐ'Ίΐυδ 83ηεΙί. ΗοπιίιΓίδ ροιτο 3 Υ<·: 1><> $ιι$εερΐ3

ιΐ3ΐιΐΓ3 ιιιι.ι ΠΙΜΙ ιΐίνίιιίι.ιΐο 8ΐΐ!ΐιιΐι;ΐ! ιΙϊΐΜΐίι.Ίΐϊδ 3 Ρίΐΐπ; Γίΐίοηιιε ΙκΊΐΐ'ίίι-ίιιιιι, ιιεαιοη ιΊ ροΐε$(3ΐοιη ρεΓίο-

ιΐίηηεηΐφΐε :κ: βρ'ιπίίιΐβπι ίη υηιηι (1ίνίηίΐ3ΐεηι οοημιΐΗΊίοιιΐΜη ιιεεερίΐ.

Οθ*. Κα\ μάλα μόλις διεδράσαμεν τδ δυσθαλάττιον ΙΑΧΙΧ. δε(1 ]»ιτί Ιοευιη Ιιυηε (ΙίΟΐπΙΙίηιίδ ιηαπδ

τούτο χιυρίον , ·χα\ την πδσαν ταύτην θηριοβολίαν, Ιοιιιρο$ΐ:ι(ί1ιυ8 ίπΓε$Ιιιπι, 3ΐφΐε υπιπεπι ΊΙΙβηι νοηεηί

άγρια τε κυμάτων κυρτώματα, άφρισμοΰς δε χα\

σάλους δεινούς" βέλη τε εναντίων κα\ θυρεούς κα-

τακαΰσαντες κατά τδν όρθδν λογισμδν εν διανο'α,

τόξα τε των δι' εναντίας κατακλάσαντες Ιπΐ τδ

έρπετδν τούτο τδ πολυκέφαλον ϋδρας άμορφον κατά

στημα, λαβόντες εκ θεού την δϋναμιν καΐ την χά

ριν οί ανίκανοι, ώστε, εν θεώ ίσχύσαντες, την έπινί- Β ιιιηιΐϊίπιιΐ) ρΐυπίυβ ε3ρίΙί!)υ$ ΙιΐΓρί8$ίιη»πι 3(1

νίιη

εΐ

$ίνβ ιιοΐΐιΐϊ Ιαιηοιιΐβδ :ιο. ρΓθεε!Ιθ5θ$ (1ιιεΙιι$

υικ)3Γυπι νοηϊεββ <Ί }3ϋΐ3ΐίοηβ8 ΙΙΟΓ-

ίΐιΐιηυιΐιπιι ϋΥ3κΐηιυ5. Ν;ιιιι εΐ Ιιοϊΐίιιηι

(βΐ3 $ευ(3ςυβ ητΐιι Γ3ΐϊοηυ αο ιηβηΐε Γι-οΓι, εοηιίχιβ-

5Ϊιηυ$, εΐ ίΐίοπιιιι ΙΙΓΟΙΙ» ΐηΓΓβ§ΐηιυ$ ; »ε ΐαπί.-ιιιι ιΐί-

νίιιϊΐπ» νϊιη (·1 ι,'Γΐιΐΐ.ιιΐ!, Ηεε( ϊπιπιεΓεηΐε$, :κ1 ίΐΐιιιΐ

κιον άδειν φωνήν λέγουσαν · '^σωμεν τφ Κνρίφ · έγ-

δόζως γαρ δεδόζαυται · ΊΧΧΟΓ καΐ άι-αβάτην ίίφι-

Ϋ^^ είς ΟάΛασσατ · χαΐ συντρίψαντες την κεφαλήν

του δράχοντος επάνω του ύδατος, του ήσΰχως πο·

ρευομένου , ου ουκ ηθέλησαν την μετοχήν οΐ νίοι

μετά Ιουδαίων κληρονομίαν κεκτημένοι · πρδς ους

άποτεινόμενος ό προφήτης Ελεγε · Δια τύ μη ΟεΛειν

νμάς ύδωρ τον ΣιΛωάμ τύ Χορενύμετον ήσυχη,

*/.<'/ βούΛεοΌαι εχειν υμάς τύΓ 'Ραασσωΐ ' τύν

βασιΛέα χαΐ τύ* Τα6εϊ\Λ νΐον 'ΡομεΛΙου, Ιδού

επάγει Κύριος ί<ρ' υμάς τύ ΐιδωρ του πόταμου το

Ισγ,νροΥ , το»· βασιΛέα των ΆσσνρΙωΥ , κα\ τα

έξης. Ημείς δε , λαδόντες εν Κυρίω ιήν βοήθειαν,

3^αX τδ άπδ αληθινής σαρκδς πτΟσμα έτΛ της γης -_ , — ,. _,

βεβλημένον , κα\ τδ μετά πτΰσματος φύραμα του Γϊοΐυιιι * 3ΐί[ΐιβ οοιιΐίβ ηθ8ΐΓΪ$ ίΐΐίΐυηι, αϊ φΐί ία

ΗΪιιιίΙίΐιιιΙίιΐϋΐιι μι·;ι·(Γιΐιιιιι εοηβάεηάιιιη 1ΐ3ΐΐ8ίιηιι$,

υΐ ΐ!θ(1ιΜ« ιΙί\ίιι:> ορέ \ ίιΐο 30 ρ|·ο(1ί);:ι(ο, (ι ίιπιιρ|];ι1ι·.

ίΐΐιιιΐ εβπηεη 3εείιιβΓε ρο$$ίηιιι$ : Οαηίοηιιι Οοηιΐηο,

<·;/'/|·ίίί,Μ «η/ηι ηιαφιί/ίοαίΐίί «ί, α/ιιηιιι 61 Ο5€ειιιοτ«ηι

Λή(£\ι Ίη ηιατΐ*. ΰαρυΐ ί^ΐΐιΐΓ ιίπιί-ιιηϊβ δΐιρπβ 3ςυ3ΐη

ίΙΙ;ιιιι <Όΐαι·ίνίιηιΐί, ςυχ ρΐ3είϋε 1;ι1ιίίιιι·, ε^ιΐ8(|ΐιβ

ΙΙΟΥΪ ίΐΐί ρθ8ΐ ^ΐ(1.ι·Οϋ 1ι;^|·Γ(1ίΙ:ιΙΪ9 ρθ$$ε8$ΟΓ68 ρ:ιι1ί-

είρε$ ε$8β ηοΙυεΓυη! : εοηΐΓ3 ςυο8 ρΓθρηεΐ3 βίε ίη-

νιΊιίΐιιι· : Οΐίοϊίίίί»!. ηοΙιιΊίίϊί αφιαιη 8ίΙαι',ηααι Ιοιίίβτ

ΐΊΐΐΊίι, ί£ά ηαΐαίίΐΐί Καίε ΓΛΙ/ΛΙΗ, ει Ταίιαΐ /ιίιηιιι

ΙΙαιιΐίΊίΐΕ, β^^ΐ ίιιιιηίΙΜ ϋυΜΪιιαί ία νο» αφιαηι βιιΐ'Ίϊ

νιοΐεηιααι, ταμηι Λ,-α,ΐβΊ'.ΐ'αιιι *, εΐο. Νοβ ;ιιιΙι·ιιι ορειιι

3 Ποιιιίιιο εοη&εευΐί, Ιιοε β$( βρυΐυιη ίΙΙιιΊ 3 νει·*

ιιι ΐ€Π·:ιιη οηιίϋκιιιη, ο Ι Ιαίιιιιι εχ ϊΐΐο κριιΐ»

εν τοις όφΟαλμοϊς ημών χεχαραγμένον, Γνα οι

ϊτοτε εν αγνοία νυν την άλήΟειαν γνώμεν , απελθόν

τες κα'ι νιψάμενοι εν τω Σιλωάμ, τφ άπεσταΛμένφ

έρμι^νευομέν^), τουτέστιν εν τη έντάρκω παρουσΐ^ι,

χα\ Ιν θεότητι τελειότητας , καΐ λοιπδν έωραχοτες,

ούκίτι άρ'/ούμεθα τδν ΚΟριον, ει καΐ άποσυναγώγους

ημάς ποιήσωσιν οί της Αρείου φατρίας χα\ Ιου

δαίων διάδοχοι "Εθεντο γαρ κα\ ούτοι , καΟάπερ κά-

Χΐΐνοι^ πά·/τα τον όμολογοϋντα τον Κϋριον άποσυν-

άγωγον αυτών γενίιθαι" ίνα δείξωσι τον άναδλέψαντα

Ελεγχον γεγονότα των άβλεπτοϋντων. Εί μη γαρ ην

ή συναγωγή αύΐών τυφλή όλη , ουκ αν ου ήνοίχΟησαν

οί ύφΟαλμο\ άποσΰνακτον έποίουν. Εύχαριστήσωμεν

το£νυν τω Κυρίω, ότι κα'ι άνεβλέψαμεν, και όμολο- .

γοΰμεν τδν Κύριον, κα\ έθεραπεύσαμεν τα σίνη , εάν

κ&Λ τδ Ιργον των εντολών αυτού πράξωμεν · καΐ

χοτειιατήταμεν τδν ίφιν, καΐ συνετρίψαμεν την κεφα

λήν του δράκοντας εν τη του θεού δυνάμει · φ ή

δόξα, τιμή, κράτος, Πατρί εν Τίω, Υίφ εν Πατρί,

συν άγίψ Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Καταλείψαντες δΐ την νενεκρωμένην ταύτην δδραν,

την έπτακίφαλον καΐ πολύϊχιδον, επί τάς εξής συν

ήθως προέλβωμεν , άγα-ητοί , θεδν τδν άε\ βοηΟδν

ίΐΓ.καλοϋμενοι την αυτήν ημών ποιήσασΟαι έπιμέ-

5ΐιιιιιιι:ι οΐίιιι ίςηθΓ3ηΙί:ι νοΓ83ΐ)ϊηιιΐΓ, νεποΐεπι ιιιοιίο

ρϋΓοΊρΐαιιια$, αϋευιι(ο$, ει ίιι δϊΐοε (μιοιΐ ίιιΐοι·ριο-

ι.ιΐιιι· ηηαιίί", Ιιικ: ι·«1, ιιι Ιιιιιιιιιιι» Οιΐ'ί&ΐί π3ΐαΓ3 30

(Ιίνίηίΐαΐβ ρβΓΓεεΐ3 ΙοΓι, ΓεουροΓ3ΐο νίκα, Οοιηίηυιη

η<'(|ΐι;»ι|ΐι:ιιιι 3ΐηρ1ίυ$ ηΙιικ'μαιιιιΐΝ, (|Μ;ιπινϊί Λ\> ΑΓΙΪ

Γ:ιι.:ΐί(»ιι<: εΐ ίικΙ;ΐΜΐππη $υεεεδ8θΗΙ)υ$ :ι!) οιιιιιϊΐιΐι»

^νηβςο^ίδ ΐ'χΐΐ'ΐ ιιιϊιΐΓΐηιιΐ'. 8ίφΐίι1εηι εΐ ίϊΐί ίΐίοπιιη

ίη^ΐατ (ΙοοΓονεπιηΐ, ιι(, ςιιί Πυιηίηυιη εοηΠίεΓβΐυρ,

3ΐ> ίρ5θηιηι οοιινεηΐί1)ΐι<> 807 εχε1υϋ«ΓεΙιΐΓ', ιι( Ά\>

οο, ευϊ νίί>υ$ Γε£ΐί(ιιΙιΐδ Ι'ικ.τϋΐ, ιιίΐιίΐ νί&ηίοε 8β

(•οηνίηεϊ 3ε ι «Ι-π ι;ιιί ιιιοη5ΐΓ3ΐ·εηΐ. Εΐεηίιη ηί$ί ΐο-

ΐικη ίΐίοπιιη εοηνβιιΐίϋυΐιιπι εχεχεαίυιη ε$8ε1, ιηιιι-

φΐιηιι ίΐΐυιη, ει^υ$ ;ιρι·ιΓι Γυεί'βηΐ οειιϋ, αϊ» οιηηϊ

ΓοιιιιιιιιΐΗΐιιιο ρΓΟβεπΙιεΓεηΐ. Αςεικίχ ρΓοίηιΙβ Πο-

ιηίιιο β'αιϊχ χιιιιΐ, ΐ[ΐιοι! εΐ νίϋεικίί βεη&υπι τεειιρε-

ρανίιιιυί, ι·1 Ιιιιηε ίρ$υηι ί·οιιΙϊΐοηιιιι· :ιΐφΐ<ι ίικ-οιιι-

ιικιιΐίβ ηιιιιιΐΐιιΐϋ ΠΜΐίΡιΙίιπιι 3(11)ί1)υίηιυ$, δι (3ΐηεα

ρΓχοερΐί$ ί!Γιυ$ ιηοπ-ηι ςβΓ3ΐηιΐδ, εΐ κοί'ροηίοηι ρΓΟ-

<·ιι1, ηνίιιιιΐΒ, (ΐΓ3εοηϊ$ οβρυΐ Οεί ορέ ;ιο ν'ΐΓΐιιΐε ρρο-

ΐΓίνίηιιΐδ. 6ιιί ςίορίη, ΗοηοΓ, ίηιρεπυηι, Ρ:ιΐι·ϊ ίη

Γίΐίο, ΡίΠο ίη Ραίιο, ειιιη δρίι-ίΐυ $»ηεΐο ίη 5Χευΐ3

«;<'» Ίΐίοπιιπ. ΛΜΚΊΙ.

ΝΗΙΚ' :ιΙ· Ιι:κ· δβρίεηιιηι εαρίΐιιιη 30 ιηυΐΐϊρΐίεϊ

$ε(1 ηιιι|·|ιι;ι ].ιιιι Ιΐ)·ϋι·;ι (ΙϊξΓεβΒΪ, ιΐΐϊφΐ;»» 3(1 !ι;ϋη:5θκ,

ο εΙ)3ΓΪ!ί$ίιηί, ΐΓ3η$63ΐηιΐ8. 8ε(1 Οεί ίη ρι·ίηι'ι$ αυχί-

Ιίιιπ) ίιιιρΚιΐίΊΓΐιΐί,, ιαΐ ί\ιιικΙι:ιιι ηοΙ>ϊδ ίί^ςυε, ςκϊ

Γ. 'Ραασίν. * Εχοιί. χν, Ι. » 1*3. νιη, 6, 7. » Ιοίη. ιχ, 6. *'Μά. 7. · 'ΛΙΛ. 22.
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Ιιβηο Π081Γ3Π1 Ιαοα&ΓβΓιοηειη \Ρ%κτβ νοίιιοπηΐ, ου- Λ λ:ιαν, καΐ των βουλομένων τούτω τψ πονήματι εν

Ι3Μ1 30 ρι·ονί<1εηΙΪ3ΐη 3(11)ΐΙ)63ΐ , υΐ βΐ ηιιϊ πιθΓ$ίΙ)ΐι$ τυγχάνειν , εις Γασιν των δεδειγμένων ' , και είν

,ιρρείίΐί δυπί ρβΓ5»η«ηΙυΓ, βΐ ηιιί ιιοικίιιηι ϊιι ϋ- διόρθωσιν των μη εν κακοΐς ήδη έξβτασΟέντων.

!»πι €3ΐ3ΐ·ιίΐ4ΐ6ΐη ϊηείίΐβπηΐ, »ά ΚΑΤΛ οβνεηϋβιη ϊη-

ΜηιιηίαΓ.

1 £ΟΓ. δεδηγμένων. Αϊ Κβξ;. τώνδε των δηγμάτων.

ΓΑΛΕ ΕΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΤΟΜΩ

ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Έατου £έ Ιντος τόμον , χαΟ' ό>· αριθμόν πρνείαομε* · εν φ είσιν αιρέσεις ί:χτά σί» τοΐς

όντως.

808 ΐΝϋΐουιυδ Η^κΕδΕΟΝ ςυ^ ΙΝ πόα ΡΚΙΜΟ ΤΟΜΟ Ι,ΙΒΚΙ ιπ

ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΗ,

ί οδΐ εχ ϊηδίΐΐυΐο ΙοαιΟΓαω ΟΓάϊηβ VI, ίη ςυο Ιΐ!ΕΓβ5β8 δορίβπι, α(1ηυπΐ6Γ3ΐί5 οΐ

ΗΙΙ.ΊΐίΙιΠ-.

ρΓορπΐβ ϊκΐιϊβπο 30 ιΙβΓβΟΐΐο, ηοη Ο Μΰιανών άφηνιατμίς χα': σχίσμα, ου ρέντοι «Γ-

1ΐ3ΒΓβ.-'ΐ5 βδΐ. ΗοΓϋΐιι Ι)οηβ ιΐ!^Γιΐιιΐ:ι νίνβικϋ Γ31ΪΟ 681. ρεσις. Οδτοι μεν διαγωγών χαΐ βιον ευ τετβγμένον

δοά ηβηιιβ, (]ϋθ(Ι 3ΐ] Γκίειη βηίηβΐ, 31) Εηοΐβδία ΐ,»- κέχτηνται · είσ'ι δί χατά πάντα την πίστιν έχοντες,

ΐΐιοΐίεβ (Γΐ88βηΐίυηΙ. Ηϊΐιίΐηπΐ ιπη]θΓΪ βχ ρβπΐβ ίη ως ή χαΟολιχή Εκκλησία. Μοναστήρια δε οι ιύχ'ους

Γηηη»8ΐβπί3. Λρθ€ΓγρΙιΪ8 1ΐΙ)Γΐ8 βΐ ηιυΙΓίδ εΐ α<1 Γϊϊΐΐ- κατοιχοΰσι. Κέχρηνται δϊ κα\ άτ»κρΰφοις πο/Λοϊς

«Ιϊυιιι βΐιυΐοηΐυτ. €οπιιιιυηθ8 ηοΐιϊδοηπι θΓίΙίοηβ3 χατακίρως. Ου συνεϋχονται δε ήμίν , ψέγοντες τους

ηοη ΙΐίιΌι'ΐιΐ ; ηβηι ερ\5θορο3 ηο$(Γθ8, ιιοοηοη βΐ ιΐΐ- ^ιρ' ήμίν Ιπιιικόπους , πλουσίους , κα\ Αλλους ·

νίΐβί, 3ΐϊοδ<|ΐιο οοηϋεηιηηηΐ. ^ιΓιη εΐίβιη Ρηκεΐιβ ρη- 4χχ^ χα\ 8(4 το Πάσχα ™·.εΤν ιδιαζόντως , ότε οΐ

ναΐϊιιι βυίίειη ςιιο ^(ι^13?^ Ιεηιρορβ οεΙεϋΓβηΙ. Εβί βΐ Ιουδαίοι ποιοΰσιν. "Εχουσι δε χαΐ ίδιωτιχίν τι χαΐ

(|ΐιί(1ιΙαιη ρεοιι<Ϊ3Γ8 ΐρβίβ, <\\\ηά ι!εΓβη(1υιιΐ βιιιηηιβ φιχ<5νεικον, ξηρίτατα τδ κατ' είχόι-α έρμτνεΟοντες.

οοηιειιΓιοιιε. Οϋΐρρε Πϋοϋ αά ίιηα^ίΜΐη δερίρΐυπι

ββΐ, (Ιυπυϊ ίιιΙϋΓρΓβΐ3ηΙίΐΓ.

/'/ιο(ίη(αηί· Ρΐιοΐϊηϋβ ί8ΐε δΪΓΐηΊο οηυηΰιΐΒ αϋ Ιιβ- Φωτειηατοΐ. Ούτος 6 Φωτεινές , ά:Λ Σιρμίοο

<1ί(·πιιπη ΙΙ>(|ΙΙΓ Ιεηιρυδ ο!)βΓΓ3ΐ)αΙ Οηϊ ψι'κίεηι βί- υπάρχων, Ετι κα\ δεΰρο ττίριενίστει. "Ος τα αυτά

ιίριιι οιιηι ΡαιΗο δαηιθ83ΐεηο δβηΐίΐ. ΝοηηιιΙΙ.ι βιιηΐ Πιΰλω τψ Σαμοσατεί έφρόνησε. Κατά τι δί τ:(Ας

Οιηεη, ΐη ςηϊΙ)ΐΐ8 »1) ροϋεηι (Ιϊδδί&Ι. Ιύβηι β Μβπβ Ο εκείνον διαφέρονται. Καΐ αύτο\ καΐ άπο Μαρίας χαΐ

ΟΙΓ'ΙΒΙΙΙΠΙ ίιιίιίπιιι ρειιίΐιΐδ αοοερΐδδβ ρυΐαΐ. δίίρο τον Χριττο·; διαβίβαιοϋνται.

ίΙιίΓι-ίΊ'ίαίΐΊ. ΠοΓϋΐη Μ:ιι·(·ι·1Ιιΐί) :ιιπ·ΐοι· εχ$1ίΐ!(, ΜαρχεΛΛιανοΙ. Άιιδ Μαρχίλλου του άζο Άγχϋ-

ΑηογΓί6 ϊη Οβίβΐίί ρρίβεοριΐδ, ςιιϊ, οιιιη ΐηϊΐίο ρρο ρας της Γαλατία;. Ούτος, Ιν αρχή πϊραζλησίιο; Σα-

Η;ι1ιι·Ι1ι;υπι οοπιιιιοηϊ ΓΪΠΙΒ (ι·:ιι1ικ:ΐιι$ εδδεί, δεϊρίυιη βελλίω φρονήσας , διεφτ,μίσθη. Εις απολογίας 81

εΓιβπ» δΟΓΪρΙο δ«ρ6ΐιυηιεΓθ ριΐΓ^βδδεί, Ά ρΐεήδηυβ πολλάκις έλ&ών , χα\ εγγράφως άπολογησάαενος,

Ιηιιιεη εΓοιΙϊΐιιπι εδί, »ά εβδ^οιη ΐρδυιη ορίηίοηεδ τάρα ττολλών τοίς αΰτοίς έμμίνειν χατηγορήθη.

^^Iι:(·Γ^δ^εΓε. Γίεπ ροΐβδί υΐ τεί ϊρδε ιιπιΐ.ιΐΜ βεη- "Ισω; δί μεταγνοΰς τάχα εαυτόν διωρΟώσατο, ^ <Λ

ιεηΐΪ3 ηιεΓιΟΓΡίη 3(1 ιηεηΐεπι βεδε ΓενοοβνεΓΪΙ, νεί αΟτοΰ μαθηταί. Υπέρ αυτού γαρ ή υπέρ των

φι» (Γίδϋϊριιΐϊ. Ναιη ρι·ο ιιΐΓΪδςπε ΟΓΐΙιοάοχΊ ςιιί(ΐ3Π) αϋτοΰ μαθητών ορθόδοξοι τίνες μέσω; ύπεραπελο-

Μ·Μ· άεΓεηβΟΓεβ ίηΐΒΓροδυεΓυηι. γοΰντο.

ϋβ«ιϊαπαηί.Ο)ΓίδΐιιιηΐΜΊεΓί'3ΐιΐΓ3ηιεδδε(1ΊειιηΙ,8ε(1 Ήμιάρειο». 01 Χριστί/νμίν χτίσμα όμολογοΰντίς,

^^ν^^18η^οι^Iηι'ηηβ8ηηιι·ί^ιε^^Γαίη^Γε^ιυ^^^ιιη1ε<8ε εϊρωνεία δε χτίσμα αυτόν φάσχοντε;, αλλ' ούχ ως

(,ίιηί',ΐ'ΐη; 809 8Θ(1 ΡϊΓιιιπι,ΐηςιιϊυηΙ, ϋΐυιη ϋίεϊηιιΐδ; εν των κτισμάτων άλλα, φασ\ν , Υϊδν λίγομεν- ο·.ά

ν«πιιη ηε εκ §εηεΓαΐΊοηε ϊρβα υΐΐβ ίηΡαίΓεηι ;ιΠΊ·ι·ιίο δε τδ μη πάθος προσάψαι τψ ΠατρΧ διλ του γεγεν-

»1βΓΪνθΙ\ΐΓ, βιιη)(1επι <·Ι·Γ;ΙΙΙΠΙΙ ΓοιιΙίΐϋΐιπίΓ. Ιίιΐι'ΐιι εΐ νηκέναι, κτιστδν αυτόν λέγομεν. Ωσαύτως *α\ περί

:''ρίιί1ιιιιι Νηικ-ΐιιιιι ιιιιιιΓιιιο (ΊΊ'ϋΙ'.ΐΓίΐιιι ο«Νΐ! ιΙ(·Ιϊ ιίιιηΐ; του Πνεύματος του αγίου , κτίσμα παντελώς όρίζον-

ι·!ΐη·ιΐ|ΐκ· όμοούσιον, ΐιΐ εδί €οταν1)$1αηΐΐα1αίΐ, Γερά- ται, παρεκ6άλλοντες Υΐοϋ το έμοοίισιΟΓ , ύμοίο-

ιΙΐΓΐιΐ , 6μοιοούσιον, Ιιοι· «·8ΐ ΜΐΙι«ΐ3ΐιΐΊιι δϊιηίίειη, 3(1- ούοιογ δί θέλουβι λέγειν. Άλλοι δε εξ αυτών χαΐ ·Λ

ιιιιΐΐιιιιΐ. Οοοιΐ ϊρβυηι Ιαηιεη <[ΐιίιΙ:ιιιι εχ ϊΐΐίδ Γε- όμοιοοΰσιον παρεξέβαλον.
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/7»·εν/ιβΓο//άχοί. Ούτοι περί μεν Χρίστου καλώς Λ ΡηιατηαΙοιηαΜ. Οο Οΐιπδίο ΐδΓι ηοη ιηαίο ΒΡΠ-

Ιχουσι, τδ Πνεύμα τδ αγιον βλασφημοΰσι, χτιστών

αύτδ οριζόμενοι, χα\ ούχ όν έχ της θεότητος, μάλλον

καταχρηστικώς δια ένέργειαν κεκτίσθαι, άγιαστι-

χήν αύτδ δύναμιν φάσκοντες είναι μόνον.

'&.*ριατοΙ. Ούτος Αέριος άπδ Πόντου όρμΐται.

"Ετι. δε βεΰρο περίεστι πειρασμδς τω βίω. Πρε

σβύτερος ούτος η"ν του επισκόπου του Ευσταθίου εν

Άρειανοϊς διαβληθέντος · χαΧ επειδή αύτδς Αέριος

ου κατεστάθη επίσκοπος, πολλά κατά της "Εκκλησίας

έδογμάτισε, τη μεν πίστει ων Άρειανδς τελειότατος,

«εριττότερον δε δογματίζει. Μη δεϊν φησι προσ-

φέρειν ύπίρ των προκεκοιμημένων. Νηστεύειν δε

τετράδα χα\ προσάββατον κα'ι Τεσσαρακοστήν καΧ

Πάσχα κωλύει · άποταξ!αν κηρύσσει. Σαρκοφαγίαις

& παντοίαις κέχρηται καΧ τρυφαϊς άδεώς. Εί δε τις

των αυτοϋ βούλοιτο νηστεύειν, μη εν ήμέραις τε-

ταγμέναις φησΧν, άλλ' οτε βούλεται. 00 γαρ εΤ υπό

νόμον. Φάσκει ο; μηδέ είναι διαφορώτερον έπίσκοπον

πρεσβυτέρου.

Άετιαηιΐ. 01 άπδ Άετίου του Κίλιχος, διάκονοι»

γενομένου ύπδ Γεωργίου του των Άρειανών επισκό

που της Αλεξανδρείας, οϊ καΧ Ανόμοιοι καλούμενοι,

παρά τισι δε ΕϋνομιανοΧ δι' Εϋνόμιόν τίνα μαθη-

τήν του Άετίου γενόμενον Ετι περιόντα. Σύν αύτοΐς

Κ ζν καΧ ΕΟδόξιος · αλλά δήθεν δια τδν πρδς τδν βα

σιλέα τδν Κωνστάντιον φόβον άφώρισεν έαυτδν, καΧ

μάλλον τδν Άέτιον έξώρισεν. Έμεινε δε Εύδόξιος ι

άρίΐανίζων, ου μέντοι γε κατά τδν Άέτιον. Ούτοι

Ανόμοιο:, οϊ καΧ ΆετιανοΧ, οι παντάπασι Χριστδν

κα'ι τδ 4γιο>ν Πν·ΰμα άπαλλοτριοϋσι θεοϋ, κτιστδν

αύτδν διαβεβαιούμενοι, καΧ ουδέ ομοιότητα τίνα Εχειν

λέγουσιν. Έχ συλλογισμών γαρ καΧ Αριστοτελικών

χαΧ γεωμετρικών τδν θεδν παριστάν βούλονται, χαΧ

Χριστδν δήθεν μη δύνασθαι εΤναι εκ Βεοΰ δια τοιού

των. 01 ο: απ" αϋτοΰ ΕϋνομιανοΧ ' καλούμενοι άνα-

δαπτίζουσι πάντας τους πρδς αυτούς ερχόμενους, ου

μόνον ', αλλά χαΧ τους άπδ Άρειανών, κατά κεφαλής

άνω τους πόδας στρέφοντες των βαπτιζομένων, ως

πολύς άδεται λόγος. Τδ δε σφαλήναι Εν τινι πορνεία

1) ετέρα αμαρτία ουδέν εΐναί φασιν · ουδέν γαρ ζητεί

θεδς αλλά τδ είναι εν ταύτη μόνη τη αυτών νομιζο-

μένη πίστει.

Αυταί τέ είσιν ομοίως χαΧ του τρίτου βιβλίου,

Εκτου δε 6ντος τόμου /ατά την άχολουθίαν, αιρέσεις

επτά.

Ιίιιηΐ ; 86(1 ίη δρίηΐιιηι Ββηείυηι εοηΙυηιε1Ϊ3Β ];ι-

€111111 , αΐΐΐΐ 6( εΜΊΐΐΗΙΙΙ 3Βδ6ν6ΓβηΙ, εΐ 3 ι1ΊνίΐΐίΙ:ιΙ(!

Γι·]ϊι·.ι:ιιιΙ : ϊιηο Υ6ΓΟ βϊιυδίοηβ ψιικίιιηι νοοίδ ρΓορΙβΓ

:ιι ΐϊοιΐ(.'ΐη !ρΒ3Π< (Τ(·;ιΐιιιιι εδδβ ιΐ'κ'αηΐ ; ιιοο ;ιϋΐϋ)

εδδ6 ηυίϋ(]ΐΐ3ΐη, ρΓ%ΙεΓ τϊηι Β3ηεΐΊ6εαηάί.

ΛιΎϊίΐηί. Λ(.Ί·ϊιΐ8 ε Ροηΐο ΟΓΪυηάυδ Ιΐϋΐΐίεςυβ ηιβ^η»

Ιιιιιηηηί ^επεΓίδ εβίαηιίΐαΐβ δυρβι-εδί. Ι·Ίιι·ι·;ιΐ οϋιη

Γ,ιΐίΐ.'ΐΐΐιϋ ερΐδεορί , ηυί Απαηϊ 6ΓΓΟΓΪΒ ϊιιβϊιηυΐβΐυδ

εδί , ρι·(:ϋ1ΐ)ΐι.:ι·; ςιιί ςυθ(1 ερίδοοριΐΒ επεαίαβ ηοη

658ε(, πιιιΐΐα 3ΐ1ν6Γδΐΐδ (·ιιΐΙιοϋι·ιιιη Εεεΐ63Ϊ3ηι (Ιυςηιβίιι

εοηιπιεηΐυδ 68ΐ, 3ε, ςυο(1 ικΐ Γκίβπι 3ΐΓιιιεΐ, ςεπηα

ηυδ ΛΓΠ 8β6(3ΐθΓ εδί. δεά 3ηιρ1ίυ$ (ΐιιΊϋϋ.ιιιι ρΓοΓιίε-

ΙυΓ : οοΐβΐϊοηβδ ρι·ο ηιοΓίυϊδ ηοη εεδβ Γαείεηιΐβδ ;

}β]υηΪ3 φκιι !;<: ΓβΓΪκ , βΐ ΡβΓβδεενρδ , ηε ΟυβϋΓΒ-

ι·ι·ί,ϊιιι;ΐ! , ηεεηοη εΐ Ρβδείιβίΐδ ίηΙβΓϋίείι ; τεπιηι

οιηιιΐυπι Γεηιιηΐϊβΐίυηεπ) ρΓχάίο.31 ; <·;ιπΓπππ βε ϋε-

]ί(·ί:ιππιι 3(1 νίΐιηιΐ οιηηβ ^βηιΐδ αϋΐιίΐιεί. Οιιοιΐ : ί

ςυίδ «(ίΐΊ.Ίίοπιιη κιιυπιιιι ](·]ιπι:ιι·ι· νοίίί , άβΐϊηίΐίβ

Ιιοε (ΙίεΙιιΐΒ Γ;Μ'(·ΙΟ ρΓΟΙιίϋβΙ , Β6(1 (]ΐΐ3ΐκΙο Γώιιβπΐ.

Νεςυε εηϊπ), Ίηηυίΐ, 1ι·ι;Ί δυ1>]εεΙιΐδ 6δ. Ερίδεορυια

ιΐοοβΐ ηίηίΐο ρΓχβΙβηΐίοΓβπ) εδδβ ρι·6δ1)γΐοι·ο.

ΛιΊίαηϊ. 1Ιυ]υΒ ΙιΧΓβδϊδ Λεΐίιΐδ ςιιί(ΐ3ΐιι Ιην^ηΙοΓ

;βηθΓβ είΐίχ , ςιιϊ Λ βεοΓ^Ίο Απηηηπιιη

(ΙΊαεοηυδ υιιΙΊιιιιΐιι^ 68(. Ληοηιοεοδ ίΐίοβ

3ρρε1ΐ3η( ; αΓιί Ευηοηιίαηοδ , ;ιΙ> Γ.πιιοηιίο <|ΐιθ(1:ΐΜ

Αϋΐϋ ιΐίϊ,ι-ίριιΐο, ςυϊ Ηοο ΙοιηροΓβ =υριτοδΙ. Ε;ιπιι;ι-

«ΙΓΙΙΙ ρ:ΐΓΐΊιιιιι ΐΜ'ΐιΐ εΐ Ευάοχίιΐδ ; δ6(1 ϋοη$1ιιιιΐϋ ίιιι -

ρβνηίοπΒ ηηείιι «'ι ίΐϋδ Ββ Β6£!·6ξ3η8 Αείΐυιη δοΐιιιη

^ Γ6ΐες3ΓΪ ραδδΐΐδ 6$( , (|ΐΐί<ιΐ(ΐιι:ιιη ϊιι ΛΙΊ ιιηο ιίοςιηηΐβ

ρει-δβνβΓβνίΙ , 86(1 Λεΐϊιιηι πιίηίιικ: δεευΐιΐδ βδΐ.

ΡΟΓΓΟ Αηοηιοοί, δίνε Αείίβηί Οιπδΐυπι, ει δρΐΓΐΙιιιη

Β3ΐιεΐυηι α 1)οο Γυηάϊΐυδ αΐίεηιιηι εβδβ ρΓχιΙίεβιιΐ,

ηυοδ εΓ63ΐθδ εδδβ , ηεςπε ηυϊϋηυβιη Ικιΐιοπ^ δΐηιίΐί-

Ιυύΐηίδ 38Β6ΠΙΠΙ. Οιιΐρρβ Β^ΙΙοκ'ΐΒΐηΐΒ ΐ|ΐιί1ιιικι1ιιηι

Αήδίοΐβϋεΐδ 3ε ^εοηιβίΓίεΊδ Οεΐ ικιΐιιπιιιι εχρϋεΑΓβ

Μικίπιΐ ; "ΜΗΐΙΐ'ίικιιιο ρπο1)3Γ6 ΟηΓΐδΙιιηι 3 Οβο οπή

810 """ Ρ°88β· ΕιιηοιηΪ3πϊ νβΓΟ ;ι!> ΊρδΟ ρΓοΓβοΐί

οιηηβδ , ςυΐ 3(1 δβνβηίυηΐ, ίΐο·ιιΐο ϋΐρΐϊζαηΐ , ηοη

ΟβίηοΙΐΓ.οδ δοΐαηι , Ββϋ νεί ΑΓϊβηοδ ϊρδοβ ; 'κίςυβ εο

ηιιΐιΐο , πι ρεϋίϋυδ ίη εοείυηι εοηνβΓδίδ ίη ε3ρα(

ί11ο$ ίηΐίηδβηΐ, ςυθ(1 (1β Πΐίδ ρβΓΟΓΡίΐϋίΐ. δΐιιρρυιη,

ίΐιιΐ ιιΐίικί ηυο<1ΗοεΙ ρεεεαίυιη ηίΐιίΐ εδβε ιΐίι-ΐίΐιιιιΐ ;

ηεςυβ εηίηι Οευιη ιιΐίικί ςυχνβΓβ , ηιιβιη ιιΐ ίιι ('.«

Ό χοΐιι, (μιιιηι ίρδί ρηι.·ιΓκ·:ιιιΐ, Πϋε ρ6Γ«ενεΓ6ΐυΓ.

ΙΙχ δυηΐ ΙιΧΓεδβΒ ΊΗχ Βορίουι , ηιιιΐΒ εεχ(υ3 ίι(β

ΙίΙΐΓί ΐιτίϋ ΐοιηυδ εοηιρΙεΟίΙυΓ.

1 Ιο Κ<?){. Εύγενιανοι. · Οεεβΐ ορθοδόξους.



5. ΕΡΙΡΙΙΛΜΙ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΜΒΒΙ III ΤΟΜΙΙδ Ι.

811 ΠΕ δΟΗδΜΑΤΕ ΑϋΟΙΛΝΟΠυ.Μ,

(}ιιβ ίίΐ /ιι'τι'ίίίί /., Μ'ΓΙ' /.Λ' Λ.

]. ΛικΙΊιιπ!, δίνβ Οιΐίαηί, ϊη εββίυηι φιβηιιίαηχ ΙΊΙΙΙ-

γοιιΐυηιςιιο εοΐΐεοΐί, ίη ιηοηαΒίεήίδ ΙιΜιίΐηιιΐ «Ι βΐι

Ιιοηιίηιπιι εοηδίιείικίίηβ δερηί'αΐί, ραπίιη ίη δοΐίίικίί-

ηΐυυβ, ρ:ιι·ΐίη» ρΓορβ ορρί(ΐ3 , 3υΙ ίη ΜΐΙιιΐΓΐιιιηί* ιΐβ-

ίΐιιιΐ ; 3ΐιΙ ιιΙηειιΐΜΐυβ ηιαιίδίοηεδ 8ΐΐ38 δίνε οα-ποΐη»

α>ΙΙ<χ·»πιιΙ. Ηιψικ δεείχ εοιιϋίΐΟΓ ίιιίι ΑιιϋίυΒ.δυί}

Αι π ΙεηιροΓ3 , <ι»:ιιιι!ο 3(1νεΐ'δυδ Ιιυηε εοΐΐεείβ ερί-

Μοροπηη κνιιυ<1ιΐί ωΐ, 3 ψιίΐιιικ βδΐ ίΐΐε <Ι:ιιιιιι:ιΐιΐΐ.

&Η! ΛικΓιιΐϋ 6 Μεβοροΐ3ηιί3 οπυικίυδ (Ιυπιί εΙϋΗί

ϊιι ρΓΐιιιϊδ ίιιίι , ρι·ορΐβΓ (:ΐ νίΐιι: ίηΐε§ΓίΙ»Ιεηι 61 <1ί-

νίη;ν Ιϊιίεί ζιΊιιιη ει 3Γ(1θΓθηι. ΟΙΗ <·.ιιιιι $χρ? ηοιι-

ιιιιΐΐα νίιίοπίΐ, (|υχ ίη Εεείεδϋδ ρεΓρβΜΐη }·Ι:ΠΙΙΙΙ,ΙΓ,

«ρίδεοροδ :ιο ρτεδΙιν-ΐεΓΟβ εοΓ3ΐη ιικ·η·|ΐ;ιιο αε ι·οιΙ-

2Γ£ΐιεΓ6 ηοη νΐίΓιΊιιιΐιΐΓ ει ίιίειιΐίιίοιιι ηιοιιει·ε :

Νιιιι ι1ι:1>ι·ιιΐ Ιι;»'€ ίδΙΟ ιιιοιίο Γιεή ; ηοη Ϊ13 Ιιχε 3(1ιηί-

ιιίκΐι ηι« εοητεηίΐ. Ηχε, ΐ:ιηιρι;ιιη νεΓΪΙ»ΙΪ8 3η)3Π8, ;«·.

812 Ε3ΗεΓ3 ίιΐ ^εΐ)118 »81ΙΓρ3Γβ Μ>Ιι·Ιι;ιΙ , Ι|Ι1,ε ΘΧ-

ςυίδίΐχ ρπ)|ιίΙ:ιΙίϋ 1ιυηιίιήΙ>υδ 1';ιιιιίϋ:ιι·ί;ι κιιηΐ , (|ΐιί

<ι1ι ('κπ'^ίιιιιι ρίεΐαΐίδ δΐυιΐίιιιη ΜΙΙΙΗΠΙΠΙΙ ίη Ιοηυβηιΐο

!ί1ιΐΜΐ;ιΙι·ιιι :κ1ΙιίΙιι·ηΙ. ()ιι;ιπ.( (ΊΙΙΊΙ ηοηηυΐΐα , 5,ιι:ιιΙ

ιΊΊχ'ι, ηι»Ιι· ίη Εοείεδίίδ ςεΐ'ί εεΓηεί'εΙ, ιιοιιιηιιιΐ|ΐι:ιιιι

οιηηίηο ΙαεεΓβ ροΐβΓαΐ. Υεΐιιΐ δι ηυεηι β εΐεπείβ

ρβειιηί3πιιη ρΐυβ χςυο ουρ'κΐυιη νίιΙοπΊ , ερίδεο-

ΙΗΙΙΙΙ , :ιιιΐ ρι ο<>1>\ ΐΐ'ΐ'ίπιι , :ιιιΐ «Ιίιιιιΐ ςυειηρϊβιη , ςιιί

(·υε1εδΪ38ΐίεί9 θΓ(1ίιιίϋιΐδ εειίδεηΙαΓ , εχρΓθ1>Γ3ΐ·β ιιοιι

»ίιι1ιίΐ:ι1ι:ιΐ ; :ιιιΐ δι (]υίδρί3ηι ΙΙΙΧΜ &ε άεΐΐυίίδ (Ιίΐ'-

ΗαεΓει, δίνε υΐίαιη εεε!βδί38ΐίεί ύυ^ηιαίίδ . :ι«· ιΐίδεί- ^

ρΐίιιχ ρ3Γΐειη 3ΐ1υΙΙεΓ3ηιΙο εοΓΓυιιιρεΓεΙ , ραΐίοηΐί

ηεΐ]ΐΐ3(}υ3ΐη ΓεΓΡηδ βηίιηο, νει·1>Ϊ8, ιιιί (Ιί\ί , ειΐδΐίςα-

Ιι;ιΙ. Οιιοϋ ςιιίάΰΐη (Ιίδδοΐυΐίοήδ νίΐ:ι· Ιιοηιίιιϋιιΐϋ ηιο-

Ιεδίυιη οπιΐ , ιιικίι; ηΐ3ΐίίηΐ38 ρΓορίητ;» εοιι(ιιιηεΓΐ38

ΜίΜίιιηίι, ίηΓί'κΐϊ» οπιιιίπιιι νοείϋυδ ε( οϋϋδ εχ3§ί-

131Ο8. Αι ίΐΐι, ]3εΐαΐυδ Ιιοε ηιο<Ιο, εΐ ριιΐδ.ιΐυδ, 3(<]ΐιε

ίςηοιηίηί3 3θεε1ιΐδ , ;ι·ι|ΐιο απίηιο Ιο1ι·ι ;ιΙ>;α , αΐηιιε

Ϊ13 (Ιϊιι ίιι Εεείεδϊχ οοιηηιυηίοηϋ ρεΓδΙίιίΙ, (Ιοικτ

ηίιΐιιιιι οο εαβ εαυδ»3 ηοηιίηεηι

ηίΐιίΐοηιίιιυδ ίδΐ3 δυδίίηεηδ , δειΐ ηιΐ

επΜΐ(1;»ιιι 3ει·ίυδ ίηΐεηΐυβ , 8ΐυϋε1>3(

ίηΐβήιη ;<!» Εεείεδίχ ε3ΐ1ιοΙίεχ εοη]ιιηεΙίοηε :κ: 80-

είβΐ3ΐε ηπηίιηβ (ΙίνβΙΙί. Υεπιπι ειιιη ίρδβ ευηι δυίδ

ν;ιριι1;ιΐ'οΙ , «Ι ίικ)ι;.'η:ι ρ3(εΓεΐυρ , ηίδ ηι&ΐίδ ίηςβιηί-

Μ·εηί, εχ Ιι:ιπιιιι (·:ιΙ:ιιηίΐ;ιΙιιιη , .κ: Γ.οιιΙιιιικΊϊιιπιιιι Ο σΟαί

τίοΐεηΐία εοηδίΐίυηι εερίΐ. ΟΙΙΙΙΓΟ δβίρδίιιη ;ι1ι ΕεεΙβδί3

Α ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΛΤΟ! ΤΩΝ ΑΥΛΙΑΙΧΟΝ,

77ε»Τ7|«οσΓί), ι] χαΐ έπταχοστή.

Α',Αΰδιανο\, εΓτουν Ώδιανο\, τάγμα είσίν. Ούτοι δε

εν μοναστηρίοις τήνχ χατοίκησιν κέκτηνται άναχω-

ροΰντες, τάγμα δντες εν έρημίαις τε κα\ πλησιαίτε-

ρον πόλεων, εν προαστείοις τε χα\ οποί τάς εαυτών

μονάς ήτοι μάνδρας ίχουσιν. Ούτος ό Αδδιος τούτων

άρ/ηγδς γεγένηται εν χρό'/οις Αρείου, ίπηνίκα συν-

εκροτήθη κατά Αρείου ή σύνοδος των αϋτί<ν χι&-

ελίντων. ΤΗν δε ό άνήρ άπδ της Μέσης των ποταμών

ορμώμενος, διαφανής τις κατά την εαυτού κχτρίβι

δια τδ ακραιφνές του βίου, χα\ κατά θεδν ζήλου, καΐ

πίστεως · δς, πολλάκις θεώμενος τα εν ταΐς Έχκλη-

σίαις γενόμενα, εις πρόσωπον επισκόπων τί χ.α\

ρ πρεσβυτέρων έλεγκτικώς άντετίθει τοίς τοιούτοις

λέγων Ου χρή ταΰτα οϋτως γενέσθαι· ουκ οφείλει

ταϋτα ούτως πράττεσθαι· ως άνήρ άληθεύων, καϊ

όποια φιλεϊ ύπδ των φιλαλήθως έλευθεροστομοϋντων

ανδρών, των μάλιστα τδν βίον ακρότατα βιούντο>ν.

Διό τοιαύτα όρων, ως προεϊπον, εν ταΐς Έχχληαίαις,

λαλ:ϊν ήναγκάζετο Λρος Ιλχγχον, καΙ ουκ έσκΰπα.

ΕΓ τίνα γαρ είδε των φιλοχρηματούντωντοΰ κλήρου,

ή έπίσκοπον, ή πρεσβύτερον, ή έτερον τίνα του κα

νόνος, πάντως έφθέγγετο. Και εί ίώρατινά έντρυφϊ)

και σπατάλη, ή τίνα παραχαράττοντα τα εν τω έχ-

κλησιαβτικί]) χηρύγματι χα\ θεσμώ της Έκκλησί*ί,

μη φέρων όάνήρ, προεβάλλετο, ως Ιφην, τδν λόγον.

Κα\ ?;ν τοϋτοτοϊς μη τον βίον δεδοχιμασμίνον ίχο«-

σιν επαχθές. Ύβρίζετο δε Ινεχεν τούτου, χα\ άντε-

ρ λέγετο, έμισεϊτο, ίφερ· κλυδωνιζόμενός τε κα\ ώβού-

μενος, καϊ άτιμαζόμενος, Εως χρόνου Ίκανοΰ εν ταΐς

Έχκλησίαις συναγόμενος · ϊως δτε δεινώς ένέγκαν-

τές τίνες έξεβΰσι τδν δνδρα δια την τοιαύτην αίτίαν.

Ό δε ουκ ήνείχετο, άλλ' έβιάζετο μάλλον άλήθειαν

μεν λέγειν, μη άναχωρεϊν δ» του συνδέσμου τί)ς μι»,-

ένώσεως της αγία; καθολικής Εκκλησίας. 'Ος δ»

έ-ϋπτετο αυτός τε κα'ι οί άμα αϋτώ πολλάκις, τα

δεινά τε Επασχε, βαρυστονήσας, σύμβουλον λαμβάνει

έαυτοΰ την ανάγκην των ύβρεων. Έαυτδν γαρ ά^"

ορίζει της Εκκλησίας, πολλοί τε άμα αύτώ άφηνιά-

ζουσι· κα\ ούτως την διαίρεσινείργάσατο, οΰτι έχων

παρηλλαγμένον της πίστεως, άλλ' ορθότατα μεν ·κι-

ο~ιεύων αυτός τε καϊ οί άμα αύτω· εί καΧ χρή τϊ

μάλιστα λέγειν εν μικρω τινι αύτδν φιλονείχως φέρε

τε καϊ τους άμα αύτω.

3ΐί|1ΐε 113 ρΙΐΙΓίΙΐΙΙΝ (ΊΙΙΊΙ ΪΙΙΟ ΐΐ'·-

5ι·'ΐΜ·ι:ιιΐιΙ>ιΐΝ , ηονιιιιι 3ΐι βο ιΙίνοΠΗίιιι (',οιιΠιαιιιιι. Νεηυβ νεΓΟ ιι!!:ι ίιι η: :ι!> Γβ«ΐ3 ίί Ι<; (ϋδ€6<1ίΙ, »β(1

ΐρβε ουιη 8ΐιϊδ &ΊηεεΓ3ΐη ίη οιηηίΙ>υδ τείίςίοιιεπ) ΐεηυίι. Οιιαη^υαιη 681 ςυίάι!»ιιι ρεΓεχίςυι·ιη, ίη ςιΐυ

ηοι νιι:,ιΐ'ίιΐ£ ιυιιΟίι:1.ιηΐιιι .
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ΙΡ Μετάγάρ τνΰ ομολογείν πζρΧ Πατρ^; καΧ Τϊοΰ,

χχ·. αγίου Πνεύματο; Οαυμαστώς, ώ; ϊχει ή καθολική

'Κχχλησία, όρθοδοξότατά τε φυλάττειν, τα τε άλλα

πάντα του βίου θαυμαστά. Ταΐς γαρ ίδίαις χερσΧν

ίργα&μενος, αυτοί « χιΧ οι ύπ' αΰτδν επίσκοποι τε

χαΐ ο! πρεσβύτεροι, καΐ οι λοιποί πάντες διατρέφον

ται. Ύστερον δε μετά τδ έξωσθήναι της Εκκλησίας,

από άλλου επισκόπου, τα α6τά σνζητοϋντος καΧ άνα-

χωρήσαντος της Εκκλησίας, χειροτονείται ουτο;

επίσκοπος, περΧ ου ' έπελαβόμην λέγειν, έπειδήπ:ρ

εν παρεκβάσει γεγένημαι, αύθις έπαναλαβών διές-μι

τήνύφήγησιν «ημΧ δε περΧτής ως έπΧ τ6 σκληρό-

τατον χαΧ ϊδ-.ωτιχον, καΧ φιλόνεικον της παρ' αύτώ

«δομένης λέξεως από της θείας Γραφής. Τδ γαρ χατ'

ούτος καΧ οϊ μετ' αύτοϋ, όπερ ί θεδς δεδύ-

τω Αδάμ, άποχρότως βούλεται όρίζειν είναι

τοΟτο πληρούμενον κατά τδ σώμα· άπο του δήθεν

λεγομένου (5ητοϋ του, Ποιήσωμετ ΰΐΟρωαοτ χαι'

βΙκύΓα ήμετέρατ χαΐ χαθ' όμοίωσιγ. Και είτα έπι-

φίρειλβνων ό θείος λίγος, δτι χαΧ έποίησεν ό Θε6ς

τδν άνθρωπον, χουν λαβών άπ>> της γης. Έπειβή,

φτ,σιν, εΐπεν άνθρωπον άπδ της γης, δρα, ότι αληθέ

στατα οίον τδ χοϊχδν είπεν άνθρωπον, άρα τε αϋτ6

τ>, χοϊχςν προέλεγιν έυεσΟαι κατ' έίκίνα θεού. Καί

*«τι τούτο άπίκροτον, ώ; ϊφην, χαΐ Ιδιωτιχ&ν, τδ

ύρίζεσθαι άνθρωπον εν ποίω μΐρει τέταχται του άν

θρωπου τδ χατ' είκίνα· ε! χρή όλω; μέρος λέγειν δια

τα πολλά τα άντιπίπτοντα τί^ των ανθρώπων Ιννοία

χατά τδ (ίήμα τούτο, κα\ ίχοντα ζητημάτων πληθΰν.

"Η γαρ ιτοιήσωμεν τονθεδν 6ρατίν τε και σωματικίν,

εΓπερ ίν σώματι τδ κιτ' είχίνα πληρούται σωματικώς,

χαΐ έσχηματισμένως, ^ άνθρωπον τω θεώ έξισοΟμε-

νον τούτο φάσχοντες. Διδ ου χρή πάντιος όρίζειν ή

βιιτχυρίζισθαι, εν ποίψ μέρει τδ κατ1 εικόνα πληρού

ται, άλλ' ομολογεΐν μεν ιδ χατ' είκίνα είναι εν τψ

ά./Ορώπω, ίνα μη την χάριν του θεού άθετήσωμεν καΐ

άπιστήσωμεν θεώ. "Οσα μεν γαρ λέγει 6 θΐδί, ταύτα

αληθή τυγχάνει, εΐ κα\ έξέφυγε την ημών Ιννοιαν εν ολί

γοις λίγοις. Άρνήσασθαι ουν τούτο τδ κατ' είκίνα ου

πιιτδν, οδτε της αγίας του θεού Εκκλησίας. "Ετι γαρ

πάς άνθρωπος σαφώς κατ' εικόνα, κα\ ούδεΧς των

έ/ίντων εις θεδν την ελπίδα άρνήσεται · εί μη αν

τινϊζ έανιτοίς μύθους πλάσσωσιν έχβαλλόμενοι τη;

Έχχλησίας κα\ της των πατέρων εκ προφητών τε

χαΧ νόμου κα\ αποστόλων χα\ ευαγγελιστών παρα-

&>σεο>ς.

Ι.ιΙ>πΙ;ι* εοηΓιη^ηπΙ, ι·1 Ιιιιη ηΐι Κι·(·1ι'«ί:ι ηιιαηι ιιΐι ι-:ι

|ϋΐ.|ιΙιι·1ϊι ιιπι, Ι'·-·ϊ^, ;Ι|ΙΓΙ-,(()|ΙΙΙΊΠΙΙ 61 ΐ'ν,'ΐιιμιΊΚΐιιπιιιι

Ρ. "Ιΐστε οΰν έχεΐνοι , φιλονεικίτερον εν τούτω

£: κ:·';ι.:·.ν, ίχτδς καΧ αΰτοΧ βαί·«υσι της κατά τ^ν

έχχληβιαατιχήν ύπόΟεσιν παραδόσεως, της πιστευού-

<της χατ' εικόνα μεν είναι πάντα άνθρωπον, μη έρί-

ζειν 5ε εν ποίιο τέτακται τδ χατ' είχόνα, μήτε έχόν-

•κον των μυθωδως περΧ τούτων διαλαμβανόντων,

«ΐτ' ουν αρνουμένων, δεϊξαι. Ο! μεν γαρ λέγουσιν εν

τη ψυχ?| πληρούσθαι τδ κατ' εϊκόνα, νομί^οντες τδ

Χΐϊλ την σάρκα μόνον συλλογίσασθαι δύνασΟαι ·

. « Γ. πϊρΐ δε ου. · ϋοιι. ι, ίθ. 3 Οοη. ιι, 7.

Α Π. Ετςο 61 ιΐι; ΡαΐΓΰ , Ρίΐίο :ιι· δρίπΐιι καίσιο

}ι|·;ΐΐι·Ι:ιι·ιΐ 6( 6Χ Εεοΐεδίχ (·;ι11ιο1ί(·;ΐί ρΓ.ΐδϋΓΪρΙΟ 8ϋΠ-

Ιίιιιιΐ ; ιΐί.Ό ΐι·ηιιχνι·ΐΜΐιιι ;ιΙι 60 ιιιι^ιιοιιι (ΙϋΠβεΙυιιΙ ;

«Ι <·χΐ ι·υ1ίΐ|ΐπΐ!ΐι νί!;ι· ίΐΐίβ ίιΐί,ΐίΐιιΐιιιιι £3116 ςυ»ιιι

ι·μι·ι·^ίιιιιι 61 ;(ΐΙιιΓιι·.Ί!ΐιΙιιιιι, :>ι1ι·ο ιιΐ ιιοιι ίρ$6 ιιιοιίιι,

£ϋιΙ £1 ηυί ίΐΐί :ΐ(1Ιι;Γϋ(ΊΊΐιιΙ 6ρί$εορί, |ΐπ.·χΙινΙ<ΊΊ ΛΚ

Γοΐίηυί οπιηβ$ ϋβ πιαηιιιιπι ΜΚΙΠΙΙΠ 1;ι1ιοΐΐ νίειίΐεηΐ.

Γιΐϋΐι·:ιΐ|ΐι;ιηι νβΓΟ ηΐι Κοείβδία ρυ!$υ$ βΒΐ , αϊ) ερί-

Μ ορό (|ΐιοι!:ιιιι , ηυί οϊ) υ3$(]6Π) εοηΙεηΙϊοη«$ :.!>

Κθ.(·1β5Ϊ3 Γ60088ίΤαΙ, (·|ιίκι·|ι|ΙΙΙ« ΟΓ(ϋΠ3ΐ11$ 681. ΥβΓυΐΙΙ

ΐιΐ :ι!ι Ιιοε (ΙινιτΙΐΓΐιΙο ιΐιΐ ϋΐιιιΐ 1ι·;κ Ι:ιικ1ιιιη ηκ' π·-

Γ.τιιηι, (|ΐκκ1 ι·ι :ιπι 3§^Γο$$υ$, δείοικίυιη 631 ςιΐϊηι-

(Ι.ιιιι ίΐΐιΐϋ δεπρίιιΐ'Χ νοεβιη ιΐιηίοΐι: ηιιοιίαιη εί ίηι-

ρβΓΪΙΙΟΓβ ιιιοιίο, 61 νι'ΓΟ ριτίίικιι-ϊιΐ* ίΐιίιϊ] ]Π (·Ι:ΠΊ.

813 ^':|1" Ί1""1 '"' ίιηιι<ιϊιια>ι Οεϊ εΓ6»Ιιι$ Λιΐιιιιιιικ

Β άίεΐΐιΐΓ ; ρΓχΟαείε ϊΐΐϊ ΓεΓεΓεηϋυηι 8(1 εοΓριιβ βχί-

Βΐίιηαιιΐ. Ουιη υηίιη $θΓΪρΙυιη ΒΪΙ : Γαοίαηιιΐ! Ιιοιιιί-

Ίι'ίΙΙ θα ί»|«ί//|||·||| ΙΙΙΙΧΙΙΊΙΙΗ (Ι ίίΐΗΐΙίΐΗιΙίΐΙίΙΙ, *, &ΐ3ΐί||1

ίϋιιιΐ Βΐι1ι]ί(·ίΐΐ!ΐ , Οοιιιη δυιηρίο ιΐβ ΐι·π.ι ριιΐνοιο

Ιιοιηίιιβιη Γ;ιΙιΐΊΐ·:ιϋ>>ΐ! '. Οιιηι ί^ΊΐιΐΓ Ιιοιηϊηειη ι!ι·

ΙβΓΓ» Ιοπιΐίΐΐιιπι α$ϋει·α( , νϊ(1εβ Ιοίοηι ϋΐιιιΐ β 1«ΓΓί

ι·οηΙ1:ι[ιιηι νεπ$βϊιτιε Ιιοιηίιιειη νοι·;ιι ϊ. Εχ ηιιο $ε-

φΐίΐιΐΐ ιΐι! 16ΓΓ6ΠΟ ΪΙΙΟ ρ|·.Γ:ϋ(·ΙΙ!Ι!Ι , ΓθΓ6 Ιΐί 3(1 ΪΙ1Ι3-

β'ιιιειιι Ι)«.·ί ι·ΐ)ΐΐ(1ι·κΊιι: , \ ,·ι ιΐϋι ε$1 ιΐΐιιιΐ , ιιΐί (ϋ\ι,

|ι:πιΙιι ιΙιιιϊιΐΜ , 3ε 5ΪιιιρΓιείιι$ , (ΙιΊίπϊκ! Ιιοιπίιιειιι :ιιι-

ΗΓ; ι· , ιμιιιικίΜΐ πι ΙιιιπιίιΓ» |ΐ;π1ι· $!ΐ ϊπίοςϊηΐβ ΊΙΙ:ι

εοιίϊ'.ϊΐιιΐΐ Γ3ΐϊο ; δι ΐ.ΐΊίπι ηρρείΐαΐϊοηβ ρ3ΓΐΪ8 υΐεη-

ιΙ« ιιι εϋΐ , βο ςιιοά ρ1βΓίΐ]ΐιβ , ιριοιΐ 3(1 Ιοηε νοεειη

ϋΐΐ ί ΙΚΊ , Ιι.ιΐιηιιιιιπ ίιι!(·] Ιί^ι·η'.ϊ;ι: ΓεΓΓ3){3Π νϊιΙπ:!!ΐ; ,

3ε νηΓίίδ ςιι»3ΐίοιιίΙ)ΐΐϋ ίιι:ρ]'κ·:π·Ί. Ληιπ 3ΐιΐ η$ρ6ϋΐ3-

ϋίΐϋΐη Οοιιιιι Γηαβιηιΐδ 3ο εΟΓροΓβυιη , βϊ ϊιι εοι-ρορο

ΙΙΟ-.ΙΓΟ ΓΟΙ |κιΐ'(';ι ρΐΊΊΐιιΙι- Γ31ΪΟΠ6 3ε Π§υΓ3 Ίβΐϊιιβ- ,

ηιοιίί ίιη:ιμϊικ·ιΐι εοΐΐοεβιιιΐβιη ριι(6ΐιιιι$. Λπΐ οιιη

Ι1ι·ο ΙιιιιΐΜΐιΐ'.ιιι :ιι1;ΐ'ΐ|ΐι.ι Ιιϊιιιιι > , $1 Ιιχε α$36Γ(.·Γ6 νεϋ-

ιιιιΐΒ. ()ιι;ιι·(; ιιοιι 681 ιιΐΐο ιηοιίο ιΙεΠιιίοικΙυηι 3ϋ(

:ιΙ1ίΓΐη;ι1ΐιΙιπιι, ΐ|ΐι:ιιι:ιιιι Ίιι ρ3Πε ίίΓοςο ΊΙ1;ι εοηίίϊ$(3(.

8ϋ(1 ίιιβΒδβ φΐίιΐοηι ϊιι Ιιοιηίηβ οιηηίηο Γιιΐοη(1ιιηι

6$1, ηβ «Ιίνίιιιιιιι ίιπίΓ ϋιίπιιι ΙοΙ1.ιιηιι$ β ΠΊβϋΐο 30

1>'·ί :ιιιι:Ιοι·ίΙ:ιΐί ιΙιΠίιΙιιιιιιΐΛ. ^1ιι:ι·πιικ|ΐΐ(: ι'ΐιίιιι ϋΐβ

ιΐίείΐ, ρΐ3ηβ νβΓ3 8υηΐ, ΐ3ΐηι>Ι$ί ηοιιηιιΐΐχ $ηηΐ?ηΐί;β

δΐιιΐ, <|ΐι;ι· ίχ-ίΐ'ΐιι ηοδίΐ'χ ηιοιιΐίδ εΟΊι^ίαηΙ. ^ιιο^^Γ^:ι

ΙΗ'Ι,ΜΙ <· υηιηίηο 3(1 ϊιιια^Ίηβιη Οϋί εχρι·6$$ιιηι Ιιοπιί-

ΙΙ6Ι11 , 3 Ιίιΐι: ε3ΐΙ)θ1ϊε3 61 Ιν: Ι·[Γ^Ϊ;Ι Οεϊ ιιΓιΐ'ΐιιιιιι ε$1.

Βίηιπϋειιι ΙιοιιιΊικ-ϋ οηιηο8 :ιι! 111ίυ<> ίιιιβςίιιειη εοη-

I) ιϋι'ι κιιιιΐ ; ιιεε υ)Ιιΐ8 ΐ|ΐιϊ ιρΓκΙπη ϊη Οευιιι ;-ρ·'ί·ι

ιιιΐίι ί,ιι Ί ί.-,ΐιιιΐ ροΐ68(, 0181 81 ιρι'ι 1'θΓΐβ 8Ϊη(, (ρι'ι 8ίΙί

(|(Μ·:ιίη;ι κΊηΙ βχείιΐδϊ , ηιιηβ 3 ιηη]οΓΪΐ)ΐΐ5 ιιοδίιΊδ βχ

081 ;ιηεΙοπΙ»Ιβ ΐΓ3(1ίΐ3.

III. Ι ιΐ'.Ι·· ειιήι ϊη Ιιηε ρπρίβ ηΐ3]θΓ6, ηυ3ΐη ρηι

βϊΐ, εοηΐ6Π(ίοηΪ8 $ΙυιΙϊο (Ιϋεβηΐιιτ, »1> βεοΐββίίβΐΐοβ

Ιι-αιΙΊΐϊοηβ 3ε (1οεΐΓΪιΐ3 Γβεειίιιιιΐ. Οϋ!β ουιη οιηιιοδ

ΙΙΟΙΙΙΠΙΓΝ Οβϊ 3(1 ίπο^ίηειη εΓ63ΐθ8 6$8β ΓηΙε3ΐιΐΓ,

ηιιΐίαιη (3ΐηεη ρ»Γΐβηι (ΙεΓιιιίΙ, ίη ςιι» ίδΐϊιΐδηιοιίί

ί'ΐι;ιμϊιιΐ·! Γ»Γιο εοΐΐοεηηίΐβ νίϋοβίιΐΓ. δε(1 ηεε ίδΐί,

63 (1β τβ Γβΐηιΐοίβ 3ΐί(ΐηΐ(1 385ερ;ιιιΐ ηιιΐ ηε£3ηΙ, (Ιε-

ιηοηδίΓατε ηιΓκΙρίηηι ρο88ΐιηΐ. Εΐ^ηίιη ηοιπιιιΐϋ, ηιιο^Ι

(1ε ΐιηβ^ΐηβ ιΙϊείΙιΐΓ, 3ηϊιη3 ίρ$α εΪΓευηι$επΙ)υηΙ ; ίϋ
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'ΐηιηιι Γ»ΐϊ, ηιιοϋ 03Π16 εοηιτϋίαιη εβί, ι·;ιΙκιι·ίιι:ιΐ'Ί Α και ουκ ίσασιν οι τοιούτοι, ότι τδ χατά ψυχήν συλ

λογίζεται, ει χρή συλλογιιμοϊς προσέχειν, καν μη

απλώς άπλζ τη διάνοια θεώ προσιέναι , κα\ πι-

στεΰειν, ότι τα ύπδ θεού ε'.ρημένα εστίν αλήθεια,

αίιτω δε μόνω εγνωσμένα τω την πάσαν άλήθειαν

εϊδότι. "Λλλοι δε λέγουσιν οδτε εν ψ'-ΐχί], ούτε εν σώ

ματι, αλλά άρετήν είναι τδ κατ' εικόνα · έτερο: δϊ

φάί/.ουιι μη είναι την άρετήν, αλλά τδ βάπτισμα

κα'ι τδ χάρισμα τδ εν τω βαπτίσματι, δήθεν εκ του ίη-

τοΰ του είρημένου · Καθώς έφο^ έσαμεν την εϊχότα

του γοίχοΰ, ρορέσωμεν χαΐ τι\ν είχόνα τον επου

ρανίου· Αλλοι δε πάλιν τούτο ου βούλονται, αλλά 6έ-

λουσι λέγειν τότε μεν είναι τδ κατ' εικόνα εν τ<υ

'Αδάμ, έως δτε εν παρακοί) γέγονε, κα\ βέβρωκεν

άπδ του ξύλου, κα'ι εξεώσΟη · άφ' ου 64 έξεώίθη,

' απώλεσε τδ κατ' εικόνα. Και πολλή τις εστί των

ανθρώπων μυθοποιία· οΤς ου χρή ουδέ πρδς ώραν

είξαι, ούτε τούτοις,, οϋτε έκείνοις τοις οΰτως ή ούτοι

λέγουσιν · άλλ' είναι μεν πιστεϋειν εν τω άνθρώπω

τδ χατ' εΙκόνα , εν παντί δϊ μάλιστ» , κα\ ούχ

απλώς.

ροϊδο. 814 ^ΙΜ' '"'"' ΐιιίεΐΐϊ^υηΐ, αηϊηκιηι ΐρ83ΐη

ι^8ο, φΐ;ι· Γ3(ίοοΊηεΙυΓ ; Μ φΐί(1οηι 31ΐ6ΐιι1ειΐ(1;κ ι;ι-

Ιίοεΐιιαιΐοηεκ ίϋΐ:ι; ϋΐιιιΐ, εΐ ιιοη ροΐϊυδ 8ΪηεβΓ3 ;ι<;

δίιιιρίία ηιβιιΐβ 3(1 Οειιιη οροι-ΐεΐ βοοβϋβΓβ, εΐ ηιιχ

:ιΙ) 60 (1Ϊ(:1:1 δυηΐ, ρΐΌ <:<ΊΐΪΛΗΠΙΠ8 (ΤΓΐΙοΐι', Ι31116ΐδί

• αϊ) ευ κοίο εοξηίΐα δίη(, ειιΐ οιηηίδ εβί βχρίοταιη

ηΐίίδ ρΐηεεί ηεε ίη ηηίιηα ηεο ίη εοΓροηβ

δϊίαιιι ίιιΐ3^ίιιβπι, 86(1 δοΐ» νίπιιΐΐ' υοιιΐίηβηί :

3ΐϋ ηοιι νίΓΐυΙεηι, βειΐ ϋβρίίδηιυιη, εΐ φΐ;ι·. ίη εο

ΓΟηίι'ΐΜπ-, ;;ι·.ιΐί;ιιιι βδδϋ 8ΐ3ΐιιιιιιΙ. Πικιιη ίΙΓΐ8 δει) -

Ιί'ΐιΐίιιιιι (Ιίι-ΐιπη ΪΙΙιΐιΙ Αροδίοΐί ρβι·8ΐΐΐί>ίΙ : (}\ιαηαά-

ιηοιίηιιι ροΠανϊηΐΗί ίιηιιι_ιίιι,;ιη ιατειιί, ροτίοηιΐ! ίιηα-

φηεηι ΐΐ αϊΊα,ιίχ '. δυηΐ φ,ιί 1ΐ3θ ορ'ιηίοηε Γβ]βοΐ!>

Ϊ13 δϋΐιΐίαηΐ : ΟΓιιιι '|ΐιί(Ι(Ίΐι Ίη \ιΙ;)ΐηο ιΐίνίηιιιιι ί!1;ιπι

ίιηιι^ίηΐΜΐι εχδΐίΐίδδε, ιΐυηεε ίη ρεεεβίιιηι Ιηρδυβ «Γ- '

1)θΐ·ίδ ίϊυοία νβδΓεί'εΙυΓ, 3^06 3 ρηΓβιϋδί Πιιί1)ΐΐδ

εχΐβπηΐηηΓβΐϋΓ ; ροδίεβηυβιη νετο ρυίδΐιβ εδί, Ιιιηι

οηιηειη ϋίαιη ϊιηβςίηεηι ρβπίδδο. Μα^ηα 681 οιηιιίιιο

ΐη <χ>ηΠιΐ£6η(1ί5 Γϋΐιπΐί.5 Ιιοιιιίηαιη β]υ3ΐηο(1ί Ιίεειι-

ΐί:ι. ΟπΊΙχίΗ ηο 3(1 Ιιπι·3ηι ηιιίιίεηι εεάβΓβ οροΓίεΐ *;

ηιιίιΐΐ'ΐιι ιιοη ίδΐΊβ πιοιίο, $6(1 ηεε ιΐΐίβ, ΐ|ΐιϊ Ιιοο ;ιιιΐ ϊΐΐυ ρ:ΐϋΐο 8υιιΐίυη( : ϊΐ;ι ροιτϋ εΐ'ϋΐΐεΐιϋιιιη · -ι

πι ηοηιίηβ Γερεί'ίΐ'ί, υΐ ίη Ιοίο ηιβχϊιηο ηεε κίιηρΜίΊΐεΓ

<'.ι·1.·πηιι ιιΐιΐηιιιιΐ ίΐΐ» ιηηχίιικ.· δίΐ εΐ ιρι;ι ρ3Πε εοηι-

]ι!ι·:ιΐιιι·, ιμιοιΐ ιϋίΐιιηι 681, 3(1 ίιηα^ίηεπ), 1)(.Ίΐδ ηονίΐ,

ΐ|ϋϊ δίη^υΙβΓΪ Ιιοο, ϊηι:ι^ίηίϋ 8ΐι;ι· ϋειιεΩείο Ιιοιη'ηιιιιιι

Κ^ιΐϋδ 3ΐΓιθ6Γβ νοίυίΐ. Νεςιιβ νεΓΟ Ιιβηο Ηΐβ

>1 , Ιβιηείδί 8Ϊη6 υΐΐο ΓΡΙ

86 8εβΙοπΙ>υδ ίιιςυίηβηδ, ιΐινίηιυ ίΐίικί ίηι;ιμί~

ιιίδ (1θ6ϋ9 νϋβ :ιΙι]ι·«Ίιιιηιπιο Γ6(1ιΙΐ(1βΓίΙ. Ουίρρε ριι.·.!

Λίΐίΐηιιιιιι ίΐ3 ΙΚ:ιιχ Νοοηιιπιι :ιΙΙ(Μ|ΐιίΙηι· : Ε(α άβάί ιι'υι

οηιηϊα Ιαηηιιαηι οίετα Η;/ΙΊ ; ιιιηι:/» ει οοιηίίΐβ. ('.ηηικιη

αιιη αιι'ιιηαι ίαη^ίΐίηΐ ηΐοοηιβάαί,ηηοηίαηιε^ο ι·(Ί/«/ι·«»ι

αηίηια* ΐβιίται. (^ιιίαίΐιηιιβ >Ί)ΊιιΙιΊΊΐ εαηφιιίηύΐη Ιιοηιί-

ηίί ίη ΙαΐΎα, ρτο Ιιιΐ)ΐιι !ανι/ιιηΐ£ Ί/Γηιχ *<ηι<)ΐιί.ϊ ι'βιιιι-

^·" Ι'.'ΗΓ : 6ο ί/«(ΐ(ί ιιι/ ιιηιιιι'ιηί'ΐιΐ Οβϊ Ιιοηιϊηιη [ι·.ι·αίηι :

εί €$ο »νί/ΗΐΊ·«ι;ι ίηιΐί/ιιίίίπιι νβίΐηκη <ιΙ> £0 οηιηϊ

ηηούί ΐ([α(ΙατίΙ ίριαηι ιιιρετ (αι-ίεηι ΙεττίΒ

ιιΐ ίη Ιιοηιίηβ, ροδί (1εεΊηΐ3ΐιι :ι!ι Α(1αηιο

ιιειη, ίηι.'ΐ^ο Οβί οοη8ΐίΙιιαΙιΐΓ? Οιιίη εΐίβιιι Οαν'κΙ

Ι ιιιμο ρο&ΐε3 ιειηροΓε εχ κιικΊΪ δρίήΐυ$ ;ιΐΐΙιΐιι εε-

οίηίΐ : 1/'κίΐ)«Γ«ο ναηίΐαί οηιιιίί Ιιοιηο ν'ινβη» *. δβ-

ΐΊίικΙιηη ψαειη Αροβίοΐϋδ : \Ί>· οοηιαχι αίετε ηοη

•/./Ι·!, ϊιιΐ|ΐιίΐ, π/ ιιι «>'( ίΐΜΗί/ο ΐΐ ί//(ΐπΊ/ Ι)ι·ί ". 5ε<] ε(

ρ()8ΐ ίΙΙΐΙΙΙΙ ,Ι.ΙΓ.η

(·:.(, ίΐ1Ι|ΙΐίΙ, ΪΗίΓιΙι-ΙιΐΙΐιΙι.· , Ιΐίι'ΙΙιΙ ΓίΊΙιΊΙ»

815 '" '/'*'« ΙιαιαΙίΐΊΐηιια ί>ι:ιιιη ΐΐ Ραΐτίηι; βΐ

ΙΗ ίρ»α ηκιΙί'ίΙίΐΊΐιιηα Ιιοιιήηίΐιΐια, φιί αά ιηια</ίηειη

/'<·; Ι'ΐι-Ιί ίηηΐ. Νυη οροτίεΐ /ΐιΐτ ίΐιι /(Ίΐί, Ι'ηιΐι;:.·,

;!!.'( '. ΕΧ ΐρπίΐΐΐη .1ρρ:ΐΓιΗ (ΌΙΊΙ111 νίΙΙΙϋΙΙΙ 6886 Γ3ΐίϋ-

ηοιι ΐ|ΐιί ΑιΙ.Ίΐηιιηι Οεί ίηΐ3^ίιΐϋΐη αηιίδίδδο ρΓχϋί-

ο,ιηΐ.

Που δε εστίν, 5) που πεπλήρωται τδ κατ* εικόνα,

αίιτω μόνω Εγνωσται τφ θεφ, κατά χάριν τίί άν-

θρώπψ δωρησαμένΐι) τδ κατ' εΙκόνα. Οδτε γαρ άπ-

ώλεσεν ό άνθρωπος τδ κατ' είχόνα · άλλ' εΐ άρα έχν-

δαίωσε τδ κατ' εικόνα, μολώνας έαυτδν εν άίιαφί-

ροις πράγμβσι κα\ άνηκέιτοις άμαρτίαις. Ίδοϋ γαρ

μετά τδν 'Λδάμ τω Νώε λέγει · Ίδον δέδωχά σοι

πάντα ως Λάχανα άγρον' θΰσον, χαΐ ράγε. 1ί1\

φάγε σάρκα εν άΐματι ψιιγ,τ\ς ' ότι εγίύ έχζητήσω

τίις ψυχας υμών. Πάς ό έχχέων αίμα ανθρώπου

επί της γης, αντί τον αίματος αυτόν έχχνθήσβ-

ται τύ αίμα αυτόν· ότι εν είχόνι θεον έποίησα

τον άνΟρωπον · χαΐ έγύ> έχζητήσω τύ αίμα υμών

εκ παντός τον έχχέοντος αυτό επί πρόσωπον της

γης. Κα\ όρ$ς, ότι εν τω άνΟρώπω λέγεται τδ κατ'

εικόνα μετά δεκάτην γενεάν του τδν 'Αδάμ πλασβή-

ναι; "Αμα δί κα\ Δα6νδ μετά πολύν χρόνον λέγει

Πνεύματι άγίφ' Τα σύμπαντα ματαιότης χάζ

άνθρωπος ζών. Άλλα κα\ καθεξής μετά τοΰτον ά

Απόστολος φησιν · 'Αν?ίΡ ούχ όρείλει χομφν, εί

ιΊΙΗΊΙΙ,

χών χαΐ δόξα θεοϋ ύπαρχων. Άλλα καν μετά τοΰ-

(1β !ίιιμιι:ι (Ιίβρυΐαηδ : Μαΐαηι Ό τον Ιάκωβος φάσκει, λέγων περ\ της γλώσσης, δτι

Άχατάσχετον χαχύν, μεστή Ιου θανατηφόρου.

'ί,ν αύτη εύΛογονμεν τον θεύν χαϊ Πατέρα, χαΐ

εν αΰτ$ χαταρώμεθα τους ανθρώπους, τους ΧΛΓ'

εικόνα θεον γεγονότος. 1)ί) χρή ταντα όντως γί-

ΥεσΟαι, άδεΛροΙ μου. Καν δρα, δτι έξέπεσεν 4 λό

γος των λεγόντων τδν Αδάμ τδ χατ' εικόνα άπολω-

λεκίναι.

Δ'. Των δε πάλιν λεγόντων, την ψυχήν είνα: τδ

χΛ' εϊκίνα, ό λόγος έστν τοιόσδε καν ή απολογία

"Οτι, φησνν, £στιν αόρατος, ως ό Θεός εστίν αόρατος·

ενεργητική εστί, κινητική εστί. διανοητική εστί, λο-

η αηίιη3 ρηδίίαιη 6886 ίη)3-

ΙΙΙΙΙΙΓ ίι> ιικιιΐιιιιι Γ3ΐίοείη3ηΙϋΓ 3ε βϋ8ϋ ιΐο-

: (|ΐκ»Ι 61 38ρεεΐ3ΐιίΙί8 ηιίηίιηε 8ίΙ ρεΓΪη(Ιβ

.ιι; Οβυ$ βϋΐ ; (|ΐκκ1 ηςεικίί , ιηονεηϋί,

ΊΟοΓ. χν, ίί> · ΟαΙ. ιι, 5. · Οεη. ιχ, 5 $ίη. » ΡΜ|. χχχνι, 6. «ΙΰοΓ. ιι, 1*. Νβο. ιιι,
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γιστιχή εστί · χα\ τούτου ϊνεχα αυτή Ιστι το κατ' Α

είχόνα, επειδή θεόν επί γης μιμείται, κινούσα τε

>·Λ\ πράττουσα, καϊ τάλλα ποιούσα, διαπερ κατά το

λογιστιχδν πράττει ύ άνθρωπος. Ευρίσκονται δε καϊ

ούτοι συλλογιζόμενοι. Και γαρ ει δια ταύτα καλείται

κατ' εϊχόνα ψυχή, ούκέτι δύναται είναι κατ' εικόνα.

Ό γαρ θεό,· έπέκεινα μυριονταπλάσιον παρά την

ψυχήν, χαϊ ϊτι περιττότερόν εστίν ακατάληπτος καϊ

ά-ερινόητος, πάντα είδώς, τα προόντα καΐ τα παρ-

όντα, καϊ όρώμενα καϊ τα μη όρώμενα, πέρατα γης,

χα\ πυθμένας αβύσσου, άκρα ουρανών, καΐ πάντα

τα δντα, αυτδς περιέχων τα πάντα, ύπ' οϋδενδς δε

περιεχόμενος. Ή δε ψυχή περιέχεται μεν εν σώ

ματι, αγνοεί δε αβύσσου τους πυθμένας, χαϊ έπίστα-

ται τδ εύρος της γης, τέρματα της οικουμένης

αγνοεί, 4κρα ουρανών ου χατείληφε, πόσα μέλλει Β

έσεσΟαι, ή πότε γίνεται, πόσα τε προ αυτής γεγένη-

ται. Και πολλά εστί περί αυτής καϊ των τοιούτων

λέγειν. "Αμα δε καϊ μερισμούς Εχει· θεός δε αμέ

ριστος εστί. ^ησ\ γαρ ό Απόστολος· Ζών γαρ ό

Λόγος του θεοϋ καϊ ίνεργης, και τομώτερος υπέρ

χάσα* μάγηιραΥ δίστομοΓ, χαϊ διιχι-ούμετος μέ

χρι μερισμού ψυχής καϊ μνεΑώτ ' καϊ κριτικός

ένΟυμήσεωΓ καϊ έττοιώτ. Καϊ ονχ ίστι κτ/σις

<ί.«.··,:ι/.· έ>·ώχιοΐ αΰτοΰ, καΐ τα εξής. Καΐ οράς,

ότι διέ-εσε χαϊ τούτων ό λόγος.

Ιίυιπιιιι αιηΐία. Λι,ν/ΐίι· αϊ ονκΐΗΐ'α οπ'ηΐΐα ^ο^α)η ΐ/<

ΙοΙΙϊΙιΐΓ.

Ε'. Και των [πάλιν] λεγόντων τδ σώαα είναι κατ'

ιίχόνα διαπίπτει πάλιν ό λόγος. Πώς γαρ δυνατόν είναι £

τ'< όρατόν τω άοράτψ παραπλήσιον ; πώς το σωματι-

χόν τψ άσωμάτω· πώς το άφήν Εχον τω άκαταλή-

πτψ ; Όρώμεν γαρ ημείς άπδ των έμπροσθεν οΤς Εχο-

μεν οφθαλμοί;, τα κατόπιν δί άγνοοΰμεν. Εν θεψ

δε ου πάθος, ουκ ελάττωμα, μη γένοιτο ! αλλά παντα-

νόθεν έστ'ι φως, πανταχόθεν οφθαλμός, πανταχόθεν

δόξα. Πνεύμα ων ό θεό:, κα\ πνεύμα υπέρ πνεύμα,

χα'ι φώ{ υπέρ -3ν φως. Πάντα γαρ τα ύπ' αυτού γε

νόμενα ύποβέβΓ.κε την αυτού δόξαν. Μόνη δε ή

Τριάς εν άκαταληψία καϊ εν δόξη άνεικάστω χα'ι

άχαταλήπτω. Των οέ πάλιν λεγόντων την άρετήν

εΤναι χατ' εικόνα, αρετή δε άνευ φυλακής ενταλμά

των ου δύναται είναι. Πολλοί δ» εν αρετή διαφερέστε-

ρο·. αλλήλων. Αρετής γαρ εστίν είδη πολλά. ΟΓδα-

μεν γαρ αϋτο\ και τινας άπδ όμολογητών υπάρχον- Ο

τας, οίτινες εαυτών τδ σώμα δεδώκασι χαϊ την ψυ-

χήν υπέρ του εαυτών Δεσπότου εν ομολογία καϊ

2 .··-·- 1 διατελέσαντες, πίστιν τε άληθεστάτην έκτη ·

βαντο, ευσέβεια διενη^χασι, φιλανθρωπία καΐ εϋ-

λαβεΐχ, εν νηστείαις τε διήξαν, καϊ εν πάση άγαθό-

τητι, χαϊ εν αρετής τεκμηρίοις. Συμβέβηκε δε αυ

τούς Εχειν ελάττωμα, ήτοι λοιδόρους, ήτοι όμνύντας

εν όνόμαΐΐ θϊοΰ, ή είναι μυθώδεις, ή άγανακτικοΰς,

ή βϊον κεκτήσθαι χρυσού καϊ αργύρου, χαϊ &λλων,

άτι·/α ελλιπή ποιείται της αρετής τα μέτρα. Τι

ουν εΓπωμεν ;' Τδ μεν κατ' εικόνα δια την άρετήν

έχτήσαντο, δια δβ τα ολίγα ανθρώπινα των έλαττω-

»€ ΓαΙϊοοϊιι»ιΐ()ΐ ιιΐιι ρπι:ι!ίΐ:ι 5ΪΙ : ίίΐοο 1:«·βο ΊηιιΐβΐιΊοηι

οοιηρΙοΰΙίΙϋΓ ; ηιιοιΐ ηιονβηιΐο, ηββηίΐο «ι, Γβϋφία

οηιιιία ρπϋβίΛΐιιΙο, ςυ» Γβΐίοηβ »1> Ιιοιηΐηϋίΐιβ §β-

πιηΙιΐΓ, Οουηι πι ΙβΓΓΪβ ίιηίΐοΐϋΐ·. δού ΐδΐί ιιιαιιίΓοκΙο

Ηΐΐ 8)ΊΙθ(;Ί8ΐηο8 εοηΓυ§ΐαιιΐ. Νηηι δ'ι ρπορίβΓβϊ :ιϋ

ίιιι;ι»ιιιι'ΐιι :ιηϊ»ι:ι Γ»εΐ3 (ΙΊϋϊΙυΓ, 3(1 ίιιιιιμϊιιΐ'ΐη ιΐίΐ'ί

οιηηϊιιο ηοη ροΐε$(. 1>>·ιΐϋ εηίιη ίιιΙπιΊιΊκ ρτχ ηιιίιηα

ριιπίΐιιΐϋ, εοηυβ βηιρΓιιιβ, οοηιρΓβΙιβηϋίοηβιη οιη-

ηοηι 30 οοβίΐίΐίοηοιη <·1ΤυβίΙ, ιιΐροΐβ ο»Ί ρΓΟβροοιβ

δΐιιιΐ οηιιιΐ» ΐίΐη ρΓίεΙβί'ίΐα ηιιαηι ρπκβοιιΐϊίΐ, Ιαηι

ΐ|ΐι;ι: νϊ(1βηΙϋΓ, ηΐϋΐιη ςιΐίβ νίιΐοπ ηβηιιαϋΐιΐ, ΙβΐΓ«

ΓΙΙΙΟΪ, ρΓοΓιιικΙίδ νοΓαβ'ΐ'β ΐ"1». οοΒίβδίίυιη θΓΐ)ίιιιη

βιπηιηβ, ΐ|ΐπ(1ι|ΐΓιιΙ ·1ι·ιιίι[ΐΐί· ιι-,ρϊιιηι ι·ϋ(. Ιρ$6 ΓΙΙΪΙΙΙ

οιιπι οηιΐιΐα ι-οιηρΓβΗειιιϋΐ, Ιιιιιι » ιιιιΐΐο οοιηρρβίιοη-

(ΙίΐΙΙΓ. Ε(;ΟΙ)ΙΓ3ΠΟ ΥΟΓΟ 3Ι1ΙΙΙΙ3 ΟΟΓρΟΓΟ ΟυίΐΙίίΙΚίΙΙΓ,

,ιΐιν-οΐ Ιιιιιιΐιιιη ίςηοΓ3ΐ, ΙΙΊΓ.Γ Ι:ιΙίΙιιιΙίιΐ(·ιιι »1(|υβ

ΟΓΐ)Ϊ3 Ιι:ιΙιίΙ:ι1ιίΙίϋ Ιίπιίΐηδ ΙΗ·Μ:ΊΙ ; ϋΟΒίοηιπι ΜΜΙΙΤΙΙΪ

ιιιιιι «Η.·(ι:(|ΐιίΙιΐΓ, ηβηυο ιμπι! ίιιΐιιι ιπιι ίϊΐ, ;ιιιΙ ιροικίβ

ίιιΐιιππιι, :ιιιΙ (|ΐι;ι; 3Π(β 86 ]:ιιιι (ΑΝίίΐιτΊιιΙ ΓΐιμιιοΜ·ίι.

ΛιΙ 1ι;ι'ι: ρΙυΓη ;ιϋ:ι 13Π1 Ίι: ΠΙ;« ΐ|ΐι;ιηι ϋβ Γ,ιΊιτίίι 1(1

};οΐ!ΐΐ8 οοιηιηβηιθΓ3Γβ ρο88υηιιΐ5. ΡπεΙβΓοα οιιηι Οοιι«

ϋινίβίοηίβ ΟΙ11Ι1Ϊ8 (.·\|κ·ικ $ίΙ, 3ΐιίηΐ3 Ίρ83 (Ιίν'κϋΙυΓ;

ψιοιΐ Ηΐ8 Υ6Γΐιί$ Αροβίοΐυβ ϊικίίι :<ι : νϊΓ»! αϊ αιίιη

ιιρτιηο Οί\, ΐί ε/βαιχ, «ί ρβη«ίι·«6//ίοΓ οιιιιιϊ φΐοάίο

«·:.ι·ψίιί, «Ι ρβΓίίιΐβαΐί ιαηαβ αά άίνϊίϊοηαιι αιιίιηπ· ^ι

υι.·ιίηΙίιιηι>ιι ,' ί·ι άίίαρίαΐοτ ίΟ^ί/αΐίοΗΒηι, <·ί ϊηίοι-

ίο ', <:ΐι·. Εχ <]ΐιί1)υ5 οιιπιϊΐιπ.·» ίΐΐοηιιη ορ'πιιο Γ6-

V. Νέο ιηΐηιιβ ει αΐίοηιηι ι·ι·]ίι·ί(·ιι<Ι:ι

ΐ|ΐιί ι'ΐινριΐϋ 3(1 ίιικι^ίιΐί'ΐιι 1>ι·ϊ ΰ8$β ΙϊκΊιιιιι ρι-ηΐϊ-

ι·;ιηΐ. ΝΜΙΙΙ (|ΐιί Ιίιτΐ ροίεβΐ, υΐ, ψιοϋ 38ρεοΐ3ΐιϊ1ο εβί,

ει ϋΊιπΊΙι·. 8ΐΐ, ΐ|»ικ1 νίιΐι'π ηοη ροίεβΐ, βιιΐ εοι·ροΓβυιιι

ΓΙΙΙ'ρΟΙίΛ ΓΧ|κ·Γΐΐ, ,ΉΙΙ ψΐιιιΐ ΟΟΙΙΐΓε€ΐ3ΓΪ ρ ιΐι'ί,ΐ, (··

ηιιοιΐ βρρΓβΙιειιιΓι ηεΐ|υίΐ? ΡΓ33ΐβΓβ3 ιιο.-ι 3ΐιΐοι·ίοι·3

ύυηΐηχϊΐ οευΐίβ ηο^ΐΓΐβ Γβπιίπιιιβ, ΐ|ΐ«ι· ρηηβ $ιιιι(

ί<·ηοΓηιηιΐ8. Ρεηοβ ϋουπι 3ΐιΐ«ιη, ιιείΐυβ α(Τ(.·εΐίο ΜΛ,

ΙΚΜΙΙΗ·, <1ι·Γι'<·ΙιΐΗ 681, χι-ιΐ ιιικΙ(·(·ιιιιι|ΐκ: 816 Ι"»"1"

681, ιπιιΙι·ι·ιιηΐ|ΐΐί· ικ-ιιΐιικ, πΐ!ΐ1('(·ιιΐΜ|ΐιι· ςΙυι·ί3 5ρίπ-

Ιϋ8 εηΐιη Οβιΐ8 εεΐ, ςυί οιηηειη δρίπΚιιη βχ5ΐΐ|ΐβιν!,

ει Ιυχ Ιιιπ: ιιιιιηϊ ρΓΧ8ΐ3ΐιΐΐοΓ. ί)ιιϊι1ι|πί(1 εηίιη ,ιΐι

ίρ$ο εοηϋίΐιιηι 681, ιηίπι Ί1Ιίυ$ (Ιιτιΐϋ 3ε ςίοι-κιιη

ε$ΐ. δοΐ» νβΓΟ Τπηίΐ38 οοηιρΓεΗετκΙί ηοη ροΐϋβΐ, οι

ίιιΓιηίΙιιιη ψι:ιιιιι1;ιιιι ςΙοι·ί3Πΐ ο))Γιηε(, ηικβ ηεε ΓΟΙΙ-

]εοΙίΐΓ3 ("ΐρϊΐιΐΓ, ηεο ηιΐ«·ΙΓιχΓΐιΐί:ι ροΓΓ,ίρΊΐυΓ. Ουοϋ

3(1 ΊΙ108 νεΓΟ ρβΓίίηβΙ, ςιή ίη νίΓΐϋΙβ εοικίίΐίοηοηι

Ϊ1ΐ3ΐη ίιηα^Ίηίδ οοΐΐοοβηΐ, ηβ ϊΐΐι (]ΐιϊ(1(!ΐιι η-είε δοιι-

ιίυηΐ. Ν ιιιι νίπιΐδ 8ΪΠ6 ιηβηιίαΐοηιιη οΙ)$βι·ναΐϊοηβ

εοηβίδΙεΓβ ηοη ροίεβί. 5ε(1 ει νίπιιΐβ ρΐεήηιιβ ϊη*

νίοεηι βηΐεεείΐιιηΐ, (μιοιΐ νΪΓΐιιΓίϋ ^ι·ηβι·3 βίιιΐ ροι·-

ιΐ)ΐι1ΐ3. Λ(·. ηοδ ηοιιιιυ!1θ5 € ΓθΐιΓβ88θπΙ«ΐ8 ηονίηιυδ,

ΐ|ΐιϊ εθΓρυ$ ει :ιιιίιιι:ιιιι ρΐ'ο Οοηιίιιο δυο ΐι :ιι|ιι1(·πιιιΐ,

61 ίη εοηΓε88ίυης ;><: οίβι'ιιηοηίβ ρβΓβενεΓαηΐββ βίη ·

ΰ6Γί$8Ϊηΐ3Π1 Ιίιΐι'ΐιι Ηΐΐιί (·οιιιρ.π:ιπιιιΙ, :ιι· ρίι'ΐβίο, Ιιιι-

ιιι;ιιιίΐ;ιΐ«·, Γβΐίςίοηε ρρχβιίΙϋΓυηΐ ; ίπ

Γυβηιηΐ; ίη υηιηί (1οηί(]ΐιορΓθ1)ίΐοΙο :ιο νίΓ

ιιΓιιΐΓΐΙοπκτιιιιΐ. Ιίιίοιηίαηιβιι νίΐίο;\Ιί(]ΐιο8ΐιΙΓιΐ8ί8ΐιηΙ,

ι·55€ΐιΐ, βυΐΐΐβί ηοηιεη

ΜΙβϋΓ. ιν, 12, «3.
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<|Ι·]ΓΙ·ΛΙΪΙΙ(, αιιΐ ΙοφίλΟΪΟΓΜ 0850ΠΙ, αιιΐ ίι·;ιι·ιιιιιΙί:ι Α. μάτιυν παρά σχήμα είναι την εικόνα, κα\ ούχίτι τε-

ρπιηιρίί, 3ΐιΙ :ιιπ ιιιιι 3ΐ·£εηΙυιην? ρο88ίιΐ8ΐ·ειιΙ, 3ΐιΙ 3ΐϋϊ

ϋΐΐΐιίςυβ 8οπ1ί1>ιΐ3 οβίοΙββεβΓεηΙ, φΐ;ι· ηοηηίΐήΐ (Ιέ

Μ15ΐ;| νίΐ'ΙΙΙΐίϋ ΒΙΟ,ΙΙδΙΙΓ.Ι (Ι<ΊΓίΐ1ΐΙΙΙ|Ι. |)ι! φΐίΐιΐΐ* Ι|ΙΐίιΙ

[;ιιιιΙι:ιιι ιΙίι·ΐιιιϊ ΜΙ ΙΙΜ15 '? Λιι ίϋοΗ ίιΐΜβίιιίϋ ιΙβ€ΐΐ8 ΙΙΙιιΊ

8ΐΐ3 ϋίΙ)ί νίι-ΐιιΐβ ςιιΧ8Ϊ83ε ; »β(1 ρρορίβι· ΙιιιιΐΓΐηο8;»Γι-

φΐθ5ΐιχνο8 Ιι:ιιΐΓίρ*:ιηπιιι:)μΊΐιοιιι 9ρεείεΙειιιΐ8 ',

μι ΓΙ, ιιεο ]Η·ι·ΓΐΜ·1;ιΐ[| :ιΙ>χι>ΙιιΙ;ιιιΐφΐο ΓβΙίηβπ?

ίΐΐοηιιη βχρίοκ» 8ειιΐεηΐΪ3 β8ΐ. ,Ι;ιιιι νι:π» ΐ)ΐιϊ ίη

|ΐΐί5ΐιιο ίηε886 <Ιί(·ιιιιΐ ίιικι^ϊιιοιιι, νεΙιειηειιίεΓ

ι·:ιιιΙ. Ν;ιιιι ιιιτ Λ1ιι;ιΙκιιιι ΙκιρΙ'ΐΜΐιο ΉιίΓΐ3ΐιΐ8 851, ικ·ι:

1 83 ιε, ιιι·(|ΐ ι· ^3ϋοΙ>, ιιεε βΙί:ΐΝ, ηεφιε Μον*(·5, ηβο

:ιιιΐΐφΐιοΐΊ·* ΪΙ1Ϊ8 Νοε εΐ Ηεηοε, ιιεςιιβ ρι·ορΙιε(%, ιιί Ι$ηΐ3$, εΐ οβΗεπ. ΟιιίιΙ

1Ί·ί ηοιι Ιι:ιΙιιΐΓπιιιΓ.' .Μιι^ιιη ηοΐιί* :ιι·^ιιιιιι·ιιΐοπιιιι 3(1νεΐ'8ΐΐ8 ί!Ιο$ ευρίλ 851, ιιί εΐ

ίιη.ιβ'ιηειη ίη <·ι>Γροι\· ίιιβ$>« ρει-ΐεηιΐίΐ.

VI. ΛΓιιι 5ΐηιΙ Κιτίρΐιιηι; ΐι·*ιϊιιιοιιί.ι, φΐ:ι; 31) Λιι Β Τ'- Φέρουσι δε χα\ αλλάς τινάς μαρτυρίας οί αύ-

ιΙί:ιιιί» ι·ΙΓι·πιιιΙιιι·. ΥεΙυΙ : Οπι/ί ϋοη'ιηί ϊη ραιιρεΓειη τοί Αΰδ:ανο\ άπδ της θείας Γραφής, λέγοντες, βτι

λείαν την εν αύτοΐς εΙκόνα ; χαΐ πάλιν διέπεσεν 6

τούτων λόγος. Των δε πάλιν λεγόντων τδ βάπτισμα

είναι κατ' είχόνα, πολύ τι διαπίπτει ό λόγος. Ούτε

γίρ Αβραάμ ϊτ/ε τδ βάπτισμα, ούτε Ισαάκ, ούτε

Ιακώβ, ούτε Ηλίας, ούτε Μωϋσης, ουτϊ οί πρότε-

ρον περ\ Νώε κα'ι 'Κνώχ, οΰτε οί περί τους προφή-

τας, Ήσαΐαν χα'ι τους χαθεςής. Τι οΰν; αρά εκεί

νοι ουκ Ιχουσι τδ κατ' εικόνα ; Και πολλή τις έστ\

πρδς τούτους ή άντιλογία, ώσπερ τους «ερ\ ΑΟοΊον,

φιλονείκως ορίζοντας είναι εν τω σώματι τδ χατ'

εικόνα.

Αιι ϊιιη^ϊηεπι ίίίι

Αυιΐϊαιη, ηυί

(, <:ί αατει ΐ]Η3 ίη ρι-εαι ΐοταιη ' , ίίειη :

Μ ιιπίί /λοηίηί /ίΐ/( ΛΚΤ ΟΙ»ΝΙ« *; εΐ : ΛΊι«»« ηια-

«ιι.ι >«(· ι /ί'ί,-ίί /«'·(· ιηιιηίιι , ο ,ΙιΐΓκ· αηηά» Ιιοηιϊ-

ηε» Ί ίΐι-ιιι : (1/ι·1α»ι ιιιίΐιι ιειία ι,·,ί, ΐΐ ΐεηα ι,ιαίΐιΊ -

ίαιιι ρείίαιη ιηεοτικη ι, :ι«·, ΓεΙίφια, ΐ|ΐι;ι; 3(1 ΙΙΙΙΙΙ ιηο-

ιΐιιιιι ιΐε Ι'ΙΜΙ $ϋΓΪρΙ:ι $υιιΙ. Ι'ΐΜΊΐΊ-ΐ!:!, Γίί/ί ΰοηιιηκίΗ

817 ι'.ινίΐίίιΐΗΐιι ίί'ΐΐ,'ηίοιι ιη ιΐιτοηο εχαίιο εΐ βίβ-

ΐ'ίικι. Ει εταΐ αιρια ε]ιΐ( ί«»ι/κιιιιι Ιαιια ιιΐίπι, (Ι αηιϊ-

^ιι^ί ί'/ιΐί ίίΓΗί ιιί.ν ". Αιι.ϊιη3(1νεΓΐί8 ί^Ίΐιιτ, ίηςυίυιιΐ,

< οι |ιΐϋ :ιιΙ ίιιΐ3£Ϊηειιι Ι)ΙΊ ε8-ε ίαιΊϋΐη? Αΐηιιε η.ιε

ΐ|ΐπιΙι·ιιι ίη ρ:π !ι· αεειτίιηο 5ι· ιιοΙιϊ$ ορροηυιιΐ, οι,

>)ΐ!.ι· Μΐ|ΐΓ;ι Ιιοιιιίιιί& (·:ΐ|ΐ! ιιιιι Μΐιιΐ, νίοΙβηΙεΓ :ιΙ1Ί·ι·Ιίΐη1.

ϋπίιι ι·ι ίΐΐιΐιΐ ρΓοΓϋηιηΙ, ΐ|ΐιοι! Οοη)ίηιΐ8 ρρορίιβίϊβ

;ιρ|κιπιί-,5ΐ·, ΙεβίΐιΐΓ. ΥεΓυπι Ιιϊο ΐ|ΐιίι!(·ιιι ρεί'ίιιιΐβ :ΐι· *

Ιϋιίΐιιιιι ε$1, νίιίεικίιιιιι $β ρΐ'αΊιιιίΙ, ευιη ιπΐιιΐ 8ίΙ

ί·]ιΐ5 ριιΙι·5ΐ;ιΓι 5ΐιΙ>ΐΓ;κΊιιιιι. Νι·(|ΐκ: νοΌ Οοιιιιι ηε^3-

ιιιυϋ 3 |)ΓθρΙιι·1'ΐϋ , ίιιιο Τ8ΓΟ ι.Ί 3ΐ) 3ρθ$ΙθΙί$ Λ55ΙΊΪ-

ΙΙΗΙ8 ε$88 ι·(ΐιΐ5ρ(Ί·.ΐιιιιι. IV· ιιι ί>ΐΐ'|ΐΙι;ιπιΐΛ ιιι;ιιΙνπιιιι

ρΐ'ίιηυβ : Λ'(·ίι·, ίηςυίΐ, νίάεο αιΊκιη αρετίαιη, ι·ι /·'/-

Ιίηιιι Ηοηινιΐι ίΐαηίειη α άεχίεήι ϋΐί βΐ Ραίτΐι ".

ΕηίιηνεΓΟ ορίίιιιιικ ΜΙϋ ΰευ$ 8ίιι^υΐ3Γ6ηι ορΊΓιείο

«ιιο ηαιιΐ3ΐιίΐ3ΐειιι 3(11ιί1ιεη$, ιιο Μ!>Ι ίρ$ϊ$ ίηΓιϋεΙϋ8

;«Ιιΐ|ΐιί ρεΓ8υ3(1εΓεηΙ, (]ΐιχ (1ε Οοο ιΙΊευηΙυΓ, νεΓίιίβ

οιιιηί3, ιιοιι νι:ι·ίΐ;ιΐ(! εοιι8(3Γ8, εΐ φΐ:ι; 3ΐ> ίΐΐο |(Γο-

ιπιιιΓκιΙιι δΐιιιΐ, Γβϊρκλ ιιοιι 6\ρΙει·ί. Οροτίεΐ ααΐεηι,

ιιί Λροϊΐοΐιΐϋ 8επύίΙ, αεοεάαιίεηι αά Οειιηι ιτο/ι η-,

φΐϋΗίαηι είί, εί άίΙΐι/εαίίΙΐΗΐ ίραιιη τειηηηίταΐοτ αϊ · .

1)1 ϊ^ίΐιιΐ' <:οιιιΙίΙο 3 88 Ιιοιιιΐιιί Ιίι1ιιοί;<ιιι ϊη§βιΐ8Γ3-

ΓιΊ, ΙΙΓΟ £113 ρθΐ8ΙΙΙΪ3 831ΙϋΙί$ ΙΐΟΙΙΐίΐΐΊΙ)ΙΙ5, βΐ ίΗΟ

ύυη$ρεΟιι ιΐί^ιιϊί κπρ*ιιιιι ϋβίο^ίΐ Που 5. ία ίρ$ο

ρρορπβ Γ(Ίΐοΐ|ΐιυ εοιίίρβείο, ϊηίηιυηι ΒΙΙΙΙΜΙ νείυΐ

ΌφΟαΛμοϊ Κνρίον έχΐ ΐύτ χέτητα

χαΐ τα ώτα αυτού εις ίέ^σ/Γ αϋΓων · χα\, Χε/ρ

Κνρίον έχοίησε ταύτα χάγτα· χα\^0ϋχϊ ή χεΙρ

μου έχοίησε ταύτα Λάαττα , σκΛηροτράχη.Ιοι ;

χαΐ, Ό ονρα^ς μοι Ορόγος, ι\ δε γη ί>χοχό6ιογ

τώ^ χοδώτ μου · χα\ όσα τοιαύτα περ\ βεοΰ γέ-

γραπται · χα\ βτι ΕΪ8οτ τότ Κύριοτ Σαβαίαθ χαβ-

ήμετο· έχΐ θρόνου νψη.ΐον χαΐ έχηρμέτον. Καΐ

?]>· τ) κεφαΛτ\ αύτοΰ ώσεί ίριον Λενχέν, χαΐ τύ

χεριβόΛαιοτ αύτοΰ ώσεϊ χιώτ. Κα\ έρας, φηα\,

πώς "στι τδ σώμα και' εικόνα θεού ; Κα\ είσΐ χΐν

τούτω άντιΐϊίπτοντες, χα\ βιαζόμενοι υπέρ δυναμ·ν

άνθρωπείαν. Καΐ τδ, "Ωφθη Κύριος τοις προφήταις.

' Κα\ ώφθη μέντοι ως ηθέλησε, δυνατός ων εν ά-ασι.

Κα\ ούχ άρνούμεΟα, ότι εΐδον οΐ προφηται ^€0ν · *ΰ

μόνον δε οί προφηται, ά).λά χα\ οί απόστολοι. Φησ\

γαρ ό δγιος Στέφανος 6 πρωτομάρτυς · ΊΒοί' ορώ

τύ^ οΰραΓότ άνεφγμέτβΓ, χαΐ ΙΟΥ Υΐύν νου άτ-

θρώπου έχ δεξιώτ ίςττώτα του θεού χιιΐ Πατρός.

Άλλα τζ ίδια δυνάμει θεδς ό πανάγαθος, φιλανθρω-

•πευόμενος τδ ίδιον πλάσμα, μη τίνες των απίστων

νομίσωσι τα περ\ θίού λέγειν είναι απλώς λόγιο,

χα\ ουκ άληθεία, χα\ έως λόγου ίστασθαι τδ κατά

θεδν, καΐ μη πληρούν τδ παρά τψ 'Αποστόλω είρη-

μένον, βτι, ΛεΓ τύ*· χροσερχόμετϋΓ θεφ πιστεύειτ,

ότι εστί, χαΐ τοις ά)·οΛώσίν αύηΐν μισβαχοίό-

ιης γ(ττεται'. '\ΊΛ ουν παραθαρσύνΐ) τδν ύπ' αυτού

πέπλα ιμένον ανθρωπον, τοϊς άγίοις αυτού χα\ άξίοις

έαυτδν αποκαλύπτει θεδς, ίνα Γδωσι φύσει θεδν, καΐ

θεμελιωθώσι την διάνοιαν, χα\ έλπίιωσιν εν αλήθεια,

χαΐ χηρύξωσιν αϋτδν αληθώς, κα\ πιστοποιήσωσι τδν

ϋΐίΐΐιίΐ'ι (|ΐιιΐ(Ι:ιιιι ΓιιιιιΙιιιιιΐΊΐΙυ εοιιΐϊιιεβιιΐ, 81 8ρβιη Ο πιστδν ανθρωπον · ως αμελεί χαΐ οί Ελλήνων παϊ-

δες ίχουσι περ\ θεού ίως λόγου τε χαΐ φαντασίας.

Ημείς δε αληθώς θίδν επιστάμεθα αληθή, «Λ δντ«

αληθώς ενυπόστατον βασιλέα, άχατάληπτον, ποιητήν

των δλων, ϊνα θεδν, χα\ εξ αύτοΰ τδν Μονογενή

θεδν, εν ούδε-Λ διαλλάττοντα του Πατρδς, χαΐ τδ

αγιον αυτού Πνεύμα, μηδέν άπδ Πατρδς χα\ ϊίοϋ

διαλλάττον ως κα\ εν πάση αίρίσει περί της χατά

θίδν πίστεως δια πολλού έποιησάμεθα τδν λόγον.

ΡϊίΓ. ιχ. 28 Ία3. Μ. 10. Ηϊα. ΙΛ>Ί,%. ' ΐϋίιΐ. 1. · Οαιι. νιι, !) 5ς«ι· Αεί. νιι,55. Τ Ηι·1»Γ. ιι, 3.

βυαηι ίη νεηΐϊΐε εοΐΐοϋβηΐ, 3ΐ<|υβ ϋΐιιιιι \εΓ6 :κ:

βϊηεβΓε ρτχιϋεϋΐιΐ, εΐ ϋϋβίβιη (Ιεηίςυε 1ιοηιίιΐι·ιιι ίο

8ΐΐΜ·<!|ΐΐ;ι Ιϊιΐι· εοηΠπηεηΐ. ΟικϊΐιΐΛΐΙιικηΙιπιι εεοιιΐΓ3-

ι·ίο ι,Ί'ΐιΐϊΙΐ'ί; ηε (·Ι·:ΙΊ:Ϊ Οεί οοΙίΙί:ιιη νοιΊιο ιειιιΐΜ, εΐ

ίηι:ιμίιιΊΙιιικ αιΙιιιιιΙιΐ'αΐΊκ (ΐΙιΓιικ·ιιΙ. Νο$

Ι)βιιιη ιιονίηιυ$, νβηιιη ΊΙΙϋΐιι ()ΐΓκ1ϋΐιι

ΚΙ-.1(·|ιΙι·|ΙΙ Γ(·!·(>ΙΜ, ΪΙΗΙΟΙΙΐρΓΓίΐι'ΙΙϋΊΙΐίΙιίΙΙΙ, (:(ΙΙΙιΙίΙοΓΓΠΙ

ΓΓπιιιι οιηιΓιιιιη, ιιηιιιιι Οευιιι; εΐ .ιΐ) ίρ$ο
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ιπιι ΙΙη:.(5οηίΙυηι Οειιιη, ηεε ιιΐΐιι τε ο ΡιιίΓε (ΙίνοΐΜΐιιι, ηοε ηοιι ει δρ'ιπίιιιη 83ηαΐυιη <|ΐΓι ηίΐιίΐ 3 Ρ;»ΙΓΟ

ΚίΙίθ(|ΐΐι: (ΙίβοΓβρίΙ. Ουοϋ ψικίοιιι ΠιΙεί ϋυςαΐ3, οιιηι 3(1νει·8υδ Ιιχιεςεδ 8ΐιι§υΐ38 3(;8Γ8ΐιιιΐδ, ρΙιιι·ί1>ιι» ν<τ-

ΙΜ$ βχροδίιίιηιΐδ.

Ζ'. Καΐ ότι μεν ώφθη θεός άνΟρώπο-.ς, πολλάκις Α VII. Αο Οοιιιιι ιριίιίπιι Ιιοιιιϊιιϊΐιΐι*

ίίπομεν, κα\ ουκ άρνούμεβα· εάν γαρ άρνησώμεΟα

τάς θείας Γραφάς, αληθείς ουκ έσμεν, χ.ι'·. ευρισκό

μεθα έκπίπτοντες της αληθείας· ή την Πάλαιαν Λια-

βήκην έκβάλλοντες , ούκέτι έσμέν της καθολικής

Εκκλησίας · τδ δε Εύαγγέλιον έφη · θεύΓ ουδείς

χωχότε έώραχετ, ό Μονογενές &βύς αυτός έζ-

ηγήσατο· χοΛ πάλιν ή αυτή θεία Γραφή, ότι "ΩρΟη

ύ θεός τφ Αβραάμ όντι έ? τη &1εσοχοτ(ΐμϊα· και

αδτδς ό Κύριος εν τψ Εϋαγγελίψ, ότι 01 άγγε.ίοι

ΐοϋτώτ όρώσι τύ πρόσωπον τον Πατρός μου τον

ετ τψ ονραΓψ. Άλλα πάντως έρεϊ τις είρηκέναι την

θείαν Γραφήν τους προφήτας έωρακέναι τδν θεδν

εν τφ νώ, άπδ του ρ°ητοΰ, του, Καί οΐ άγγεΛοι τού-

Γωτ όρώσι τύ ΛρύσωαοΥ τον Πατρός μου του έτ

ούραγφ · χαΐ πάλιν άπδ του, Μακάριοι οΐ καθαροί ™

Γί} χαςδίφ, ότι αυτοί τίν θεύ? δψ'ατται. Φήσας 6έ

τούτο, χαΐ παραζεύξας κατά τή^; αυτού Ιννοιαν τάς

λέξεις, εΓποι δ' αν, ότι εν τω νώ Εκαστος όρ^ τδν

θ;όν. Ου γαρ όφθαλμοϊς· άντιπίπτει δε τούτω δ

Οίϊος λόγος , φάσκων δια Ήσαΐου του προφήτου ·

ΤάΛας ίγίύ , ίτι χατανέννγμαι · ότι ά>·θρωπος

ακάθαρτα χεί.ΐη έχων· εν Λαψ, ακάθαρτα γ.ΐΙλτ(

ίγ.οττι, έγω χατοιχώ, χαΐ τογ Κύριο* ΣαβαΐύΟ

ίΙοΌτ τοις όρϋαΛμοΐς μου. Κ.α\ ουκ είπε τψ νώ,

οϋοέ εν τη έννοια, άλλα τοΊς όρΟαΛμοΐς, τα αληθή

χαΐ στερεά της πίστεως βεβαιούμενος.

Τί ουν εΐπομεν *, του Ευαγγελίου λέγοντος, θεδν

μη έωραχεναι τινά πώποτε, των δε προφητών και

Αο ΟΙΊΙΙΙΙ

(Ιίχίιιιυβ, ΙΚΊ· υιιηιΐϋΐη ίιιΙίι·ί;ιΐί

αρρ:ιΓυΐ£$6

ιιιιιιι

πΐαΐεηι ηοη ββςιιίπιιΐΓ, εΐ ηυ ε» Ιοηςίυδ ηϋεΐ'ππηυδ,

3υΙ δι Υοΐυδ Τι'«ΐ:ιηιΐ!ΐιΐιιιιι ΐ'ι·]ϊι·ίιιπΐϋ, ηοιι ηιηρΙίιΐ8

ίιι ("ΐΐ1ιοΠι::ι Εεε1εδ°ΐ3 εειίδεηιιΐΓ : ιιΐιριί ίη Εναη^εϋο

δεπρίιιιιι εβί : Οβηιη ηειηο νίάίι υηηηαηι, (/ηΐ^βιιί/κι

818 "'·'"' νχί ηιυΐΊίΐ'ίί '; ρΓΧίεπε» ι·;ιι.Ιι·ιιι

ρ!ΐΐΓ3 : Αρρατίίίί, ίιιιριίΐ, Οβιΐί ΛΙιηι/ιιιιιι, αηη

ϊη Μίίοροΐαηιϊα '· : ηιιϊιι ίρδε Οοιηίηυβ ϊη Ενβη^εΙΊο :

Λιιφίΐί, ϊιιιριίΐ, ('ιιηιιιι νίάίηΐ [ΜΪειη ΡαΐΓΪζ >ιι,·ί, ί/κί

ΪΗ ηΐ'/ίί ΐ(ί '. Αϊ εηϊηι , ϋϊεεί αΐίηιιί» , δο-ίρΐιΐΓ»

Ποιιιη νί(1ϊ»8β ρΓθρΙιβΐ38 3$δβΓίΙ, Βοιΐ ιηειιΐβ ϊηΐεΐΐί-

^(•ιιΐϊίΐηιΐϋ (1ιιιιΙ»χ:ιΙ, ιιΐ οχ Ηοο Ιοεο εηΐΐΐ^ί ροΙΚ8ΐ :

Λιιι/αίϊ ϋοηιιη νϊάβιιΐ [αάβη ΡαΙή$ ιιιεί, φα ίη ι·α>Ιί.ϊ

βίί ; ϊίειη εχ Ικιο 1οι·ο : Ββαΐί ηιυ,ηάο αηάβ, ηιιοηϊαηι

ίρ$ί Ι)οι»ι ΐϊιίιΊιιιηΐ °. Οιιο(1 ςιιϊ ιΙΐΜΊΊΐ, εΐ ϊΐΐαδ δεΓΪ-

ρΐιιτχ $βηΙεηΙΪ3δ :ιριιϋ δε εοηΐυίερΐΐ, ρβΓίηιΙε 3ΐ·υϊ-

Ιιρα1)ϊ1ιιι· ιιηυπΗρκΊΐΐφΐι: Οευιη πκ-πΐι·, ιιοιι οευΐίδ

νϊίΙεΓε. Υβπιηι Γ:κ·ϊ1ι; ϊδΐβ ο"ΐνΐηϊ βερηιοιΓιβ αιιείοΐ'ϊ-

1316 ΐ'(>Γι;ΙΗΐπι·, ευηι ρπιρΙκΗ» Ικ:Γι;><> Λ\ΚΆ\.: Μίιετ

€ΐ}Η, ηΗΐιιιϊΐίΐη ^οη|^xα^ «κιιι, ίο ιριοιΐ Ιιοηιο ϊηψιιτΐι

Ιιιίιϋί ίη ιιΐίΐΓκι ροριιΐϊ ϊιηριιτα Ιιιΐιιιι ΙιιιΙ>ι:ηΐί.·< εφο Ηα-

Ιηΐιι, ΐί ΟοίΗΗΐνηι ί.νίΐτίίιΐΜΐη ϊϊιΐί οαιίί» ηΐ£ΐ« '. Νοπ

ηιβηΐε ιΐίχίι, ηοη εο§ϊΐαΐΐοηβ, δοΐ οαιίίί ,

νεηιπι 3ε ϋοΓκΙιιιιι Γιιίεηι $ΐ3ΐυΊΙ·

Εεςιιϊϋ ει·{;ο ύϊοίηΐϋβ, ευιη Ενίπ^εϋυπι

Οειιπι Λ ηβιηϊιιε ιιηηυαιη 0558 εοηΒρεοΐυηι ;

αποστόλων φασκόντων, κα\ αύτοΰ του Κυρίου; Άρα ,, ΥΟΓΟ εΐ αρο8ΐοΙί, ϊηιο Οοιηϊηιιβ Ίρββ ΓοιιΐΜΓίιιιη »Γ-

ά'/τίΟετον εν τη θεία Γραφτ] προς εαυτόν τι; μη

γένοιτο 1 Άλλα εΐδον προφηται κα'ι απόστολοι · χα\

άληθϊς υπάρχον · εΐδον δε καθό ήδύναντο αϋτο\, χαΐ

καΟο ίνζχώρει, κα\ ώφθη αΰτοΐς ό Θε6; ως ηθέλησεν.

Πάντα γαρ αΰτώ δυνατά. Κα\ ότι μεν 6 αόρατος Θεός

κα\ ακατάληπτος, τοϋτο δήλόν εστί, καΐώμολόγηται.

Άλλα πάλιν δυνατός εστί ποιεϊν δ βούλεται. Ου γαρ

τις άπιτΙθτισ& αυτού τψ βονΛήματι. Αόρατος

ουν εστί την φύσιν, και ακατάληπτος την δόξαν.

Βουλομένου δε τω ϋπ' αυτού γεγονότι άνθρώπω

όπτάνειθαι, ουδέν ΐναντιοΰται τω αύτοΰ βουλήματι.

00 γαρ πάβη συνέχεται τδ θεΓον, ίνα δ βούλεται μη

πράτττ;, ή πράττη δ μη βούλεται. Δυ,νατδς γαρ εστί,

ποιών δ βούλεται. Άλλα πράττει άπ;ρ αύτώ · πρέ—

ΓιηηεηΙ? Αη αΐϊηιΐϊ 8ΐιηΙ ϊη δοπρίιΐΜ, (|υ3ϋ 8Ϊ1)Ί ίη-

νϊεεη» Γεριι§ηεηΙ? Μϊηίιηο Ί(1 ηιιϊιίεηι. δειΐ ρΓορΙιείΜ

Ιιιιικί (1ιιΙ>ϊε ε( αροβίοΐί Ιίπιιη νϊιίεπιηΐ : ίϋηυε ϊρΜίηι

οβΓίϊδδίπιυιτι εβί : 8Ρ(1 Ιιαοΐοηιιβ νίϋεΓυηΐ, ςιιαίεηιι»

ρΐ)ΐι·ι·:ιηΐ ίρδΐ, εΐ ςιιοηΐιιιη Ιίεεϋαΐ, »ο »IIιειη3^η1ο-

άϋΐη νοίυΐΐ Οευβ, δε.νϊιίεηιΐϋΐη ΙΓΐδ ρι·χΙιιιΚ. Ουίρρβ

οηιηΊα δϋηΐ ϊη ε]ϋδ ροΐεδίβίε ροβίΐη. Νεηιιε Υ«ΓΟ Α\ι-

Ιιίιιια εδί, φΐϊη Οβιιβ νϊάεπ οοιηρΓεΙιεικΙίίΐυί! ηε-

ςιιββΐ, ΐιΐιμιβ ίη οοηΓεδβο εδί βρυιΐ οπιηεδ. ϋειΐ εΐ

ϋΐιιιΐ ρΓοϊηίΙε εεηυηι, ροββε ΊΙΙιιηι ψιχ νεϋΐ εΠΊοεΓβ.

Ναΐΐα» βίί «ηι'η» 9«ί φ» νοίαηίαΐί Γίίίδίαί8. Ουαηβ

οιιιη εΐ η;;Ιιιι·;ι ν'ΐδΐιιη οιηηειη εΙΤυβΐαΙ εΐ ΐρκίιΐδ οοιη-

ρπ·Ικ·ιιιΙί 8ΐθΓΪ3 ηεηυβαΐ, Ιηηιοη ςιιοΐίεδ Ιιοιιιίιιϊ >

ηιιειιι ριοίΐιιχίι, νίάεηϋαιη βε ρι·56ΐ)8Γε νοίαεπί,

θεότητι- μηδέν όλως τψ θελήματι αύτοΰ Β ε]ιΐδ νοίιιιιΐίΐϊ ΓεΙιιεΙιιΙιΐΓ. δΐηιιΊιΙεηι ηιιΐΐϊ ίη Πευ ϊη-

άντιπίπτον, ώστε μη δύνασΟαι πράττειν & βούλεται

πρεπόντως τη αυτού θεότητι. Και αδύνατον εστίν

Ιδεΐν θεον , μάλιατα άνθρωπίνην φύσιν · χα'ι ουκ

έγχωρεί τδ όρατδν όρ^ν τδ άόρατον. Άλλ' ό αόρατος

θεδς , εν φιλανθρωπία κα\ δυνάμει ένισχύσας τδ

αδύνατον, κατηξίωσε τη εαυτού δυνάμει, όπως Γδη

τδ άόρατον, χα\ δ είδε τδ άόρατον τε χα'ι άπειρον,

ου καθώς ΙΌχε τδ άπειρον, άλλ' ως ήδύνατο χωρεϊν ή

βδΐ βΟεεΙϊο, ηεΐ}ΐιε ρ«Γι ςιιίιΐίΐιιβιη ροΐεδί, «Ι

ςιιοίΐ νεϋΐ ηοη ρεΓΠοίβΐ, »ιιΐ (|ΐιο(1 ηοΐϊι εΠΉ-ίβΙ. ΕδΙ

εηΐπι ρπεροΐεηδ, ει (}ϋθάοιιη(]ΐΐ8 Γιΐιιΐιπιι εδί ηιοΐί-

Ιυπ, ϋ;ι 1»πιεη υΐ (]ΐι«! ιΙΐνΐιΓιΐηΙειιι ΐρδΐυ» ιΙεΓΟΛηΐ.

ρει-ρείιιο Ι:ιεϊ3ΐ. Νηηι ιιίΐιίΐ εδί, υΐ <)ίχί, ςιιοϋ νο-

ΙιιηΙαΓι Ίρβίυδ 3(1νεΓ8θΙιΐΓ, ί}ΐιοηΓιηιΐδ ηιΐίε νείϊΐ, ρρο

εο 3ε ιΙί\Ίηίΐ;ιΐΊ δΐυε ευιινεηίΐ, εχβεΐ|ϋ3ΐυΓ. Οεΐϋΐι

ηιιί(1ειη ν'ιϋεπ, ρΓ36δει·ΐΊιη 3ΐ> Ηυηιηηα ιι;ιΐιιι·:ι, ηοη,

1 Ρ. εΓπωμεν. * Ρ αύτοΰ

1ί*. τι, ». ' Εβιΐι. χιιι, 9.

ι, 18. » Αοι. νιι, 2 ; 0«η. χιι, 1. ' Μ»ΙΐΙι. χ, 18. · Μαΐΐΐι. ν, ί!
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ροβϊβ ΓΒΙΘΠΙΙΙΓ; ηοφιε φΐο<1 3$ρεεΐ3ΐ>Ηε εϋΐ, ί(1 ι\αοά

νίιΐιτϊ οηιηίιιο ηοιι ρο(β$1, ίιιΐ ικτί Γα$ ριιΐ3ΐηιΐ8.

819 8ΐ!(Ι ϊιίεηι (;ιηΐι·ιι Ίιινίι,ΊΙιιΙίϋ Ι)ι·ικ, ΡΓΟ 5Η3

Ιιιιιιιαηίΐαΐβ αε ροίοιιΐί», ίιιιΙη·πΙ1;ιπι :κ·ίι·ιιι ίΐ3 νϊΐ'-

φύσις , ένβυνβμιηΟϊΤσα του άδυνάτως ίχοντος πρδς

έπέχτασιν του δυνατού. Κα\ ουδέν ν.ν.~:.: εν ττ 0;!ι

Γραφή , ούτε αντίθετος λέςις πρδς λέξιν Ευρέθη-

σεται

ΐπΐ-' 8ΐΐ3 εθΓΓθΙ>οΓ3Γε (Ιίμιι:ιΐιιι·, ιιΐ φκκΐ νϊιΐιτί ίΐϋοφίί ηοη ροΐεεί, 3δρί<·Ϊ3ΐ. ΡΟΓΓΟ οιηι ίηνίίίΐιίΐε ίϋιιιΐ,

βι ίιιΐϊιπίιιιιι 35μίείΐ, ιιοιι ηυ3ΐβηυδ ίηΠιιίΐυιη εβί ϋίπιΐ ίηΐυεΙιΐΓ, δειΐ <|ΐι.ΉΐΙυηι ίΐΐίιΐδ, φΐηιΐ ίπιϋεείΐΐιιηι ε$1<

ΐι:ιΐιιι·;ι Γ;Ι(ΗΊΊ· ροΐοκί, ε]ιΐ8ΐιιο<1ί νί 3ε νίηιιΐι: ειιιι(ϊπιι:ιΐ;ι, ιιΐ 3(1 ροΐεηΐίδ ίΐΐίυδ ιιοΐίΐίηιη 3(Ιχφΐ3Γ6 $β

ρο$δίΙ. Ου3ηιο1>Γειη ηίΐιίΐ ε$1 ίη 33θΊδ Ι.ΐιίοι ίϊ 3 δθίρ$ο ύίδεΓρρβιΐδ, ηοη δεηΐεηΐία ιιΐΐ;» ιρι;ι; ;>1) ;ι!ι:ι δεη-

ι<·ιιΐί;ι α'ί&βίιίεαί.

VIII. Ιΐβδ ίρδ» ηιιϊιίεηι , ιιΐ ΓΟΠίΓηειηοΓβΙιιηι 3 ηιβ Η'. "Εστί δε, ως πολλάκις τδ υπόδειγμα βιηγησά-

8:ερίιΐδ εχειιιρίνιιιι Ιιοο Ιοοο Γβρυΐαηι, ϊΐα Γερο 8βδβ μην, τδ πράγμα οΟτως · Ός εΓ τις θεάσοιτο δι' οπής

Ιι;ιΙ>εΙ : Ι^ιΐΐΜΐΐίΐιΙιιιοιΙιιιιι δι ςιιίβεαϊΐιιιη ρεΓ .ιιι^υδίιιιη μικρότατης τδν ούρανδν, καΐ εΓποι, Όρώ τδν ούρα-

νόν ' κα\ ουκ αν ψεύσοιτο ύ τοιούτος· όρ3 γαρ οΰ·

ρανον τω δντι· εΓποι δε τις αΐιτω συνετώς, ότι Οΰχ

δι ηαϊδ ρηκίβηΐβρ εί άίοβΐ : Νοη νίϋβδ εοοίοιη ; ηβ ίδ Β έώραχας τδν ούρανόν χα\ ουκ αν ψεύσοιτο

ΓοΓαπιεη ΐι·3ΐικ|ΐί(·ί:ιΐ , :κ· εχΒΐιιηι νϊιΙεΓε $β (1ί<·:ιΐ, ηοη

ΙΙΙΪΙ',ΙΙΓ ιηοηΓίίΐΐιΐΓ : ν'κΙι,Ί εηίηι ΓβνεΓ3 εοβίιιιη ;

ΐ|ΐΓΐι1ι·ΐ!ΐ ηιεηΐΐεΙΠΓ ; ηειιίει·, ίηηιοηι, ηιεηιίΐυΓ, ηεςυβ

<|ΐιί νίιΐίκχι: 8ε ι1ϊι·ίι, ηεο,ιιε ςυϊ ικ·μ:α. Νοη πιίιιι

βχΐβιιβίοηεηι οοείΐ, 3ε Ιαΐίΐιιιϋηεηι 3$ροχίι. Ουβτε ε(

ψιί \ ίιΐίΐ, νι-πιιιι ιΐίχ'α, βΐ ιριί ι·ι·|ΐιΐ}·ιι:ιΐ, Γΐίβυπι ηοη

(ΙΊχίΙ. δχρε βιιίιη 3εείύίΙ ιιΐ οχ 3ΐΐο ηιοιιΐΪ8 νρι·ιίι;ο

ιικιπ· ρΓθ$ρίϋΪ3ΐηιΐ8. ΟηικΙ βΐ ηο$ ίΐΐιιιΐ νίι1Ί$8β <1ΐ(·,;ι-

πιιΐ3, ηοη ιηειιΐίεηηΐΓ ; ηεφιε 8Ϊ οοηΙηκΙίχεΓΚ ;ιϋ-

(|ΐιί$ ;ι«; νίϋ°ΐ8$ε ιιο$ ηβς3νβΓί(, ηοη νι·ππιι ίΐΐε ιϋχίι.

ΙΊ·ιΐ|ιΙ(·ΓΡ:ι ιμιοιΐ, (]υθ! ε$1 ΙιηιιΓιιιϊ^ ΪΠΐΙΐεεΐ1Ιίΐ38, ΐ(Ι1(>

ί!Ιίιΐ8 3ΐιιρϋΙιΐιΙο, 3·.ι( Ιοιι^ίΐιιϋο, ;πιΙ

ρβΓΐίιΐ£3(, ΐ(ΐι:ιηιΐ]ΐιε 3ΐ(ϊ ϋίιιΐ ϊΐΐίυβ

8ΐι$ ; κκιΐ ηεηυε ίΐΐϊιΐδ ι·ΠΊ·ι ΐ;ι ρεΓνϊ<1βΓθ ροΐββί. Ι.-ιιιι

βί Ίη θΓε3ΐυΓΪ8 ϊΐ:ι βεβε Γε8 Ιυ1>ε(, ςυβηΐο π>3^ί$ ίη

μΓ^Ιυίΐο ίΐΐο Ιιΐ'ΐκΊίι ίο, φΐηιΐ Οβυ$ ρΓορΙιεΙίβ 3ρο$ΐο-

Ιίϋίμιε οοη(.'.(:ϋϋίι? ΕΓ^Ο ίΐϋ ΟΓΙΙΙΙΙ εΐ8Ϊ8ΐεηΙβηι κ·νι·ι·:ι

(•οιιΐιιΊΐϊ κιιιιΐ, εΐ 8Ϊηιιι1 ηοη $ιιη( εοηΐιιϊΐί. Υίιΐϋπιιιΐ

(|πίιΙ(·ιιι φΐ3ΐεηιΐ3 ίρχοπιιη Μ;Ι!ΙΙΓ;Ι χιΐίΐίιιι:1ι;>1 ; ϊϋςιιε

ν'ΐΓΐιιΐΐβ ϊΐΐίιΐί Ιιεηείΐεΐο, ί|ΐι:ι ρΓχροΐεη$ ίΐΐο ΙΚ'ΐΐϋ

ρπο >,ιημιιΙ:ιι·ί $υο Ι:Γ(,Μ Ιιοιηίηειη :ιηκιη·, ΐ(ΐιί χί1)ί εχ

«ιιϊιιιο 3ε ϋίη..:"ΐ'ΐ· 8εΓνϊεΙ>3(, βΙΓιεβΓβ ίΐΐιηιι νοίιιίΐ.

Ηι·ιΙ ·,ϊ ιηβιιιιβ, :ιικ οευΐοβ, 3ΐιΙ 31Ϊ3 ί(1 ςεηιιβ ηιεσ|Ι)Γ3

ΐηε$$ε Οεο $ιι&ρ'ιεεηΙιΐΓ ΐ$1ί, ((ΐιικί :.ι! βυιη ηικιίππι

ρΓορηβΐίβ εΐ αροβίοΐίβ οοηί>ρεεΙιι$ βΐΐ, ϊιι:ιιιί (|ΐκ>ιΙ;>:ιι

Βΐα<1ίο εοηΙεηΐΊοηί$ εΐαΐι α νεΐ'ϊΐ3ΐε ϊρ83 π:Γ Ιΐηιιΐιη·.

Νεπεβεε ςυϊ<1βιη ε$( Ιιϊ$ οιηη'ώυί 3ΐΙΙπ1)εΓε Γιιίεηι ,

(|ΐι;ι· ίη $3<:π8 Ι/ιΐΐοΓΪκ 3886ΓϋηΙιΐΓ : ςυοιη3ι!ιηο(1υηι

νεπ> βεβε 1ι;ιΙιι·;ιΙ, ϋοΐιΐϋ ίΐΐο. <:ο§ηο$είΐ. Ρτοίη(1β(]υβ

\«!ΐ ο ςυίιΐβιη 3ρρηπιί$$ε εεΓίαηι ε$1 ; βρραπιίΐ :\ιι-

ΐπιι ηυοιηοϋο νοίιιίΐ, εΐ (]υοευη'ΐυβ ηιοιίο 820

;ΐ()(ΐ;ιΐΊΐίι, νι-η: ηρραηιίΐ. ΟπιηΪ3 (|ΐιίρρε ροίεβΐ Οευβ ;

ιΐι·ο ι.-ϋΐ (|ΐιίιΙι(ΐι.ιιιι, ηικκΐ ο]ιΐ8 ροΙεδΐ3ΐβηι ι·Πιιμι;<ι.

Ιιίπιι νεπο Γοιιιρι·ι:1ιι:ηι1Ί ποιι ροίεβΐ, ΙΊΠΙΙ ΒΪΙ $ρίΓΪ-

Ιιΐ5, φΐβιη ίιιΐι:ΙΙίμρπΐί:ι ηυΐΐβ ρειιίΙα& ρεΓεΊροΓβ ρο-

ι«·ίίΐ : ϊΐΜΐ|ΐκ: ιιΐ οηιιιία εοηΐίηεβΐ, ει 3 ιιιιΐΐο εοιιΐί-

ικ·;ιΐιΐΓ. Οχίεπιηι ςιιβϋβ ε$1 ΡαΙεΓ, 13ΙΪ8 Γ, ι Γϋίυ$,

13ΙΪ3 61 ίιι ιΐίνίηίΐϊΐβ δρίπΐυδ ϋβηείιιβ. Εχ ςυϊουβ

6θ1υ8 πιΓ^ΐ'ΐιίΐιΐΛ Γϋίιι» ε3π)6 νε$1ί1υ8 ε$1, φΐ3ΐ·ιιηι

9 ηιοιίιιί.ί ι·χοίΐ;ιΙιΐΝ 68(, ο;ιιιιι!(Ί!ΐί(ΐκ.· ιιιιίικ ίη ροιη-

ηιαηΐοοοηι βρίΓΐΐυκ οπή <Ηνίηίΐ3ΐβ ι·οιι]ιιιι\Ίΐ, βΐ αά

ύΐΐΐΐταηι /Ίι/ΐ'ίί , υΐ 8ϋΓΪρ1υιη 681, ϊη ^Ιυιίιι ΰοηιβ-

ά\ι '. ΟϋΐΊΐιικΙιιιιιιΙιηιι ί^ΙΐιΐΓ εοιηρΓεΙιεηβίοηεηι ίη-

Ιι·ΙΓι^ΜΗί,ιιπΐ|ΐ1'· κιΐ|ΐι:ι·Λΐ , ϋίι; ΟΠίηία ιμικ· ι|<; ΗΙο

τος · 6 μεν γαρ λέγων έωραχέναι ου ψεύββτβι · κα\

ό φή'Λί ίϊρδς αΰτδν μη έωρακέναι τδ αύτδ αληθεύει ·

ο&τε γαρ είδε την έπέκτασιν οϋ-ε τδ πλάτος. ΚαΛ ό

μεν έωρακώς ήλήβευσεν · δ δε άντειπών μη ΐωρα-

κέναι ουκ έψεϋσατο, αλλά κα\ αϋτδς ήλήΟευσε. Πολ

λάκις γαρ καΐ επί άκρωρεία ίρους έστώτες θεώμεβα

καΐ την θάλασσαν · κα\ εάν είπωμεν έωρακέναι θά-

λαφβαν, ουκ έψευσάμεθα. Εί ί. τις άντείποι λέ

γων, ότι Οΰχ έώρακας, κα'ι αϋτδς ου ψεύδεται. Που

γαρ διικνιϊται τδ πλάτος, που τδ μήκος, που τδ βάθος,

•που οΐ μυχοΧ του βυθού, κα\ τα αποτελέσματα, οί

δύναται είβέναι άνθρωπος ων. Εί τοίνυν τα περ\ των

κτισμάτων ούτως εν ήμϊν πληρούται, πίσω γε μάλλον

εν τ}| 3Ρ*Ρ;τι > ί έχαρίσατο ό θεδς προφήταις χα\

άποστίλοις ; Έθεάσαντο ουν τδ δν τψ δντι, κα'ι ουκ

έΟεάσαντο* άλλ' έθεάσαντο, ως ήδύνατο ή φύσις φέ-

ρειν · κα\ αύτδ κατά χάριν δυνάμεως, ης ένεδυνά-

μωσεν δ δυνατδς εν απασι δια φιλίχν του αυτού

ανθρώπου, καΐ δουλίϋοντι * ούτω εν αλήθεια. Εάν

ουν οΐ τοιούτοι νομίσωσι χείρας οΰτω τδν θεδν ίχειν,

ή οφθαλμούς, <) τα άλλα, δια τδ οδτως δφθήσεσθαι '

τοις προφήταις κα\ άποστίλοις, φιλονείκως φέροντα:

έλεγχίμενοι άπδ της αληθείας. Άλλα όσα μεν λέγε:

εν τ?| θεία Γραφ?), πιστεύειν χρή, δτι Ιστί' πως δε

ίστιν, αυτφ μίνψ Εγνωσται. Κα\ δτι ώφθη τψ μεν

δντι, να£ · ώφθη δε ως ηθέλησε, κα\ αληθώς ώφθη,

ως ώφθη. Πάντα γαρ δύναται θεδς, καν ουδέν ούτω

αδύνατον. "Εστί δε ακατάληπτος, πνεύμα ων άπερι-

νόητον, πάντα περιέχων, ούτος ΰπ' οΰδενδς περιεχό

μενος. Καΐ όποιος ό Πατήρ, τοιούτος κα'ι ό Υίδς,

ούτω κα\ Πνεύμα εν τί} θείτητι. Μόνος δε ό Μονο

γενής ένεδύσατο έλθών σάρκα, εν ί\ κα\ ανέστη, ην

κα\ συνήνωσε τη θεότητι εΐ; πνεύμα συνενώσβς ,

Ιχάθισετ εν δόξ^ , έτ δεξιφ τον Πατρός, χατά τδ

γεγραμμένον. Ως ουν εστίν ακατάληπτος χαΧ άπερι-

νίητος, οΰτω πάντα τα περ\ αυτού λεγόμενα αληθινά

εστίν δντα. Ός δε θεός εστίν ακατάληπτος , οϋτως

πάν τδ περί αυτού λεγόμ,ενον άκατάληπτόν εστί μεν,

αλλά άκατάληπτόν δποΤα θεοΰ, καΐ ως Ιστιν εν δόξη

άκαταλήπτψ. Κα\ ταύτα μεν, καθώς έχωροΰμβν, εις

δοξολογίαν θεοΰ στόματι άνθρωπίνψ είρήκαμεν οΟ

γαρ ϊχομεν ετέρας φθογγης χρήσιν Οπερ την εκ θεού

1 Ερίιε». ιι^Ο; Ηϋ1»ι·. νιιι, 1. ' Ϊ'ΟΓ. δουλεύοντας 5 ΟΟΓ. όφθήνα·..
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ήμϊν εν μέτρφ δοΟεΐιαν, εΐ καΧ τψ νώ περισσότερον Α (ΙίειιηΙιΐΓ, νβΠ88Ϊηιη δυηΐ. δίευΐ ηπίοιη εοπψΓευεικΙΐ

«ρΧ θεού ύπολαμβάνομεν · άλλ' οΰχ έπόσα ό νους

£χει, τοβαΰτα δύναται τδ στόμα λέγειν, μετρώ άπο-

κεχλευμένον, καΧ συνεχόμενο·/ τοις σωματικοΐς δργά-

•/οις. Διδ και συγγνωμονεΐ θεδς παρ' ημών αποδεχό

μενος την περί αύτοΰ εϊδησιν καΧ δοξολογίαν, υπέρ

την ημών δύναμιν έπεκτεινομένην, ουχί θεψ χαρί-

σασβαί τι, αλλά δοξολογεΐν τδ θείον κατά δύναμιν,

£:ς τδ εύσεβώς φρονήσαι, χα'ι μη έκπεσείν της αυτού

χάριτος χαΧ αληθείας. Ταύτα δε περί του αύτοΰ

Λύδιου καΧ των Αύδιανών διαλαμβάνοντες , έξεί-

πομεν τα ύπ' αυτών λεγόμενα · οίς κατά τδ ίδιωτικον

7. ι: αύτο'ι διηγούμενοι, και κατά τδ φιλόνειχον εν

τούτοις αντέχονται, άπρεπώς διισχυριζόμενοι

8, ψιιιπι (1ε ίρδο ιιοιίιΪ3ΐη 3ϋίρΪ8είηιιΐΓ, αε

ιιοη ροΙβΒΐ, ίΐ3 (1ε ίΐΐο φίπΙφΓιιΙ 388επΐιΐΓ ρεΓ-

ϊηιΐε (.(ΗΐιρπΊΐΓίκΙί ηεφίίΐ. Νεςυϊΐ βιιίεηι ε3ΐβηυ$

βοΐιιιη, ςυιιΐοηιΐϊ Πο» εοηνεηϊΐ, ει εο ιικ«Ιο, ςιιο

ίηε*1 ίη εη δρίοιχίοπβ, φΐί εοιηρι-εΐιεηδΐοηεηι εχεειίίΐ

οηιιιεπι. Ηχε ηο$ ρι·ο νίπΐιιι* ηοδίπδ, 3(1 Οεί Ιιοηο-

ΐ'ί'ΐιι ε( £ΐ<>η:ιηι, 1ιυιηαη3 Γιη^ιι;» (Ιίβριιίανίιιιιιβ : ηηη

εηίηι ηΐία νοεε 3ΐιΐ εοπυοηβ ιιΐί ροβδυαιυβ, ςιιί βίΐ

εο ρι·;ι·8ΐ:ιιιΐΐοι·, φΐεηι ηυ1>Ϊ8 ιιιυιΐο <|ΐιοι1:ιιιι βε ηιειι-

ϊΐιι·:ι Οβιΐδ ηιΐιΊΙιιιίι ; Ιαιηείδί ρΓχβΙαηΙΐυβ .ιΐϊφιίιΐ

ιικ'ΐιΐι; ι1οΙ>οο ι·υηι·ίρί:ιιηιΐδ. Υοπιιη φΐηιιΐιπη ηοδίπι

ηιΐ'118 εβρίΐ, ΐιιιιΐιιηι 08 εΐοψιΐ ηοη ροΐεδί ; φίοιΐ <·1

ΙΙΚΊΙ-ίΙΙΙΜ ίΐΐίΐ (.'(ΙΙ'Π.·(Ί|ΙΓ, (Η εΟΓρΟΓείδ ΪΙΙίΊΐΊΠΙΚΊΐΙ ι*

:ιΙ1ίνιπιι ΐιΊίοΜη·. (}ιιοι·πΊ:ίΐ ίηιοεεί11ίΐ3ΐΊ ηοδίΓΧ Οειιβ

^ΙοΓΪαηι (]εΓεηηιυ8, :υ([ΐή Ικιηίηυε εοιίδυΐίΐ, ιΐιιιιι

ίΐΐβιη «·Γι:ιιιι 8υρΓ3 ν)ι ιιιηι ιιοκίπιπιπι εαρίιιηι ενίοικίίιιιιΐϋ, ηοη υΐ ιιΙΙ:ι πι τε Οεο βΓΐιΐϊΠπ'ΐιιιπ·, κοί ιιι

ίΐΐιιπβ ΐ|ΐιιι;ΐι1 δίΐυπι ιιι ηοοίδ 681, Ι:ηΐιΙε εεΙε!)Γεηιιΐ3, ιιΐ εΐ άε ίΐΐο ΓεΙί^Ιοδε 8εηΓΐ3ηυ8, εΐ αϊ) (·]ιΐδ μι·:ιΐίΛ

(·1 νι·πΐ;ΐιο, ηοη εχεί(Ιαιιιυ8. Αίφιε Ιΐ3?ε αι1νεΓ$υ$ ΑυιΓιιιηι ΑικΜ3ηο8(|υε (Ιίδρυΐβΐιίεδ, ίΙΙοΓίιιιι (Ιθ£ΐιι:ιΐα

ρΓυροδυίιηυβ, φΐ;« δίιηρίίϋίοπ (|ΐι;κ1»ιιι Γαΐίοηο 3ε ρεηίηηεί εοηίοηιίοηίδ βΐυϋϊο ΙυηρίΙΟΓ 255β\θΓ:ιηΙ.

θ·. "Εχουσι δε κα\ 4λλα· τινά, δι' απερ μάλιστα ρ IX. ΙΙ;ι!)ΐ·ιιΙ νεΓΟ εΐ 31Ϊ3 εοιηρΙϋΓ», φΐίοιιβ ρηΐΐβ-

Ιστανται περισσότερον την διαίρεσιν ποιησάμενοι της ΜΜΙΙΙΙΙΙ ιΓιΙιιιιΙιη· , δεηιιε η Ι) Εί·ςΊβ5Ϊ8ϊ

Έχχληιτίας, δι' ης χα\ άλλους πτύ ράντες πολλάκις

άνθέλχουσιν άπδ της Εκκλησίας , παρελκύσαντες

άνδρας τβ χα\ γυναίκας. Μετά γαρ Ιουδαίων βού-

λονται τδ Πάσχα έπιτελιΤν · τουτέστιν, ιρ καιρώ οί

Ιουδαίοι ποιοΰσι τα παρ' αύτοϊς "Αζυμα, τίτε αύτο\

φιλονεικοϋσι τδ Πάσχα αγειν · και δήθεν δτι οϋτως

ην ή Έκχλτ,σία φερομένη · εϊγε κα\ λόγον σεσυκο-

^αντημένον δειχνύουσι τοις έκκληΐ'.αστικοΐς χατά

τούτο τδ μέρος, φάσκοντεςάπδ Κωνσταντίου ' (4) δια

την πρδς τδν βασιλέα, φησ\, προσωποληψίαν κατα-

λίλοιπότι* την των πατέρων περ\ του Πάσχα εορτής

άχολουθίαν, χαΧ την ήμέραν μετηλλάξατε εις τδ

καβήχον τοίί βασιλέως. Τίνες δε πάλιν κατά τδ ίδιον

φιλόνειχον βρίζονται, ότι, "Οτε τα γενέθλια (5) του

Κωνσταντίνου, τότε μετεποιήσασθε, φησ\, τδ Πάσχα.

Κα\ εΐ μεν τΙ) αυτή ήμερα τδ Πάσχα ήγετο κατ'

Ιτο;, κα\ τΙ) βύτή ώρίσΟη τούτο ποιεϊν έπΧ τής'έ-\

Κωνσταντίνου συναχΟείσης συνόδου , "πιθανδν ην τδ

παρ" αύτοϊς λεγόμενον · οπότε δε καθ' ϊκαστον ένιαυ-

τδν οΟ δύναται ίχεσΟαι της αυτής ψήφου ή ακολουθία,

διέπεσεν ό αυτών λόγος. 00 γαρ βιά τδ γενέθλιον 6

βασιλίΰς έπε μελήσατο, αλλά δια την ίνωσιν της

Εκκλησίας. Τω γαρ δντι δύο μέγιστα ήμΐν κατώρ-

·.:>--_·, ύ θεδ» δια του προειρημένου Κωνσταντίνου

του θεοφιλέστατου χα\ άεΧ μακαριστού, τδ ^νάξαι

οίχουμενικήν σύνοδον, χαΧ έκΟέσθαι την Ιν Νίκαια

έκτεΟίϊσαν πίστιν, καΧ έμολογηΟεϊσαν μεθ' υπογρα

φής των <ρυνελΟόντων επισκόπων, χαθαιρεΟήναι μεν ρϋείΐη ρι·θ|»οη*!ΐ·εΙιΐΓ. εΐ ερίκοοροπιιη φ^^ εοηνειίι·.-

Άρειον, τδ δε καθαρδν της πίστεως χηρυχΟήναι πάσι· Ο Γ3ΠΙ 8υ1)8επρΙϊθΐιε €θηΙίπι>3ΓεΙιΐΓ : 3(1εο αϊ Απβ

εΐ 3ΐίθ8 ρΐεπιιηςιιε

Ιυδ αϊ) ε;ΐ(1επι Εοείεβίη (Ιίνεΐΐιιηΐ, ιιΐήιΐδφΐε δεχιι»

Ιιοιιπιιι···. Ναιιι οιιιιι .)ιΐ(Ι.ι:ϊί; Ρα8εΙΐ3 εεΙε1)ΐ·3Γε νο-

Ιιιπί, Ιιυε ε8ΐ, ςυο Ιειηροι-ε ίιιάχι Λ/,νπι:ι δυα ρεη-

β^ιιηΐ, Ιιιικ.· ίΐΐί Ρ38οΙΐ3ΐΪ8 ηΊιΊιπ1;ιίϊ·ιιι οΐιοιιιιΐ, ιιι

;ι!ι Ι'!(·(·Ιι·.ιϊ:( ι1Ϊ8$εη1ίΓβ \ϊιΙι';ιιιΙιιι·. Ο;ΚΜ| νϊάεΙϊοιΊ

οΐίιιι Ικΐ'ε ίιι 821 Εεο1ε$'ΐ3 εοιιβιιειικίο τεορρι»

ΓϋιΊ ίΐ. ^)η;ιιιΐ|ΐι:ιιιι ηοιιιιίΐιίΐ ηβε ίη ρατίε είΐΐυηιιιίαιι-

ΙΙΙΓ, ει ε('.εΙεΜ.Ί8ΐίε'ΐ8 Γ3ΐ83ηι Γίΐΐίοιιειιι ο1)}ίεϊιιηΙ. Λ

Οοιΐ8ΐ:ιηΙίηί, ίηηαίιιηΐ, ΙβιηροΓε, αϊ ίηιρεΓ31θΓΪ8 ι·:ι ·

ΐίοηεηι Ιι»1>βΓεΐί8 ραΐεπιβιη , ίη εε!ε1)Γ3ΐΐ(1ο Ρ:ΐ8ΐ·Ιι:ι.ο

εοηδυείιιιΐίηειη ΓεΙίφιΐβΙίδ ϋϊεπίφΐε εοηιηιυΐαδίίϋ,

III ΥΟ8 3(1 ίΐΙΐρβΓ3ΐΟΠ8 ΙΗΙΙΙΙΙιΙ :ΐΓ('.ΟΙΙΙΙΙΙ<ΙιΙ:ΐΓ(·ΐίκ. Οΐΐί-

ιΙ«ηι ι·ιί;ιιιι ρει-νίεβείιιβ ο'εΓιηίυηΙ, εΐ, ('.ιιηι ιιηιη)ί!>,

ϊηςαϊυιιΐ, (^οηβίαηΐίηί ί·ο1ο1)ΐ';)Γΐΐιη·, Ρ;ΐ8<.·!ι:<ΐΊ8 Γλίίο-

ιιβιιι Ϊηιηιυΐ3δ1ίδ. Υι,τιιηι κι ε3(1εηι φΐυ13ηηίβ (Ιίο

Ρηδε1ΐ3 ΐΓρπΓΜΊΐΐ;ιΐ'ΐΊιΐΓ, ίη «ηςυβ εε!ε!)Γ3ηι]υηι ε&ϋε

8ΐ:ιΙΐΗ88εΐ ί11:ι 8}·ηο(1ιΐ8 3 ϋοηδίβιιΐϊηο εοΐΐεείη, ρη»-

Ικιΐιϋίϋ ίδίοπυιη εδβεΐ οπιΓκι. Νιιιιε ΓΙΙΙΙΙ ;ιιιΐιίκ δίη-

ςαΐίίί ηοη ΐ'ίκΐηιι ΐοιιιροπηιι βεΐ'ίεβ ρυΐαΐίο<|υε π·-

8ροη(1ε3ΐ, ϊηαηΪ8 εδί Ϊ813 πιΐίο. Νοιι εηίιη οΐι ιι;ιΙ;ι-

Ιειη βιιυιη, κειΐ 3(1 Εεείεδίαηι εοικίϋβηιίαηι, ει τεί

κΐιιιΐίιιιιι ίπ)ρει·αΐοΓ 3(1Ιιίυιιίι. δαιιε ΠΙικΙ Γαιειιιίπιη

ιιοΐιίίί ε$1, ι!ιιι> ηυίεϋαηι πκιχϊιικι ρεΓ πΊϊμϊιιχίχίϊ-

ιιιπιιι, »ε 1«;3ΐί8δϊηΐίΒ ηιειηοΓΚβ Οοιίδίηηΐίηυηι η ϋεο

ε88ε ρΓΧδΓιΐ» : (|ΙΙΟΓΙΙΙΙΙ ρΐ'ίιηιιηι ΓιιΊι, υΐ ββευαιβηκ'β

δ)·ηοι!ιΐ8 εοΙΙϊβεΓεΙιΐΓ, βε Πιίεί κιιιηιιι;» Νί(·8ε« εχ-

Κωνσταντίνου. ' (ΛΓ. καταλελοίπατε. * ΟΟΓ. ύπ% της.

(4) Φάσχοηβς ΟΛΟ Κωτσταττίυυ. Ιηιο Κων- σύνοδος την έορτήν παρέτρεψεν.

βταντίνου. 4βεΙαΙ)3ηΙ ΙιΧΓεΙίεί βε Τεσσαρεσχαιδε- (5) "Οτι δτε τάγε^ΟΛια. Αη η3ΐ|νιΙ»!ΐδ αϊβιη, »η

χΛτΐται, Νί(·*ιιο« ΡβίΓεβ, ϊιι Οοηδίηηΐϊηί §[Γ3ΐίαιη, «ηιρετϋ ηηίαΐεηι Ϊιι1β11ίβ:ι(, (ΙυΙ»ίΙαΓΐ ροίεβί. Ιηνίιΐίΐ

Ι .:...... !>,. ..,!„.. ι ,<. η..ΙπΚ»ΐ·ηΐΛ>η ,«,»«'.. ^ .. 1. 1· Ι ι ιιι ι . · αηίΐη ΝΪΓΪΡΠ1ΙΚ1Ι ( ' ΠΙ1 ( Ί 1 1 II II Ι III 1*11111 1ΙΙ1ΠΙΙ1Π. ΠΙ1Ο (.ΟΙ1!-
_

Γ(·Ι(·1)ΐ·ίΐ;Ί(·ιη ιιονβ «βιιείίοιιε

Ι..-ΠΊΙ Ι«:ι-κι·. Οιιΐ)« ΓρίεΙΙίι δοοΓαΐεβ Ιίΐι. ν, εαρ. 25 :

Κχΐούχ ως τίνες έπεΟρύλλησαν, ή έπ'ι Κωνσταντίνου

εηίιη Νίεχηυηι εοηαίΐίυηι Ίιιειιιη βηηυιη, ςιιο €οιι-

ηιΐ8 Υί«·(!ΐιιι:ιϋ:ι εε!εθΓ3νίι, 3(1εοΐ|ΐιε η.-ιϋΐΐπ»

'ϋ ιΐιοι» ε.χφΐίβίιίοΓε ροιηρΐ ει βρρϊΐ·αΐυ εοΐα.ι.
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οιηηίΐΜΐδ Γκίββ «ο βιηοοτα ρι\τιΙίι·:ι- Α χαΐ τδ περί του Πάσχα εις Ενωσιν ημών ύπ' αΟ-ών

ινίιΐΓ. 3ΐΙβΓΐιιιι Γιιϊΐ ΓίΊιΊκιιικΙί Ρβδοΐιιιΐίβ α<] ίΐηΐη- διορΟωθήναι.

Ιί<·ικ!;ιιιι ιιιΐΜπιηι οιιιηπιιιι Γοιιοοπίκιιη βιηειΐ(ΐ3ΐ3

Γ31ΙΟ. *

,Ι;ιιιιρπιΙιΊΐι ('ΐιϊιιι, ι·1 ίΐ ρΐ'Ίιιιϊκ υςφίβ 1«ιηροπΙ>ιΐ8,

ν3ΓΪ;τ. ΐη ΕοιΊείίβ (1ε Ιΐ3ο $οΙοηιηίΙ:ιΙο οοηίΓονεΓδϊίβ

Η Γ ιΐίδδειίδ'ιοηεδ εχςιίΐΐ'πιηΐ, ηυχ <]ΐιοΐ3ΐιηΪ8 Πδΐιιη

»ί Ιικίϋιπιιιιι ηΟβΓείΜΐιΐ. Νηιη ηΐϋ φκκίιιιη οοιιίεη-

Ιίοηίδ απΙοΓΟ :ιιιΐ<: Ιιβίχίοιιιαιίβιη, ;ιΙϋ ροδί Ιιείχίοιηβ-

ιΙι·ιιι ΐιιίΐκιιιΐ, ;ιΙϋ ;ιη1ι·ν(·ιΐι·1ιηιι|, 3ΐϋ ηιπίίο Ιειιιροπ·,

:ιΓπ ροΗΐπ'ίικι ρβΓ»ςε1)3ΐιΙ. Κι, ιιΐ ιιικι νοιΊιο (Ιίι·;ιιη,

Μΐίι·ίΙκ·α ιρι.ΓΐΙηιη <·πιΙ βΐ Ι;ιΙιοιΊΟΗΛ ροΓίιιιΊιηΐίο. Νέε

ιΠικΙ «'πιιΙίιΊ» Ιιοιιιίιιϋιιικ ί^ηοΐιιιη ε$Ι, ίρι;ι:η 8;βρβ

8Ϊ5 ΐοΜίροπΙπιβ ιΐΐ' ίΐΐϊιΐδ Γε«ΐ'ι εβΙε1)πΙ»ΐβ ν:ιι·ϋ

ιΙι*πρϋιι:ι: ΐιιπιυΐΐυδ :ι<; οοηίοιιΐίοηββ

ιιϊκιι·ΐ:ΐ! δ'ιηΐ, ρΓίϋδειΊΐιη ΡοΙνο»ι·ρϊ :ιι: Υ'ιοίοπδ ;νΐ:ιΐ<·, Β

"Εχ-αλαι γαρ χα\ άπδ των πρώην χρόνων

εν τϊ| 'Κκχ.λησίί διαφόρω; άγ<5μίνον, χλεύτ,ν έ;ι-

7«>ιοΟν χοθ' ϊχαστον Ιτοί, των μεν πρί» έβίομάοος

ποιοϋντων, χα\ φιλονειχούντων πρδς άλΐή^υς, των

δε μετά εβδομάδα · χα\ των μεν προλαμβανόντων,

των βέ μεσαζίνίων, άλλων βϊ μετέπειτα επιτελούν-

των. ΚαΧ ην απλώς φΰρσίί πολλή χα\ κάματος, ώ;

πολλοίς φιλολογοις ουκ άγνωστον, εν πίσοις χαιροϊ;

Οίρυβος έκινεΐτο εν τψ έχχληβιαυτικώ κηρύγμιιι

περ\ του της εορτής ταύτης ζητήματος· 5ν τε

χρόνοις Πολυχάρπου καΧ Βίκτορος, ως ή Ανατολή

πρίις την Δύσιν διαφερομένη , ειρηνικά πιρ' ά/λή·

λων ουκ Ιδέχετο · εν άλλοις δε όσοις καιροϊς, :ν -..

χρόνοις Αλεξάνδρου (6) επισκόπου Αλεξάνδρεια; χα'ι

Κρεσχεντίου · ως προς αλλήλους ευρίσκονται εχα-

στος αυτών γράφοντες κα\ διαμαχόμενοι έως ιών

ημετέρων χρόνων, έξότον έταράχθη μετά τον χρίνον

των έμπεριτόμων επίσκοπων, οϋτως έφέρετο. Λι4

συνελΟόντες οι πανταχόθεν τότε, κα'ι άκριβώιαντί;,

ώρισαν μεΟ' ομονοίας γίνεσθαι κατά τ4 πρέπον τη;

ψήφου, χα\ της ακολουθίας.

ι ιιιιι ΟιΊεπΙαΙεδ αϋ ΟοοίϋβηΙ:ιΙί1>ιι$ ιΐινιιΐκϊ ρ;κ·ίιί-

ο:ι» 3 Μ: ίιινίοειη ΓιΐΐεΓας ηαΐΐαδ αοϋϊρεΓειιΙ. 1}ιι<κ1

Ιΐ1ι.ΊΙΙ εΐ αΐίίίί Ιι'ΙΙΐρΟΓίίΜΙ!) .·|Γ('ΐ(Ιί(, ΥΙ'ΙΐΐΙ ΛΙθΧ;ΐΜ(Ι|'ί

ι·ρΪ8κιρϊ ΛΐΓχ:ΐΝΐΙι·ίιιί «Ί ϋΓεϋεοηΐϋ : ηιιειιιβιΐιιιοϋυιιι

ι ι>ιιΐι·;ι 8β ηιιιΐυο Νίτίρκι-ι ίιιΐ, ιΊ :κ·(:π ίιιιΐ! ριΐξΐιηνε-

ιί'ΐΐ. Ου* ςιΓκΙειη ηηίιικιππιι ορίηίοιιιιιιιΐ|ΐιε ϋΐ8ΐι·η-

<·ΙΊο, οχ (]ΐιο ϊεηιεί ρυ«ΐ «ρίδοοροβ ίΐΐοβ, φΓι βχ ΟΪΓ-

ΐ'ΐηιιοίβίοηΰ :ιι· ^ιιΙ:ι·οπιιιι 822 ϋ<.'ι'1:'

ί·ί$ϋ ι.·<ιΐινι.'Γΐι'|·;ιιιΙ, η»ίΐ3Γί <·ιι·ρίΙ, 3(1

Ιοιιιροι·α Γ'ΐιιΐι'ΐη 681 ΐεηιιΐ'6 ρι:π.ΙιΐΓΐ;ι. ΓΙιι:ιηιοΙιι·ι·ιιι ιμιί ΐιιιιι 3(1 Νίεχηηιη κνηοιίιιηι ιιη<Ιίΐ|ΐκ.· ευιιΠυχε-

ι·Μΐιΐ, Γ>3 3εοηι·3ΐ6 ίΌ^ιιίΐ:ι, οοιιιιιπιπϊ :<1ι οηιηϊϋυβ οοηοοΐ'ϋί3 3ΐ(]υβ εχ ΐιΐοηΐ'.ι ΐοιιιροπιιιι ουιιιρυΙϋΐΗΗΐβ

ι-Ι οβίοιιΐο, <·ΓΐιΊιι;ιιιιΙιιιιι εβ86 δΐηΙυεΓυηΙ.

Χ. ΑιιιΓίϋΐΓι νιτο 3(1 ίιικΓιΐιιίικη βυυιη φΐ.'ΐιιΐιΐ,ιιιι Γ. Εϊ; τούτο δε οί αΰτο\ ΑύδιανοΊ (7) παραφέρουιι

ί-χ ;ιρι»,ΐιιΙοπιιιι εοηιΐίΐιιΐίοηβ :ιιΐΓΐοι·ίΐηΐϋΐιι 3θθοιιι- την των αποστόλων διάταζιν, οΰνίαν μεν τοις -·./.-

ι:ΐιιι1:ιιΐ!. 1}"ί Ι'Ι"'Γ ΙκιιΐΓΐϋί ιΐιιΐιϊ.'ι· 3ρυι1 ηοιιιιιιΐΐο.ί ί· λοϊς εν άμφιλέχτω, άλλ' ούχ άδόχιμον. Πασά γίρ 1·,

Πιΐοί 8ΐΙ, ιιοιι εδί ΙΜΙΙΚΊΙ ίιΐ'ρπιΐϋΐιιιΐιιβ. Νηιη ιιι 6Ο αύτη κανονική τάξις ίμφέρεται, κα'ι ουδέν -Ζ',,ΪΧΞ-

χαραγμένον της πίστεως, ουδέ της έκκλησιαττιχή;

διοικήσεως, χαΐ κανόνος, και πίστεως. Τδ δϊ (ίητλν,

άφ' οδ λαμβάνοντες περί του Πάσχα χαχώς παρίρ-

μηνεύουσιν οί προειρημίνοι, χα\ ά^οοϋντες έτέρωί

ύπολαμβάνουσιν. Όρίζουσι γαρ εν τη αυτή διβτάςίΐ

οί απόστολοι, δτι 'Γμείς μη ψηφίζητε · αλλά ϊίοιεϊτε,

όταν οί αδελφοί υμών οί εκ πιριτομής. Μετ' αυτών

άμα ποιείτε. Και ούχ είπαν, "Οταν οί «δελ9θ\ υμών

(|ΐι;ι· 3ΐΙ Κι·ι·1ο>.ί;ι: (ϋδΐίρΐίιιαηι ;ιΙΙΪηι·ιιΙ οιιιηία ι:ηιη-

ρπΊιΐ'ΐιιΙιιιιΙιΐΓ ; ικ·ΐ|ΐιο ΐ|ΐιΉΙι|ΐι;» ιι 3ΐιΙ ϊιι Ιίιΐο 30 ι·:ι-

ΙΙιοΓκ·3 ρΓοΓϋδδϊοιιβ <1<·ρπιν;ι1ιιιιι, ηιιΐ ΕοιΊοκκΐ! 3ιΙ-

ιηΊηΐΒίταΐίηιιΊ :ι«· άβοηείίδ (•ΟΙΙΙΓ.ΊΓΪ ιιιιι οοηΐίηεί.

ΜπΙ ιμιιιιΐ 3<1 Ιοευιη ΊΙΙιπιι αιΐίηεΐ, ιιιιιΐβ ΚΙΙ.-ΙΝΙ <Ι<>

Ι':ΐϋΐ·Ιι;ιΐι; 8θΐΐ!εηΙΐ3ΐη ;ιΙ1ίι·ιιι:ιπ' οοηηηΐυτ, Ιιιιιιο ιίΐι

ρΐΊ·ρ<Μ·:ιιιι ίιιΙ(:ι·ρη·1:ιιιΙιιι· εΐ ίΐιΐ ;ιΙί<Ίΐιιιιι ββηβΐΐιΐι ριτ

ϊηδ(·ίιίαιΐι ΐΐ'ϋΐΐ'.κ'ΐιιιΐ. Εΐβιιίηι ίΐροδίοϋ ϊιι ϋ!;ι οοη$ΐί-

Ιιιΐϊοηβ ιι» ϋϋΐϊιιίιιηΐ : Υο$, ίιιΐ|ΐιίιιιιΐ, (ι.'ΐιιροπιιιι

(6) "Εν τε χρόνοις ΆΛεξάνδρον. ΟΙΙ.ΊΜΙΙΙΙΠ βυΐ)

λΐεχηικίτο ΛΙι·χ;ιιιιΙΐΊ;ι· ορί$οορο Ρ»5θΙΐ3ΐβ$ ΙΝΙ.Ι; ΙΙΙΓ-

ϋ% Γιΐι'ΐ'ΊιιΙ, ηιΐ8φΐ3ΐη 3 ιιιε Ιεοΐιιιιι, νιΊ ηικίίΐιιιιι; 8ει(

ιιεηιιε φΐίδ Οι-ββϋεηΐϊιιβ ΊΙΙβ Γικ·ι·ίι. Οιι;ιιι:ιιιΐ :ιιιι-

ρΓιιΐδ βΐΊκΓιΙί.

(7) Είς τούτο δε οί αυτοί Αυριανοί. €οη$ίϊί«ίΊο-

11(1 πρβ«(0/Ι£α« 3ι1 ΟΓΓΟΓΙ8 8ΙΜ [Ι.ΙΙΠΙΟίΐΐίΐΙΙΙΙ ;|Ι)|Τ(·1|:ΙΙ|1

\ιιιΙι:ιιιί. (}ιιο ίιι ΙίΙίΓΟ κΐίΐΐιιΐιιιιι ι·ι·;ιΙ, ιιΐ Ριιδείι;) εο-

<1ειιι ΐβιηροι·βοβ1β1)Γ3ΓβΙιΐΓ, φΐοίΐίικί Γι·3ΐι·ε$ οΙ>:Γεηΐ,

<]ΐιι β ΐ'ΪΓί'αηιοίδίιιηβ ίιι Οΐιΐ'ίδΐιιιιι ο·ε(1ίϋβΓ3ηΙ. (ίιιμίί

<Ιΐ(·ιί Μ·.ιιΙι·ιι!.ι:ιιιι ΐ'μίΝΐιιιιιΙι ?δ$0 νοΙι·1ι;ιιιΙ, υΐ ,ίικίΐΐίπι

Γΐΐιι. ΙΙΙΜ: ε$1 χιν Ιυπα, ΟΐΓίδΐίηηί ΡαδεΙιη Γ:ιι ΐ'π·ιιΙ-

ΟοιιΐΓ3 ι|ΐιι« Ερίρΐιηπίιΐδ ;ιϋϋ·ι (Ιβοΐΐΐυιη εχρυπϋ :

ιιίιΐιίπιιιι ρηεϊδ ι·Ι. ι·(ΐιΐΓθηΙι;ΐ! 8ΐιιιϋο εοιιδίίΐιιΐιιιιι ;ιϋ

βρο^ΐοΐίδ, ιιι φΐ3η(ϋιι οί έμπίρίτομοι Οπ'ίδΐί.ιιιί

Ηιι.τοδυΐνιηίδ ρι;ο.·>ιι1ι·η·ιιΙ (ιριοιΐ ηιΐ ΛιΙΐ'ί:ιιιί Μ8φΐβ

(εΐΙΐρθ|·3 ρθΓ8θνθΓ»νίΐ), :ιΙ) )ίδ III! (ΙίδββΙΐΙίΓβηΙ Γβΐί'

ΠΙΙΙ ; 30 νι·1 ;Ι|ΙΓ|·Γ:ΙΙΙ|Ι·Ν «('φΐιτί'ΐιΐΐΐΐ' ροΐίιΐδ, ΐ|Ιι;ιια

Ιν Ι·||^Ϊ:|· ΙΊΊΙΓΙΙΓιΓίΜΙΙΙ ί θ! ΥΓΓΙΊΙΙ . Λΐΐΐΐΐΐ 6ΐ ίΐΐΐ.1 (]ΙΙΙ6-

(Ιβιιι οχ ΐΜΐιΙΐΊΐι €οηιΙϊΐΗΐίοηΛα( Ιίΐιπι , ·|ΐι;« ρ:ιιι!ο

μιΐϊΐ νίιίοΐ'ίιιιιΐϋ. Οο πικαΐυίκα ΙΓιβοε Γ.αιι,ΐιΐηΐίυΗίΙιιΐί

οί εν περιτομή, αλλά οί ίχ περιτομής, ίνα δε!ξω3ΐ

ιΐιιΐιίΐαΐυιη 3 ηοηηιιΐΐίδ, ρι·;ΐ!Γ:ι(ιΐΓ ΕρΐρΗηηίιικ. Οιιο

ΐΜκΙΐ'ΐιι ηοηιίιιε (.ΊΓουηιΓβΓίιιιΙυΓ Ικκίκ; ιιι υοΐο ΙίΙιΐΌβ

' ι1ί^ΐίιιι·ΐ:ι·, ΐ|ΐκΐ! η ρποπίιιΐϋ ΠΙίϋ, ;κ: ηίΐιίΐοηηίηιΐί ιΐιι

1)ϋ8, πιιηπιιη ιηβιιιίηίΐ Ερϊρίκιηίιις, ιϋνιτ>;ι· νίιΐι-ιι-

ΙΙΙΓ. ΕΐιΜίίιι» φΐίιιςιιβ ι·χ ίΐϋδ δοηίειιΐίκ Ιιιχ· εΐ δ«-

φΐΐΊΐΙί ιιιιιιιιτιι (ΊΐίΐιιΐιΐΓ : φΐίβ ιιι νιιΐξϋΐϊβ ιιυ$ςυ3ηι

|·|·|ΜΤίιΙΙΐ!ΐΜ·; ΙΙΙΙΟ νΟΙΌ ΓΟΙΙΙΓ3ΙΊ3 Ι)ΙΙΧ(|3ΙΙΙ III ίίδ Ιβ·

(,'ΐιιιΐιιι·. Νιιιιι ΙιΙ). ν, ι.·:ΐ|ΐ. 16 ιΐο Ρ:ΐ8θΙ)3ΐΪ8 < ι·Ι·-!ΐΓί

13ΐε (Μΐ,ΙιιιΙίοιιιι ιΐιιμ'ΐιι.-ι ρπιραΐηπι ριΙκ·ίΐιιι·. ιιΐϊ ρο$Ι

;»ν<|ΐιίιιηι·1ίιιιιι ϊιΐΝΐ:ιιικΊιιι . Τυιιι ΙΙΓ ΓΙΙΙΙΙ ϋικΙ;<:ίδ α^»-

ΙϋΓ : Ουδεμία γαρ κοινωνία ήμΐν νυν προς αύτοώί1

πεπλάνηνται γαρ χα\ αυτήν την ψήφον, ην νομίζον-

σιν έπιτελεΐν, 61 3ΐία ΐ|ΐι;ι·ιΙ:ιιιι : ΐ|ΐι:ι: αιιι α *Ηρ<*πυη

δΐΐιοΐίοπε (ΙΊδΟΓΓραιιΐ, :ιυΐ Μ ιιι ;πιΐίΐ|ΐπ·, ίΙΗδ €οπ·

5ΐιΐι:ΐίιιιιίΙ'Η5 Ι('^ιΊι:ιιιΙ,ιιΐ', ιιιίιιιιιι βδΐ Ιιο<: Ιαιιι ρ'.ι'

Μ·ιιΐί 3ε (ΙίΐΜ'ΐΙο Ιεβίίηιοιιίο ιι$υηι ηοη β5$β ι·οι;1; >

Αικίίβηοδ ΚρϊρΙι:ιιΐΜΐιιι : ΐ|ΐιί ,ΙιιιΙ;βιιπιιιι ιιιΟΓβ ιι·"-·

Ιιπιικίιιιη Ρ.ι.-ΐΐΊκι ίί3(Ιβιιι ΓΛ ΟοιίίΙίΙΜίοηϊΙΐίΐί ΑΙ··

ηιαΙ)3ΐι(. Αρρηιτί ί^ίΐιιτ :>ΙίιΐιΙ Ι'υί$ββ οοιίδΐϊΐιιΐϊοηιιιΐι

^ΓΠΙΙ^, φΐίΐιη φΐίΐιιι» Ιιυιΐίι; ϋΐβιηβιιΐίδ ηοηΐΐΐι ίη·

ΜΐπΟίΙΙΙΓ.
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:οΰί άπ"> της Κίριτομής (8) εις την Έκκλησίαν μετ-

«λΟόντας αρχηγούς είναι μετ' εκείνον τον χρόνον ·

χα\ ει; τδ συμπείθεσβαι τοις άλλοις, εις τ4 μη άλλον

ποιείν άλλους ', κα\ άλλον άλλοτε. Τοΰτο γαρ το πάν

συνήγαγαν φρόντισμαδιά την Ινωσιν την μίαν, ίνα μη Τ)

σχίσματα, μηδέ διαιρέσεις. Ούτοι δε, μη νοήσαντες τδν

νουν των αποστόλων, καΐ το·ί λόγου του έμφερομένου,

του εν τζ διατάξει, ένόμισαν, μη τιου άρα μετά των Ιου

δαίων χρή τδ Πάσχα ίπιτελεΐν δμα δε κα\ πεντεκαίδεκα

επίσκοποι γεγόνασιν εκ περιτομής, καΐ έχρην τότε των

επισκόπων εκ περιτομής δντων εν Ιερουσαλήμ κατα-

σταθέντων τον πάντα κόσμον τούτοις συνίπίσθαι, κα\

μετ' αύτί/ν επιτελεί·/, ίνα μία τις γένηται συμφωνία,

χα\ μία Ομολογία, μία εορτή επιτελούμενη. Διδ εκείνων

ή επιμέλεια τον νουν των ανθρώπων συνάγουσα εις

ένωσιν της Εκκλησίας, μη δυνηθεΐσα τδν τοσούτον

χρίνον έπιτελεσθήναι, ευδοκήσει θεοΰ επί Κωνσταν

τίνου έγένετο ομονοίας ϊνεκα. Παρά τοΤς απόστολοι^

δε τδ ίητον δι* όμόνοιαν έμφέρεται , ως επιμαρτυ-

ροΰσι λέγοντες, Ζτι, Καν τε πλανηΒώσι (9), μηδέ

ύμϊν μελετώ. Εξ αυτών δε των έκεϊσε είρημένων (50)

ρητών ή άντίθεσις όφβήσεται. Φάσκουσι γαρ την

άγρυπνΐαν φέρειν (11), μεσαζόντων των άζύμων.

1 Ρ. άλλοτβ.

(8) Ίγα δείζωσι τους άπδ της περιτομής. ΪΛ\-

5ΐι πι Γ-.Ι ιΙβΟΓενίδδβ ιιηφκιιη βροβίοΐοδ ίιι ^ΐ(1:ιίοο

Γίΐιι Ρι$εΙΐ3 < ί·'ΐί·ίιι ;ιι> ΙΗΓ, 3υΙ «ΊΙΙΜ ίί& εΐίβιη Οιη-

8ΐϊ*ιΓΐ8 3ΐ<|ΐιβ ερΐδοορίβ, φΐί 4υ<1»ΐεβ βε ιηΐηίιιιβ

Ιφΐϊιηο ΙβιηρβΓβ Γυιικβη-'ΐιΐιΐΓ. Οιΐίε εηϊιη βδΐ ίϋΐβ

ΓΑΐϊο ;ιιιΐ «ριιιΐ Ίιι ιιΐ(·ιιΙι·ιιι Κρψίκιιιίο νειι'ιΐ. ΠΙ ;ι!ι

ϊροκίοΐίδ εοηδίίΐιιΐιιη) ϊ»ΐιΐ() 3δ5ετβΐ'εΙ : <ιροι·ι··π:

(.Ιιι ινΐι:ΐϋ·>< «ιηιιεβ, »ο τον πάντα κόσμον ειιιιι Γεεα-

ΚΙ·ΓΙ:? ^ίιηΪ8 ΙΗΙΙ.' ϋΐΐϋΐιΐ'ΐΐιιηι (ΙΐΊΊΐΊιιιιι

1. Νοη ιιι·-;ιΐιιιΐϋ βΓκμιοΙ βηΐΐεηι «ροίΐοΐυδ ίιιϊ-

ΙΪΟ :ι·Ι .1 ιιιΐιιιιιπιηι δε Ιοιπριΐδ 3θεοηιιιιθιΙηδ8ΐ' ; (>ΜΟ(1

ιΐε 1 >3ΐιι»ϋ ΡοΙ^Γ;ΐΓριι» ει Ροΐ^οιβίεβ Αδίβΐΐι ίιμιβ

οιηιιεβ ΟΟΠΙΓΛ Βοιίίβηοβ ροιιΐίΐίεοδ εχεϊροπ·. ϋοΐβ-

Ιβηΐ, ιιΐ Ειΐ8βΙ)ϊιΐ8 Βΐϋφΐε νείεπεβ ΐεδίβηΐυρ. Υκηιιη

ΊιΙ ΐιί!:ι εοιιδίίΐπΐ'ιοηε ιΙιΊίηίΐιιιιι 31) αροδίοϋβ ηι·μιι-

ιιιιΐδ οιιιΐι ί ηο. Οιιίη ροΐϊιΐδ εοηΐΓ3Γίυπι Β!) ϋδΐίειη

ΪΙ1Ϊ8 (·οιι>ΙηΙ Γιιί^ϋί.' Ιΐ'ηιΐιΐιιιιι. Οιι]ιΐ8 παραδόσ:ως

ιηειιΓιηϊΙ Ειΐ8ε)ιίυ8 III). ν ί/ι'·,ί»ι·..<·:ΐ|> 25. ΛΜΙΙΙ οπή

ιΙϊχΪ8δί·1 Α8Ι3ΙΙ08 εκ παραδόσεως αρχαίας, χιν Ιιιιιίι,

της (βϊομάδος περιτυγχά'/οι. δυΐΐιΐίΐ ιιι'οϊ, ί·η<·»1βπβ

"ΐιι,ιΐΐιιι-, ρετ ΟΓΐιβιιι ΚοιΊεδϋδ εξ αποστολικής παρα

δόσεως < ιιιιΐι :ιπ;νιιι Γιιΐβδβ Γοιίδΐιεκκίΐιιειιι. δΐ)(·ηιιβδ

ΤβΓΟ ΙΪΟ. Υ, Γβρ. 22, 8ΓΓί1)ίΐ, ΐεΑ83Γΐ;8(Ι(!ι·9ΐΠ3δ ]3-

' Ι.ΙΙΓ, 86 ( ι·!ι·ΙιπΙ:ι:ίϋ 8(1% ΙΙΙΙΊΙ ιιΙ;ΐ!ΐι Η .Ιοιιπιιι· ΪΙί-

Ίΐ'ίί,Μ·; «·οιιΐΓ3 Κοιηβηοδ ει Οι·(·'ΐ(Κ;Βΐ3ΐ€δ οιιιηεϊ

8υ3ιιι ϊίΐιί ηΐ) ;ιροδ1ο1θΓυηι ρπιιηρΊΙιιι.·; ΐι·:ιιΙίΐ:ιπι 38-

Α ΐ'ίΐΐίοιιΐ'δ ιιο δΐιΐχΐιιεϊΐο; βειΐ εο ίριηροη; εε!εΙ>Γ3ΐο,

ηυο Γπιΐιτ* νιι^ΐνΐ, ΐ|ΐιϊ ι·χ εΐΐ'ειιιιιεϊκΐοιιο ρι·υ<1ί(·ι·ιιιιΙ.

(Ιιπιι ϋκ ϊΐ:ΐφΐε Ρπί>εΙΐ3 ρει·3§Ίΐε. Νοιι ρπνεϊρίιιιιΐ,

ηυο ιεπιρορε Ιπιΐιν!·, νεβίΓΐ, φΐί ίιι εΐπ·ιιιιιεί8Ϊοιιβ

κιιιιΐ, 8ε(Ι ηιιϊ εχ είιτβιπείίϊοηβ ρπκΐί -πιπί, πι ί!1ο$

ίμ-οκ ιΐιτίίΐΐ'ί'ΐιΐ-, φΐί 3ΐΙ Εεείεδ'οιιι 3 εϊηειιιηείδίοηε

ΐπιιΐϋ'ΐΓπηΐ, εχ βο (Ιείηεερδ ΙβιηροΓε (Ιυεεβ εΐ ;ιιι-

εΙΟΓΟδ ΓιιΙιίΓΟδ, ιιΐφκ> 8(1 ηΐίοπιιη ;ιιιι ΐοι·ίΐ:ιΐι·ιη 3(1·

]ιιιΐ|.|θΠΊΐΐ $(·δε, ηε βΐίϊ «Ιϊο Ιειηροΐ'ε οΐιοιπκΐιπιι δίΐιί

Ρ38εΙ>3 Γΐ·(;ι!(·π;ιιΐ. ΙΙ;ιιιι: εηΐπι υηιιιειη ίΐΐι ειΐΓ3ΐ» ;ιι·.

(Γιΐΐμΐ'ΐιΐίηη) ϊηιρεηιΐίβδε ν'κίειιΐυτ, ιιΐ ρβεειη ηε εοη-

(•οΐ'ΐΙΊ.-ιιιι 38ΐΓίη§εΓεηΙ ; ηβνε (ϋ^δίϋίο, ηΐιρκ· ομίπίο-

ιιιιπι (ϋδδεηδϊοηεδ εχδίδΙεΓεηΙ. Λιιιΐίιιηϊ νεΓΟ ειιιη

3ροβΙοΙί ίΐΐίυδ (Ιΐ'ΐ τοΓι δεηδίιιη ιηίηΐιηε ρεΓοίρεη'ΐιΐ.

εχ βο δΐε ηρικί δε οοςϊΐαηιηΐ : ΡίΐϋεΙΐ3 ΐικί.ΐοπιιιι

Β ηιοΓε εεΙεΙίΓβηϋιιιη νϊ(Ιβπ. ΡΟΡΓΟ ροδί εοιιβίίΐιι-

ιίυικ'ΐιι ίΐίαιιι φΐϊηϋεείιη β εΪΓευιιιείδϊοηε ορίχι-.ι μι

ΓιιεηιιιΙ, ί(1ςυε ΗίεΓΟδοΙγιηίδ, ιριοππη ;πκ ιοί ίΐ;ιΐΐΊ·.ι

Ο)ΓΪδΙΪ3ηυδ οιηηΐδ ονΐιϊβ δεηιιϊ, εΐ ειιιη ίΐΐίκ εείο-

Ιιΐ'ϋκ; ΡαδεΙΐ3 (ΙιΊηιίι : υηα ιιΐ οιηηϊιιιη εοηεοι·(1ί:ι,

ιιιι:ι ρπιΓι·»χίο, ιιιι;ι εεΙε1)ηΙηΙΪ8 ο1κ·ιιιιι1:ί· πιΐίο πο

<Όΐΐ8ΐΐι Ιιιιΐο ΙίπιιηκΊιιι·. Ιμιΐιιι· 3(1 Ιιοηιίηιιιη ΙΠΟΙΙΙΓΗ

ΐη υιιβιη ΕεεΙεδία: δοεϊεΐηΐεπι, ιρι,·ι· ΐιιηΐο ΐειιιροπβ

ΜΓβΓβ. Αλλ* οΰδε\ς μεν τούτων ϋγγραφον Εχει

παραβχεϊν τήνπερΧ τούτων άπόδϊίςιν. ΟΙΙΒΙΙΙ βηιηιίοιη

" · -! Ραυίί ΐΐΜίΓαίοιιΐΜΐι Ι',ηΐ!ιο1ίι·ί ίιι Βρίΐαηηί»

. Υί(1ε Ηΐ'ΐΐιιιιι Ιίΐι. ίιι //ι.-,ί.

(9) "Οτι χ&τ τε πΛαη\βά>σι. δι νεί β!>εΓΓ3ΐιΐεδ

ΊΙ109, ΐ|ΐΓι ϋ ιι ιΙ:ι ίι·(! (·ι·Ιι·Ιιι·:ι Ιιίΐιΐ , ΐιιιίΐ3Π ]η|>ειι( αρυϊΐοΐί,

ι --ι·;·· ίιΐ ;ι|ι ΑυιΙί3ΐΓΐδ :ι1Ι»Ιιιηι εδί 3(1 χπ'ι :ιε ^ιι(I:ιι(·^

Ρ;ιβ. Ιΐίΐίχ ρίΜ-βίιΙιιιιη. Αϊ ΕρΐρΙΐ3ΐι'ιιΐδ κατ' οίκονο-

μίαν «·ι 3(1 Ιι:ιιιριΐ8 ιΚιιιΙ;ιχ;ιΙ ίηβΐιίαΐυιη Ιιοι: (υίδ8β

Γβη*εΐ.

(10) Έζ αύτώτ δε των έχεϊσί βίρημέί-ωτ. ΟΙΚΕ

Μ· |ΐιιιιιΙιΐΓ, ιΐΜΠίιιι ίιι ιιιοιίιιιιι ίιιΐρΙίι:ηΐ3 δΐιιιΐ εΐ οΐι-

Μ πι .ι . Ηιι>(>'.' :ι!ι;ΐΓ Ιι;ΐΓΐ»;ιιιΐϋ αντίθεσιν ίΐΐηιιι, ιΐι' ιρι.-ι

1"ΐ{ΐιιΐιιι·, <ι<· Αικίίληίβ ίιιΐ«:ΙΙί(5ΐ·ιΐ(Ι;ιΐ'!, ηιιί)>ιΐ8 €.ι»ι-

ι,ΐιΐΗΙίιΊΐιιιιι ΙίΙβΓυΐΗ (ΙειτεΐΗ ι·ι·ΐΓ;ιμ;ιιιΙιιΐ'. (>ιιϊι|

ι-ΐιίηι ηΐίυιΐ Ι';ιι·ι·ι·ιιιη, ΐη 1:ιηι 3ΐιπιρΐ:ι ίιι<;οιιϋίΐ:ΐ(|ΐιβ

ι? ΥΓΠΙΙΙΙ ;ιΐΐι.·ιιΐίιΐ5 πι ειιιη Ιυευιη ίηνιιιιι-

1>εηδ, ε* εοηδείΐιιβηΐΊΙιπδ (Γιϋΐεϊ, βΐϊηιη Ρ8«ε βεηηιιη,

(|ΐιι;ιιι ΐιΐιί ρ»ιιείδ εχροηηιη. Ουηι Λικϋ:ιιιί :κΙ .Ιιιιίαι-

ί·;ιιιι 1';ΐ8.·Ιι;ιΐίχ ϋοιίϋυιΐΐυιΐίιιεηι «κΐπκΊΐιΙιιιη Ιοουιιι

ΐ|ΐΐι·ιιΐι1:ιιιι εχ αροιίυΐκίι € ιιιαίίΐΗΐίιιιιίΙιΐία ρΓορΟδίιίδ-

8βιιΙ, (ρπ Ιιικ' ίρ8ΐιηι (ΙίβεΓίΐδ ι·(ιιΐ(·ι'ρη·ίΐ|ΐΐ(' νιτίιΐϋ

ΙβδΐΊΓκ·3ΓΪ νίϋεη-ΙιΐΓ ; ΕρίρΙ)3ηΐιΐ8 3(1ϊ6Γ8υδ Ιβ;;ΐ!ΐ

νβΓίι» Ιε^ί» δεηΐεηΐί» ριι^ικινίι βΐ 3<1 ΐειιιριΐδ (Ιιιιι-

Ιαχαΐ 3ϋ Ιιιοικίχ ΓθιιεθΓ(1ί;ϋ ·;Γ;ΙΙΪ;Ι, κατ' οίκονομίαν,

ιΙι-,' ΓΐΊιηιι ίΐΐιιιΐ εχδΐίΐίδδε ιΐιιΐ'ΐιίΐ. (.Ιιψικ (Ιε!ειΐδίοΐιί$

ί1Ιιι«1|·:ιιιιΙ;<ι Γ3||$3 ;ιΙΙιτ;ιιιι ϋκιΐΐ'ΐιι ίιι €υΐιι1ίΙ«Ιίυιιΐ·

ΙΙΗΙ άντινομίαν «Ι (·ιιηΙ1ίι·ΐιπιι ίιιο,κι.· (Ιειιιοιίίίίπιΐ,

φΐαΐεηιιβ ιΙι\(·ι^;ϋ δ:Ίΐ>Ιίοικ·8 δίΐιί ίηνίεβιη π·ρυ^ιι:ιηί

νίϋειιΐιΐΓ, οιι-η τενει-β ηοη ϋίϋΟΓερηιΐ, δι ιιοιι ΐίΐιιι

ΥΒΓΐ)3, ηιΐ3ΐιι 8βιι(εηΙί»ιη βρβι-ΐε* : Νοήματι δε παια

ή αλήθεια Ιστη του κηρύγματος, δίκ ειιΐιιι ΙΙΪΒΙ· ϊιι-

ΙιτριιΊ:ιΙΜΐ;ι ι |·(·ιΙίιιιιιχ. Ε$1 :ιιιΙι·ιιι Ιε£ΙΙΠ1 ΪΜε ('ΐιιι-

βίοΐιΐδ (·]ιΐΜΐιι»Ιί : -Ιιιΐκ'ΐιΐ ΐροδίοΐί Λ/ΛΊΙΙΟΠΙΙΙΙ ΐρΜ>

«Ιΐβ ,)Ι·]ΙΙΙΜ;Ι βΐ ρΜ·νΐςϊΙί.ι 3 £ΐΐΗβΐΗ»ηΪ8 «Μι*!. Ιίειιι :

ςΐΙΟ ιΐΐί ΙειιψΟΓο «-οπνΐνϋδ ΓΙ ΙιίΙ»|·ίΙ;ιΙίΙιιΐίί ν:κ·:ιιιι,

Ιιιμεπΐ 3ε ^^^υIιη^υ Οιή$Γΐ3ΐιθ8, ει ΓΟΙΙΙΓΒ Ιυ^ειιΐί-

Ιιιΐδ ΪΙΙ18 (·|ιΐιΙ:ιι·ί ηε Ι;ι·ΙίΙι;Γ 8ΐ· (Ιοι|(·π·. ΛΙίιι ροιτο

Ιεχ ΟοιιιίιΓκ·ί8ϋίεΙ)ΐΐδ]^ιιιι:ΐΓε ρη>ΙΗΙ)βΙ. Οιιηηιοΐιτβιιι.

8ί πι Οοιιιίιιίΐ'ίΐιιι ρπιηιΐδ ηριιιΐ -Ιιΐ(Ι;ι·.« Λ/.νιιιηπιιιι

(Ιΐεδ ϊηε'κΐβήΐ, εχ ροβίεΓίοπ Ιε^β ]ο]ιιικιι·β η(·Γ;ΐ8

Γιιεπϊΐ : ηπο(Ι ρΓΪοπ Ιηηιεη εοιίδΐϊΐιιΐίο ρΓχβεηΙιϊΙ.

νίιΙι»δ ιιι;ιηίΙ(·Νΐ:ιιιι άντιλογίαν. Ι·'.]ιικιιιιιιΙϊ 881 ί!Ι:< ιΐβ

Ι';ι«( Ιϋΐΐι', ίιΐ(|;ιίι·ι; <τΙι·Ιιι ίίικίο 83ΐιεΙίο, Ίιι (|ΙΙ3, ροΐ'-

ϊικίο ιιΐ ίιι :ιΙκ·ι;ι, Ιι·μί.·,1;ιΙοι·ϊ,·ί ιιιπιΐΐ'ΐιι :ιε ί(·ιιΙπιΐί;ιιι>

ΐΊ)ΐι^ίιΙιτ;ιι·<! ιΙεΙκΜίιιιβ. Ε3 Τ«ΓΟ δίε ίιιΙϋΐ'ρηΊΗΐκΙα

εδί : Οιιοΐίεδ :ιηκ· νεπιιιιη α>(|υίιιοεΙίιιιη ΐ|π;ιιΐ.:ΐΙι>-

ΟΪΠ13 4ιιιΙ:ιί(·ί Νι.ι .ιι ίιιΐ'ίιΐιΐ :ιΐι|ΐιι· ίΐΐί Ρ:ΐ8θΙΐ3 δΐιιιιη

ϋ(Ίι:ΙΐΓΐΐιιΙ, ΟΙιΠϋΜίιιιί δθΙειιιπΐ3 ]ι·]ΐιιιί:ι ρΓΐΐΜ·ΐ|ΐιί

(Ιι.·Ι)(·ιιΐ. !ΜΙΙ, ιιΐ δχρε Ιιι, ροδί χφΐίιιικ-ΐίιιιιι Ι'β$1ιιιιι

ίΐΐιιιιι ι|ίι·ιιι ΐ)Ιιι·;ιιιΙ, οοιίι.'ΐιι (Ιίε ΟιΠ8ΐΪ3ΐιίδ Ι'ηϋι-Ιι;»

δΐιυιιι :ι^(·π· 3ε Ιχΐηπ Ιίυεί. Οε φΐο :κί

ιιιιπιΐ'πιιιι |ΐ!ιιι·;ι (1ίεειηιι$.

(II) Φάσχουσι γίφ τιγτ άγρνΛΓία

Αγρυπνία; ίηΐεΐ'ρΓϋΙΟΓ πι/ίΓκια »Ί αΐ/ιΐίυιΐι'χ, ιρι;ι·. »

)ι·]ιιιιίί> οΐιίΐ'ϊ δοΐοΐιηιιΐ, ιΐι: ηυίυυδ ηΐιΐιί. ίιιιιι μεΐ?-

ζόντων των Άζύμων ιιϊΐιίΐ ;ι!ιικ1 εδί, ΐ|ΐι:ιιη ίρβο «Ιίι:

Αζ)·ιιιοΓυιη,8ίνε, υΐ 11ι·Ιιι·«ί άίευηΐ, α*«π αΐ"Λ· ί>ίο

(•ιΓιιιι ιΐϋΐιι·ρ:ιπ> ΝοΙιΊ ΕρίρΙΐ3ηία8. Ιι;ι ιιιιιιι. χιι, Μέ-

οον δγεται τι» Οΰμ», οι, Μεσαζούσης των δύο δρόμων

νυκτός τε κα'ι ημέρας, ιιΐ 8110 Ιοεο (Ιϊεειιιιΐδ. Ι',Ιιπι-

ιιοΐο^ί ιιυδίΐ'ί Ι:ιίκ;ιιΙ(,·ιιι «Ιίειιι, :ιιιι 3ΐιαιιιιι η
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χραΐίο ικιιΐιΐιιιΐ) οΐιΐϊιιοιί ροΙιιΟΓ.Ή, £θηά1ίαηιΐ38, Ρα- Α Ου δύναται δ£ τούτο πάντοτε γενέσθαι εν τϊ) ψήφφ

ΙΓΙΙΜΙ ίΐίοπιιιι ειιι·:ι (ΙίΙί^ι'ΐιΙκίφΗ', ποιι 8Ϊηε Οβί ιιιιΐιι, τη εκκλησιαστική.

('.οιΐΝΐ:ιιιΐίιιί Ιβηιροποιίδ πιπιΐιιιίΐ. Ιη 3ρθ8ΐοΙοπιιη νερό Οοηδίϊΐηΐίοηίΐιυβ 3(1 ουηεοι-ϋίβηι ρεπικίε «Ι*·

('ΐνΐιιιιι ίΐΐιιιΐ ρεηίηεί. Ιιΐ φίοιΐ ίΐΐί ίρ*ί (ΓΪ,Ι;ΙΙΙΙΙ,Ι· 823 η'3 νιτίιίϋ, Ο,υηιιινίδ :Ι|ΙΓΠ·Ι·ΙΙΙ ίρδί , ηίΐιί)

ίιΐ νο8 €θΐηιιιονο3ΐ. ϋχίεπιιη βχ ίικ ςυκ βοϋβιη ίη Πηι·ο 8εΓίρΐ3 κιπιΐ, ΛιΐιΙί:ιιιί ΓβείΙΙϊιηβ οοηΓϋΙβηΙιιι·.

ίηΐκ'.πΐ εηίιιι εοϋειιι ίη Ιοεο ιιιοϋο 3ζνιηοηιηι ΙβιηροΓε ρβΓνίςίΙίιιιιι ιιΐιίπ·. Ηοε αυίειη ίη ΐΗνη-Μ,^ιία

ΐειιιροπιιη ί>ιιρ|>ϋΐίΐΙίοπε Ιίει-ί ροπροΐιιο ηοη ροίεβί.

XI. Τπ» ϊίπιΐ εηίηι ρΓχοίρυε ςιιί1>υ$ Ραβεΐιιιΐίβ ΙΑ,'. Εκ τριών γαρ συνέστηχεν (12) 4 του Πάσχα

εεΙεΙ>πΐ38 αΐΐί^αΐυι· : βοΐί» ίη ρΓΐιηίϊ ειΐΓβυβ, ρηορίοτ σύνδεσμος, ίκ τε του ήλιαχοΰ δρόμου δια την Κυ-

1><>ΐ!ΐίιιί(·:ιιιι βε ιιιειΐ8θΐι; Ιυιπ Ιιιηχ ίΐί(1βιη ευτβιΐϋ, ριαχήν χα\ τον μήνα, εκ τε του σεληνιακού δρόμου

ίν1ΐ|ΐκ· ριορίεΓ Ιε^ειη, ηυβϊ (1εείιιΐ3 <|ΐι:πΐ;ι Ιιιιι:ι ΐιιι- δια το κατά τον νόμον, όπως εν τη τεσσαρεσκαιδΐ-

ηιοΐιιπ Ρ»8ε1ΐ3 ρηβείρίΐ. Ιΐ3(|ΐιε ηεςιιβ εεΙε1)Γ3Γί χάτη της σελήνης τυθη το Πάσχα, ως ε:.πεν ό νόμος.

αηΐεβ ρΐ)ΐι·-1, φΐιπιι ;ΐΝ|ΐιίΐΜίΓΐίιπιι εοηΓεείιιιη 8ΪΙ ,

(|ΐιικΙ .Ιπ.Ιιιιί η<·φΐ:ιΐ|ΐι:ιιιι ο1>Μΐ;ι·ναιιΙ ; ιι<:ε 3εειΐΓ3ΐ3Πΐ

ΟΟτε ο3ν δύναται άχΟήναι, εάν μη ύπερβϊ) ισημερία,

όπερ παρά τοις Ίουδαίοις ο» φυλάσσεται (15), οϋ£ε

ηοο ίη ιιβςοίίο Γίΐΐίοιιπιι ίηίΐ'β ϋίικίοιιΐ, ιιριιιΐ φαθ8 Β ακριβή Οέλουσι τοιαύτην έπιτελεΐν πραγμ«τείαν·

(Ιερί'ανίΐΐ:) αε [ΐιτΐιιι·1ι;ιΐ:ι &υιιΙ υιιιιιία. \Ί:ι·ιιιιι Ιίεεί

ΐ:ιιιΐ;ΐ! ηυχβΐΐοηίβ ΐιιηι $ίι εχαείΐ ιΐεείϋίο, ηοη (πηιπι

οΐι ΐ']ιΐΜΐκιι1ί (|υχ$1ίοηοιη :ιι·πιι·:ιΙ;ιιικ|ΐιι> Γ.Ίΐίοιΐ6ΐιι,

$6ι1 οΐι ΜΠ3ΙΙΙ ι·οιΐΓ(ΐι·(Ιί;ιπι Ιι;ι·ι· αϊ) αρο$ΙηΙί$ ρπιιιιιπ-

ΐ!;<ΐ;ι κιιιιΐ. ΟικιιΙ 51 νι·1 ειιιη ΟΐΓίκΐ! Ιιθ5ΐίϋιι$, υ( ίΐΐϊ

ρυίβηΐ, βρο$1υ!ί <:ι·1ι·1ιι·ιιιΐι1ιιιιι ι:^«ι: Ραβεΐια εοιιβυο-

Γΐιιιΐ, (|ΐι:ιι;1υ |)13§Ϊ$ 3(1 (·;ΙΙΗΙ]ΓΙΙΙ ΓιΊϊιΐ(·ιιΊ:ιιιι (:ιιιι-

βεηδίοηειη ευιη Εεείββίβ εβΙοϋΓαΓβ εοηνεηΐΐ, ιιβ II ·

Ιίϋ$ ΓΙΗΙ.ΊΜ'.ΙΐΙΙ Ι.ϋ'ιΤΓίΐΙΙ·! 0*1111:1111 ϊ^ίΐΐΐΐ' ΪΝΐΐΙιΙ Ι.ΊϋιΊ

ροΙεβΙ? δίε Γΐιίιιι ιίιΐι-πι 3ρο$1ο1ϊ ρΓχείρίιιηΙ : Γπιιιι

Ορι.Ι.ϋΐΙΙΙΙ· ίΐΐί, Υ08 |"(·]ΐΠιΛ11ΙΙ-ί ρΓΟ ί!1ί$ 1(Ι£61ε, ι]Η(ι-

ιιΐ:ιιιι Γοβίυ ίΐΐο ϋίβ ΟοΓίϊΙυοι ίη επιεβιιι ΜΙΜ.ΙΙ|Ι·ΠΙΙΙΙ..

ιΐΐί ίιι^ΐΊΐΐιίΗ 3ζγιηί$ ε(

διέπεσε γαρ παρ' αϋτοϊς, καν ή-άτηται τλ πάντα.

Πλην ίΐ κα\ τοσαύτης ζητήσεω; υπάρχει ή τοιαύτη

ακρίβεια, ου δια την ζήτησιν ταύτην κα\ την άκρί-

βειαν τοις άποστίλοις εΓρηται, αλλά δι' όμίνοιαν.

Κα\ μετά των έχθρων1 (14) του Χρίστου έπιτελεΐν οΐ

απόστολοι προσέταξαν, ως ούτοι διισχυρίζονται ,

ιιΊσψ γε μάλλον δι' όμόνοιαν μετά της Εκκλησία;

χρή ίπιτελεϊν, ίνα μη την δμίνοιαν χαράξαμε·/ της

Εκκλησίας Ι Πύς ουν δύναται τελεΐσβαι τοΰτο ; Λέ-

γουσι γαρ οί αΰτο'ι άπίστολοι , ότι , "Οταν εκείνο·.

εύωχώνται, ύμεΐς νηστεύοντες ύττερ αυτών πενθείτε,

δτι εν τη ήμΐρί της εορτής τον Χριστον έσταϋρωιαν.

Κα\ όταν αυτοί πενΟώσι (15) τα &ζυμα έσθίοντες

1 ϋβε$1 3ΐίηυί(Ι.

(12) Εκ Γρίώ»· γαρ σνΓέστηκ€Γ. Αίφΐι (Ιιιο Ι3ΐι-

ίιιιιι Ιιίε ;ιρι·.ι·1ιΐ 3ε (Ιΐβΐίιιείε ι ηιιιιιιι-ιιιοΓ,ιΙ : 8ΟΙΪ8

(:ιιι ϊΐιιιι, ρπιριβΐ1 1)οιηίηίευπι άίειιι ; ει ΙιιπΐΓϋιιι υΐ)

χιν Ιιΐ!ΐ:ΐιιι. Π:ι.ι: ι,ι Αιιι|)|·θ8ίιΐ8 Ερίίΐοΐα αιΐ ίρίίΰορυί

/Κιηίΐία: εοιιιρίεχιιβ <·8ΐ : Ιΐν» ΜΟΙ/, ίιιΐ|ΐιιΐ, οΰΐίΓναη-

<ί,ι ιιι *υΙε>Ηΐιίια10 ΡαΜίια: : ηιιαηαιίβαιηα Ιΐίΐια νΐ

ρτίιιιΐίί ηιβιΐίϊ», ι/ιιί ιΐιοΐιη· ΛΌνοπίΜ. Υεπιιη ίη 8Ο-

Ι:ΐΓΙ ΟΙΙΓ8Ι1 (Ιιιο ι Οΐιΐΐΐίί'ΐι! 11!" ; ρΠΙ1ΐυ8 ΙΙΙΟΙΙδΊϋ, βίνβ

3;(|ΐιίη»Γΐίυιη, εΐ Γεί'ίβ. 0":"''' Ιπ:ι 'ι;νΜ' εε!οίΐΓίι»ιί8

ί!1ίιΐ8 νυΐυΐ ουσιώδη (ΙίΜ·.ι·πιϊι εχρίίεβίηυε Ιι.ι·ι·ι^Ί 80,

ΐιΐιιιι. 3, ι|!ΐ:ΐΓΐ.ιιΐΗΐι:ι·ιιιι:ιιιι ΙΙΙΙΙΜ: ιΐίευι, Χφαίιιοείίιιιιι

τεπιυιιι ει 1)υιηίιΓΐί·3ΐιι.

(15^ "ϋαε^ -τάρα τοις Ίουδαίοις ου ρνΜίσσΐίαι.

'Ί' ιρκι ΐΓΐ'^ιΐΓΐιΐΐ'.Ν (ίιΐΐΐιοΐίεοπιιιι |);ιιιπιι (|ΐΐΐΊ·ι·Ι;υ

:ιιΙ Μ.τ-,ιΐϋ ΟΙΐΓί$Ιί:ιιιθ8 ]υ(1ί>ίϊ3ΙΐΙβ8 ; ρ:ιι Ιίιιι πι ίΐΐοβ

ι ει \(Ίι·ι Ι·.Η (:3ΐιυιιε8, ({υίυυβ ιιοιιιϊιιιιΐίιΓι ί.κίικί

νείιΐιιιη ι·8ΐ : (Ιέ ι|ΐι;ι ΙΓ αιΐ )υ:ι οίιι ι.ι, ιιι 1>ί;ι1ιϋ);ι

ϋΰ ^άχοΓυιη 3ηιΐϋ ουρϊθ5β ιΐιχίηηιχ.

(14) Καΐ μκά των έχθρων. ΚοΓίαβββ Ιε^· κα\ εΐ

μετά, βίε. 8ι·ιιΐι·ιιΐι;ι νει·υ βχ Ιιϋΐίηα 1ιιΐειρΐϋΐ3ΐίοηε

ρ«·!^ρΐι·ιΐ:ι ι-Μ.

(15) ΚαΙ οταγ αυτοί χβτθΰχτα'. Νο» ςιιοίΐ χιν

Λΐϋ.ιη ]ε]ιιιΐ3νεΓίηΐ (ιιυΐ)ΐΐϋ ειι'ιηι ίιιίερ (Ιίεβ ΓΓ'ΐνπ

κίνε Λιιμ;ιι·ί.ιπιιιι ιείοι Ιιιι'), βειΐ ΐ|ΐιθ(1 εχβείο ιΐΐο

ιΐιι- 1';ΐϋ(.·Ιι;ιΙΐΊΐι ειιιιι.

»Κΐ·εί>ΙιΙ>ιΐ5 ιοιιΐί'ΐίΐ'ΐ-ΐΊιΐ, Εχοιί. ΜΙ, 8 <·! 18.

εΐ 1:ΐ(·,1ικ:ίϋ

ειιίιιι :ι/.ν!ΐι:ι ιικι:ι·ιΐΓΪϋ :»· Ιυείιΐδ ίικίίείυιιι. Ιΐιι-

<|υο 1>ειι1ει·οη. χνι, δ, νοοβΙιΐΓ ,'37 £ΓΗ, ρα>ιί$ α(-

βιαΐοηϊ». ΕριρΙΐϋΐΐΜΐϋ βιιίειιι χιν, Νι$:ιιι πένΟιμον

(Ιιειιι Γ;κ·ι·ι·ι: νιιΐί-ΐιιι· ; (|ΐιί ϋιι·ϋ συνεχδοχικώς Ρα&εΐια

; (|ΐιθ(1 βιιΐ) Ο)ΙΗ νι·.ιρι·ι:ιιιι »£ΐιυιιι ίιιιιιιο-

»Ό(Ιοιιΐ(|υι; ΟΓΙΜΜΙ ]:ιιιι 8θ1β νβ»ι·ει·εηΙυι·;

;, ία ϋ8ΐ ίιΐϋαιιΐε ];ιιιι χν. Ο.ΙΙΙΊΙΙ (|υίϋειιι

ιίίΐΊιι Λ/.νιιιιιΠΓ.ιι ρΐΊΐιιιιιιι ικιιιι ίιι;ιΙι:ιιι! : εΐ Ιιιιιιε

Ιχΐυιιι 3ε ^(ΐΐιίιίειιι ί!1ο$ Ιιαυιιίβϊϋ ΐο»ΐ;ιΐιΐ[·

^ Ερίρ1)3ηίιΐ8, υΐ ρπ8ΐε.ι νίίΙβ1ιίηιιΐ8. Αι εηίιιι Αζ;ιιιί$

βερίειιι ιοίοκ (1ίε$ νββεεϋηηΐυΓ, ΟευΐεΓ. ΜΙ. 19. 1 .Ί

νεί'Ο ιιΐ(ί·ι·(ΐη·ιιι :ιε ΙΓίΜΐίιί:ιιιι ί,ιμιιιΐίπιιιΐ. Νιΐιίίοιιιί-

ηιι$ιαιιιειι χιν ϋίειη ;ιιΙ νο^ροΜίη, 3ΐιΙ ίιιειιηίευι χν

ηυίε (1υ1υι·ί$ 8ί);ιιίΙίε3ΐίοηΐ εχίηιίΐ Ερίρ1ι:ιιιίιι$ : η·Ιί-

ΐ]ΐπιιιι «Ιίεί , 3(Ιεοφΐε ι·.χΐεΓυ$ οιιιιιοβ, ^ζνιιιοπιιΐι

ιι,·ίΐι εοηεεεηιΐοβ Ιιίΐ3πΐ3ΐί1)υ$ ει υοηνίνίίς »ιΐΓί1>υϊΙ.

Ου] 118 63011183 ΓβϋιΙΪ ρθΙϋ8ΐ, ΐ|ΐιοιΙ ι·ριι|ιιιιι ρ:ΐΜ·ίι;ι! ·

ειιιιι τείίςυοοιηπί :ιρρ:ΐΓ;ιΐ.ιι, ΐιιιη Ιίεΐυείβ 3${ΓεβΐίΙ>ιΐ8

3(1 ΐζνηιυβ ρηιιεβ «(Ιΐιίΐίΐίϊ Ιυειυοςιιιιι ςυίιΐιίαιιι εΐ

:ΙΓΙ·Γ)ΙΙΙΙΙΙ ΓερΓ%$οιιιηΙ>Ηΐ. Ο1""1 Λ ρΐΊΐιιοϋίβ Λζνιηο-

πιιιι, εΐ ίη8ϋ(|υειιΐΊΐ>ιΐ8 :ι!ιΐ·ι :«ι. Κο.Ιειιι <·ι ιΐί:ι ΐΜβ^ί-

8ΐι·οι·υιη υϋβεΓνβιίο ρεπίηβΐ : $«ρΐειιο8 ηιιίϋοιιι ΙΟΙΟ5

(Ιί('8 Γεπηεηΐΐΐο \ ι·όΐ·ι ηεΓ:ΐ8 Γιιί88ε : :ιΐ ϊπευιιΐε ιΐιιη-

ι.ιχαΐ χν <·1 εχ3εΐ3 χιν, Ιιοε ε&1 ίη ρ3$εΙΐ3Π εοηνίνίο

βζνιΐ)3 νΪ3ειιβεε8$ίΐ3ΐε Ι«(ϊβ.ιι·υΓρα886. Εχΐι·3 Ιιοο

Ιειιιρυβ ιιε^ΐεείίβ 3ζνιηΊ$, ίΐΐϋί&εηιίιιίΐιυβ,βηΐ ίι-υυΐι-

1>υβ νεβοί ροΐιιί»(,(·. Κ. Μο»ε 1>ειι Μ:ιίιικιιι ΐοιιιυ Ι,

[) ί.ι<\ ,ΤηιααΙιι ιΐν (βτιηβηίαίο βΐ αζι/ιιιυ, ι :ιρ. (ί § 1:

πϊη ^ΊΝ ηη : ηηκη ηχα η1)^» ^α-ιη ΙΝΪ» χι«

!ΠΜ ηη»3 ·Μ ην'τρ ΐκ ]τνπ

ΠΠΠ Τΐίη 1ΚΤ7 Π»Ϊ2Π ν?3 ν«ηιΐΜΐ«ηιβη ίι<

αΐβίιΐ'ίΐαΐϊί ί,'ΐιι/ίιιπ: α~ι/»ιι»ηιη αιΐίΐΐιιηίαχαΐ ρίηηίΐ-

Ιιΐιιΐ' . ηΐ ι/»( Ι'ϊΐιί αιι/ιιιυ ΙΊ.-,ΙΊΙΙΚΙ·,· ι/ηί ιηιιΐίι, ΟΓφζαηι

!'(.'/ ΙΙΐίίΪΗΙΙΙ ι-ΐΐίΐΐ, ΙΙΗΙ {ΙίιΙί'ΙΐίιΙΙΙΙ, ΜΙ Ι /Ι'ΗΠΜ.ν. Αϊ ί>1

ηυεία χν, άπηίαχαΐ α;ι/»ιί« ιιΐί οροτίβΐ. Οιι.»; ϋο

νιι <1ίβ Ηζνιιιοπιιη, φίαιιι ΠΊΪΪ, δΐνβ ι·οΙΙβ£ΐ»ιιι τυ-

ι·:ιΙι;ιηΐ, ρυΐίδδίηπιιιι ουβειναιι!, εο ΓΓεΙί Ν:ι·ίρΐιιΐί»;

Ιββίϊΐηοοιο, ί|ΐκκΙ ΙΙΙΙΙΙ Ι-'.χο,Ιι νιι, 19, βυπρίιιιιι ϋΐΐ:

Ι'ιϊιιιη ηιβΗ$ι, ηιιαηαάίιίιηα ιΐίι' νιβηι,ίί, αά ναρετ

ΜΜβάβΙΪ» ιΐίΐβΐίΐι, Μβί/κι'. ιιιΐ ίΙ'κΊΐι Πι-Μίηιιιη

(ΊΐΐΛΐΙαη ίΐκ'ΐίΛΐΛ, ικΐ ναρεΓαιη. ϊ>ίρΐ£ΐα ί/ι, Ι'Ή,·,

Ιαιη ηοη ίιιΐΊ'ηίαιιι· ίίΐ άοιηιύιιι ινϊΐι ί-·> : ίι1(]υε 1>«α-

Ιί'ΐ'οη. XVI, 5, ι·»:ριΊ;ιΙιιι·, Ι:ιιικ·η

ευπ)ΐιΐ3ΐε8, $εχ ΐ:ιιιΐιπιι (Ιίε5υ83Ζ)·

ΙίιιιΙεΚ. !·5ΐ:Ι(ΐιιιι: :·,<! εαιιι Ιοουιη ί^
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Ιν π·.χρ·σιν, ύμεΓς εύωχεϊσΟε. Συμβαίνει ίο αυτούς

εν Κυριακή ήμερα άζυμα λαμβάνειν. Έπι-ωσκού-

ατ,ς γαρ τήί Κυριακής εσπέρας, δύνανται Ούϊΐν το

τ.άιχα. Μετά γαρ έι-ίραν , παρελθόντος (16) του

σιβϋάτον, ου δύνανται έργον έπίτελεΐν. "Αρα γαρ

αυτών Ουσάντων (17), ε! εγείρονται εύωχούμενοι ,

πώς ήμίΐς εν Κυριακή -ίνΟήσομεν, χ»\ νηστεύσο·

μεν; αύθις αυτών άκούοντε; εν τη διατάξϊΐ, ότι Ό

κακών εαυτού την ψυχήν εν Κυριακή, έπικατάρατός

εστί τω Θεώ. Κα\ οράς πόση εστίν ακρίβεια χα\

άντίΟίΐις, μη δυναμένης της πραγματείας κατά το

£η-ον έπιτελϊϊσΟαι ; Νοήματι οί [τ] πάσα Εστη ή

όλήΟεια (18) του κηρύγματος, και ά^' αυτής της

Γ·ΠΧ Γητπ

Μ"1 ΠΤΙ V;:! '

^ι ηικη Ν^Χ ·α

αϊη ηχη

πη

Α νοϋΐνπΐιπ·, νυ$ «ριιίαιιιϊπϊ. Οχίοιιηι ηοηηιιηφίαη»

;ιι·(·ίι1ϊΐ, ιι'. ΟοιιιΐιΓιοα ιϋυ «ζνιηίδ ιιΐ:ιιιΐιιι·. ΑϋνειΓιι-ηΙι}

ηιΓιρρε Ουιιιϊιιίοα: νεβροπι, ρηδι:Ιι» ΜΙΙΙΙΙΙ ίηιηκι!;ιι<·

ροδδΐιιιΐ. !Ν:ιιιι ρο$1 νθ8ρι'Γ3ΐιι ρπιϋιτίΐο δα1>Ιι3ΐοοριι&

ίδίικί ίρ8Ϊ8 ι'\<·ΚΊΊ(:· ιιοιι Ιίί'ΐΊ. Γ'οϊίοιίφΐιιιιι ϊ{,·ίΙιη·

8·.;<:πΠΰ3νβπηΙ, »ί ;ιι1 οριιΐη» εοιΐ8ΐΐΓ£ΐιηΙ, ηο$ 1>ο-

ιΐιίιιί<·:»ιη (Γιΐ'ΐπ ςιιοηαητι ρ.ιοΐο ΙικΊιι ;κ·. ]Γ]ΙΙΙΠΟ Ιι η-

ιΐιιοειιιιΐδ, ('ίπιι αροδίοΐοδ ϊιι ίΐΐα οοιίϋΐίΐιιΐίοικ: ί!;ι

|ΐΠΓπρίι'ΐιΙ(·5 3ΐΐ(1Ϊ3ΐιιιΐδ : Οιιϊ :ιΙ11ί\οπΙ ίΐιιπικιιιι κιπιιι

ΚοπιϊιΓιΐΊΐ ιϋιϊ, ιπ;ι!ι·ιΓιι:Ιιΐ8 ο «Ι ΙΚ'Ο. ΥίιΙε$ιιε ιρκιιιι

ι·\:κ;ΐ;ι κίι ί$ΐα πιΐίιι, ΐ]ΐι;>' ίΠοΓίιηι 5εηΐ6ηΐΪ9Β ορροηί-

1ιιι·. Γΐιιπ ι·χ ίΐρο^ΐοΐίι-ϊ (|Γ( Γ(Ίί χΐ'η1ι·ιιΐϊ;ι ηΐ'^οίπιιιι

ϋιΙ ίιι $βηιυ ϊιιΐΐ!ΐΙϊ^πιΐϊ:ι<ιιΐι.· Ιοίη

Β

ιπ η-οη α ηχ η·«η

^ρ. Ηοείίβΐ : ΛβΓίΙ (Ιβ ιιιαι,άναίΐϊοΐιβ αΐΐ/ιηπ-

τχηι ία ίϋϊ νπ ; ηιιεηια(Ιη>θίΙιιηι ιιοη ιίι Ιίΐιι ι ( ΙΙ·ΓΠ-

ίατϊα ιϊΐ. ίηάΐ ί^ίΐιΐΓ άίκα'., φιοιΐ αά \\ ιΙΊα αΐΐηικί;

αηοηϊαΐΗ ΟΊΊ· ίΐρΐΐηιιΐί ιΐίι'χ ι-ιιιη ίιι χιιιιιιιιιι οοηιρί'ΐ-

/ι.·.')ιίι··ι {«> , α6 βα βχ€6ρΙη$ ίβί, «( ο»ΐΐ!«Ιβηΐ, ΟΣΙ/ΗΙΟ-

ι ι/υι ι» ΐΐΐο ιΐίι' ιηαιίϊΐιιι-,αίιυιιβιιι ρύηιιίαιιηι ΊΐίΗίαχαΙ

(ΗΪίίί. ΛΓ ,ΗΙ' ΙΊΊΜ ηί άβ /ιοί: ιυΐο <11ι; (Iϋ^^^ιΊ ίαίικί,

ίάεο ΐΧΓίρίηίαΙ ; αά ιιΐ ίάοη <1<· ΐοΐα <1.<·ηι»ι ιιιιηιιια

ι;ιί, ί/;.;<Ίΐ(/ιι»ι ι·ι·/ΐΜΐ/κ,·»·ι;ί ; ηηιιίπΐι,ί ιιΐί κρί'ηηι) ΐ·ίβ

ρβτηικϊνηι αϊ »υΙηιιι αζΐ]ηιί$ Μ·Μ·Ι, ίία η'/ιι/κίκ υιιιιη-

I ιι- ρΐτηιΐκιιη αϊ (ιιιιιι ϊιηρι:Γ3ΐιιιιι) ^x^ερια

ρτϊηια, Ι/ΗΙΙΙΙΙ Χ.·ιν";ι;«ί·η πζ^ηιυηιιΐ! ΙΓ,Ι, ι./.·/ί(/ι/π

ίη·ι. II ι ι ΪΙΙβ. ΟϋιϋΙ ι"ί ΐΟΐΙβΙΙΙ β. 5αΙ<)ΙΙ10Ι1ϋ

< :ι|ρ. 7 ΊΊ;ΐ(.·ΐ:ιΐιι^ Ιϋιΐιΐιΐίϊ/ι Λαί/ιοΛ'ί. Ιι υνίι1ϋΐιΙίυ$

5')η ηΐϊπα

τζι η·κη ηχα η:» πηε,τη ΙΠΝΠ αν τ? πο3

Υ"ΠΠ 'ϊίΝ' κ'ΧΓ· βκο»ι/α»ι ίίίβ α ιηίΐίία ηί,αα ρήιιια

/ι ιιιηαβ αά χχι ιΐϊι-ηι ιηαηιΐΗαιίίυ αζί/ιιιοηιιη

; αϊ Ια/β άαιιίαχαΐ, νι ίβηκαιίαίο ιιοη

τ. Εχ ϋβ ΙίηιιοΙ, ΟΙΓ ΙΊι*<·Ιι:ιΙίκ <·<ΒΙΙ:Ι Ιυ(·(ιι$

;ΐΓ^πιιιι·ιιΙιιιι1 Η3ΐ))Γΐ$$6, Π·1ί(]ΐιί ι!ί(·Λ

;./> ιιιι.ππη 1ΓιΙ:πτί 3ε Ι,ι·Γι αϊ) Ερ'φΐιαηίο ΙΊιί-,ϋο ιΐί-

ϋ;ιιι(ιΐΓ.

(16) Μετίι γαρ έσ.ιέραν, παρελΟόγτος. Ν(·8ηΐΐο-

ιιι-ιιι εχρυηςειιϋαιη β8»ϋεβη5ΐιβι·αιη. ιιΐΐια $ΓΓίρ$ο·ί(

Κ|Η|ιίΐ:ιΐΐπΐΛ, παρελθόντος του Σα66άτου δύνανται

Ιργον έπιτελεΐν. Μβπι ίϋιιιΐ ου βχ &ιιροποι·ϊ «ϋηίΐίνο

ΓΙ·|ΙΙ ιίΐιιιιι \ ίιΙιΊιΐΓ. Ει νβΓΟ ϋ:ιιι$3ΐη β^ιι8, ςυοιΐ ρρο-

χίιαβ ιϋνη.ΊΙ, ριΐΜΐΐΊ-ίιιΓί! ΙΐΟϋ ΐΓΐΐ'ΐιιΙιΐ'ο Γβιΐιΐ'ι ϋΙ:ι-

ΐϋ. Γ.ΙΙΜ : ηίιιιίπιιιι οιιηι ίίρρϋΙοηΙιΐϋηιηίιιίΓχ νοβροΓΛ

ϊηιιιιοΙβΓϋ Ρα$ΰΙΐ3 ΙΚ-ΙΜΙ; ψιοιιί.ιιιι }ηηι 8:ιΙι1).ιΙιιιη

(Μ ,ιΐι·η, ι Ϊ1 , φΐο ενοΐιιΐο ΙΙΙΜΙ ;ιι! οριι$ Γη* &ίΐ »^ι·βι!ί.

Λΐ'|ϋί Ιί.ι-ί- βειιίειιΐί» ΐ.ιΚϋΐιι οι αυ^ιιπίηηι ι·.ι'ιίΊιιιι·ιιι Ο

ι «ηΐιιιι-ΐ : (|ΐια$ϊ δα1)1)3ΐο ΝΐιηΊΙίι ;π·ι· νιΊΪΙιιιιι ΙΊκ·ι·ίΐ.

Κ:ιΙι·(ΐι·. δειΐ ΙΝΙΙΙΙ 13ΠΙΟ1 Ε|<ίρ1ι»ιιίί ν<·Γ|;;ι Ι|ΙΝ;Ι |ΙΓ,Ι»

8β Γεηιηΐ. €υ]υβ επ·οι·ί$ κιι».ρίϋίοηοιιι αΐι εο τειπο-

τ«ΐΓβ ι ι.ι ροιεπιηιι$, &1 ιεεερι» ιο:|,':ιΐίοηϊ8 ρ:ιηίι·ιι!α

51-ιΐΊΐιιιι Ιιιιιιι: εΙΊϋίαιηιΐ8 : Ι'οιιιιιιίπι· :ΐ]ΐ|ΐι1(·ιιΙ(:

νοβρει·.·), Ριι.Μ'Ιΐίΐ ϊιιιιηηΙ»ιί Ιίι·ιιί·-Μ·. Ναηι ροίίΐ νοδρβ-

Γαιιι, ιΐΐ'ιΐΐο ]:ιιη 8αΙιΙ>:ιΙο,ηριΐ5 ϊ$ΙυιΙ, ηειιιρο ιπ;κ·ΐ;ι-

Ιίοιιβιιι α$ηί, ηοη 1ίοβΙι»ι ρχί,πιιιί : ρΓορίβΓβ» ηιιοιΐ

ίιηιι>οΙ:ιηύιΐϋ ηίξιιιΐδ Γιιίΐ Ο^ΐϊη |'2, ϊιιΐβτ άηαι νΐζρι-

ταί ; ϊιΐ Γ>Ι ηΙ> Ι-.ΟΓΗ ι\ :ι.Ι χι. ιιυυϋΐ'ρΐιυβ οχρυηίΐ,

Ιίΐ). νιι 'Λ,Ιώσ., ο;ιρ. 45, ΥΒ! 17.
(17) ΤΑ/>α γίφ αυτών (ΙνσάντωΓ. Ι'οχίπϋίο δοϊ-

!'.·[. αο ροδί ('ριιΐιιηι ρ.ΐδοΐιαίο.

(18) Νοι'ιματι δε πάσα Ιστη ?'| ά.ΐι'ιβεια. ):\ιη

Ιιοπιιιι %·ει·1)υπιηι ρηιι1ο:ιιιΐ6 ιΙι·<·Ι;ιι·;ιΐ;ι 8βιιΐεηΐΙ:ι <·>ι.

Υιιΐΐ εηϊιιι ίη αροίΐοΐκίί ιΙΙϊ$ Οοιιιΐίιιιΐϊυηϊΐιιΐί 1ι·μιπ-

)3ΐοπ$ ιιιειιίειιι ροΐίυδ, <)ΐΐ3ΐη νυι·Ι>3 ίρ83 δρει·Ι:ιι·ί.

φυοιΐ υΐ οδΙοηϋεΓιΊ , έναντιοφανέ; ηιιϊύίΐαηι :ιΐΐιιϋι,

ΙΆτηοι.. Οκ. ΧίΙΙ,

ηιιοιΐ Ίη ϋ$ιΙι>ιιι ϋοηιΐΐινί. ρΓΧ$ϋΓίΙ>ϊΐυΓ. Νίιηϊτυιη

ιρίιΐιΐ III ΙΙΙΙ.18:ιΜ€ΙΪ()Ιΐε ]ϋ!)θηΙ, φΙιπΙΐΓ .Ιικ!·ι:ί |ΐπηι1!||ι

:ΐ7>·ιιΓΐ8 Μ Μ ιιιιΜίι·, <·! !π»πιΐ, εριιΐίΐπ ΟΐΓίβΐίίΐιιοδ :

ι-ιΐιπ ηιι:ειη οριιΙιιιιΐιΐΓ ϋΐί, νίοΐδδίηι ]θ]υηβΓ6 ϊδίοβ,

3ϋ !ιι.:π·ι·. Λ1ΐΓΐ:ι νειΌ Ιτμι: ρΓΧείρίΙιΙΓ, ιιΐ ηε Οόηΐί-

η'ΐ€:ι ι ίο ^οίιιιιιΊιΐΡ ιιικ|ΐι;ιιιι. Οιιχ (Ιιιο ίηνίεοιη Γοριι-

μιΐίΐιιΐ, δι :ιι! νοΗ.3 ιΙπιιΐ;ιχ:ιΐ ΓοβρίεΐηΒ. ΙηίΟΓριτίη-

Ιίυιΐϋ ί$ίιιιι· ιι>Ι]Μν;ιιιιΙ;ι διιιιΐ. Κίκΐΐ'ΐη ιΙ;κ|ΐιι: ηιΐίοηβ

ρι·ίιΐ8 ϋΐιιιΐ <!ι··ι ι·ι·ΐιιιη, <Ιε ιτΙίΊ,πιπ .ο ειιιη ,ΙιιιΙ;ι>ικ

ί'.Ι-,Γΐι.ΙΙι', ϋϊ III νϋΓΐ)Ί$ ίρδίδ ΙΐΧΓΟΙΙδ, ίΐΙι^ΙΙΓιΙΐιηι 01

:>.!ι βιοΙι·8'ι:ι?ΓιιΟ πΐιι ρΐΌΓ8ΐΐδ :ιΙ ΙΙΙΙΓΓΙΊΙΪ νίιΐϋΐυι·.

ΙιΙιιι Ιΐιεΐ)3 ΐ'.ίιι^ :;<· βΟΙιΙΐΊίΐΊίΐ ιιιίΐμ'ίί, (|ΐι:ιπι νοΓΓδ 31-

Ιβικίοικίΰβ ϊΐιιιΐ. δι·ιιΙειιΙΪ3ηι (·ι·^ο (1υίιιι·ορ$ εχρΙΐ(:ηι.

Ο .:ϋ!ΐ ρπιΐ8(|ΐιαιιι 3ΐΐίιι§Ίιιιιΐ8, οΐ8ί·ι·νΗΐιίδ ρπυπ,Μΐι

ί!Ι;ιιιι άντι-.ομίαν, 81 ( οιιΐΓ.ιι ί;ιι·ιιιη Ιβ^ιιι» ευηΠίεΙυιΐι,

ΐ|ΐιι·ι:ι ίη Γ\ι·ιι:ρπϋΐι :ιΙ!:ιΙιιιΐι ε δϋ (ίίλίιΐιυδ ηιίιιίιιιβ

Ιιι·(· Ιιτο (ΙΊβδυϊνί. Νοη ειιίιιι οχρϋείιΐ, ηιιοιηυιΐυ ;ι!ι

μ;·ιιι·ι:ιΙί ίΐΐβϋε ]ο]ιιιι'ιυ ς·οιι>ι.ίιι;ίιΐιιο Ιίοιιιιηίΰ.ι ιΙίι·ε

ι·Μ'!|!Ϊι·ι.ι!;ι 8ΪΙ. ί>' ιΐ ν.Ί.-.Ί το πιωπώμενονεχϊιιιί ('.Ιιτί-

8ΐί:ιιιυ ιικιι-(· δί^ιιίΠϋΐΐΥίΙ. IV ιμ.υ ιιοιιιι ,!η!.ίι.ιίι;ιί.

Ο·.κ.ι·;π·:ι <]ΐια'. 9;ΐ|ιιιιι:ΙιΐΓ :ιιΙ άντινομίαν ηΙΙεΓαιη ίΐο.

ιΐιΐίυδίιοιιίϊ ο:ιρυΙ ίμβαιίι ίΐΐΐίιιΐ'ηΐ : Ίΐιμιο ΙΙΙιιιΙ υχρίίΐ-

ιι:ι .1, (|ΐΐ(> δοιίδΐι ίίρυδίοΐϊϋΐιιιι ΊΙΙυιΙ ιΙο<·Γι;ΐυιιι .κ:ι ι-

ρίειιιΐιιιη ϊίΐ, ουηι ^αιI·^.<^$ Ι'..^ι 1ι;ι ι·$δβ οι Ιι·ίι·ηιιΊιιιιι.

Λοιι ι-ιιίιιι |)ι:ι-ρι·ΐιιο πΐϋΐ ίΐΐί» ρεηςί'ΐκΐιΐιιι εκί, Μ·<| Ιιιιιι

νίι1οΙίι:οΙ, οιιιιιροδί ίυ'|ΐι'ιηυοΐιιιιιιιΐΙί 8ΐκιιιι Ι :ΙΜ·!Ι;Ι (·Γ-

Ιι·Ιι!';ιιιΐ. Λιίιΐφΐί, 8ΐ, ιι;ί ^υρΐ'ΐιιιιιιεί'ο Γίΐείιιηΐ,χςιιί-

ΙΙΟ£ΐίΐΙΙ.Ί3Ιΐΐ6νθΓΐ:ΐΙΙΙ, ίΐΐιίΐ.ιΐιιΐΐ ΙΙΟΙΙ Ι'ΠΙΙ.Ι. ί>1 Ίξ Ιιιι·

Ιι'^ίδ 181» 8ΐ:ηΙι·ιιΙί:1 . 111 3!ΐ|ΙΙΪΙΙ(Κ·1!θ Ι ΟΙ1ΙΙΙΠ85Ο (ΊΙΙΙΙ

ΐυάχίβ Ραβϋΐιβ »·ι·Ιι:Ιιι·ι·ΐιπ·. ΙΙίκ, ηυχ ΙιιιιΊειιιΐδ (Πι»»

βιιιιΐ, »ιι1ιι1ιιι·ιίϋ υηιηίΙ>υ8, εα (Ιέ ;ψο·ιΐ<>Ιίε» ίΐΐο (Ιο-

(•ιοίιΐ Ερ'ιρΙι»ηίί δειιίειιΐίιι εοΙΙί^ίΐιΐΓ : Ρι·ϊιιιί$ Εοείκ-

βία: Ιίΐιιρυι·ίΙ)ΐΐ8, ρι·:ι>Μ·ιΐίηι ηιι»ιιι|ίιι ορίδοορί πι··

ευπιαβίοηε (Ιίιτο8θΙ)·ιηί8 ρΓχιιίΓΓιΐπΐ,βΙβίυΐυηι ε88<:

ιιΐι 1'.ΐΜ'1ι;ι ειιηι 4ικΐ£ίΒ ο!:ίι·ειιιι·, Ιιοί· ο<>1 Ιιιιι:ι χιν,

ΐ|ΐι:ιιη(·ιιιιΐ|ΐιι: ίιι (Ιίι·ιιι ΐικ/κΐπ ϊι, ιΐιιιιπιιηιΐο ΓοηΓοοίο

]ΜΙΙΙ ίι·<|ΐιίιιιΐ(·ΐίι) (·οιιΐίιιι;;ιΙ Ιι.ι οιιίιιι ίΐΐιιι), ,π;(ι.|

εχϋειιι ϋοηιΐΊΐιιίίυη** ]ιιΙ:ειιΙ, ;ΐϋ(·ί(1νΙ, ιιΐ Ιιι^οιίίΐιιΐϋ

Ιιιϋκίδ, Ικ)(· ι·ϊ-ΐ, (|ΐιο (Ιίε ;>/.\ΊΙΙ;Ι ειιιιι Ι:ιοΐικ·>8 :ι^η-

δΐίΐιιΐδ Ι.·ΟΙΙΙΙΜ|ΙΙΙΙ|, οριιίοιιΐιιι· (.ΙΙιι ίκΐι:ιιιϊ. Λ Ιι-πιιιι

;ιιιΙ(·ΐ)ΐ, ίιι ίΙΙΐΛ Υΐ<·"ΐ8*ιιιι ΐ'ριιΙ:ιιιΙίΙιιΐΒ, Ιιιι;ι·:ΐιιΐ ί-,ιϊ,

οΐιΐίηΐ'ΐ'ί ιιοιι [ιυΐϋδΐ, ιιίίίί ροκΐΓί(Ιίε Ρβδείιηΐίδ <:ΐιι·:

ϊΐϊιιιιί, 8ΐ νι; ρΓίιΐίο ώε Αζνιιιιιπιιιι .Ιικίηίποππη, ]('-

]υιΐ3ΐυηι ρβΓ ίίικί (ειιιρυς'ίιι Ει-εΙι-βί.·) ΙΊι^κβ ν<·Ιί-

ηιιΐδ. Οικιιΐ εδί ΓϋΙβίββίΗΜίαι. ϋει·ΐιιι>> ειιίηι ι·?,[ ΐοΐι.-,

ίΐΐίδ (ΐιιίηιρυι,'ΊιιΙιι ιΙιι·1ιι:·ί, φΐί ;κ_Ι Ρ(>ηιοεθ8ΐι·η ίιι-

ΐβΓεειΙιιιιΙ » 1·;ΐ:,ι·Ιι:ιΐι·, ](^υηίιιιιι :ι!ι ΕεοΙείΐΜ οβδο

8ΐιΙιΙ:ιΐιιιιι. Τιιηε ϊ^ίΐιιι· βοΐιιιη ενειπρο ίΐΐιιιΐ ροΐυίι,

ίιι οριιίβηϋΐιιΐδ ,ΙιιιΙ;·:ι·; , ΟΐΓί$Ιίαηί ]ε]ιιη.ΐΓεηΙ.

(|ΙΙ( Λίεδ ϋΙΙΙΐ! Υ(.·ΙΊΙΙΙΙΙΙ 3'φΐίΐΙΟΟΙίΐΙΙΙΙ 3 ,1ι|(!;ι;|χ Ι',ΙΜ·! ;ι

|κτ;ι(;ι·ι ι·ΐιιι· : ηιιί» ηοικίυηι ΟΐΓίκΙίαηϊ ]ε]υηϊιιιη ΜΙ! -

\ι·1ι.αιΐ. Υεπιιη ιιιιΐΐιι ΐ;ιιιι ειιιιεΙε3ΐ9 1ιιι]υ$, είδυρο·

ποί'ίβ ηιιιιιιτί ι!ι'(:Ι:ιι·;ιΙιο ροίεβΐ ι'ΧΓο^ϊΙηνί, φπιι

ρίαιίιιιιπιι :κΙΙιιιι· (ΙιΙΙίι ιιΐι,ιΐί^ »ιιρι·ι·.ιίι. Οπίκ ειιϊιιι

θ(Ιί»ΐ8χβ8 ίδΐ:ΐδ ίηίει· 8ε εοιιείΙί3Γε ρο88ϊ(, ευιιι

Ρ;ΙΜ·|Ι:Ι .)ικΙ:ιι«·ι> πΊιΊιι :ιιιι1ΐ!ΐιι 0886 (](·ΓιιιίιιιιΙ,

;ι1)ρΐτεηΝικΙ;ρί : ηΐιαδ ίιΐιΐκίκ Λζνηι» ρεΓ-

.ίι·]ιιιιίι« ίΐε νί^ίΐϋβ οροπιι-ί Οιι·ίδΐί.ιιιο8?

3ο ΓϋΙίΐ|ΐιη 3«1 ειιιιι ιιιοϋιιηι, ΐ|ΐι.ι· ηιι1!:ι ίιιΐει·ρι·ρΐ3.ιο

αϊ) «ιτυι·ε ηΐ'Ίΐκΐφΐε εοηΙνηΐίυηΓ νϊικΙίεβΓε ροΐϋ&Ι.
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ιΐΐίιΐδ ιΙο£ΐιΐ3ΐί$ νεπί.ΐδ Γθΐΐ8Ϊ8ΐίΙ, (Ί ι·\ 3ρο81οΙίε3 Λ διατάξεως των αποστόλων, δτι δι' άμίνοιαν, ως συν-

:!1;ι εοη$1ί1ιιΐίοιιε ϋ(]ΐΐ(Η, <·οικ·(Η·ιΙι;ι· ι;ι :ιΐί;ι &ίο 6386

«Ιΐ'πνίιιιιι , ιιΐ ΗιΙ <ΧΗΐ8θΜ$ίοηβη> $ΐ;ιΙ)ίΙίθη(1ίΐιη , ί<1

<]»0(1 ΙΙΙ,·\ΜΜ ϊ|ΐ8ΐ· ΟΓΜίοιιίί οϋΐΐΜκΙΊΐ, χι Ρ;ΙΜ·ΙΙ;Ι (·ι·!.:-

ί>! ΙΊΙΠΙ.Η , ηιΐπίφΐΐ! ι:Ί ίΐΐί α·Ι<Ί>ϊθιιΙ , ροδί ίεφίί-

ηικΊ',ιιιη 824 Η! (ΐιιιιπίΗ) Γ.ΐί·ί.ιιιιυ$, φΐι·ιιι:ιι1ιιιη !ιιιιι

|ΙΙ·Ι·Ν:Ι·|ΙΙ! ΐ)θίιί$οιιη (νΙιΊιπιπ' ϊΐϋ Βοΐοηΐ. ('.ιιιη ίηΐε-

ιίιη ι·ΐ βηΐβ ;ι·φΐίηο(.'.ιΐιπιι εοηΐΐαιιηι ϊ<1 :ιΙ> ΠΙίδ ρεΓ-

:Ι;ΝΙ|ΙΗ·, ΙΉΙΙΙ νϊιΙιΊΐΓΐΊ ΒΟϋ Ρίΐδεί)» βυΐΙΙΙΙ οΙιΐΜΐιιΙ.

Οιιοιί^ί ηοδ υιΐ3 €ο!εΙ)Γοιιιυ5 , ίη οιιιηϋβπι αηηιιιη

ιΐιιο Ρα$ρ.Ιΐ3ΐη ηοΙ>Ϊ5 ίιιι'ΐιπνιιΐ, βηΐο νϊϋβΐίηοΐ ει ρυϋΐ

χςιιίιιοοίίυιη. Τιιιιι αηιιο ββφίεηΐβ ικ; ιιιιιιυι φΓκ1ι·ιιι

(•(•ΙίΊιπιΙΓιΙιη· : εοςιιβ ηιοιίο ίιιΜίΐιιΙιιιη οηιιιε ηό-

ί.Ιππιι ΜΠίιίαο Γπιιι βΓΓΟΓβ <·οιι]ιιιΐ(·1πιιι Λ νιτίΐ-.ιΐι:

ήχται του λίγου ό σύνδεσμος, εάν έπιτίλέσω-

μεν, ή χα\ έπιτελώσι, μετά Ισημερίαν καθώς κά-

κεϊνο; άγουσι πολλάκις τε, χα\ ήμεϊς. Πάλιν δε πρδ

του τελεσθήναι την ίσημερίαν, ως εκείνοι άγουσιν,

δτε μόνοι δγουσιν. Εάν ουν καΐ ήμεϊς έπιτελέσω-

μεν, συμβέβηκεν ήμΐν εν ένΐ ένιαυτώ δύο Πάσχα

έπιτελέσαι, μετά ίσημερίαν και προ ισημερίας · ιώ

δε αλλω εξής ένιαυτώ ουδέ δλως έπιτελέσιομεν Πά

σχα. Κα\ εύρεΟήσεται το πάν πλάνης είναι ϊργον

ήπ:ρ αλήθεια. Πρδ γαρ Ισημερίας ου πληρωΟήσεται

τδ έτο;· ούτε πληρούται του κύκλου του δρόμου, εκ

θεού τοις άνΟρώποις τεταγμένου, ό ένιαυτδς, εάν μη

παρέλΟη ισημερία.

ρειιίΐΐ)8 3ΜιθΓΓβ1)ΐΙ. Γ.ΙιΊΐιιιι οιιΐε ;ι'ι|ΐπικκ·Γιιιιιι ιιυπιΙιΐΗΐ ιιιιιιιι» ίιιιρΙιΊιικ 681 ; ηβφΙΟ Κ^ίΐίιιιιιηι ('ίιτιι-

Ηίοηίδ ϊΐΐϊυκ ΐειηρυδ, φΐοά 3 1>οο Ιιοηιίιιίΐιιΐδ ρι·.τ&ΐϊΐυΐ(ΐιη εκί, εοη&εΐυιη ρυ(.ιΐιΐΓ, η'ΐ8ΐ ίεφΓιηοϋΐίιιιιι

XII. ΟΙΙΒ <1β ΓΟ ρΙιΐΓβ 3 ηοΐιΐδ οοηιηιεηιοΓΒπ ροβ-

ΜΊιΙ, Ι'\ φΐίΐΐΐΐδ εΟηδΙβΓΟί ηΐ3]θΓ63 11081Γ03 83ΐΐΐΙ)6Γ-

ι ίιηο <Όΐι$ί1ίο, δίνε ροΐίυδ Οευιη ρεΓ ί!1θ8 Γείίςίοδίδ-

ί-ίιιιί ίΐΐίιιβ :κ; ίαηεΙίΒδίιηί (Ιίεί Γ(ΐ1>·1)ΐ·;ιηι1ϊ :ΐ(·πιι·;ιΙϊί-

δΐιηη-η ΐΓ3(1ίι1ί83β ΓϋΓιοηειη, υΐ ιιϊιιιίπιιη ροδί

ι;ικ·Γιιΐ!ΐι ΊιΓιηΊπΐ', (|ΐιοιίε8 Ιιιηχ ϋεείηΐ3 φΐ3ΐΊ3

ίιιι ί(1ι·ι·ι·ι, ηοη ιι! ϊρδα (Ιοείηιβ ηιΐ3Πα ριτημ;» ιιι· ;

ιιηιιι 3ιιι1.ι·ί ηυίϋειη ιιιιί»·;ιιιι άίειη ϋΐΐδει-ναηΐ, η ηο-

Ιιίδ ΜΊΟ ηοη ιιηίιΐδ, βειΐ ίικεμπο ΙιεΙ)(1οηΐ3(1Ί8 Ιια-

Ι;ι·ιιι1.ι πιΐίο 681. 01) 'κΐ Ιοχ ΐρβα νοίιιΐ Ιειηρη8 (ΗΓ-

Γιιικίεηδ, Α€άρΐ«ΐίι,\ηφΗ\, ι·ο6ίί ηί/ηιιι» αηηίαιίικη,

ίιΐΗΐιααιΙαίΗΐη, ΐ'β>·(Μΐιι>η, α άεάηια άϊβ ηιαίί'α ; φιβιιι

ϊθ& ί«η<ηΙ>ίΐίί κ.ν/ικ' ηίΐ ιΙι·ι·'ι:ιιιι·η ί/αατίαιη. Ει ϊιηηιο-

ίαίιίΐίί ίΐΐιιιιι αά ι·£*ρ«)·αιη άκίιηα ηκιιτία άϊβ ιιιπι-

•ιίι ι, Ιιοε βδΐ 1υΐι»3. Ρι-οίηϋε ίϋ Εΰοΐεδί* οοη$ιιεΐικΙο

ΓΟΐίιιεί, υΐ Ρί$εΙιαϋδ Γοβίυηι, ηοε 681 Ιιβ1)(1οηΐ3<ΐ6ΐη

4ΐϋ ίίρυίΐοΐίίί ίη ί!1:ι €θη$1ί[ιι1ίοιιε ρΓχΓιχβηι, 3 80-

οιιικία δ:ιΙ>1>3ΐοπιιιι εείεΐχ'αΐ'ε ίικ-ίρίιιΐ; (]ΐι:ε (Γιεδ

3£ΐιϊ 681 εηΊρΙίοηί (ΙΊεΐη. (Ι'11"! ί>ί χιν !πιι:« ιΐίι·:;

ίη ιι Ν.ιΐιΐιΐιίοι ιΐ)ΐι ίηεϊ(ΐ3ΐ, ίικίίιίειη αςηί ίιιιηιοΐίΐιιιΐί

(ειιιριΐίί ίιιείρίΐ; δίνε ίη ιιι ΐχιΐιΐι.ι',οππιι, δίνε ίη ιν,

ΗΪνε ίη ν, δίνβ ίιι Ρ»Γ3βΰβν6η, δίνβ ιιι δα1)Ι)3ΐιιιη

Φ$υιη, φΐ3ΐκ)θφΐίι1εαι νι οηιηίηο (Γιοβ ει ιιεςοίϊο

1 ΕχοιΙ. χιι, 5. * ·:οπΐ3πυ3 Ιε^ίΐ εϊς μέσον.

(19) Πιιρ' ί\μ~ν δε ου μία. δοχ (Ιΐεί 1ιι·1κ1οιιΐ3(Ιεηι

!;ιι ,ιιηΐ, 3ΙΙΙΙΙΙΙ116Γ3ΐίΙ Ρ3δε1ΐ3ΐίδ (•(.·1(·Ι)ΐ'.1;ιΐΓ , ΐ(ΐι:υ

1ιβΙ)ΐΙθιη:ΐι1βιη ΙβΓηιίη:ιΐ.

(ίΟ) Τοντίστι της <τε.ίι}»·τ}ς. ΙΙ;τε Γ8ΐ £ΐο$$3,

((ΐκιπι εχ εοιιιιηυιιί Μ·ιι1π,1ί:ι 3(1 δεήρΐυπχ Ιοευιιι

:ιιΙΐι.·ΜΐΊΐ. Μεφιε εηίιη Ιυηχ δορίρΐυπι ίιυε ίη ικ·εο-

ι ιιι ιιιειιιίιιϋ, 8β(1 ηιεηκειη άιιηίαρί ηοιηίηβΐ. Νο$

ι1ι· .ΙικΙ.(·(ΗΊΐιιι ,ιιιιιο 8ΐιρι·;ι (Ιίδδεηιίιηυβ.

(ϋ) Λ'αί έ(ιν μέ^ ην τεσσαρεσχαιδεχάτη. Νοη

ιιιιίιΐϋ ιΓιι·Ί Ρ:ΐΝ(.·Ιι:»Γΐ5, βυιΐ (οΐίικ ΙιιΊ>ιΙυιΐι;ι<ΙΐΝ πιΐίο-

ΙΚΊΙΙ ΙιηΙκΊ ΕεεΙ(.'8ΐ3, φίαιιι ΧΐτορΗαφιαι, »(\ΐ8αη€ΐαηι,

ίΐπΐ Ι'αίΐΐια «Ιίβιιι αρρβΙΙβΓυηΙ, ιιι ;ιΊ Ιίιιεηι Ιιιιπίϋ

ηροΓίκ η(ΙιιοΙαηπΐ8. δι ί^ίΐιιρ χιν 1ιηι;ι ίη Γι·ι·Ί.ιιιι 86-

(·ιιηιΙ:ιιιι ιικΊΐΙι'ΐ ιΐ, :ΐ)]1 ίη Ι'εΐίηιιοκ ΙιιΊκΙοιιΐίιΙ,ΐ! ϋίεδ

,κΐ Η.ιΙιΙ'. ιΐιπιι ιι$ΐ|ΐιε, Ιι«1κ1οιιι»9 ΧοΓορΙο^Ία: οείε-

Ιιι·;ιΙϋΐ, 61 3 ΓπΊ:ι 860.1111(1:1 (^]ιΐ8 ιιιιΐίιιιιι ιΐιιοίΐιπ·.

Τοίαιη ηηηε 1κ;1)ΐΙοιη3(Ιειη ΟΟμα προβάτου, ιηπαα-

(ι'οηίΜ β0»ί ηυιιευραΐ, ηιιϊΑ ίιι ;ιρρ.ΐΓ3ΐιι οοΙ(·1>ΓίΙαιί3

βΐ ίιηιιιοΐ3ΐίοηΪ8 ιΐίεδ 3ΐίφΐοΐ 3 ^ιιΐϋ-ί.·* οΐίηι ροδίιϊ.

Νϋΐη μέσον άγεται, υΐ βιιρρ» (Ιθ(·ιιίιιιιΐί>, ιιίΐιίΐ ιιΐίικί

£81 Ι|Ιΐ:1'Π €(Ιβί»·(ΐΐΗΓ, ^ΙΊΊΙ/ΙΙΙΗΓ . Βίΐ'. ΐΐΐΐΐίΐ ,ΙίϋΙΙΙ. VII, 7,

Ήδη δι της εορτής μεσούσης, »οείρί ροΐεϊΐ. 0;ρίβ-

Β ΙΒ'. Κα\ ί)ν μεν περί τούτου πολλά λέγειν, ως

καλώς ποιήσαντες οί πατέρες, μδλλον δ£ δι' αυτών

4 θεδς κατώρθωσε τ^ Εκκλησία το παν άχρίβασμχ

της αληθείας της πανσεβάσμου ταύτης εορτής χα\

παναγίας , μετά ίσημερίαν μεν ποιεΐσΟαι, δτε υπο

πίπτει ή της τεσσαρεσχαιδεχάτης κατά της οε~

λήνης ημέρας ψήφος· ούχ ίνα εν αύτη τη" τεσσα-

ρεσχαιδεκάτη έπιτελέσωμεν. Μία γαρ ήμερα παρ*

έκείνοις ζητείται· παρ' ήμϊν δε ου μία (19), αλλά

ες έδδομάς πληρέστατη. Διδ και αυτός λέγει έπι-

πλατύνων το, Αήψεσθε έαντοϊς πρόβατον εηαύ-

σιον, ϋμωμογ, τέΛειοτ, άαύ δεκάτου του μφός·

καΐ ξεται νμίν διατετηρημέτα· &χρι της τεσσαρεσ-

χαιδεκάτης. Καΐ ΟύσεσΟα αυτό αρύς εσπέραγ

τ\\ τεσσαρεσχαιδεχάτκ ι\μέρφ του μηνύς, τουτ-

0 εστί της σελήνης (20). Παρατηρείται δε ή Εκκλησία

αγειν την έορτήν τον Πάσχα, τουτέστι την εβδο

μάδα την ώρισμένην κα\ άπ' αυτών των αποστόλων

εν τη διατάξει, άπδ δευτέρας σαββάτων · όπερ έστ\ν

άγορασμ?ις του προβάτου. Κα\ εάν μεν ή"ν τεσσα-

ρεσκαιδεκάτη (21) της σελήνης τϊ} δευτέρα των σαβ

βάτων, μέσον * άγεται τδ Οϋμα του προ6άτη« · ίάν

τε τρίτη σαίβάτων. εάν δί τετάρτη σαββάτων» εάν τβ

ηιηι ΠοηιϊηίοΛ!, βϊνε ΓρΓΪίΕ ρπηίίβ Ιιοο Ιοοο ηοη

ηιβιιιίηίΐ, φίοιΐ ;ι!ιο;ι ηιιηφίαιη ΧεΓορΙιηςίβΒ ΙκΊι.ΐιι-

11)38 ΪΙΙΙΙΊ: ρο$$ίΐ, ΓΗΙΙΙ Ι)ιιιιιίιιί(:;ι ύίε ]ρ]ιιη:η·ι· ηοιι

" Ιί<Όΐιΐ. Ει ΐ:ιιηι·ιι 8ί ίη 0:1111 χιν Ιυη% (Ιίοβ ίιιεϊιΙεΓΪι,

ροκίΐ'ίιΐίυ Χεπ)ρΙΐ3^ί:ιιιι ίιιεηθ3ΐ)3ηΙ. Ιη Τβ833Γβ8<*3!-

ι1ι:ΐ':ιΙίΐ:ιηιιιι Ιι%Γβ8ΐ, ι|ΐι,ι· β8ΐηυίιιηιΐ3^68Ϊιη3, ιιιιιη. 2,

(Ιέ (Ιϊι·|)ΐιι ;>§ίΙ, ςπο$ 3ηΙβ Ρ»$εΙι»Ιί βοΐεπιηβ Ι:ΜΙΙ

^υ(|9κ^, ΐ|ΐι:ιιιι όΐιπΒΐίβηί (-ΐίΐεΐιπιΐκιιιΐ. ΚερΓεηεηϋϊι

ριιίιιι Ιι;ι·πΊΪ€θί, φΐί 3(1 ιιηιιιη (Ιϊβηι Γΐ·κρι·(·1ιιιιι Ιι:ι-

ΙκτίΜΐΐ, ΓΙΙΙΙ· Λ (Ιεείιηη υιέ 3§ηυιη (ΙϋΙΊ^ί 3886Γν3ΐ·ί-

ΐ|ΐκν Ιεχ ρι·ι»!(·(·ρι·πΐ. ΙΙικΙε ςιΓιηφίβ ηΐι ΗΙίβ (ΙΪ68 οΐι.,ιτ-

ναΐ'ί (1εΙιιιοΓ3ΐιΙ. ϋε 4(1(13218 ειιίηι «ε 4ιΐιΙ:ιί/.:ιηΙίΙ-<ΐΝ

Οιΐίΐηαιίββίιτιαηίδ Ιοΐ|ΐιίΐιιι·. ΡΟΓΓΟ ]ικΙ;υι ΙΊΙΙΙΙ (Ιινϊιη.ι

(|ΐι;ιι·|,ι ι!ιι:;ιιΙ νΡ.8ρβ)·3ΐιι Ρα$εη3 |ΐ('Γαβ<ΊΤ·ιιΙ. (Ί ιΙοΊίικι

(ΙΊε :ΐϋΐ!ΐιιη εβρειχ'ΐιΐ, ν βοΐίίΐοβ (1ίε$ ι οΐί^ίοιιί Ρα3(·Ιι·.ι

Ιί$ ;ιΐι πΙιιΐι·Ιι;ιιιΐ. Ιιιιη νοί'ο ('.ιιιιι εχειιηΐβ χιν η^ιιιιιη

ίιηηιοΙ^ΓοηΙ, ϊιιειιηΐϋ Μ^ΙΜΊ-.Ι νν 1ιπ]ιι.<, Ιιυε ββΐ XV

ρ:ιι·|(·ιη ΙίΙι;ιΙ):ιιιΙ, :κΙι:οι|ΐΐ(! νι ιΐίοδ οίΐϋΟΓναΙκιηΙ, ηοιι

ιπκιιιι ιΙιιηΙιιχ;ι(. Οιι:ΐΓιί ηο$ εο 1υ<·ο, 'κΐ 6$1 ρ'£. 4-1,

ν. 2, ή αυτή πεντεχαιοεκάτη έπιφώσχου-α ρΓΟ *εσ-

9αρ:τχα'.δεχάτηΓ(>8ει·ί1)βιιϋιιιιιριιΙΐΗΐιΐ8. Ππ.ιιιι βιιι&α-

3ειι1ειιΐϊ:ι Ίρ
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ΓΓ[ 3α€6άτων, εάν τε προσαββάτψ, εάν τε ααζ- \

£άτω, των εξ ήμερων πρδς τήντοιαΰτην ύπόθεσιν έχου-

σών την διοίκησιν. Ο&τε γαρ εξ έχκαιδϊκάτης (22)

δυνάμεθα, οΰτε άπδ ενάτης σελήνη; δυνάμεθα άρξασΟαι

τήςέβδομάίο; τήςΞηεοφαγία:, κα\ Πάσχα καλούμενης

αγίας, αλλά άπδ δεκάτης έως έπιφωσκούσης πεν-

τεκαιδεχάτης , μεσαζοϋσης των δύο δρόμων (23>,

νυχτός τε γ.ι': ήμερα;· -/>.'·. συναναλοιμβανομένου του

αυτών (21) αριθμού των δεκατεσσάρων ήμερων της

σελήνης, χίν τε παράπτηται ει; έπίφαυσιν της πεν-

τεκαιδεχάτης, δια την εξ ανάγκη; άκρίβειαν του τε

ηλιακού δρ<5μου μετά την ίιημερίαν, καΐ του σελη

νιακού δρ<5μου δια την τεσσαρεσχαιδεκάτην, χα\

της έβδομάίος πλήρους δια την Κυριακήν, χαΐ τδν

άπδ δεκάτης ημέρας σελήνης άριΟμδν, ήτις έστ\

σΰλληψις του προβάτου, καΐ άκροστιχίς τόΰ ίνό- Β

ματος του "Ιησού· επειδή τφ ονόματι αυτού άν-

τίτυπον αυτού πρόβατιν έλαμ6άνετο, άπδ δεκάτης

ούτως όριί<5μενον · οϋκέτι δε έπιφωσκοΰσης έκκαι-

δ:κάτης, ούτε άπδ έννάτου σελήνης δυνάμεθα την

αρχήν Ιχειν, ή τδ τέλος. 01 γαρ ένιαυτο\, άνθυπερ-

ι --) Οΰτε -,·"/' *'ί Ιίχχαιδεχάτιις. Μιιΐΐιιιιι ϊιιιρίι-

Μΐιιβ βε 83ΐεΙ>ι·ο$ιΐ5 Ιιίε Ιοειι$ ε»1; ηιΓιιιεΙίαπι βιιρβ-

πιΐιϊ Ι]ΙΗ ΐιπκι· εοιι$επΐ3ηευ& νΜεΙιΐρ : φΐ;ι (ΙιΊίιιΊ-

Ιϋ ιι β$(, 81 ίιι :ιΙΊφΐ:ιιιι 6 $εχ Ιιι>1ιι|ιιιιι:ιι|;ι· ίβΓΜβ XIV

Ιιιιι.ι ιν< Ίιΐιτίΐ. ΙΐΓΐιι1»ΐ)ΐ.Ί<Ιι»ιιι ΧοπιρΙιαζί,Έ ϊιιίπ· :ι|>

Μ· ιιπ,Ιιι |.·ι κι. 1'"ιπμ:ιιΐΗΐϋ Ίΐ.ιΐ|ΐΐι: ΙΙΙΙΚΙΙΗ χιν ίιι δ3)ι-

1· ιίπιιι ΊΙ;ΓΙΙΙ·ΓΓΙ·(· : ιιιοίρϊβΐ ΧΐΜορ)ια«Ί,ι·, βίνΐ' Ρ.ΙΜΪΚΙ-

Ιίδ ΙιιΊιιΙιιΙιι.ΐΛ .ΐ|| 3Ι)ΙιΊ·ίθΓβ ΓϋΠ3 II, Ιΐΐ (Π. ΙΐΙΙΙΙ ε5ΐ.

Αΐ(|«Ί Ικιτ ίρβα ιχ 6$1 Ιιιικι, ιιοιι χ. Οιιιχίβι ιιΐ δι·3-

Ιί.;ι·ιο, ϋ3ΐνί5Ϊο, ;ιΙίί;.φιο νίϋΐιιιι ϋ$1, (ΙίΙΙιιΐ)ΐΙιΊΐ(Ιιιιιι

βίι \Γΐ·ιιρΙι;ιμί.Γ ίιι'ιΐίιιιιι ίη Ι(Ί'ί;ιιιι ιι 3ΐΙεΓΪιΐ5 Ικ-ΐιιΐιι- ,

ηΐ3(1ί$, ίΐίιΐϋΐιΐφιε Ι'ΛΜ Ικι 3 Ιιιικι χν Ίη χ\ιι ΙΓ.ΙΙΙΚ-

Ιι·ι Γίΐιΐιιιιι, Χβ|·θρΙΐ3£Ί3 3 XVI Ιιιικι Ίιΐί·|ι<κιιιιΙ;ι Γικ;πΙ,

ιρι ·ι! Ι.-μιΐίι/πιιιι ι·8Μ· ΐ!ΐ·-;:ιΙ Ι .|>ίρΙκιιιϊιΐ8. ΟΙΙΙΙΓΙ: νίχ

εβί πι Ι-\ΡΙ·.!ΙΓΙ· ιιο8 ιχ 1ιΐ8 |;ΙΙ|ΙΚ·ΙΛ ρο$$ίηια8. δίνϋ

6ΙΙΪΙ1Ι ΧιΊ Γ·]»Ικιμί;ΐ! ρι ίπκι (1Ίε$ ίη ίΐΐιι Ιι\ ριιΐΐιΐ'ϋί $Ίΐ

Ιι·ι ι.ι Μ·Ι·ΚΙΙΙ|:Ι, :ιΙ> Ιιιικι ιχ ΙκΊΐιΙοιικίιΙι'ΐιι $3ΐιεΙηηι

:ΙΙΙ>[Ι'ΙΓ:Ι|ΙΙΙΙΙΙΙΙ·; χ.νο 111 &ΐ'ΐριι·ιιΙ,ι·ιιι Γεπ3Ι1Ι Νΐ·ι·ιιιΐ(Ι:ιιιι

ιίιΐΐι'ΐ .ιΐπΓ ΊΙΙίυ$ Ίιιίΐίιιιιι, Ίη Ιιπι;ιπι χνι Ίηεϊϋϋΐ. II. ι·-

8ΪΙ11ΙΙ8 Ιιϊε :ιΙΐι|ΐκιιιιΙπι, (ίοιιβε εβιίαιιι νϊιιιιι .ι<· Γ3ΐίο-

ηειη ϊιινειιΊπιυ$, ιρκι ι·οιιοίΙΊ3π Ιι:ι·ι· ίηίοΓ $β εχρίϊ-

. ;ιπι]ΐΐι· ρο55ειιΙ. ΙΙιιι·. ΊμίΙιΐΓ 3(1 ΓΙΙΙΙΙ ιιιχίιπιι (1ί8$θΙ-

νεηιΐυιη οι ΓΙΙΠ ιι : Ερ'ιρίιαιιϊυβ Ιιιικιιιι ήμερινήν άπ6

νυκτερινής (ΙΊβεεπιεΓβ 5θΐ6ΐ, υΐ ίιι ΙΚΙΊ. 51, ιι. 26.

>;ΜΙΙ ίΙΙΊε ιρι;ι; νυκτερινή, (·\πιιρ1ί εβα83 ενδέκατη

Γιΐ6Γ3(, ϋΐ·ΐ|!ΐι·ιι!ί ΙΜ«·Γ ήμερινή δωδέκατη Ίιι·ί!ιΐΓ : εί

1 1 :ι. ι· ήμερινή δωδέκατη ϋίεΊΙυΓ, ρθ8ΐ νβ8ρεΓ3πι νυχτε

ρινή τρισχαιδεχάτη ιιοιιιΊιι3ΓΪ ίιιείρίΐ. Λ:ιιιι ;ι νβ8ρθΓ3

ίΐίκιιι ·;χυΓ5Ϊ βαηΐ ΙυιΙ;ει : ϊάεο ρΐ'ϊιιβ ηοεΙιιπΐ3,(|υ:ιιιι

«(.ΜΙ ιι.ι π.,.ι εειι$6ΐυΓ. Οικιιιιυΐιι ι·ιιι εΐ$Ί νυκτερινής (

:ιΐ.|:ι ήμερινής νοε3ΐ)ΐι)3 ι,οιι εχρΓε$$εΓΪΙ, όμωνύμως '

υ»ι>8 νιιΐβΐιιτ σελήνης νοεβ1>υ1ο. ΙΝπι» ΙΙΙΙΙΙ ηβ^Ι 3

ιχ Ιιιικι Χπορίκιμ,ί,ΐ' ρπιιείρίιιιη (Ιβιΐιιεί, $ε(1 3 (ΙεεΊιιι.ι,

ιιο Μί)ΐ ευιιΙι·3ΐ·ίυ$ Ίρ$ε 5ΐΙ, (Ιέ νυχτερινή ίιιΐη |ΐη:-

ι.ιιιιΙπΛ ο, ι. Νιιιιΐ|ΐι;ιιιι ΙΊΙ'ΙΙΙΙ Ρ3$ι·1ιαΙΪ5 Ιιε1κ1οπΐ38 3

ΓϋΓία Νΐ-Γΐιιιιΐ.ι ίιιι·ΐιο:ιι·ί ροίεβΐ, (ρι;ι: $Ίΐ ενάτη νυχτε

ρινή οι ήμερινή όγδίη. ϋϋπίπι νβΓΟ ιιιιΐ) 3 χνι

Ιαιια Ι·]ΙΙΜ'|ΓΜΙ ΙιοΙιιΙοιικίιΙΐΝ Ίιιίιίιιιιι ΓερείΊ ιιβ£3(

ρυϋϋβ, Ιοιιαιιι ήμερινήν ίιιίεΐΐί^ίΐ, (|ΐι:ι; $Ϊ1 νυχτερινή

χνιι. Νιιιι ϊιι Μΐροι-ίοΓε ίΐΐιι ΙινροΙηβ$ί, ία ΐ|ΐι:ι Ιιιικι

χιν ίιι Η.ιΙιΙι;ιιιιιιι ( οιινί'ΐιίΐ, ΧιτορΙκι^ΐΛ' 1ΐ6ΐκΙοιη3$

ιιιιΐ 3 ΚΙ κι ιι ίΐιιΐΓΐίοΓΓ, ΐ|"·'' «'^Ι ή^Ρ'-'^ι ^νατι1·

νυχτερινή δωδέκατη. ΟιιοιίΜ χιν Ιιιικι Γ»ιιιιιιιιΐι .ι:

ι ιιπνί'Ίικιΐ, 8βΐ|ΐιειιΙϊ ιίίι·, ιιιιχ 6$1 Ιιιικι χν ήμερινή,

κι νυκτερινή χνι, ιιιίΐιιιιιι ι·ΓιΙ Ιιι·ΙιιΙΐ)ΐιι:ιιΙϊκ βιιικίχ.

\ι Ιι·> ΐμ'ιΐιιι· ιι.·<·ι·Ν!ί;ιι·ίιι πι Ιιιικι ιχ νυχτερινήν, ίιι

χνι ήμερινήν :ις·ι·Ίρ'κΊΐιΙ;ιιιι ε5$ε. Ιη φΐυ ΊΙΙυιΙ :ιιιί-

ΐ:ι:ΐι1νι·Ίΐι'ιι, Ιιιιιι: ΙΙΓ.Ι ίη Ικιτι-Νΐ .".Ι ίΐα νυκτερινής

ί'ΐ ήμερινής νι>Γ;»1ιιιΙ:ι ;>ιπιιρΜ·π1, υΐ α νυχτερινή

<1θΜΐΊιΐ3ΐιΐιΐΓ. Ν:ιιιι ιιι·ΐ|ΐΐι· 3 χνι Ιαηχ ϋϊβ, ιιοςαβ

3 IX χιτορΙι:ι;;Ί;« .16 Ρ»$ϋΙΐ3ΐϊ$, 1ΐ(·Ι)ιΙ(ΐιιΐ;ι.Ιι'ηι, ςυχ

$3ΐιεΐ3 ιΓκ.·ϊιιιι·, ΐΐιΐΊιοιιπ: ρθΒ$ιιιηιΐ8 ; $βιΙ 3 χ 3(1 ίΐ-

ΙΐΚΊ'ϋΓΙΊΐΙΐΊΜ 115(1116 XV, (|Ιΐ;ΐ! ΓΝΐ (1|ΙΟ$ ίΐΐΙΐΊ' (,·ϋ1·$ΙΙ5

Ιηΐ'ίκ ;ιι·. ιιικ-ΐίϋ ϊπΙ('ΐ](Ίΐ.ι. 825 ''·' χιν '"Ι|Χ '''ι;~

ΙΙΙΙΙΙ ϊΐΐβ ίρβο ιιιιπιι:πΐΝ οϋ$6ΓναΐιΐΓ; Ι3ΐιιε1$ί ίΐΐα-

(·ι·ΜΊ·ιιΐι·ιιι (|ΐκΐ(]ΐΐ(! χν ιιη3 ΓΐιπιριτΙιΐΊΐ(Ι:ιΐ : ρΓορΙβΓ

εΐ ε\3ΐ·1αιη 5θ1απ$ ευΓ5ΐυ ηΙ> χφΐίικκίίο ηιΐΊοηοπι,

61 1υιΐ3ΓΪ5 ρεΓΪικΙβ ΠΙΓΜΙΚ. οΐ) ε]υ$ χιν, :»· ρΙβη%

ϊη$υροΓ ΙιιΊ) ϋοπι;«Γΐ5 , Οοιηίηίεχ ιΐκ-ϊ (,Ί·;ιΓι:ι : Ιιπιι

Υ6ΓΟ III 3 Χ !ΙΙΙΙ;Γ (ΙΊε Ιιιιιιΐί-Γ.ιΐϋΐι ι|ιιο;ιιηι1« ϊΐιίΐίΐΐιιι,

ςυχ 651 »ξη\ (1ε1εε(ιι$, εΐ ιιηηΓιηίΐ ^^$υ ΙΊιΐι·ι·« ρπορ,

φΐιιιι'ι.ϋΐ! (|ΐιΊιΙΐΜΐι ίρ5Ϊυ$ ηοηιϊιιε, <μιί 6]ιΐ3 βίηιίΐίιυ-

ιϋΐΗΊΐι νι·(Ί·ι·ΐ'Γΐ ;ιμιιιικ, Γ:ιρΊ 5θΙι·1).ι(, 3 χ Ιιιικι; ιΐίι;

Ιιοε ΙΙΙΙΜ!Ο ρΓΧ5εΓΪρΙυ$. Αι ηεφίβ ίΙΙιιεε&€6ηΐβ χνι, ηο-

φΐβ .ιΐι ιχ !Ι;Η;Γ (Γιβ, 3υΙ Ίιιιΐ ίιπιι ΓερβίεΓβ ρο$$ιιιηιΐ8,

ίΐιιΐ Πηειη $1;ιΐιιβΓ6. Είβηϊιη 3ηηΊ $οΙί$, αε Ιυη*,

οιηη οΐι (1Ί55Ί(1εηΐ6$ ιπιιΐιιο ι ΙΙΓΜΙΒ νίεί$5Ϊηι $ε$ε 8ΐι-

ρι'ΐι'ΐιΐ, ϊιι,Γ(|ΐι:ιΙί1;ι(ΐΊΐι ΊΠ.'ΐιιι ίΐΙΙι:πιιι1 : ηοη φίοιΐ

3ΐίηιιί(1 3 Ι)ι>ΐ), (μιοιΐ οΟβη$ϊοηειη Ιιβϋεηΐ, εοηβΐϊΐυ-

ΐιπιι ίυεπί, ΗΙΜ! ιιιιικί 3ΐ> εο ροΐίϋϋ 3εειΐΓ3ΐα ϊιΐ> η-

Κι'ΐηρι'ΐ- ιικί'κιΐιιι ; ηοΙηηιοΐ5Ϊ Ιαηβήμερινή 3 $εςυεηΙβ

νυκτερινή ιιιιικ|ΐκιπ\ 3ρριΊΙεΙιιΓ, ΙΗΙΓ-ΙΙΙ ΙΟΓΟ ΙΙΙΙΠΙΊΙ

ΚρΐρΙκιΐΜίπη $Ίνε εΓΓΟΓε, κίνε (1ε ίη<1ιΐ8ΐπ3 ενάτη ν

ίΙΙ:ιιιι νοεβι-β, (|ΐΐ8! 8ΪΙ οεΐανβ ήμερινή, εΐ πι ένάτην

νυκτερινήν ϋε5Ϊιΐ3ΐ. Λιΐ $ιιιιιιιΐ3ΐιι, ΙκΊιιΙοιικιιΙίί 53ΐιειχ

ριιιικι ι!ϊε3 α Ιιιικι ιχ ιΙίιιπι:ι, 3(1 χν ιΐίιιπκιιιι Ίιι-

εηοαπ ροΐβδί; βιιΐ,ηαοίΐ ίίΐβιηρβί, 3 Ιιιηη χ ιιοιΊιιπιπ,

3(1 ιιο(·1ιιπι;ιιιι ΧΥΐ. ^)ιι;ι: ε3ΐι$3 ΓθΓΐ388ε Γιιίΐ, Ι:ΙΙΓ ίΐα

ΓοηΐΊρΐ'ΓιΊ, άπδ δεκάτης, ϊως έπιφωικοΰσης πεντε-

καιδεκάτης. ΙΊιί επιφώσκουσαν ηοιι ]:ιιιι $ΊηιρΙίεΊ(ι·Γ

ηπ-ίριο, ρι·(> ίΐκΉίΐΐι', ιιρ/»ι·ΐίΐι/(!, :Γιιΐ ιιΐ 3(1 1ιιιι;ι·. Ιαεεηι,

ΐ|ΐι.ι· 8ΐιΙ) νεβρβΓϊΠι οιίΐιιΐ', ρπΊΊηείΐΙ, $ε(1 ρπο ήμε-

ρινζ. Νβιιι εαηι (Ιϊείΐ άπδ δεκάτης, ηεε έπιφωσχοώ-

σης' 3(1]εεΊΐ, $ί^ιιίΠε3ΐ ηοιι ΪΙΙαιη ιΐίιιπκιιιι, 8<·ι1

ιιοοίιιπκπη ίηΐηΐΐί^οηιΐβιιι. Αε ηιεήιο ν'κίεΐιιτ ΚρίρΙκι-

ηίιΐ8 ]ΐι Ίιικιιιι ΧεΓθρ!ι3βΐίΒ άίειιι δεκάτην νυκτερινήν

Γε(·ΐ$$β; ιριοιΐ Ιιιιιι-ΐΊο ίρ53 Χι:ι·ορΙι:ιμΊ;ι:, ί(1 ε$1 απ-

(Ιοηιιη αν», βχεαηΐβ ]αιη ιΐιο 3ε ΜΙ!) νε$ρεΓ3ΐιι

ιΐϋΐιΐ'ριιπΊιΐΓ, ΐ'οιιιιιιοιίιιιιι Ϊ11ιΐ(·ε$ε(>ιι1ε Χ Ιιιικι.

(23) Μεσάζουσας των δύο δρόμωρ. ΜΪΓ3 651 ΙϊΟ-

1ΊΠ1Ι νιτίιιιπιιιι θ!)8ειιτίΐ38. ΛΊιιιι Ιιοε ριίιιι:ι $ρεείο

$οιΐ3ηΙ, ΐ|ΐιικΙ ιι«· ίιΗεΙΙίξί ηιι'κΐβιη ρηΐε$1 : χν Ιιιικιιιι,

νεί ΙΙΙΙΙΙ 63 ιΐοαιικιηι, Ίιιΐη· ιΐιιιι ηοείϊδ :ιι: (Ιίεί ευΓ-

Γίι.ΊΐΙ:· Ίιιΐει·ι:ΐ'ρΐ:ιιιι 68$ε ; ;ιιιΐ εειΊβ τδ νυχθήμερον

Ίιιΐιτ ιίικίϋ, $οΙι$ νίιΙοΓκ'.ιΊ 3ε Ιιιιι;»·, ευι·$ιι$ ίιιΐ(:ι·]ιεί.

Οιι,ι· πιιΐΐυβ (Η·'.ιΙΊριΐ!) ι!ί\ Ίικιπ· ρο$8Ίΐ. Νιι$ ρΐ'ο εο 3ΐ;

$υρεΓΐθΓ3 ιιιΐι-ι ρίΓΐιαί ΝΙΙΠΙΙΗ, μεσαζούσης Ιιοε Ιοεο

ιιιιιι ίιιΐπ ΊΙΊ Ιιιιιι ι|ΐιΊιΙι1:ιιιι, 56(1 Ι(ΐΙ)ι·ιιΙοιιι ιιοείεπι :κ:

ιΐΐι-'ΐι 3εείρίιηυ8. ('.ιιιι^ιίΐιιΐιιιιι εηίιιι οι εχ ΕρίρΙοηϋ

$ειιΐειιΐία, ΙιεΙ)(1οιη3(1ειιι Χει·ορΙι»ςί;ε 3 Ιιιικι χ νυχτε

ρινή οι·ιΓΐιΊκΙ:ιιιι ε$$6, ίΐ3 ίιι είιίηιυ$ ε]ιι$ ΐεηηίιιιιβ

ΜΙ Ίΐίοδ ίΐΐιι, ειι]ιΐ8 Ίιι ιιοείε χ Ιιιη;·· ρι ΊιΐΓίρίιιιιι εεΐ :

ΓβιιιΟΐί$$Ίιιιυ$ νεΓΟ 1>>πιιίιιιι$ $ί( Ιιιικι χν ήμερινή.

Ιΐ;»ιριι· κριιΐίιιιιι ίΐΐιιιΐ, ηυοά Ικ·ΙκΙιιιιΐ3ιΙϊκ εβρυΐ ρβΓ-

Γΐιιτίΐ, 3 κιιιΊε Ίηείρίΐ, ϋοε ε$( 3 Ιιιικι χ ηοείιιπιβ,

61 (Ιίε ΐι·ι·ιιιΊιι:ι(ιιι·, ιιεηιρε Ιιιιι;ι ι1Ίιιι·ιι:ι χν. ΡΐΌίικΙι;

ιιοχ εΐ (ΙΊ65 Ίιηρειΐ(1(ΐιιΐιιι·, είμεσάζουσι· ΐ|ΐι;ι· ιριϊιΙι·ιιι

υΐι·Ίυ$ΐ|υε κίιΙίτίΗ ριορπ» $ιιιιι. Νοχ ειιίιιι σεληνια-

χω, (1Ί65 ήλιακώ δρέμω ΙπΙιιιϊΙιΐΓ.

(24) Καΐ συναταΛαμΰανομέγον τον αυτών. ΟυΙ-

Ιοείίβ ΜΐρπΊΐΐΓΊΙίΐιχ ιιιιιιιιτί* ΜΙΙΙΙΙΙΙ.Ι ΙΪΙ ιΐίεπιιιι Χιν.

δο(1 3ΐ1 Θ3ΙΙΙ χν (1Ίε$ 3εεειι$εΙυΓ, »1ι Γ:ΙΙΙΚ;ΙΙΊΙΙΙΙ ΓΟΙΙ

ΙΊΙΓΛΙΙΙΙΙ, ΐ|ΐι;ΐ! «ιιιιι 8θΙει»ιιΊΐ3ΐΊ$ ίΙΓιιι$ συστατικαί,

ρΓΧ86|·ΐίΐΙΙ θ!) Ι>(ΐΜΐίΐΐίι ;Ι1ΙΙ ιΙΊιΜΙΙ, φΙ3 ΟίΓΙβίίίΠΐυΐΙι

Ι'.ΐΛΐΊΐΛ ε(·)ε!)Γ3ΐιΐΓ. ΗΊε έπίφαυιις πεντεχαιδεκάτης

ε5ΐ χν ιΙίΓΗ, Μ\·Ι· ιΐίιιπκι Ιιιικι χν, ΐ|ΐιι·ιιιιιιΙιιΐ(ΐιΙιιιιι

ρ.ιιιΐ'ΐ ροϋΐ έπιφώσκουσα έχκαιδεκάτη Ιιιικι ιΐϊιιηη

χνι, ι Γ. εχ $υρεΓίοι·ΊΙ>υ& ηεεε$53Γίο εοΐΐίςίίιιι·.
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Ιΐο οοιηρ.»Γ3ΐ» 8ΪΙ, ηΙ(|ΠΡ 31) δβρΊοηΙίδδϊηι» ϋϋιΐδηιο- Α βάτως υστερούντες δια τους διηλλαγμίνους προς

αλλήλους δρόμους, ή-χίου τε καΐ σελήνης ταϋτην την

ανισότητα έκτελοΰσιν · ου σχάνδαλον παρά βεοΰ

ώρισμένον ', αλλά της ακριβείας ταύτης εκ θεού τε

ταγμένης , κατά την πάνσοφον αυτού διοίχησιν, ην

έχαρίσατο τω Ιδίω αϊώνι, τους ορισμούς τάξας <Ύ<·-

στήρων τ ε κα\ καιρών, κα\ μηνών, χαΐ ένιαιιτών,

κα\ τροπών, χαΐ προνοητικοϊς άνΟρώποις ' εκ της

αύτοΰ φιλανθρωπίας επιμελείας.

ΙΓ'. Του γαρ ένιαυτοΰ (25) χατά τον ήλιακονδρό-

μον πληρουμένου εν διακοσίαις * έξήκοντα πέντε

ήμέραις χα\ ώραις τρισ\, συμβαίνει, δια τδ την ιελή-

νην ποιεΐν τον ένιανιτον ήμέριις τ" πεντήκοντα τέσ-

σαρσι, λείπεσΟαι τω μεν κατά την σελήνην δρόμω

ϊνδεκα ημέρας κα\ ώρας γ*. Κα', τψμεν πρώτω ένιαυ-

ι!ι·Γ;ί!ιι·.ιΐι' ρπιΐι·. <:ι, ΐπΜΐιι ίιι ιηιιηιΐιιηι ίηΐΐ'οιίιιχίΐ

ΕΙΙΙΐηΐ, ( Ι1ΙΙΙ ΜιΙ;·ΠΙ!1Ι, Ιι·|·]]1(··ί| :!ΐ|!Ι!1 , 30 ΪΙΙΙΊΙ ·ί II III ,

::ηιιοπί!ΐι. βοΙ&ΙϊΐιΟΓίπηφίβ Γ3133 νϊοϊδδίιιιιϋιιοδ (Ιε-

$<τϊρ$:1 : ίϋ ιρηι.Ι δΐιιηιικυ ρρίδιίοηι ίη Ιιιιηκπιιπιι

ι;πιιι> ι ιιΐ'ϋ' 3ΐ· ρΓΟνίϋεηΐϊχ, ιρι;ι' οχ ϊΙΓιυδ Ιχίηίβΐι'ι-

I .;ίι· ρΓοΩοίβείΙΙΙΓ, ιΚΊπ-Ι ιΐΜ'Πΐιϊ.

XIII. Ν. ιιιι (·ιιιιι 3ηηιΐ3 $εειιικΙυιιι δοΐϊδ πίΓδίιηι

«,ι ι ι,\ν (ΓιΐΊΐιΐδ 3ΐΐ]ΐιο ΙΙΟΓΪΒ ΐπίχΐδ εοιηρΙθ3ΐιΐΓ : ίικίε

Αϊ, πΐ, φΐ(>ΐιί:ιιιι Ι:ιιι:ι ΐΊ.Γ.ι.ιν ιΐϊεΐιιΐδ 3ηηιιιιι δΐιυηΐ

;ι1)3θ1νίΐ, (Ιίϋϊεί χι 3ΐφΐο ηοΓΜ ΐι·εδ δΐιροι·$ίηΙ. Ιΐη-

<;ικ· ρΐ'ίιιιιΐί 3ηηιΐ3 ορ»(·Ι3ϊ, φ!3δ νοειιηΐ, Ιι.ιΙιιΊ χι,

οιιηιΐιοπδ ιιι ; βοοιιηιΐιικ, (ΙΊθ5 χχιι, 1ΐθΓ3$νι ; ΙοΠϊιΐδ,

χχχιιι, Ιιοι·35 ιχ. ΰ«ιη οχ ιΓιοπιιη δΐιιηιηα β τφ γίνονται αϊ καλοΰμεναι έπακτα\ Ινδικά, κα\

ώριι τρείς· δευτέρω έτει ήμέραι εΓκοσι όύο, ώραι Ιξ·

τρίτω ένιαυτψ ήμέραι τριακοντατρϊϊς καΐ ώραι 6'·

χα\ τέμνεται 6 είς μην εμβόλιμος καλούμενοι. Έμ-

βολιμεύονται γαρ αί τριάκοντα ήμέραι. Τπολίίπον-

ται δε ήμέραι τρίϊ;, ώραι θ'. Αϊτινες, προστιθέμενα»

ταΐς εν3;κα ταϊς άπο τετάρτου Ετου:, καΐ ώραις τρισΐ,

γίνονται ήμέραι ιδ*, ώραι ιβ'. "Αλλων ένδεκα προστι

θεμένων, κοΛ ωρών τριών, γίνονται κε' έπακτα\, κα\

ωραι ιε'. Κα'. τω Εκτω ένιαυτφ προστιθεμένων άλλων

ια' του ϊτου;, κα\ ωρών γ1, γίίο'/ται ήμέραι λς^, χα\

ωραι ιΐ|'· αϊ ποιιΰσιν έμβόλιμον μήνα Ινα. Καΐ

ένεβολεύΟησαν χα\ κατά τρία Ετη μήνες δύο· τοις

πρώτοις τρισ\ν ίτεσι μην εΤς, κα\ εν τοϊς άλλοις τρι-

1 Ρ. σκανδάλων ώρισμένων. * Γ. προνοητικής ανθρώπων. 3 1ιθ{[. τριαχοϊίαις.

Π110Γ031ΛΠ5 ΙΙι€ΙΙ5Ϊ5 ΟΙΚ15 (Ιϋϋΐΐΐ ίΐΐΐΐ', Π

ίΐΙ50ΓΙΙΙ11ΙΙΓ. Ιϊι'Ιίιρίϊ ΜΙΙΐΙ (Ιίι'ίί III, 1ΐ()Ι;ι! IX. ί,ΙΠΪ (ΊΙΐη

χι αηιιί IV (1ίοΙ)ΐΐ5, Ιιοΐ'ίβ ιιι (·οη]ιπιι·ΐί, <Ιίι·$ ο ιιΐίΐ'ίιιιιΐ

ΜΥ, Ιιορ38 χιι. Αιΐϋίΐϊβ ιΙο'.ηϋΒ ηΐϋβ χι ιΓΐΒΐιυδ, Ιιο-

ΙΙΜ(ΙΙΙ· ΐΐ'ϋΓ,ι-;, βρΰϋΐίβ χχν, 61 ΙιοΓίΓ χν οοηβυΐ'β11"1·

δϋχίο ιίειηιιιη ίΐηηο χι αιιιιιιΐβ ιϋιΊιιΐί, ηΐΐ]ΐιβ Ιιοι·ί$

ιιι βοοοιίοηιίΐΐϋδ ιϋβ8 οοηΐϊ ΙΙΙΙ&Γ νι οΐ χ'χχ, οιπη ΙιοΓϊδ

XVIII. Εχ ϋδ ίηΙ.Μ <·;ιΙ:ιπ* :ι!ΐι·Γ ηίΟΙδϊδ 6ΧΚΪ81ΪΙ. Αι!

Ιιιιΐίΐ' :ικι Ιιιιιι Ι&ΤΙΪΟ (-ιιίιρι.· 3Ι1Ι1Ο ΑΐΐΓΐΙΐυΙίδ δίηςίΐΐϊδ,

ΐΐΐΐΐ) ΙΙΙΟΙΙΒΟδ ΙΙΙδΟΓΜΙΙΙΙΙΓ; 113111 ρΓΪΟΓΪ ΐΓΪβηΐΓΐΟ 81111$

ιιιπιΐδϊδ :·,Γ<·πΙϋ ; ρο&ΙϋΓίοΓί ρβήιιιΐο δυιι$.

326 οχ ' ρ^ρ'Ίϊ 'Ί'5 ''|Ρ8 ν|. Ι"0"1* χνι" ;

VII 3111103 ΙΙΙΙΐΙϋΙ108 ()ΐΐ'&, ||ΟΓ35 ΙΚ5 3(1]ίθϊΐ. ΚίΐΙΠί

«ριιιΐί ι·ιιι>ιι ρΓ(ΐΠεΪ5ΐ'ίΙυι·. -Νυιιε

:ιο (Ιί>ροδίιίοιιειιι εχρ'ίεαΐ, ει »ιΙ ίοιιΐε»

Ιιιιιι ίΐιΐΓΐιιΙιΐ, ρΐ'ορυϊάυ ^ιιηοπιιιι ρΓΐιε, ίη ηυειη

8ΐιιιίΙο$ ΊΙΓι ιιιοΐιΐδ ίηιΊιι-ι χφίαϋιΐί ν<ΐΓΪεΐ3ΐε Ιεηιρβ-

ι.ιιιΐιιΐ'. ϊ'.ιι Γ.- Ι ικ ΙίΐΓΐΐ'Π-, ΙιιΙΙ.ΊΓΙδ, $γΖ)·^Ϊ3$ ι-ιιιιι-

|ι!«·\.ι ΙΙΟΝΟΙΙ Μ ηοιΐ3ξϊιιΐ3 : ίη ηιιίΐιιιβ Ιπ:$ δΐιηΐ εηι-

!ΙΙΙ'ΙΙΙΠΜ· ιιι 3ΐιιιΐ8 νιιι ηίιηίΓυηι 3, 6 ει 8. Μυιηεΐ'ΐι$

ιΐιιοι ίΐιιι .1ιιΊ:;ιιιιΐι·.ιιιι ΙιΙδΙΙΌΓυιη ιικιιΙΐΝ ; 3111111$ Ιιι-

ιι:ιι·Ί$ ϋθιιιιιιυηί$ Γι,". 1 ιϋι-ΐΐϋκ ρηϋοίδϋ (ΙεΓιηίΐιΐΓ. Ιΐ3-

ι|ΐιο ;ι!ι :·ιι1.ΐΓΊ Οίϋϋιΐδ χι ι·ΐ ιρι;ιιΙΐ';ιι<ΐυ δυρβΓΐΙυρ. Αη-

ΐΐιρΓίδδίιιια εδί υϋΐ3ϋΐει·ίδ ιδία, εΐ 3 Ορχεϊδ ηΐίπι

;ι ν.·|·ρ:,!;ι : <]113ίΙΙ Γ;ΙΙ|ΓΙΙΙ ρ!:ιιιι· ι:ι ίιιηΐ', ιρι;ι ΙΓΐΟ Ερί ·

ρΐιιιιιιαδ, οχροιιΚ ϋϋΐπΊιιιΐδ, νοίιΐϋ εΐ εηκίίΐιΐδ $ΓΓΪ-

Ρ'.ΊΓ, ρ:ΐ£. 129. Οιι]ιΐ8 ίιινϋΐιΙυΓειη ϋίεοδίπιΐυηι IV-

ι.ι'ιΐιιιπί ('.«'!!-, (ΙΓΚϋΚ Ιπίΐ. Κι Ί Ι Ι ' : 1 1 1 Γ 1 1 1 , 'ΙΐΙΙΐΙι' \ί[ί|Κ:Ι.

(2ο) Του γαρ έηαυτοΰ. Ρ:ΐδΐ·Ιΐ3ΐί$ (Ιϊεί ν3ΐ·ίεΐ3δ (; φΐ3ηι ί,ΊΊΐιϊηιιΐ.ι- , δίνε Ιιεοεηο^εοβείοπϋοδ. Εΐοηίιη

οΐ ανωμαλία εχ δοϋ» ει Ιιιιια, ϋΐ βιιΐο ιϋχίι, ίιΐίε- Οίρηγ$ίιΐ3 Α1εχ3ηϋΓίη(ΐ8 οι·1:ιοΙβι·ίιΙί8 ταηοιιειη ϊιι-

ιηοιίυηι δΓιΐυίΐ. Ιΐίρροΐνΐιιβ νεηο Ιιεοε;ε(Ιι·ο3ο(επ<ΐ3 , (|ΐιαηι ίη

1ίΙ)ΓΪ$ Ι)ιΐ ι'ΐηι'ίιΊιιΙ. ίοηρ. δε3ΐϊξβΓ εχροΐΐϊΐ. Οιι:ι><

οιηηεδ ιηείΐιοιίοδ ροβίΓοιιο ειιιιε3ΐ1εε3βΐεΓίί> εχείιι-

βίΐ :ι!ι ΑΙεχ3ΐιϋπιΓι$ «Ι Αηπίοΐίο, ηοιι ί!1;ι ςιιίιίοιη

Γ\(·<ιμΊ:;ιΐ;ι, ιιι ;ι;ΐι·π:η ρπκΙεηΙεΓ ρΐεπίφΐε ΚίτίρκεΓε :

ηιυΐΐο νΐ'Γο ιιιίιιιι$ .ι!ι Ειΐδείιϊο <.;ε33Γϊειΐ3Ϊ ιτρεπα,

£6(1 31) ϋ$ οιηιιίΐχΐδ α<1 υβιιιη Ρβδοΐοΐίδ ΐπιιιβίαΐα. Ιιι

οεΐαείεπϋεδ 3ΐΐ3δφΐβ ονοΙοΓυιη ίηιιϋΐεδ Γυπιΐ3ΐ

ρ.ιιιΙ:ιΐίιη οΐΐδοίενυτυηΐ. Ουηηφαηι ηοηιιιιΐΐοδ 3(Ηιιιε

Ι'·:Ί!;Γ (ειΐΐροΐ'ίΐιιΐδ (>(·13ΕΐϋΓί[1:ι$ Π'ίίπιι^Μ' ΙεδΙηΐυΓ

ϊρββ ΙίΙ). υ* ΐαιιρ. ταΐίοιίί, εβρ. 44. 8ειΙ ραα(·ί <ΙΙΐ

ΙΊ ;ιιιΙ εΐ θ1)8ΟΙ1Ί. ΟΐΙ3Ι11θΙ)Γ8ΙΙ1 331Ϊ8 Γ(ΐιιιιΙι·'πι ιηίΐ3ΓΪ

ηηη ροδδΐιιιι, Ερίρΐιβιιίυιη 1)υε Ιοεο »<1 Ρ3$ε1ι»Ιειη

ηιοίηοϋιιιη εχρίιεαηίίαιη $οΙίυ$ οεΐηβίβπϋίδ ιηεη-

ΐΊ«η»ηι Γε. ίδδο, εΑΐηηιιβ ΐ:ιηι ϋίϋςειιίεΓ εχροδυί$δ(·,

φΐ.131 ΙΙΙΙΓ 11113 Ι!:ι\· Ιι:ιΙιιιιιι ιιι:ιιιιΐι·ιιί.ΐΓΐιιιι (1ί$ι·ίρΙίιΐ3

ιυιιΐίηοΓοίυΓ. Ν:ιηι ειιηο3(Ιεο3εΐει·ί(]ειη Ιιοο. Ιοοο ιιο

εοιιιηιεηιοι·»νίι φΐίιΐϋΐη. Τ3ΐι:εΙδί ΝΗΜΊΙΙΙΙΙΙ ΜΙικΙ

ι|ι·ι·|·ι·1ιιιιι (1ε Ι·Γ|Γ!ΙΙ·;Ι!ΙΙ|ΙΙ Γ;ΐΜ·|ι;ιΙι· Ι;ιιιΙορ τι: ρρ,'.'ιΐι-

'·· ι, εΐ ;ι1ι 1ι;('κ·; ΙΙΊΙΙ ιΐιιι ιιι^πΐι;· ίηιρυιίεηΐίβςυε νίιι-

ιϋι·;ιΐΊ· $Ιιΐι1ε3ΐ. Λΐιριι; ιιιΙΓιΙ 3(1 ΙΊ>ίί ίΐΐϊιΐδ θΓ(Ιίιι:ι-

Ιίοιιειη ίιΐδί^ηίυδ 3ϋ ϋΐα κνηοιίο ρΓοΓεείυηι 631,

φίαιη ιρκι:Ι χιχ «ηηοπιπι ι·ίι·ειιΙο εοιι$1ί(ιιΐο <1Ϊ8$Ί-

ιΐϊιιιη οηιηε 8ΐΐ9ΐιιΙΙΙ : ιρκιιΐ Ιιίδ νπ-Ι/ι·, ΐε$ΐηΐιπ· ΑΙΡ—

Ιιποδίιιβ: Ιηιετ ΐΐΐα βάβί, «1 νετα ϊια αΛηΐΓαηάα άι-

^^^Iα, «ΐίαηι αιρβτ (ώΐΜίαΙι ηΐίΐηοηιΐη, ^οη^^ΐ^αι^ι

ΙΐίτίΐίαίΐΗί» <··ιΙι·ιιΙιιιιιΙί ιιίπϊ, ίΐαηι ίί ηονοη αηηο

ΙΙΙΙΙΙ ιΊ-Ι!, φ'ϊ,' ταΐίοηα», ΐΐ ι//.·κ.ιΐ Ι//ΊΊ//Ι/ΚΙ/Ι ,ΊΗί*/ι·ι·: ,;

ι·ίι·ι·ι:!ιιιιι, ιΊϋ. Νίΐΐίΐ εΓ3ΐ Ι^ίΙΐΙΓ, (|υθ(Ι ιπ.ιιΐΓΐιι εΐ »!)·

$ιΐΓ(1·Ίιΐι ουΐηεΙεΐ'ί(Ιϊ$ ρβΓΪοιΙιιιη 3 δίΐιι τενοεβΓεί Ερί·

ρΙκιηϊιι», (Ιιιηι εριιπιιυηβηι ε^οΐί Γ:ΐΜ·Ιι.ιΙι* ιηείΐιυ-

(Ιιιι:ι, εΐ 3 ΟαΙΙιοΙίπίδ (;'!·ι·|ι!;ιιιι 3(1νεΓ$ΙΙ3 Ιι:ι·;.·:ί· ι·>

(ΙβιΤηπιΐ. Νέο ηεουΐ'ηΐϊοΓ ε!>1 8οζηηι. III). νιι, εβρ. 18,

φΐι ΡΛΐιιιΙοιη οιίαείΟΓίιΙειιι 3(1 Ρ^ι$'·Ιΐ3ΐί$ η<*§(>ΐϊϋΐιι

δίθ :ιι·ι ηι-κικι.Ί.ιΐ, ,ι:ι:ι ] ιιίπ,ι>ιΐ::,· δίϋεηδ Γ3ΐίθι;ίΐΐϋ$

( ιι;η;;| ίΐι- ,,.·!ι ,ι;ι< ι.ιΐ.

ϊΐϋϋίιιιιι ΟεηδΟΓΪηιΐδ Ι:·ι Ίι . 5ι;(1 εβϋειη, ιιίρυΐβ νίΐίοδβ,

(·:ι-,:Ίμ;ΐι;ι δ.υρίυδ εΐ ίιιΙι·ι·ριιΙ:ιΙ:ι Γιιΐΐ. Εΐεπΐΐη οεΐϋ

3ΐιιιί Ιιιιΐ3Γ(.·δ, (υ. ^ Γίΐϋι^ιπιΐ Ιι'ΐι- 29-23 1;2. Οιιηι·ε

ΟίΟΓΪδ ί!Ι:ι :« Ιϋ' >1 3 Ιιΐϋ,ι 1 1 ιιιοιίιι δΟΐί'Ιο ι! Ι(·, Π ΠΡΓΪδ

Γιτε 12; ιΐ3ΐη 3}'ζν§Ϊ3 Ιυιιαρίδ (Ιίεβ 1ι:ιΙΐι·ι 29, ΗΟΓ. 12,

•Ί Ί'; 3ΐιιπι$ Ιιιΐί3ΐ·ΐ8 ιΓιεβ 554, ΙΙΟΓ. 8, ΛΜ', 38", εΐε.

: ο<·ι.·ιΐ'ΐ!τι·ί Ιυη3ΐ·Ϊ8 (Ιίειιιηι εδί 2923, ΙΙΟΓ. 11,

ί·1ΐ'. Οικιιιι οιι ι·;ιιΙΜΜίΐ ροδί Ιιι·ι·ι·;Γ,ΐΓΐ·:ΐιΊιτί(Ιι·ιΐ!,

(1»38 οθ3εΙεΓίϋθ3, :ιρρειιϋίεε$ ϋίεβ ι π·-, ίπίερ-

ι $ο!εΙ>3ΐιΐ, ςιιο βεφίειιΐϊδ οθ3ηΐεΓΐ()ί$ ηεοιηκ-

ηίαιη ;ιΐιΊιιμιτι·ηΐ. δεϋ ειιιη Ιοίίϋειη (Ιίυϋιΐδ 3 βηΐίδ ι·«-

Ιίιιιιίΐιη^',ιΐ). ΓΙ·:Ι; ι·ιι1, ίη νί^βΜηΐΙί Οϋ1ϋ(.·1β|·ί(1β ΙΙ1βη861Ι1

υηυιη ΐΓΐεειιβίΊυιιι ειρυιι;;ιΊ)ηιιΐ, ίΐ3 ιιι οε!3εΐεΓί$

ιΐι.ι ΙΙΙΙΙΙΙΙ'ΙΜ ιΙιιιΐΜ πη',,ιιΙΐίΐι,Γΐι.-, ηιειΐ3Ε3 Ιι;:ΪΊΊ<Ί- Ηχο

ϋειιιίηιιβ, ψιχ αΛ'Μ Γιΐδίιΐδ εΐ ορροΠιιιιίιΐδ ΐι·3Γΐ3-

Ι)ίιηυδ. 1'1>ι ΙιιηαΓβιη βρικί βΓ3βιθδ Βΐιηί ρορυΐβπβ

(ι|]'11ΐ;1111 Ι'ιιΙΙΐΓ.Ι δε3ΐί§ΟΓί (Όη]θΟΙΙΙΓ·1$ ί)ΠΊΐΊΙΚΐί)ίΐ111Ι3.

ϋοιιιρεΐ'13 ριη οεΐ3ΐ.·ΙοΓΪιΙυιιι Ιιιΐιο, θΓίβ(,·ί βϋριι-

Ιΐ63(1εε3ε(βι;ί(ΐ3$ οΐ 1οηςίοι·Ϊ8 ηιιιιί δρ:ιΐί;ι οοιιΓιΐβο-

ι ιιιιΐ . δίϋ ιιριιιΐ Οι|·Ϊ8ΐί:ιιιθδ ίιι η. ; ιιΐκι Ι',ι^, ίι.ιΐι ρι ί -

1)111111 1ΙΜ1Ι |Ι,ΙΙ Ι ( ΙΙ'ρΙ,Ι' 1>ι Ι.!Ι Ιι'Ι !ιί -, 13111 δίΐΙΙρΗεΟδ,
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σ\ν ίτεσΊ μην Ετερος. Κβ\ πζριλείπεται άπδ των έπ-

«χτών ήμέραι 2ξ, χα\ ώραι ιη'. Προστιθεμένων δϊ

ϊούϊιον τψ έβδόμω Ιτει ταϊς ια', ταϊς από του Ετους,

χα\ ώραις τριΛ, γίνονται έπακταΐ ι", ώραι κα'. Τω

Ά ίγδόω ίτει προστιθεμένων πάλιν των ια' ήμερων,

<α\ ωρών γ*, γίνονται ήμίρα·. χη' έπακτα\ καΐ ώραι

κϊ", αϊ ποιοΰσιν ήμίρα; β'. Εκ τούτων των ωρών

προστιθεμένων ταϊς κη' ήμέραις γίνονται ομού λ'.

Καΐ συμβαίνει κατά τον ϊγδοον (26) ένιαυτδν εμο'ο-

Λίμεϋΐσθζι τάς λ' ημέρας, τον Ινα μήνα εις τα δύο

ϊτη· χα\ ούτως κατά πε^ίοδον όκταετηρίδο; ενενή-

χοντα ήμέραι, αϊτινές εΐσι πληρέστατοι εμβόλιμοι μή

νες τρεις, οι γίνονται κατά τρία Ιτη μην εΤς,

χι: χατά δύο τα υστέρα Ετη μην είς. Εν τούτοις

τοϊς τρισ'ιν εμβολίμοις (27) των τριών συστάσεων

νοίς, χα'ι τοις άλλοις.

ΙΔ'. Εντούτοις ήδιαλλαγή παρά τοϊ; προειρημέ-

νοι; Αϋδιανοϊς γίγνεταΐ' χαΐ πλανώσιν άνδρα; κα\

γυναίκας, έντούτψ τω μέρει σεμνυνόμενοι κατά την

παράοοσιν της απαρχή; έπιτελουμένην, και κατά την

διάταξιν των αποστόλων, μηδεμιδ; ακριβείας ' προσ-

έχοντες, μηδέ επισταμένοι τδ σαφές τη; εν διατάξει

των αποστόλων επιμελείας, ή"ς έποιήσαντο, ου δια τδ

πάντως άγειν τους Ιουδαίους μετά ακρίβεια;, αλλά

δια το έκτεμίιίν την φιλονεικίαν των βουλομένων

καΟ' εαυτούς ϊκαστον έπιτελεΐν, καΐ μη εν ομονοίϊ.

"Εν γαρ Πάσχα Χριστδς βούλεται, χα\ τούτο λογίζε

ται, χα\ προσδέχεται τον άφιλονείκως έπιτελοϋντα,

μέντοι γε μετά των μ;τά ακριβείας ποιούντων, με

τά πάσης της αγίας Εκκλησίας, της κιτά πολλούς

τρΑπους την έορτήν άγούση;. Κα\ εί μεν άπδ Κων

σταντίνου έσχί.τΟη τί> Πάσχα, πιθανόν ην τοις τούτο

συχοφαντοΰσιν έ-ειδή δϊ προ του Κωνσταντίνου τα

σχίσματα ην, χαΐ ην χλεύη, Ελλήνων λεγόντων, κα\

1 (]θΓ. μηδεμιά άκριβεία.

(26) Καϊ συ^ιβαίιτει. κατά τό>· δ-^-δοοτ. ΡΓΓ.-,Ι

ηεΙ.ιΠοπιΓι 8ι·<·ιιιΐ(Ιιιιη ιιιοιίίοβ ιηηΐιΐι 3ΐ1 βοΐίϋυιη

ηιεη86ΐη Γοπιρίοικίιιηι ΙΓι.Ιιπιιιι ΓΟΓΟ. Ναιιι ερ3ΐΐα!

.(ΐιιιι «κ.·ΐανΐ δΐιιιΐ χχνιιι, ικΐιΐΓΐπίϊ Ιυιιαι·°ΐ8 3εευι·3ΐ3

ιΐΐι-πιιιι 0812925, II, δΐ'ι Ιιοο 081 Ιιοπιπιιιι !',·Ι·Γ ΜΙ,

ιιΐ :ιίί βει>ιίηιΐ8. Ιΐ3ηιιε ιιιίηοΓ οι ο» Ι3οΐεπ8 ΕρίρΙια-

Ιΐίί ΙΐΙΙΙΙΙΓΙ Ι» 1·|Γ|ι·ΠιΙι· Μ'Μ| 11 ίιΐ Ιι'. Εΐ Ι.ΙΠ1ΙΊΙ ρίΜίι ΙρΊ -

ΙίΐΙΙΙΓ πιιΙιιιΙΐΜίΜΐ·,, ιριικί ιιιιιιΊιηιηιι ;Ι!ΙΜ! ιιΐι ίιιΙ<·;-ΐ.ι

8νζνςΪ3. (,ΐιιιι.ί ι·ί ί, ι [ΐι ίη εηιΐ63ΐΙ«Γ.ιι.·ΐϋπι1ι: ΒΟΓναιυΓ.

Ν ιιιι εηιΐΐϋΐίδπιιιβ ιπΐίιι·. αΐι ΛΙοχ:ιιΐ(1ι·ίιιί$ π Ι,ιιΐι-

ηίβ < ι ίη ιιιιπιι 3ϋεο ονοΐο, οοΐανο »ηηο ι·οΙΙοοαΐυι·.

Π, ΐ;ι\ι., :πιρι;ΐ!ΐι, ΠΟΙΙ ΙΙΟΙΙΟ : Οίδί ι <ιι:ΐΓ;ιπιπιι 1113-

Ιΐιπιι.ιΐίπ ιριΐιΙ:ιηι βι·ιιιΙίΐί88ίιιιί 3ΐ: οοιηριιΐοηιιιι Μ-ΙΊ-

Κ(01*68 388υΓΙΙΙΙ(. ΠΐΙΟιΙ ΐΐΙ\'ΓΓ8ΙΙδ ίΐΐοδ 1:|Γ\ ίΐΓΓ Ιιιιί'.

·' Ί ϋειιιοιΐ5(Γ3ΐκΙιιυι ο&Ι. (Υίιΐε 1)ι$$οι(ϋΐίοιιοιιι 1)ΐ

<1ιιΙ>!ϊϊί ι·ΐ|ΐ·/.ι βΐ ΐιηίοΐίίΐηοηιηι ηιΐίυηβ, Ιιιψίδ βιϋ-

1ϊοηί$ (οιιι. III, ίη Αρρεικϋου Ι)ίί>5ΓΓΐ;ιΙίοιιιιιιι. Ειι.)

(Ϊ7) ΈΓ τοί'τοις τοις τρισίν ίμβοΛίμοις. Νο Ιιυο

<ΙΙ;ΙΙ!ΓΙΙΙ ν. πιηι, .ιιιΐ 83(1$ :ΙΓΓΙ;Γ:Ι!Ι; ι) ί·.· Ιιι ίιι : ι (1ί$$ΟΙΙ-

ΜΟΙΙΓΙΙΙ (!ΐιι!ΐ.·ιπ, Ι|ΙΚΓ ΟιΙΊΚΐίίΙΙΙΟβ ΙΙΙΙΟΓ 30 ]ιιιΙ;ιο>

οΐ οχΐ6Γθ$ ίηΐειχο58θΓη(, Ιιοο 08( Ιιχτεΐίοοδ Τοβκα-

ι·β5ε;ειΐ6(·3ΐίΐ3$, 3ΐιΐ <|ΐιί ίη ρΓίιηί ηιοηβίβ εροείια 3

Νίεχηο ι.:,:·ι;ιι· ϋί8οειΙοΙ)3ΐι(, <|ΐΐ3ΐθ8 Ιι3ΐίιιί εΐΟοοί-

<Ιεη(»Ιβ8 ρΐεπηιιο αίςιιο ίη ρπηιίβ 5οο(ί Ιιιπ πηΐ, ίιι

ιήΐιυβ "Γΐ:ΐι·ΐπ ι:1.!·; ειιιΐιοΐίιιιίβ ϋοηβίβίεΓβ. ι ϋιιρίυχ

;ψυ(| Ι,Ιιι ι-Ιι:ιιι»Ν Ι'.ΙΜ Ιι.ιίι^ (ΙορΓβνβίίΟ Ιιιίΐ : :ι!ΐ(·ι :ι

Ι·]. ΙΙΓ / ί.ί.ΐϊΐ .ι εΐ Α8Ϊ3ΐίοθΓΐιηι ρΐίιιι ρΓορηία, ιριϊ

ΧΙν Ιΐΐη.Ί, (|1.:ΐ!Π 1ιΙΗ]Ι|ι· III Γΐ',ΐίβΙΙΙ !ΙΙ( ΙΙΜΓΙΓί, Γ.ΙΜ'Ιι.Ι

0«Ιο5Γ»1»»ιιΙ ; :ιΙΐΐ'ΐ·;>, (|ΐι.ι· ίη ρΓίιιιί ηιοικίβ ΙΙΓΟΙΙΙΙ; .

ΙΊ.Ι ι οιιΐι .ι Γ,ΙΙ: ΜΙΓΙΙΙ ι (ΐ;ιιιι,ιΚ.·ιι·1, ιΐιιΐϋ ιΐΐ,ιι.ι ι·|!ι:ι..

Λ ι ΙΜΙ-ΙΛ- χνιιι, ΙΙΟΚΓ χχι. Τιιιη νιιι αιιιιο χι πΐΓβιΐϋ

ϋίυϋυβ, Ιιυπϋΐρΐΰ Ιι·ΐΙ)ΐι$ 3(^ιιηεΙΪ5, νιιι βΐ χχ ϋίο-

ΠΙΙΙΙ, :ιΐ(| ΜΓ Ικιι·;ιπιιιι XXIV (·ρ:ιι·|;ι· πιΜί-Μϋ! π ι1 ; ΙιΟΓ.ϋ

(1ίε8εοηβ(;ίιιιιΙ(1υθ8. ςυί χχνιιι ϋΐι.·, 3ΐιηυιηει·αΐί, χιχ

ιϋι·>. δϋΐϊϋοδ οοιιιρίεηΐ. (^ιι;ιιν νιιι αιιιιο χχχ ιϋι>$ ίιι·

Ιι·π αΐ.πιΐιιι·; ι·1 1ιίι·ιπιίιιιιι ί$1υι! ηΐϋιΐδειη Ιΐ3ΐ)ϋΙ ιιιιιπιι :

3ϋοο(]ΐιο ΐ(ΐΐ;ι ί!Ι;ι ρεηοϋυβ οεΐ3ΐ·1ι>ι·κ·3 ι1ι>·:, δϊΐίί

ν'ιπιΙί(·;ιΙ Μ:, <|||'| ηΐΰΐ!8ε8 ϋιιΐίιΐικ ι·!1ίι ίιιιιΐ III, ηίιιι'ι-

πιιιιρί'ίιιιι.ί ι!ιιιιΙιιι> ΐΓΊοιιηϋ$$ίηςιιΙΊ$ ηιοιι^οιη πιιιιιιι,

Ιιίι-ΙΙϋίιι ίΐ'ΐΐΙι-ΙΙΙ Μλι|ΙΚ·Πΐΐ! 1ΙΙΓΙΙΛΓΙΙΙ ΙΙΜΙ1ΠΙ. ΙΐΙ ΙΓΐ .

ίιιΐΓΐ ι·;ι!;ιι ίΐιιΐίί Ι1ΐεΐι$ϊ1»ι$ , ιρι'ι ΐΓΪρΗι-Ί ι'.Ι.ι

ΟΟΐΙβεΙίΟΙΙβ εθΙΙ5ΐηΐΐΙ, ,|ΙΙΙ|;ΓΙΙΙΊΙΙΙΙ Γ;ΐ:.ι·ίι;ι ,

3 ΟΙιΗϋΓιαηοηιιη εα·ΐΰΓθΐ·υιιι<|υϋ Γα^ι-Ιιαίε (Ιίνοι-

$υιιι Γ-,Ι.

διαφωνεί τδ Πάσχα παρά Ίουδαίο-.ς τε κα\ Χριστια-

|; \ΙΥ. Ι!,η· κϋΐιΐ ίιΐ(]ΐπΙιιΐ5 Λιιιΐιαιιί ,ιίι !\π !Γ-:.Ι (Ιί$-

δι'ιιΐίΐΐΐιΐ ; ί|ιΐι·ιιι Ιιΐ βΓΓΟΓβΠΙ ΥΪΓ08 ρεπίκίο :ΙΓ κιιι -

Πι·Γ£8 ίηιΐιιειιιιΐ, ιΐιιιιι Ιΐ3ε Ίη ρΐΓΐο μΙοι·ί:ιΐιΙιιι· νι-ΐοΐ'ί

£6 ΐΓ3(1ίΓιοηϊ οι ηροίΙοΙοΓϋΐιιϋοεΓΟίϊβ ΜΙ$Ϊ$Ι«;ΓΙ· ; οιιιι

ίιιΐιτίιι: ΐιίΐιίΐ Ιΐοε ΪΠ ΐΜ-μο! ίη Γ:ι^1ΐ",::ί!ΐιιι :ιπ !ΐι ιιΐιιιη-

ςυβ !ΓΪΙΓ:ΙΜΙ, Ι;ΙΊ· Μ·ιίιι!:ιιιι ΪΙΙ.ιιιι :ιριι>,ΙιιΙιΐι ιιιιι III Ιϋ/

οηπβΐίΐιιΐίοιιε (Ιίΐί^οιιΐίΐΐιι ϊηΐεΐΐί^αηΐ, ηιΐ3ΐη οο εοιι-

Μ!:ΙΙ :ιιΙΙιίΙ)('ΐ:ιΙ;ιηι ιΐΐι ρυΐαηιηι, ηιιιι (ριοιΐ ,ΙικΙ.ι ι

ηρΐϊηιβ 30 ΒΪΙΙΟ ΟΠΌΓΟ ίιι 111α οο!ί;1)ΐ·ίΐ3ΐο νοΓ83η·η-

ΙΙΙΓ; 8(·(1 ιιΐ εοΓυιη ρΗΐίικκκιιιι Ι·Μ·|ΙΚ|.·ΙΤΙΙΙ, ηιιί,

εοιυηιυηϊ εοηβοιιβϊοηε ^ρρείπ, Βυχ <|ΐιΐ8ηο6 νιιΐυιιταΐϊ

ι»· εοη&ιιείικίίηί Μ·Γ\ ίιο ιιιηΐίοιιΐ. Είοιι'ιιιι (,ίιι ΙΝ-Ι,Ν

ιπιιι,η Ι';ΐΝ(·Ιι:ι αϊ) οιιιιιΠιηκ υ1)5θ|·ναΓΪ ΐΊΐρ'κ-ιιβ, Ιιιι]ιι$

υηίαβ ΓβΙίοηβΗΐ ιΐιιείΐ : ει ειιιη ηρρι·οΙ>»1, ΐ|ΐιί, οιιιιι»

(Όΐιίοιιΐίοιίϋ ρο$ίΐ3, πιπί ϋ$ εεΙ«·1)ΐ·;ιΙ, ιμιί (·π ΙΙΝ-Ι

^ ιη.1111 ί11ήΐ8 ι·3ΐίοιιειη ΐιιειιιιΐ, Ιιοε ι-βι ουιη Γι .·!,- Μ,Ι

ι::ιΐΙιι>Ικ .ι, ηιιχ ν3|·ϋ$ ηιοιίίβ Γι.-ϋΐιιπι ίΐΐιιιΐ ίιιιΐίϋίΐ. ^ιιιι

ΥΓ10 δί 3 Ι'.ιιπ.·.1.ιιι:ί;ιί ΐΓΐηροι ιΐϋί-, ρι·ίιιι;ι οιιιιιϊυΐα

;ιιιΐονοι·ΐΓΐ)αΐ : ηιΐοο ηΐ χιν Ιιιιιη βΒςιιΐιιοείίυηι |ι·,>·

»·ι'.Ιι·η·ι. Οικιιιι διαστρογήν ηη\ο ΓΙ ιι·ι ι- εηιιιιιΐηύαιιΐ,

ιιΐ ίη !ι·ι ιιιίιιη ϊ|'Μΐ, &ί ίιι Οοιιιίηίΐ'ίΐιη ίιιι-ίιΚτοΙ, ι·ο-

ΙυϋΐΊΐηΐε ΓιιιιξΟΓεηΐιιι·. ΙΊ^ΐιτίοιτ-, ίΜί,ι-ιιηι ϋοοοιιι-

1ιιι\('Μΐι:ιΙί ι·ν<·|ΐ), .ΙιΙιΙ^Γΐιπιιιι Ϊιΐϋ13|·, ιιίΓΓΓίιΙιΐ!·, ίη

ιΐιικίιΐι^ ιΐυηϊηχηΐ πιιιιίί :ι!ι ΑΙβχ.ιηιΐΓΪιιίβ ϋΐ Ν'κίυιιιι

Γ,.ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΜΙ' ιΙί>ΜΐΙι·1'.ιιι1, Ι·_Μ·|Ι> ηίιιιίπιηι νιι »(: χιχ ;

ΜΙΜΗ 1ιιιι;ιι ι ενοΐο, ιιοΐι αιιτείβ ηυηιυΐ'ίβ υΐεΐιηιιΐιιι·.

Ιΐ3<]ΐΐϋ ΐΓΊΙΐϋϋ ΓΜ-ΙΪΝ ηΐ) ΑΙοοηΗΗηίβ (1ί^τβρ»1>ιιηΐ :

III, ΓΜΊΙΐρϋ Ι ;ΐ!ΙΜ1, Α1βΧ:ΐΙΙ(!|·Ί|ΙΟ ΙΠΙΙΙΙΠΙ) 1, ΓΓ>|ι:·!Ιι!|·

ΙΙ,ΊΙ ιιΐίοππιι χνιι. Ιίειιι Λΐ6Χ3ΐκΙι·ίηυπιιη νιιι, ι-Ίη-

ΓΙΙΙΙΙ V, ιΐιτπιΐιι Ιΐιιΐιΐι ΛίΓΧΒΙΙΐΙΐίΐΙϋΠΙΠΙ, .ΙΐΚΐίΚΊΙδ XVI.

|ΙΙΙ|ΓΙ|ΙΙΙ; ππη Λ ΙτΜΐ ιιιΐ ι ί π Ι 3ΐιιιο «Λ· 1ί Ηβεβιηηονβη-

Ιιΐιΐίϋ (ΐι-ΐίινο, πιί ιπιιιίΓΓΙΙϋ 3υΓευ8 VII 3(1 Λ|ΐι ιίπιι

ΙΙϋ'|ΙΙ(ί Ι ΙΙΙΙΜΊΐίΐ , Ι1ΙΓΙΙΜΊΙΙ Μ!ΐι·ΙΤ:ιΙ;ι1·|·|1Ι :ι|!ι·\ι·|τ|ι|,

ι|ΐιι ;ι νι Μ:ιι ιϊι οχοΐ'κυβ ίη Αρηί1ί$ ιν Ι!ΓΜΙΚΊ ι·ι , ηο

ροβίΓΐιΙίο, οον εκί Αρι·ίΙί$ ν, αιιιιιιιιι ιιοιιιιιη ίηοΐιο»-

ινιιΐ, 1«ιΙηίι*η(ΐιιιη Ι':κ:1ίο ρρυ ειιιΐιοΐίιικί'ο πιιιιιιιπ -

ΙΙΓΙΙΙ Ιΐκιπ·ρ:\ι\ίί ίΐιιιιιιηι, |ΐ|·ίιιιιιιιι ΙΙΙΓΙΙΜΊΙΙ ίιιι Ιΐ'ι.ιΐ,.,ί

Μιπίίί νι, οιι]ιι$ χιν, Ρα8εη:ι)Ϊ8 Μηιΐίί χιχ ϋοηιρ<·((>

Ιι:ιΙ. ΙιΙΐΜΐι ΙΙΙΙΙΜΙ χιχ πιιιΓιη^ίΊιιιΙ. (|ΐκ·ιιι λίαχαηιίππί

ρ· ίιΐίι· Νοίι. Λρΐ'. ίικ·1ιο:ιΙι:ιιιΙ ; :ι|ι'ι ΜΙ Μυη. Μ;κΐί,ι-.;

ΙΙ3ΙΙΙ ΛΙι·\.ιιιιΙι ιιιί χιχ ηιιιιιιιιι, πΓι ΜΙΙΙΙΙΓΠΙ* :ιιηι·ιι-<

χνηι ιι^ριιηιΐ.Ί, ειιι 1)1)1 1 ηΐίειι ίιι (.·οιΐ5ΐίΐιιυ1)3ΐιΙ, είηιιο

ιιιπι-ι-ιιι ιΐίΐίΐιι 3ΓΓ()χ:ιΙι:ιηΙ, 3 ιριιι .1 ιΐιΐ τι ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΙΙΗΙΙ

:ιΐ' ρΐΊΜΙΙΙΙΙΙ 11101138111 3Ι18ρίθ3ΐ)»Ιΐ1ΐΙΓ. Ι)ϋ <|ΙΙ:Ι ΙΙ' Π

:ιιιΙ«·:ι ϋΐ880ΓυίΐηΐΙ8 <·( :ΐς(·ΙΙΙΓ ιιΐιΐιί ΟθρίθίίίΐΙ8. Οιιιι-

ΙΊΓΙ .ι ΙΙΙΜΙ ίιι 1ι ιΙιιΐΝ ο. Ι ;ιι·|ι·ι ιιΐ ιπ εΐηυυΙίίΟΧίβ :ιιιιιι; .

ϋΐ'ιΐ πι ιιιιιι Μΐΐιιιιι 4ιΐ(Ι;οί εΐ ΙΙ,ΠΓΙ ΙΙΙ 3 ϋαΐΐιυΐίά»

ιίι:-.1 1 Γ|ΐ.ιΙι.ιιιΙ. ΙΜΙΓ ϋ&Ι ία ΟΙ'Ιϋνο.
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ιΊ £θΐ)ΐΠεδ ΙίΐιιΐΜΐιι ΕθΰΙββί36 ι1ίϋι:ο;ιϋ;ιιη

ιιοη ιιηβ Ιιιιΐίΐιι ίο ιιοΐιίί εχρι·ο1>Γ3ΓίΐιΙ ; Ιίηι'ειιι

Υ8ΓΟ κιιΐι ϊηιρεΓ3ΐθΓε €οη$ΐ3ΐ)1ίηο <:οιΐί?|)ίι·.ιιιΙί1)ΐ)5

ερίδεορίβ (Ιϊδδ'κΐίιιιη ϋΐιιιΐ ρ;ι<·ίΐί<·;ιΐιιιη ει »ιΙ εοη-

ΓθΓ«1ίαιη π·(1;ιι;ΐιιηι Γυβπΐ : ηιιίϋ (αηϋειη υΐίΐίυβ, ;»ιιΙ

}ιιειιη(1Ίιι$ 6$Ι, ηιι;πη :ι!ι ('Κίπ'ΐιιί» Ιπηι' ΓιηΊ1)ΐΐ8

£Ιιπ$11αηο$ οιιιιιοϋ ροριιΐυβ ίη ΙιοηΟΓοη Οεί Γΐ'ΝΐΊ

ϊΙΓπΐΗ ι·ο1ι:·1>π!:ιΙι· (ΙιΊ'ιιπ-ί, ;ιι; ευιηιηυπί υοιιβοιβΐοηβ

«5β ΐίΓιιΐίπκκΙί εεΙε!)Πΐ3ΐο εοηΠβΙβ ΓοΓεηΙ (ΙΐδδϊιΙΪΒ, λ χλευαζόντων την εν τη Εκκλησία βιαφωνίαν, έιΑ

ιιοιιιιπίΐιικ ίδίοπιιη :ιΙιιιιιιιΊ;ΐ! Ιοειίδ βδδε νϊίΙεΓεΙιΐΓ. Κωνσταντίνου δϊ δια της των επισκόπων σπουδής

8ε(1 ειιπι βιιΐβ Γοηβίβιιΐίηιιιη ε3(1ειη ίΠ;ι ιΐίνοηία συνηνώΟη μίλλον τδ σχίσμα είς μίαν όμίνοιβν τί

ουν τούτου έστ\ προυργιαίτερον κα\ χαριέστατον', άπδ

γης περάτων εν μι3 ήμερα άπαλλάττειν λαδν θεώ,

συμφωνεΐν τε κοΛ άγρυπνεϊν, και τάς αύτάς ημέρας

Γσας φέρειν 2ν τε άγρυπνίαις καΧ δεήσεσι, χαΐ

όμονοί» χαΐ λατρεία, νηστεία τε χαΐ ξηροφαγία χοΐ

άγνεία, κοΛ ταϊς άλλοις ταΐς χατά την πανσεβάσμιον

ταϋτην ήμέραν άγαθαΐς θεψ εύαρεστήσεσιν ; Ίχανώς

δε ϊχειν νομίζω της *ατά τούτο τδ τάγμα των Αΰ-

ο1>ΪΓ6? Κυ$ι1ΐ!ΐη, ΐιιιρι;»ιι>, ει «φΐαΐεδ άίε8 διάτων διαφωνίας.

])<Μ·ιιο(·ι.ιιΐιΙι) ρΓεείΐηιΙοφιε ΐπίάυοεπο 8ΐιιιιιι)3 εοηεοπίΐα 827 3°· Λ\\Ήι\ Νιιηιϊιιΐδ οίικεφίϊο, ϊί}υηϊΐ«,

ηπιΐοηιιιι ιΐδΐι, εηδίίιηοπΐβ, ιιΐϋβςϋε ρϊείβΐΐβ οίΐϊοϋδ, φΐίΐιικ ΓεΗςΙοϋίδδ'ιηιυιη ϋΐυιη (Ιίειίι Γ^υειιΙβΓΟ «ο

νεηεΓβπ 8θΙεηΐ? δε(1 Ιιχε δβΐίδ εββε 3ΐ·1)ίΐΓθΓ άβ Αιιιϋηηοπιιη (Γΐ5$ίιΙίο Ιι:κ·κ:ιιιι« (1ϊδριιΐ3ΐ3.

(:;ιΊι·πιιιι ΐϋεηι ΊΙΙε δεηεχ Αυιΐΐιΐδ ΐη 8εγ11π3ΐη 31) Β Τπέστη δε χα\ έξορίαν αύτδς ό γέρων ΑΟδιος, είς

μέρη της Σχυθίας ϋπδ του βασιλέως έξορισΟεΊς,

τδ αφήνιαζε ιν λαούς, καΐ ύπδ των επισκόπων τω

άνηνέχΟη. Εκεί δε μάλιστα διατριβών χρί-

νον ετών, ουκ έχω λέγειν, και είς τα πρόσω Βαίνων.

χα\ είς τα έσώτατα της ΓοτΟίας, πολλούς των Γότθων

κατήχησιν άφ' ουτκρ κα\ μοναστήρια εν τη αυτή

ΓοτΟίι έγένετο, χ»1 πολιτεία κα\ παρθενία τε χαϊ

ίσκησις οδχ ή τυχούσα. "Εστί γαρ τω δ·«ι (28) του·

το τδ τάγμα πάνυ εν αναστροφή θαυμαστή· κα\ τα

πάντα αυτών εν τοις αυτών μοναστηρίοις χαλώς φέ

ρεται, πλην των φιλονεικιών τούτων, της τε παραλ

λαγής του Πάσχα, της τε κατάτδ Ιδιωτικδν έγχειμέ-

νης του κατ' εικόνα ομολογίας.

ϊιιιρίϊπιΐοπ: Γε1ε^3ΐυδ <ΝΙ ; ηικχΐ ροριι!ο$ ρ3$δίιη :ι!ι

Εεείεδίχ ο1>δε(|ΐιϊο ΓείΓβΙιεΓεί, ειιπι εο ιιοιιιίιιε :ι!ι

ορίδϋορίδ Γ88εΙ 3ΐ1 ΐιιιρβΓΑΙΟΓβιιι (1ε1:ιΙιΐ8 ('.ιιιη;|ΐΐ(ΐ

ίιι ε;ι Γεςίοιιε νει·83ΓεΙιπ· (ΐ)ΐιυΐ 3ΐιΐειη ηηιιίδ ϋικίπη

νϊχεπΐ,(·επο 38ϊενεΓ3Γε ηοιι ροβδαηιυβ), ΐιι ΐ

]ΐοΐ)Γΐι·»ιΐ8, 1)3ΐ·1ΐ3ΐ·οδ ηιυΐΐοδ

πΐι]ίηιοιιΐ!8 ίηδίίΐιιίΐ : εν ψιυ ιΐ)οιι»δΐεΓί3

ΐη Κυ(ΐ1Γΐ3 ηοηηυΐΐβ ρι·ο(ΐ.ι^:ιΐ.\ δΐιηΐ, ΐη ψι'ιΐηΐδ κ·ΊΊ-

{;ί»!>:ι νίνΐΊκΠ ΐ"ΐΓιο ει νΐι·;;ίηΙΐ38 3ΐ·ι:1ίδί>ΐιιι;ΐ(](ΐε ιΐί-

8είρΙϊιΐ3 Ιΐοηιίΐ. Εδί ειιίιιι Ιιοιηΐηυιιι ΐίΐβ εοκίιιβ νίΐχ

Γαΐίοηβ εΐ ΐηδίίΐιιΐο ειπιι ρπιηΐί 9(1ιηίι·3ΐ>ΊΓΐ5; 3ΐΐ|ΐιε

ΐη ίΐίοπιιιι ιηοη38ΐει·ϋδ ηίΐιίΐ ιιοη ρι·%εΐ3πιιη εΐ εχϊ-

ιιιίυπι εδί ; δί ρΓχΓι·3εΐ3ΐη ί1Ι;ιιιι ΓυιιΙιιιι>3εί;ιΐ)ΐ εχοί-

ρ'ι.ΐδ, (]ΐΐ3 εΐ ΐη Ρ3$ε1ΐ3ΐε ι:..·]ι.·Ι.ιΐ':ιιΐιΙ<>, 3 εοιηιιιυηΐ εοηβυειυϋπιβ (Ιϊδεειίιιηΐ , εΐ ίΐΐπϋ ιΐο Οεΐ ΐ

βϊιηρίίεί ηιοιίαιη Γβΐϊοηε ίηΐει·ρι·εΐ3η(1υιη ριιΐιιηΐ.

XV. 8,·<Ι ϊΐίικί η.Ίίΐ|ΐΓι» οιηιι!Ι)ΐΐδ 3(1 ηοιτοΓειη εΐ ,

αΐΓοείΐ3ΐεηι ιικψικ εδί, ςπο(1 ευιιι ι

Ι3ΐη&1δί 1>οοεδΐΪ8 Λΐΐ|ΐΐι; ίηΐε^Γ

ΙΙΙΓ, ηοφίο φΐ'ΐιΐιμι.ιιη 1ι»1ιε:ιιιΐ >|ΐιο.Ι ΐΐΐίδ οΙι]ΐεΐαηΙ;

ιιοη Μιιρπ, ΙΗΙΙΙ 3(1ιιΙιει·ϋ, ιιοη :»ν:η ΙΓιιι· επίπιειι πΐ-

Ιυιιι, ιιΐδΐ Ιιοε ι1ιπιΐ:ιν:ιΐ, ΐ|ΐιιχΙ Εεείεδΐχ εοηιηιυηΐοηβ

εοηΐΐηείιΐΓ. Ε$1 Ιιοε νερό, ιιΐί (Ιίχ'πιιιικ, Ιιοιτοικίϋηι,

Οιπδΐί»ηοι·υιη εοηιιηιιΐ3Γε ηοηιεη, ηυί ΐη $3ηεΐ3

ΕεεΙε$ί3 εεηβεηΙιΐΓ, ηυ.ιε βοΐη Γ.ΙΐΓ'ιχίΐ εΐ ΟΐΓΪ8ΐΪ3-

ιιοπιιιι ηρρε11:ιΐΐοηε εοηΐυιιΐ», βδεΐΐΐΐΐυηι οηιηε ηο-

ιηεη Γεδριιίΐ. ΡΓΟ ίΐΐο, ίηηιι.ιηι, ηοιηίηε Αικίίβηοβ

3ρρε!Ι:ιπ, εοίΐίοηεδ ιιιΐιτ 8β Γ:ΚΊ.ΊΊ·, 3ε ΐεδδεΓβιιι

ιιιεπ ΙιοιιΓιηίδ ηοιηίηε ίηδεΓϊρΐηιη εχίςεΓε. Ηκε,

ΐηφκιιη, ιιιϊιιίιιιε ΓβΓοηύ» $υη(, ςυηιηνϊβ αϋοφη ΐηΐβ-

(ίΐΊτίιιιιΐΗ $ίΙ ΐιοηιϊιιιιηι ΐΐΐε εοιινεηΐυδ; :>ΐΐ|ΐΐι·. οιιιιιί

8» ρπ)1>Ίΐ3ΐε ]υδΐϊΙί3<]ΐιε νεηϋίΐεΐ. Ι'ΟΒΙ ί11ίυ$ νει-ο

πιηΓίειη βϋ ειιιηϋεηι ϊΐΐιιηι εοείυιη 3ΐ1Ιΐί68βΓ8 εοηι-

ρΙιίΓεδ ερίίεορ'ι , βεϋ ίη ρΓΪηιίδ ΙΛ-ΚΙΜΙΙ.·; ίη Μββορο-

ΐίΐιηίη. <)ιπιιι:Μ3ΐιι εχ ίρδ.ι (ίιιΐΐΐιί;» »ϋιί «ϋιριοί 3ιΙ-

,ϊιιηνίι, εΐ ερΐδεοροδ εοηδίϊΐυϋ. Ρι-χΙεΓ ςυοδ εΐΐαιη

8ι1ν3ηιΐδ εΐ ;ι1ϋ ςυίιΐβιη εχδΙίΐεΓυηΙ, β ηιιίϋυβ ηοη-

ιιιιΙΓι ιιιοιΊιιί διιιιΐ, εΐ ίηΙβΓ 3ϋθδ ΙΐΓβηίιΐδ, ιριί 80

Ίη Ί11;> ΙιιιΊιη ρνηί Οίείεπίβ ε(Τει·βΙ)3ΐ. ΥβΓαιη ροδί

1]ι·3ηπ, 828 :"'· 8}·1ν·3ηί ΐη ΟοΐΙΙΓια ερί$εορί ΙΙΙΟΓ-

1 Ιιβ|$· χαριέστερον.

(28) "Εστί γαρ τφ (ΓΤΙ. ΙΙχε Ερίρηβηϋ ΓθΓΐα.886 Κιηροιί1>υ£. Αϊ χίαίε Τίι^οάυιχΊί Αυιΐίίΐηοπιηι ίϊ

άίδείρϋη3 ΐη Ιϊεεηΐίΐηι 3ε Ι1Ι>Ίί1ίηειη αοί

ΙΕ'. Τδ δε δεινότερον πάντων χα\ φο6ερώτερον,

ότι ουκ εύχονται μετά τίνος, καν τε των δοκίμων φα-

νή, καΐ μηδέν είς κατηγόρησιν εχόντων, μηδέ μέμ-

ψιν πορνείας ή μοιχείας ή πλεονεξίας, άλλ' δτι 6

τοιούτος εν τη Εκκλησία συνάγεται. Κα\ τοΰτό εστί τ&

φοδερδν, τδ παραλλάξαι δνομα Χριστιανών της αγίας

Εκκλησίας, της μη έχούσης έπίΟετον δνομα, αλλά

μόνον δνομα Χριστού και Χριστιανών, είς δνομα Αϋ-

δίου καλείσθαι, συνθέσΟαι τε και άπαιτεϊσθαι σύν

θημα ανθρωπινής φύσεο>ς, εϊ κα\ ΙτΑ τδ ακραιφνές

είη τω ^ίω, καΙ πάση δικαιοσύνη τδ τάγμα σεμνυνό-

μενον. Πολλοί δε καΐ μετά την εκείνου τελευτην γε-

γόνασι συν αϋτοΐς τε καΐ μετ' αύτδν του τάγματος

αυτού επίσκοποι, Ουράνιος τις της Μέσης των ποτα

μών καΐ άπδ της ΓοτΟίας δε Ισχε τινάς, και κάτ

ι έστησεν αυτούς έτ:ισκόπους· αλλά κοί Σιλουανός τις,

κα\ άλλοι τίνες, ων συμδέβηκέ τινας του βίου καΰ-

σασΟαι, μάλιστα Ούράνιον· ΗΟχει γαρ ούτος άναμέ-

σον τοιούτου τάγματος. Μετά 2ε την των έπισκόταυν

αυτών τούτων Ουρανίου καΐ Σιλουανοΰ του εκ Γοτ

Οίας τελευτην, πολλοί διελύΟησαν, και είς ολίγον ήλΟϊ

τδ τούτων σύστημα, Εν τε τοίς μέρεσι Χαλκίδος της

πρδ; Αντιοχείας, και εν τοις μέρεσ· του Εΰφράτου

Καΐ γαρ άπδ της ΓοτΟίας έδιώχΟησαν οί πλείονς, βΰ
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μόνον, αλλά και οί ημέτεροι έχει Χριστιανοί, διωγμού Λ (βιη, ρΐεπδηυο ;ι!ι ο:ι ϋιοΐίηιιι; 3ΐ>δΐΓ3θΙίδ, :ιϋ ρ;ιιιι.·ιι&

ίδίοπιηι πιιινοιιΐιικ Γε<Ιί)Γΐυδ εδί, 3ΐφΐο ίη ΟΙιαΙείΰβ,

ςυχ ;κ1 Αηΐίοοίιϊ.ιιη δϊΐ3 681, βΐ ηϋ ΕιιρΙΐΓβίοιη Γβδβ-

ιϋι. Νηιιι ε Οοΐιΐιΐβ ρίοπφιε ριιΐδί βυιιΐ, υηα οιιηι

ηΐϋχ ευηιιηυηίηηΐδ ηοδίΓΧ Οιι·ίδΐ'ΐ3ηϊδ, ευιη ;ιΙ> κ·:;ι·

ΐ]ΐιυιΙ:πιι βεηΐίΐϊ ίιΐβοηδ βδδεί 30 νείιειηεηδ οοηεΊΐιιΙη

ρβΓδεειιΓιο, φΐαηι Γχιιικιηοπιιη ρΓΧδεηίπι οϋίο εοηι-

ηιυνβΓ3ΐ, (|ΐιυιΙ Ι\οιιΐ3ηο$ ΊηιρεΓ3ΐθΓεδ Οιπδΐΐηηοδ

0886 νίίΙΐΜΌΐ : ιιιιιΐι1 ϋΙιπδΐί.Ίηυιη οπιηβ ηοηιειι ίΙΓιιιε

Ο,ίοπη'ιη,ιπ νιιΐιιΐΐ. ΥΙΊΊΙΙΙΙ Γ3(Ιίχ'δ3ρίοηΙϊχ 3ΐιΙ Ιϊίΐεϊ

δΛΐιΐδ ηοη (ΙεΠοΊΐ. Ει φκιιΐφκιιη ρηίδί Ιϊιμ;ιΓΐφκ:

{',ΐιπδΐι.ιηί οηιηεδ νίιΙΐΜΐιΐιΐΓ, ηοιιηιιΐΐϊ Ιβιηοη βιΐΐιυε

δΐιρίΜ'Μΐιιΐ. Νβφΐβ (Ίΐίιη ΙίιΙϊΊ Γοηδ 31'εκεεΓε ρεηίΐιΐδ

ροΐβδί. Ο,υοε'ίΓεα ηιυΐΐί οχ Λυ(1ΊηηΊδ (ίηΐιίπιι ηε ρρο-

νίηοϋδ ηοδίΓΪδ εβρεβδί , ει 3(1 Κυρίιι-Λΐίδ ΓΟβίοηοε

: ΪΙ138 ρΓοΓβοΐΐ, (]ΐ!3Γΐιιηι ριιι 3Ι1ΙΙΙΜ11 ΊΙΙίι- Ιι:ι1ιίΙ,ιιι1

ΑιΙΙιχο ο ΤαιιΐΌ ιηοηΐο αε Γ;ιΙ;ι·δΐίιΐ3 οΐ Λι.ιϊ>ι,<

ΐίοπιηκίΐ'ΐη ΑιιϋϊαηοΓυπι ηιοηηδίεπα δΐιΐιίαΐα 8υηΙ.

ΟΙίιη φΐίρρο ιη.τβΐιοροΓί! ιϋίΤπίΊ ρι-ορηβιιΓίφίο Γηΐ!ΐ·3ΐιΙ.

ΙΙικΙϊο νεΓο Ιοιη Ιιοηιπιυιιι, ηυϊηι ιηοηβδίει-ίυπιιη ρπυοίδδίιηο ιπηιιεπ) δΐιηΐ, 3(1νο ιιΐ ιΐιιοοιίδ ιΙιιιιΙπχ.Ίΐ

ίη ρ.ΐ|{Ίδ<1υηΓιείΙίιιιηΙΐ3ΐ>ε:ιηΙ ΐη 63, φΐβιιι ιΐίχΐ, ρΓονίηΐ'Ίβ, Ιιοο 6δΙ βχΙίτίοΓί Οιαίϋίϋίδ Ιίιινΐΐο, υΙΙι·3 Γ»α

ηιαδειιηι 61 Μοδοροΐ3πι!3ΐη, ιιΙιί:ιιΙ Ιιοε ΐοηιρυδ ρερρχίβαη ϋίοπιηι ιηιιΐΐϊίικίο ιΐββΐί.

μιγάλου ένστάντος \>τΛ βασιλέως "Ελληνο;, δεινού

τε γενομένου χα\ προς ζήλον των 'Ρωμαίων, δια τδ

τους βασιλείς των 'Ρωμαίων εΤναι Χριστιανούς, τδ

π3ν γένος των Χριστιανών άπ' εκείνων άπελαθήναι.

Ου λείπει δε (5ίζα σοφίας, οΰδ^ φύτευμα πίστεως.

Άλλα χα\ Γ! δοχοΰσι πάντες άπηλάσΟαι, πάντως εί-

σίν εκείθεν άνθρωποι. Ουκ έγχωρεΓ γαρ λείψαι την

πηγήν της πίστεο>ς. Πολλοί ουν άναχωρήσαντες των

αυτών Αϋδιανών της Γοτθίας, κα\ των ημετέρων μερών

ενταύθα έλΟόντες, παροικοΰσιν άπδ του χρόνου τούτου

ετών τεσσάρων. Άλλαχαΐ άπδ τοΰΤαύρου δρους άνίχώ-

ρησιν πάλιν τα των αυτών Αϋδιανών μοναστήρια, από

« της Παλαιστίνης και της Αραβίας. Ήδη γαρ ε!σι

ΐιεπλατυσμένοι. Λοιπδν δε ολίγοι, και ολίγα μοναστή

ρια· τάχα δε κα\ δυσ'ικώμαις εν τοις προειρημένοις μέ-

ρε σι κατά τδ έξώτε ρον μέρος της Χαλκίδος, κα\ επέκει-

να Δαμασκού, καΐτών μερών της Μεσοποταμίας εστίν

άχρι δεΰρο τδ τάγμα είς ολίγον περιστάν, ως 2φην.

Άλλ' ί«ι)ς ώδε Ικανώς καΐ περ\ τούτων Εχειν

ηγούμαι. Ους παρελθών, πάλιν τα έξης διασχοπήσω,

ϊν» μη τι παραλείψω των εϊς διαιρέσεις τε κί\ το-

μάς, χαΐείς διαστάσεις, χα\ είς σχίσματα εν τω

χ^σμφ συμ6ε6ηχότων. Ει γαρ χα\ τ? πίστει οΰχ

αν μεταλλάττοιεν, κα\ τω τρόπψ τοσούτον, άλλ'

όμως πάν τδ διαιρεΟέν κα\ εν βίω όνομαζόμενον

ΰφ' ημών κατά τδ δυνατδν ου παραλειφΟήσεται. ^ Γοοεηδίΐυηι ΓυβΓΪΙ, ρΓΟ νΊι·ϊΙϊ ρβιΊο ρΐ'χίεπιιίιίειηιΐδ.

δεά ιΐϋ Ηίδ Ιΐ3εΐειπΐ8. Νυηε 3(1 31Ϊ38 ΙΙΜΙΙ-^ΓΜΙΙΙΠ .,

ηο φΐΐιΐ α ηοΐ3Ϊ8 ρΓΧίειηιίΙΐηΐΜΓ, ιμιοιΐ (Ιϊνί.,ίοιιβιιι

&Ιίφΐαηι 3ε νείιιΐ δϋεΐίοηεηι Εεϋίεβίχ, δίνο ϋίδδί-

ιΐιιιιη 3θιΙίνοΓΐίυπι βΐΐιιίεπί. Οπ:πιινίί. βη'ιιη, (μιοιίαιΐ

Γιιΐοηι 8ρεοΐ3ΐ, :>ε ΙΙΙΟΓΟ ίρδο Γίίικρκ: ηοη 3ΐ1ιιιοιΙυιιι

ϋίδεΓβρεηΙ, ηίΐιίΐ ιιοδ Ιαηιβη, (]αοιΙ ΐ|ΐιο,|ΐΐ(· ιιιοϋο :ιΙ>

Εεοίοδΐβ «ΙίΜΐΙ.Ίΐιιιι αΐηιιο ιιιΐιτ Γπείίοιιεδ

ΚΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΙΔΝΟΝ,

Πΐηηκοστη αρώτη, ή χαΐ εβδομηκοστή πρώτη,

Α'. Φωτεινδς, εξ ουπερ Φωτεινιανο\, εν τούτω τω

χρόνω ήχμασεν, επίσκοπο: γεγονώς της αγίας καθ-

ολιχής Εκκλησίας, μανία άρΟε'ις ου μιχροτάτ^, άλλ'

Ιμβροντητος γεγονώς ϋτιερ πάντας τους πρδ αυτού,

όμοια κα'ι έπέκεινα των Παύλου του Σαμοσατέοις δια-

νενοημένος περ\ του Υίοϋ του θεού εςεμέσας λόγους

Δσυστάτους βλασφημίας. Ούτος δε ώρμάτο (20) άπδ

Σιρμίου. Κα\ δτε μεν τούτο τδ ζιζάνιον τω κόσμοι

είτηγήσατο, τότε κατ' έχεΐνο καιρού έπ\ Κωνσταντί

νου1 του βασιλέως, καιρδς ην εί; Ιτι δεύρο περιήν τω

βί<;>, άπδ της εν τη Σαρίικη (50) συναχΟείσης δυτι-

<ής συνόδου χαΟαι,οεΟεΙς, δι' ην έξήμεσε βλασ»Γ- Π ι»Ϊ38 (Ιοροϊίΐιΐδ εδδιΊ.

μίαν.

1 Μεηϋοδυβ Ιοειίδ. 1,* μ. αυΐεηη Κωνσταντίου.

(29) ΟντοςΚέ ώρμάτο. Όρμάσθαΐί>Η!ρίδδΊηιο 3ριι<1

^Φ^ρIι^η^ιιιη εΐ ΐΐιοδ ίϋϋΐη ν:ιΙ·1 αίο,ιιο οπ'π'; ((ΐιοιΐ

«·1 ηπδ Ιιοε Ιοεο νεπιιιι εχΪ8ΐπη3νίιιιιιβ. δ(·(Ι ειιπι

ΙΊιοΓηκι-, ηοη δ'ίΓηιίο, δΐ·<1 οχ 0:ιΙΙομΓ.ι·<Ί3 οι-πιικίιιβ

Γιιεπί, ι;ΐ ΜΙ ΙίΙ>. Οε :.<ιι,·ι. :,ΊΊ.·\. κρ,ι-ίύίΐ Ιίκτοπν ·

ηιιΐϋ, εοη«υ)Γιιΐδ ηι·1;ίΙι·()Γ ρταάιιιηάί νοεαίχιΐο υΐί,

ψοπ) οτϊηηιΐί. ^ΗΆ^ο \1;\ ροΐίιΐδ ϊιιΙϋΐρηΊ3ΐ)(Ιυιιι

Γυϊΐ. ΙΙίο Κίηηΐο ρΓοάίίΐΐί, οίε. δίο ηιιίιιι

ιιιιιβ : ΡΙιοΐίιΐίΐ» άε (1α11οΐ)τ<ε:1α Μαη-βΐϋ ι

5ίηηϋ ίρίκορίΗ οι·(1ίηαηΐ!, ειΐ'.

(50)'ΑΛ<5 ι/}ς έα· τη Σα.ρδίχ.!\. Βϊδ εοηιίβηιηηΐιιιη

Ρΐιοΐίιιιιιη ΐι.ι !,ι ΕρίρΙΐ3ηϊυδ: ρΓίιιιυηι ίιι δ^ρ-

1 δ)'ΐιοϋο ; ΐιιιιι ϊιι δίπιιίειίδί, ειιιη ίιηρί·ι·:ιΙΐ)ΐ·ί

υ Ιιΐκΐΐυιιι υΐ '

ΟΟ.ΝΤΚΛ ΡΙΙΟΤΙΜΑΝΟδ,

ΟΙΚΒ ίβί //ΐΓη'Μ','ί ίιΐ, ίΐνε ί,ΧΧΙ.

Ι. ΡεΓ ϊύεηι ΐεηιριΐδ ΡΙιοΐΐηιΐδ, 3 φϋο ΡΙιοΐΜΐϊ:ιηί

ρπκΙΐΓπιιιΐ, ι>ιιΐ6ΐ·Μΐ, Γβΐΐιοΐίεχ Κεείε&ί* <ιιιυικΙ»ηι

ερίβοορββ; ηιιΐ ΙιηιιιΙ ηιοίΐϊοεπ Γιιτονβ ρθΓείΐιι$, δΐι-

ρεπίοΓεδ οηιηεβ ίιΐ8.ιηΪ3 βυρβητίΐ, εαϋοηιηαβευιη

Ρηιιΐο δαιηοδαιειιο, ϊηιο ηίΓοείοι·» ςιι,·κ«Ι:ιιη ^ Οοί

Κ,Ιίο ιηεηΐο 829 εοιιοερΐι, ίη ί|ΐιεηι ρίοιιοδ εοηΐιι-

ηιυϋχ δεηηοηοδ, ιιεε ιιΐΐα 8οΙί(Ιίΐ;ιΙ(> Ιίπηηίοδ <·\«

ιηιιίΐ. ΙΙίε ρΓοιΙίρηδ δΊπιιΐο €οιΐδΙαηΙϊο ϊιηριταηΐο

ίιιΓοϋχ (Ιοείήηχ ΜΙ,Ι· Ιοίίιιιη ίη ΟΓ|Κ> (Ιίδδεηιίηβνϊΐ, οι

3(1 Ιιχε ιΐδ(|πο Ιοιηριη-η δΐιρειίιιίΐ, ειιιη ϊιι δ:ιιιΙί·

Οεεΐιίεηΐίδ ννικκίη οΐι

δΐ3ηΐιο οοΙοϋΜΐιιηι. Ιιίεο ,

(|ΐιί 3 νβΙοηΐίιιΐΒηο ίιιιροΓ. ριιΐϋΐιιιι ;ιΙ) Ιϊο<;ΙβϋΜ ΡΙιο-

Ιίιιιιηι 3(Ιίπιΐ3ΐ: ιιίδϊ Ι-Ί.Ι δίι-ιιιίοιίδΐΊΐι δνιιοιίιιιη <» -

ειιΐΐοδ οοηνοιιΐιΐδ Ιι.ιΙ>ιιί*δθ ιΐίχοπηιιΐδ, οΐ η ν:ιΙι·ιιΐϊ-

ιπηιιο ρΐ'Οδει-ϊρΙιιιιι Γιιίδϋι·. ^ιι()^ (;\ οο (Ιοιίηοί ροίοδί,

ςιιοϋ ίιι ερϊδίοΐϋ ϊ^ιιοιϋειι οοικ-ίΐϋ Αΐ|υί1οίοιΐδίδ αά

Κταΐίαηιιιη, ναΐβηΐϊιι. α ΤΙΐύαίΙ.ιαίηιη ίιιιρ. ΑΙΙΙ|)ΓΟ-

δ!ΙΙ8 30 ΟΧίΟΓί 6ρΪ80Ι)|)ϊ ίΐ.1 δΙΐΐ3 ΙίΐΙΟΙΙΙ -./|·|;ΐ ,ι·! ιΐϋΐ :

ΡΙιοΐϊηΐαηοι ηαοιιιιβ, ί/κο« ει »νρίΗνη Ιίηβ α-ιιαιΊαίί

ιιαίΐοί [αοεη ΛεΙικτε €υιινύιιΙα$, ρι-υιιΐ }αηι ει ακα-άυ-

Ιιιιιι οοΜΐΙίο ίεηίειιΐία ίη βα$ Ιαΐα α,Ι. Ραί,ιηι» ΐιιχιι-

ρετ, ιιΐ ηαοηίαι» ίη ϋϊηηίΐΗΐϊ ορρίάο αάΐιικ αηινβκ·

Ιαε ΐιηίατί ίοί ΓΡ^ΒΟΜΙΜΙΜ, εΐϊΐι.ϊΐιΐία νείΐτα, εΐι·.
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Ηίη ϋΐιπίΐιιηι α ρπηεΐριο ηρ^αΐ οχβΐϊΐίββο, δβιΐ ρηι Α Φάσχει δε ούτος , απαρχής τον Χριστδν μη εϊναι,

ΐιιη» 3 Μαπ» ΥίΓβίηε ίηίιίιιιη 3εεερίδδε, βε ηεεεηίειη

Ρ53β · βχ ςυο δρΪΓΪΐιΐ3, ΐηφίίΐ, δαηοΐιΐδ ίη ϋΐηιη <Κ:~

ΜΤΙΙ Πι, ε( ε δρΐπΐυ δηιιοΐο ί-ΐ',ιι'αιι» (·κΐ. Οιιοιιι ςιιί-

'ίΐ'πι 8ρίι·ί(ιιιη δίίικΊιιηι Οιτίδΐί εδδε ριιΐ3ΐ, 3ΐΐ(1αχ

ΑΓεΙιίίβεΐιΐδ, εΐ οοείοδίίιιπι, <|ΐι;ο βεπηοηε εχρΙίεηι·ϊ

πρφίπιηΐ, (ΙϊιικΊΐί.ΊΓ. Γιιίΐ ΙΓκ; ρΓοηιρΐ3 3(1 Ιοφίεη-

(Ιιιηι 3ε νοίπΐ) Γι Ιίιΐ"π:ι, 3(1εο ία ρΙ(το5(|υβ νει·1>ο-

Γΐιηι ίρ53 ρΓοηιιηΐίηΐίοηο, ει (Ιίεεικίί εείεπίβίο ίη

Γηιΐ(1 επί ροδββΐ ίιηροΙΙεΓε. δχρε οηίιη 3 ηιυΐΐίδ ΓοΓιι-

Ι3ΐιΐ3 Γδΐ, ρο31 ίΐΐαηι 3ΐιί ριΐΓ£3ΐίυηειη ΐ|ΐι:ιιη ίη 8:ιι·-

•Ιίεεηδί κνηοιίο &ιΐ3εορίΙ,οι:η Ά\> ερίβεορίδ ροδΙιΓβΓΟϊ

(Ιοείπηαϊ, ηιιηηι ρι-οροδίιΟΓ.ιΐ, Γ3ΐίοηειη Γ6<1ϋεΓε εβί

]ιΐ55ΐΐδ. Είοιπιη Γυη»ΐ3ηΐίιιηι ίηιρ6Γ3ΐθΓεπ) αάιειιβ,

(ηικ|ΐι.ιιη ΐηίφιε ιίεραδϊΐιΐδ εδίεΐ, <·;»ιικι· δηχ ]ιι«1ίεο8

:ιε (1ίδεερΐ3ΐθΓβ5 ρείϋΐ, (|υίϋιΐ3 1'πΐϋΐΓα κιΐιι

Ιιιπι 034(1 δαεεπίοΐίυιη ρνοΙιιιιχΊ. 01) ίιΐ ί

]ικΙί('("Κ ΙΙΙΪΚΪΙ, ;ΐρΐΙ(1 (]ΙΙ03 ίΐΐβ 03ΙΙ33Π1 3£6|·εΙ, ΤΙιίΙ-

ΐ333Ϊϋΐη εΐ Ι),ιΐί;ιιπιιη, (Ιοπ^ιΠιπη, Τίΐυπιηι, Ματεεί-

Γιηιιιη, ΚνΛηΙΙιίιιιη, ΟΙγιηρίυιη εΐ Ι,εοηΐίϋπι, άβΐυιη-

<[Ηβ Ββδίΐίο Αικ'γΓ.Ίΐκι ηε^οΐίυηι, ηΐ ίΐΐυιη ίηΙβΓΓΟ·

μαΐΐΐ, εΐ ΐ|ΐι;β ;ιΙι εο ριΐΓ^ηιπιΙιιι·, :ιιιι :κΙιιιιΙΙι!ΐ('.ιιΙπΓ,

τεΓεΙΙερεΙ. Ρυί( νεπο Ιιπικί ηιε.ΗοεΓίβ ί!1:> ειιηι Ηιικίΐίο

ιηοπε, ΐ]ΐΐίΐ: Γυεΐδ εοΐοΐ'βηι 3(1ιιΙΙθΓ3ΐ, 8εηΐεηΙΪ3δ ίη

ϋίδριιΟηϋο ηοηηιιΙΙ&ϋ ϊιι]Ί<·.ίιΜιιιΐ : φΐ33 3 3εη3α νοιί-

ΐι\ιίϋ ηΙι1ιθΓΓβιιΐε3 (1ερΓ3Υ3!3 ϋΐιι» ίηΐεΐΐίξβηΐϊΐ εοΓτυ-

ρεΓ3(. δε<1 κοπηιιηίδ <·;>1Ιίι1ί1ηΙ(! 3ε Ιικριοκϋ Γ:»ι·ΪΙί-

ΐιιΐε ;κ1 δΐιί 3ΐΐ(1ίΙοπιιηφΐβ (1εο.εριίοηειη ειπιι

ΙιΐδίΓυείυβ, οΐί:ιηι ίϋικί }.ι

δε Μαρίας κα\ δεΰρο αύτδν ύπάρχειν έξότε,

φησ\, Ά Πνεύμα τδ άγιον έπήλθεν έπ' αυτόν, καΐ

έγεννήθη εκ Πνεύματος αγίου. Τδ δε Πνεύμα τδ

αγιόν φησιν , ώ; τολμηρδς αρχιτέκτων , νομίζειν εί

ναι του Χριστού, κα\ ως οϊ>ρανομέτρης των ανεκδι

ήγητων. Γέγονε δε ούτος ό Φοιτεινδς λάλος τδν τρόπον,

κα\ ώξυμμένος την γλώτταν , πολλούς δε δυνάμενος

άπατάν τ^ του λόγου προφορά κα\ ετοιμολογία.

Πολλάκις γαρ ύ-δ πολλών ελεγχόμενος κα\ μετά την

τότε γενομένην εν τι) Σαρδική αυτού απολογία, οτε

άπδ των επισκόπων εκλήθη δούναι λόγον περν. της

ΰπ' αυτού προβληθείσης κακοπιστίας. Κα\ γαρ ούτος

ήξίωσε Κωνστάντιον τδν βασιλέα, ως μάτην

μένος, όπως άκροατάς λάδοι αύθις, του

Λ- Β εαυτδν μάτην καΟηρημένον. "Οθεν ό μεν

κατ" εκείνο καιρού εξέπεμψε κριτάς κα\ άκροατάς

της αύτοΰ μελλούσης ϊσεσΟαι απολογίας, θαλάσαιον

κα\ Δατιανδν καΙ Κερεάλιον καΧ Ταΰρον κα\ Μαρ-

κελλϊνον χ*\ ΕύάνΟ'.ον κα\ "Ολύμπιον κα\ Αεόντιον,

Βασιλείου του Άγκυριανοϋ τάς αύτοΰ πεύσεις έρω-

τώντος, κα\ αντιλέγοντας τοις ύπ' αυτού μέλλουσιν

άπολογεΐσθαι, ή καΐ καταδέχεσΟαι. Ου μικράν &

διάλεξιν πρδς τδν αΰτδν βασιλέα1 έποιήσατο· άλλ'

ώσπερ παρατετριμμέ^/ης φαύλης γυναικδς τδ χρώμα,

δια των λόγων αυτού παρέφερεν εν τη διαλέξει ρ"ητά

οεηΐυιη 56 δεπρίυπε Ιε3(ΐηιοηϋ$ ορίπίοηεηι 5υ3ΐη

0336 ρπ>1ι:ιΐιιπιιιι. Μϋΐΐί εηίιη ηιΐνοτκιΐί ϋΐιιηι ίη εβΓ-

Ιιιηιοη ιΙθϊΐβικ1ι:πιιιΙ, ιιΐ ίη 3εΐίβ εο1ΐ31ϊοηί$ ϊΐΐϊιιβ

<ΊΙΙΙΙ Βοϊίΐίο ΓερΕΓίιηιιβ, <\\\χ Λ ηοίαπίβ βχεβρία ββΐ,

Λιιν-ΐίΐ) ίπιρεΓαιοι·ί3 ηιίηίδίΓο', ει Οβίΐίοίβΐβ εχοβ-

ρίοηε Κιιίίηί ρΓϊΓεειί, ΟΙγιηρίο, 830 Νίοβΐ». Β»»»-

1'ιο,ςΐΗ εΓ»ηΙαπιειηοι·ί3, Ευΐ)·εΙιεεΐΤΙιεοιΙυ1θ Β3βϋϋ

ιιοΐ;ιι·ίί8. ϋιιίΐΐΐικ οηιηϋιιΐδ ρΰΓ3θΓίρΙί3, (οιηιΐ3 ιππίϋ

οΙι,ΊΪ^ικιΙπΒ :ιι] ίιηρ«Γ:ιΙΐ)π;ιιι ('.οιικίίΐιιΐίιιιιιιι ιιιΪ3£υ3

εβί; 3ΐίυ$ ρεηε3 κνιιοΓίυηι, πιί Οΐβίΐίϋβ ίιιΙθΓπ·;ιΐ,

ΤεΓίίιιηι ρο'ίιιιΐι: οΐιβί^ηβΐυιη :<.ρικ1 3β εο-

1ι:ι1ιιΐί:πιιιΐ , ιιΐιί ΐοΐα ίΐΐίιιβ ιΙο^ηι:ιΐί·ι ο\ρ()3ίΙίο

οοηΐίηβΙιαίιΐΓ.

άσύστατα πρδς την διάνοιαν της αληθείας, ίντ» δε

αυτού τη έννοια παραπεποιημένως. νοούμενα. Δια δε

της απατηλής αυτού φΟογγής κα^ ετοιμολογίας, εις

ιΐ6Γ 3118115 β8ΐ, « κατασκευήν αυτού τε καΙ των άκουόντων δια της

γλώσσης αυτών ήτοιμασμένος , κα\ μετά χαυχήσεως

περ\ της υποθέσεως έκατδν μαρτυρίας φέρειν ό γεν-

νάδας έπηγγείλατο. Και γαρ των ' άε\ πολλάκις

πρδς αϋτδν άντιβαλλόντων, ως κα\ εν τη πρδς Βασί

λειον διαλέξει εϋρβμεν, εν οΐς έκέλευσαν ταχυγρά-

φοις γρίφειν, Άνυσίω διακονώ του βασιλέως * (31),

καΐ Καλλικράτει έκσκέπτορι (52) 'Ρουφίνου του

έπαρχου, χα\ Όλυμπίω χαΐ ΝιΧήττ) και Βασιλείφ

Μεμοραδίοις (33), κα\ Ευτυχεί, κα'ι θεοδούλω, νοτα-

ρίοις του Βασιλείου (34)· κα\ απεστάλη έσφραγισμέ-

νος τόμος εΤς τω βασιλεΐ Κωνσταντίνο) * · ίΤς ί^

Ιμεινεν εν τη" κατά Βασίλειον συνόδω· καΐ άλλος τό

μος μετά των κομητών, ωσαύτως έσφραγισμένος,

, ^ώς · τα της αύτοΰ υπόνοιας βεβλημένα.

Η. Ροιτοευηι (1ε ίΐΐο Β33ΪΙίιΐ8 δείβοίΐίΐ'είιΐΓ, ηιιο- Ο Β'. ΕΓποτε γαρ ό Βασίλειος ήρώτησεν, ίτι πώς αϊ

Οίοιίο δΟΓίρΐυτχ 53ει·3Β (Ιβ Οοιιιίηο 3ε Οοο ν'βι·1)θ θεΐαι Γραφα\ διδάσκονισι περ\ του Κυρίου του θεοϋ

ϋοκει-εηΐ, «3ηΙο οιιιιιί;) κα,τιιΐ;! 1'ιιϊι;ι·ιιϊΐιπιι ϊΐΐυιη, εΐ Λόγου « πρδ αιώνων είναι τδνΜονογενϊι καΙ συν Πα-

1 .1/ι'ί Βα$ί1ίϊ ϋΐ3εοηο.

• ί", όπου.

' €ΟΓ. Βασίλειον. ' Ρ. κατά των. * ΟΟΓ. Βασιλείου Ιββίΐ. · ΟΟΓ. Κωνσταντίψ.

(31) Άη'σΐφ διακόγφ του βασιΛέως. ΥίάεΐυΓ

Βασιλείου Ιο^· δ?(1 ηοηιιίΐιίΐ 5ΐΐ5ρβιΐ5θ5 ηο$ ΐεηοΐ,

(ΐικκΐ Ιιίΐ' ΒακίΠί (Ιί:ΐ(·»ιιιΐί ηρρβΙΙαΙυΓ, ιιίιηίηιιη Λιι-

ΙΛΊ'ΛΙΙΙ, <(1ΐί 3010ΓΙ3 |Κ1Π(.8 ΚΙΙί<1ϊ]1(.·1\;ιΙ : 3ε ρΐ'ο'ίΐΐΐΐΐΐ

ϊΐΐΜριΐΓΐιιχ ε53ϋ ΡΙΐΟΐίηΟ ιΠ;χ·(ΐιιιΐϋ ίΐΐίιι- ριιΙιτ;.(.

(3-2) Κα.ΙΛιχράτει έκσκέπτορι. "Επαρχος ρΓ?ε-

Γβεΐιιηι ρπείοπ'ι βίβηίΓίΡίΐΐ. €οΓηηι·ίιΐ8νοι·ο ρ>·σ·κίι1ί>ιι

κηΐιΐιΐ. Οιβιΐίιΐβππι |ΐι;(·ΙΊ·« Ιιπη ρι-χίοΓΪο 1ΙΙ)τίοί

Ι'ΐ1Ϊ8$β.

(35) Και ΒασιΛείω Μεμ^αδίοις. ΓοΓίβιίδε Με-

μόραρίοις, ηιΐΛδί ίΙαηοτατί<>$ νοοβι, <|ΐιί βιιιιΐ Λ/ί-

; ^ιιυηιηι ρΓ'ΐρΓΊυιη ιιιυηυ» είηΐ Ιι·(5''!> οι ΓΟ-

βχοίρβΓβ, 3ε ρβΓ8επΙ)εΓθ. ΑΓιικΙ εβί μεμορο-

φύλαξ, εΐ μεμορίτης πι εοηείΐίο Γ.ηβίεβιΐ., »εΐ. ιν;

Ιιοε εβί 4 εν μεμορίοις κατοίκων. Ουί 3(1 πιεηιοπϊί

ηκιΠνπιιιι οι ίη εΓεΙοβίίβ ίϋίιίειη εοΐΐοεαίϊδ Ιιηοΐι»!.

(3ί) Νοταρίοις του ΒασιΛεΙον. ΟΟΓ. Βασιλέως.

Πιιΐιυι-Μΐιιΐ ΙΙΙΠΙΙΊΙ ίη εοηείΐϋβ ει ερίβεορϊ ιιοΐ3Γίυ$

$υθ5, :ιΐΐ|ΐκ· ('Μ·ι·ρ:οινί :ιε Πτιιιο (1Ί.ιεοηο$, ιιΐ ει

(",ΙκιΙι.·(·ιΙ. οηηε. εοιι^ΐαΐ. 8ι·ι1 εΐ ηριιιΐ Αιιμιικί. Ιιΐι. ιιι

ηιιιΐηι (',>·ι·αοΐΊΐΐ. <·:ΐ|>. 39 ίη .Λι-/ιΆ ίοηικίαήΐχί» ΜΙ!Ι

Ζεηορίιίΐο, Νιιΐι(1ίη3ΐ·ίιΐ3 δίΐνηηϊ ΟϊΓΐΙιοηβίς ΙΗιιια
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τρί· ι !, Φωτεινές μεν τδν λόγον έδέχετο, τα μεν είς

Χριστδν την διαίρεσιν προσά-των, τα 6ε όίς τδν Λό

γον άνωτάτω άναλογούμενα. Τδ γαρ , Ποιήσωμετ

ϋγΟρωΛοτ· κατ* εΙχό>·α ήμετέραγ χαΐ χαΟ' όμοίω-

σ·£>·, τω Λόγω έαυτοΰ, φησίν, 6 Πατήρ εΓρηκε. Τί

ουν ; ό Λόγος »ν τω Πατρ\, φησ\ν, ην, άλλ' ούχ ην

Υιός. Κα\, "Εβρεξε Κύριος παρά Κυρίου, εν Πατρ\

ί»ν ό Λόγος. Κα\ , ΕΊδογ, φησ\ , χατερχόμετοτ έχ-

των ΓερεΛώτ, ως Υΐύν άΐθρώχου · τοϋτο ,

, προχαταγγελτιχώς ίλεγεν, ούχ ως του Που

υπάρχοντος, αλλά δη 3 Ιμελλεν Πδς χαλεΐσβαι μετά

την Μαρίαν , χα'ι αντί της σαρχδς άνιέναι, γεννηθείς

ύ Χριστδς έχ Πνεύματος αγίου χα'ι ά-?> Μαρία; ,

προχρηστιχώς , φησ\, τα πάντα αναφέρεται εις αύ-

τδν απαρχής. Ουπω δε ην, Λόγος δε ην. καΟάπερ εν

έμοί ό Λόγος. "Ιΐδη δε είπον, δτι άπδ μέρους Παύλου

του Σαμοιατέως ίχων τα όμοια της εννοίας* Ετερα

δο £τι παρ' εκείνον ύπερβεβηχώς τη έννοια.

Ρ. ΚαΧ αύτδς δε ούτος άνατραπήσεται ε!ς έσ/ά-

την έλΟών άρνησιβείαν, χαΐ άλλοτρίαν ΰπόνοιαν ζιοης

αιωνίου εν άπασιν. Ει γαρ πρόσφατος ό Υϊδς του θεού

χατά την θεότητα , άρα ό Δα6\δ πρωτεύει, μάλλον δε

χα\ Ιν προχριτέοις υπάρχει του αυτόν πεποίηκίτος.

Οϋτω γαρ χαΐ αυτός διενοεΐτο, μάλλον χα\ παρελΟι'ον

την Οείαν Γραφήν, χατά την αύτοΰ π*πλάνημένην

έννοιαν φάιχων, ότι και ό Απόστολος είρηκεν · Ό

χρωτός άΓΟρίιϊΛος εκ γης χοϊχύς , χαϊ ό δεύτερος

άχ' ουραίου. Εϋθΰί δε άντιπίπτει αύτψ ό λόγος της

αληθείας, κα\ ελέγχει αύ-οΰ την έυκοτωμένην οιά-

νοιαν. "Ανθρωπον γαρ κα\ ανΟρωπον ίφη ό άγιος

Απόστολος · κα\ τον μεν πρώτον ανΟρωπον τδν Αδάμ

εκ γης είναι χοϊχον, τδν δε δεύτερον άπ' ούρανοΰ.

Καίτοι γε δνβρωπον λέγων, ουκ εξ οΰρανοΰ δε ή σαρξ

χαταβέβηκεν, άλλ' ώμολόγηται χα\ άπί» τούτου άπ6

Μιρίας ούσα. 'Λπ' ούρανοΰ δε καταχρηστικώς ου λέ-

' γει σάρκα, άλλα τδν δεύτερον άνΟρω-ον, έξότε άνω

θεν ηλθεν ό Λόγος, χαϊ εσχήΓ(ασε? εν ή^Γν, κατά

•Λ γεγραμμένον. Ει ουν προϋπήρχεν δ Κύριος, χοΛ

•πάρεστιν, Ός έρενρε πάσα*· ύδύν συΓέοΈως, είναι

& αύτδν, ως ουκ αμφιβάλλει ή θεία Γραφή. Τα γαρ

μετά ταίτα σημαίνει προόντα , χα\ τδ εϋρηκέναι

•πάυαν όδδν συνέσεως · είτα έπ\ γης ώφΟη , την

μέλλουσαν Ινσαρκον παρουσίαν. Κα\ ότι άπ' οΰρανοΰ

φααιτδνανθρωπον ένηνοχέναι, ου λέγει ό Απόστολος.

Άλλα δια την συνένωσιν τζς ένσάρκου παρουσίας

ίνθρωπον μεν αϋτδν λέγει δια τδν χρόνον τδν μεταξύ

Άδίμ και της ένσάρκου παρουσίας · άπ' ουρανού δε

ούτδν λέγει, δια τδ άνωθεν ήκέναι τδν θεδν Λόγον,

χα\ σάρκα, ως φησιν, ό Λόγος σαρξ γενόμενος, ούχ

ως αύτδς υπονοεί Λόγον εκ Πατρδς προελθόντα, κα\

εις σάρκα μεταβεβλημένον · ούτω γαρ κατά την

ήπατημένην αυτού έννοιαν διηγήσατο περί του όρου.

£ί δε Εστίν Αδάμ πρδ του είναι τδν Λόγον, αρά δια

τίνος 6 αύτδς Αδάμ κέχτισται, χα\ πάντα τα πρδ αΰ-

τοϋ χτίσματα του θεού ; "Η πρδς τίνα ό Πατήρ εΐ-

Λ οιιιιι Ι',ιΐιι; Γιιϊδίε, > ΡΙιοΓιιιιι$ αιΙΙΓιΙιίΙ» ιΙίκΓηιι ΐϊοιίν

ΐΐα ι|ΐιιιϋ (Ιί(·ι:Ιι:ιΙιιι· ι·ι·υ|ι;«1ι:ι1, ρ:ιΠίιιι ιιΐ :ιι1 ΟιΙΊ$Ιπηι,

ρ»Γΐίιη 0(1 Υοι·1)ΐιιΐ) ιοίοπΊ ]ιΐ(1ίοαΓοΐ. ΝΜΙ» Ιιϊ$ νβν-

1ιϊ«: Ι'Ίιι-ιιϊΐ/ιιι» Ιιοιιιίιιοιι αά ίηιηι/ιιιιίιη ηοίΐίαιη (Ι

αά κίιιιίΐϊΐιιιΐίιιι'.ιη ', Υ(·Γΐ)ΐιιιι ΗΝΙΠΙΙ Ρ;)ΙβΓ ϋΐίοιριίΐιιι·.

ΟαίιΙ ΐ^ίΐυΓ? Ει·»1, ίικριΗ, ίπ ΡαΐΓβ ΥβΓίχιβ) ; $ειΙ

ιιοιιιΐιιιιι ιΊ·;»1 1'ΊΙίιΐϋ. 1ΐι·πι : Ι'ίιάΐ Ιίυιιηηηα α Οοιηΐηο '-,

ΐ(ΐιθ(1 ϊη ΡΟΙΓΟ ΥιτΙ>ιιιη οββεΐ; υΐ: Υίιΐί, ηιΐ|ΐιίι, <!<·-

ίαηάεηΐβιη ίαρτα ηιώΐΐ, ηιιαίί ίΊΙίηιιι Ιιοιηίηίί ' :

(|ΐιοι1 νβΐιιΐ :ιιιΐ<: (Ι6ηπηΐίαιι$ ύίχϊΐ; ηοη ηυοϋ αϋΐιιιο

Γίΐϊιι» εχ$ί$ΐ6Γβ(, $0(1 Ίρϋΐιιιι $υ!υιη, ευί Κίΐϋ ηοηιπι

6Γ31 ;<Ιίψι:ιικΙο Ιΐ'ίΐχΐϋΐκΐιπιι, ρο$1 Ματΐαιη νί«1(·Γκ·ιΊ,

(|ΐκ)()(|ΐΐΐ! εχ εηπιμ ρπχϋΐιιπιιιι ιτηΐ, ΟΐΓΪ5ΐυ$ η'ιιιιΊ-

ΙΊΙΙΙΙ (1ε δρίΐ'ίΐυ βηηοΐο Μαι·ΐα(μιε ςοηίΙυ& : ΐη ηιιειη

βίε Ιαηςυαηι :ιηΙϊ( ίριιηοιιι: ςιι»(1αιη ιηιίνιτκα (·<ιη-

" Γι-.πιιιΐιΐΓ. Ουαηςυαιη ιιοικίιιιη ίρκε (ΐυεηΐίΐιΐιιιοιίιιιη

01 ΥβΓΐ>υιη ίΐΐιιιΐ, ιμκκΐ ιιι ιικ· ι'ϋΐ. 11οι1 :ιπΙι·ηι ρ:ιιι1ο

;ιιιΙί· ηιοηιιίιιπίϋ, Ρΐιοΐίηιιιη εχ Ι'.ιηΐϊ δηηιοΒαΙεηί Γ:ι-

οΓιοηβ ε$8ε, εαΛεπιςυο ειιπι ίΐΐο (ΙοΓοηιΙΐίΓβ, ΐ»ηιεΐ$Ί

ϋΐιιιιι ίρ8ΐιιη ηονί$ ειτοπίιυβ ίιινεπίίκηιιε $ιιρεΓ3νίΐ.

III. Υεπιιη ηίΐιίΐοηιϊηιιβ εΐ ίρ$ε π·1ι ΝΓΙΙΙΓ, ηιιί ίπ

ΐ'ί.ΐπ'πΐΗΐιι ίπιρίεΐαίοιη αε ιϋνίιιί Νιιιιιϊιιΐ$ αΐιιιο^ιιΐΐο-

ιιειη ρι·ο1;ιρ8ΐΐ8, εΐ αϋειια α βειιιρϊίειηι νίΐα <·ηιη-

ηηεηΐ» $εευΐυ$ 851. Νηηι ΛΪ ηεοεηβ »ϋοο ε»ΐ, (ριοϋ »«1

(Ιίνϊηίΐηΐεηι αΐΐίηβΐ, Οεί Γίΐίυϊ, εοη$ε()ΐιεη8 ε$ΐ, ηο»

ιιιοιίο Οαν'κίειη ίΐΐο αηΐεπορεηι εβ$β, κπΐ ει ε'κίειιι

εοικίίΐοπ $υο ρΐίκΓοτικΙιπί'ι. Λΐηιιε Ιΐίεε ηιπιίειιι

Ιι:(·π!ΓιΐΊ ϋϋιΐϊ ορίιιίο Γυίΐ,([ΐιί, .νκτηπιιιι Ι.αίιτιίΓυιι.

>υεΐοπΐ:ιΐ6 εοηίειηρΟ, ε}υ$ ΐεκίίηιοιιϊο ρονρεΓβιη

„ ϊηΐεΐΐοείο $ίε βϋυΙΗιιι· : Αροβίοΐιιβ, ίικ|ΐιΐΐ, ίΐ:ι Ιοηυί-

ΙυΓ: Ρτΐιηνι Ιιοιιιο άί (εττα Ιεπαιια, ίβαιηιΐίΐι άι

οα:1ο ν. Αΐιριιΐ βίαΐίηι ίΐΐί νοίΊΐηιίϋ ι·οίι·η«»ΐιιι· οι-οιΐο,

αε Ιεηε1)ΐ·Ίεο$3ΐη ίΙΓιαβ ηιεηίειη ι·Γΐ1;π·;;ιηΐ. Αρο$ΙοΙιΐ5

ειιίιη (1ιιρϋεΪ8 ΙΙΟΙΙΙΙΙΙΪΗ ηιεηΐΐοιιοηι ιιμίι, ηιιοπιηι

ΡΓΪΟΙ ΙΊΙΙ 831 Αίΐαηιυηι β Ιβπ-α ΙΙ^ΙΊΊΙΙΙΙΙΙ ; ηΐΐεπιιη

ο «Ρίο (1ρ(1ιιοΐυηι ιιΠίπηαΐ. Αε Γιεεί Ιιοηιϊηεπ) ηρρεί-

Ιει, ηοιι ΐαηιβιι ε εαιίο εητο ΐρ83 (Ιεδεεικίίΐ, δε(1 νεί

Γϊίβηΐο ΐρδο, ο Μαπη ευβοερί» εβί. Οβ εοκίο νεΓο

ηοη »1)υδϋ ηιιθ(Ι»ιη $ει·ηιοηΪ8 οαπιειη αίΐ ε«δκ <1ε-

Ιπρ$αη), «π! ΕιπΊίικΙιπί! Ιΐϋΐιιί ικιιιι ϋιιιιΐηχοι: εχ φιο

ΥΓΓΙ.ΙΙΙΓΙ ε εα:Ιο (Ιρβοεικϋΐ, <Ί Ιι/ώΊΐιινίι ϊη ηοΐιϊί,

ςυειη.ΉΐιηοϋΐΜΐι δει-ίριυπι εβί'. Οιΐ3ηιο1)ΐ·εηι ι>1 ;ιηΙι;

Οοιηίηιιβ εχ8Ϊ$Ιευ»1, εΐ 8ΐιΙ>ίιΐ(1ε 3<1ΓιιΐΙ: ΟΙΛ'Ι ΪΙΙΙΊΊΙΙΙ

οηιηεηι νίαυι κΊιηΐ'ια: ·. Είδΐίΐίϊίβ νει·υ ιΐίνϊηβ 8ιτϊ-

0 ρΙιΐΓ,Ί ηοη ιΐιιΐιίΐηΐ. Ν;ιιη ηυχ ΝΐΜ|ΐιιιιιΙιΐΓ ηηΐε ίΐΐιιιιι

εχ$Ιί1Ϊ8$ε (Κ·ι·Ι:ιι·:ιηΐ. Υεΐιιΐ (|ΐιοι1 οιηηειη νί.-ιηι

βεϊειιΓίίβ Γερεπ886 (ϋοκίητ, (1ι?ΐη<1β ίη ΙεπΓη νϊδΐΐ8

888β τ: ςιιαϊ Γιιΐιιΐ'ίΐιιι ίηεαηιβίιοηειη, ςιίΒηϋοηιιο

8ΐ^ΐΜ(ΐ(::ι1):ιιιΐ. ];πιι ννιο ςπο(Ι ε εοκίο βεειιπι Ιιοιηΐ-

ηεηι (1εΐιι1Ϊ88ε ρηίαηΐ (ιχρείίεί, ηοη Ιιοε Αρο$ΙοΙιΐ8

(Ιίείΐ : νΐ'ππιι οο Ιιιιηιηιηιιι ιι,ΊΐιΐΓπιιι οπή (Ιίνίηη

εοιΐ8θ(·ί;ιΐ.ιηι Ιιοπιίηεηι ϋΐιπιι αρρείΐϋΐ ; 3ΐηιιε εΐίηηι

οΐ) ίΐίικί Ιειηριιβ, ςιιοιΐ Αίίβηιιιηι ϊιιΙεΓ ει ίηοαιτΜίϊο-

ηβηι ίηΙβΓΪβεΐυοι εδί; ηοη (]ΐιθ(1, ιιΐ ϊΐΐο 8Ϊ1)ΐ ρΡΓβιΐ!»-

ϋι·1, Υεΐ'υυιη π Ροίτε ρΓθθΐ$$βΓΪΐ, ηΐ ίη εηΓηεπ»

ιΐιΐιΐίΐΐιιιη Γυβί'ίΐ : ΪΙ3 εηίιιι ϋΐύ Γ;Ι|ΪΟ (Ιβ Ιιοο Λ

ιιιι-ιιΐΐ) (ΙίϊίοΐΊΐίι. Ει νεΓΟ 8ί Α(ΐ3ΐηυ8 Υιιτίιΐ

' ϊϋ.1.

ιι. ι, 26. 'ϋειι. χιχ, 21. · Οαα. νπ, 13. Μ €ΟΓ. ιν, 47. « 1ο3ΐ·. ι, 14. · ΓΒΓΙΙΙ-Κ ΗΙ, 37.
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,ίΐ, ρβΓ φίοιιιιιβιη ηοη ηιο<1ο ΛίΙ.ιιηιΐδ, 8«1 Α ΡΊ** ' Ποιήσωμετ ΛτΟρωχογ; ούγάρτίς ποτέ «ρ*ς

τδν ενδιάΟετον αυτού λόγον, ή τδν προφοριχδν έπιτεί-

νετα·. την συμβουλίαν , αλλά πρδς τδν ίμφυτον κα\

αγιον αυτού Λίγον της μελλούσης του Ανθρώπου δη

μιουργίας ποιείται την μειά πάσης σοφίας έξήγησιν

ίνα μάΟωμεν εξ αρχής είναι τδν Παίδα πρδς τδν αυ

τού Πατέρα, ϊνα μη τδν ήμέτερον χτίστην πρόσφατα

νομίσωμεν, αλλά συν Πατρ\ άε\ υπάρχοντα πρδ των

αιώνων · ως χα\ Ιωάννης μαρτυρεί λέγων · '£> άρ-

χί} ?}»· ό Λόγος, καΐ ό Λόγος ή»· Λρύς τύ^ θεό^.

οιιιιιίΐιιΐδ Γιιϊβδβ. ΙιΙ (]υο<1 4οαιιιιε8 ίο

«Ι'ΙΗΙΙΙ φι»; Αιΐίΐιηο ρΓΪΟΓβδ βυηΐ Γ,ΓϋηΙιΐΓίβ Ι)ι'ί, οηιηοδ

ρπ)(Ιικ·ΐ:>! »ιιηΙ? ΟιιΪ8 ΗΙβ νβΓΟ βδΐ οπί ΡβίβΓ ιΐΐχίΐ :

/Λ;π«»ΐΗ.<ί Ηοηιϊηβιη? Νοιιιο οιιϊιιι ηπΐ ;ι<1 ίιιΐϊηιιιιιι

νιτίιιιιιι δΐιιιηι, 3ΐιΙ ίΐιΐ ίΐίικί ((ΐιοι,Ι οχίοπυδ ρι οΓοΓίηι-,

Γοηδυΐΐβΐίοηβιη «ΙοΙίυϋΓΐΐίοηβηΐφΐβ <ϋπςίΙ. 1<1βο ίιι-

$Ίΐυιη 8ΪΙ>ί δΛΐιοΐΊϊδίιιιιιηΐφίο βαυπι ΥοιΊηιηι βΐΐοηιιεηβ

Γ;ιΐ(·ι·, ΓυΙιιι·3ΐη Ιιοιηίΐιίδ ρΓοεπΉΐίοηοηι δαρίοηΐίδδϊιηα

νοεε (Ιι:(:Ι:ΐΓ:ιΙ, ιι( Ρίΐίιιηι ;ιριιιΙ ΡαΐΓβιιι ίιιίΐΐο εχδΐϊ-

»ίδ<6 βείΓεηιιΐδ; ηοηιιο οοικίίίοι-ειη ηοδίπιηι ΐ'εοβηδ

Ίη ΙΙΚΌΙΙΙ (·ι1ΪΙπιιι :ιιΙ)ίΐ.ι·:ιη'ΐιιιιι·, 5«(1 εαηι ΡηΐΓβ ρπΟΓβηι

Ιη ρηηάριο «Γαί 1'βΓ/>«ί«, βΐ Υΰτΐιιιηι ίϊαΐ αριιά

IV. Λΐ(|ΐΓι Υΰΐ·Ιιιιηι, ίηφΓιΐ οίτοιιΙαιοΓ ίβίο, α ρπη-

είρίο €Χ8(ίΙίδ3β ΓΙΙΙΟΟΓ; Ρίΐίιιιη 1>εί ροπίπιπι ΓιιίδδΟ,

ί(Ι νεηο ηοιι Γ;ιΐ(!θΐ·. Υβηιιη ηίδί ΟΛΪ ϋίΐ Ρίΐίιιβ, ίη3-

ηίδ 6ί>1 ίΙΓιιΐδ Ιιιΐιοι-, ίικιιιι· ι·ι :ιιιπιΓι ρποροδίιυιη, ν»ηα

(Ιειιίιΐιιε 8ρβ5θΐιΐ[Γΐ!< εΐ οο^ίΐβΐίο. ΙΝίΙιίΙ εηίιη πιηρίίιΐδ

εχεεΙΙοιιΓιυβφΐβ ϋο ('.Ιιι-ί-,ΐο ρΓοΓιίεΐυΓ, (|ΐιηηι ίικίίβί

ίρδί, (|ΐιί ('ίπιιιίοιι :ιΙ)ΐΐ(·υ:ιπιιιΙ. ΡοίΓΟ ΗΟΙΙ δϋΐ'ίρίπηΐ

Οδΐ ίη Εϊ3ΐιςυϋο : Ιη ρπ'ιΐίίρίο ΟΌΙ ΥΐΓΐιηηι, εΐ Υεΐ'-

ΙΙΜΙΜ 6Γ31 ίη Ι)ι·ο ; 8βιΙ : ν«·6ιιηι ΙΊΊΙΙ αριιά Οαιηι; ηοο

ιιι Οεο ΥεΓΐ)ΐιιη 832 »Ό(1ο Γιιίδ»β ιΐίο'ιΐ ; δο<1, Οεκ«

«τη/ ΥαΊιιιιη. Ιιι ίρδΟ (|ΐιί(1βηι Ιιοιηίηο «οπηο ΊΙΙε,

ι|ΐιί ρκΓρεΙυθ3\ιΙ ίιιΐθΐίαι, αιιΐ Ρ\(ΙΊΙΙ:Ι νοεβ ρπ)Ι:ιΙιΐδ

β$Ι, Ιιοιηο(Ιίεί ηοιι ροΐβδί, 80(1 Ιιοηιίιιίδ 8οπηο. ΟιιοιΙ-

δΐ, υΐ Π1ι· ηυ^αίιΐΓ, ιιοηιίαιιι νιιΐιιΐ Γείιΐδ επιΐ , »ιιΐ

1>οΊ ΡίΓιαδ 1>ι·ιΐϋ Υβΐ'ίχιιη , ρβΓ ΐ[υβιηιι.Ίηι οηιιιία

δΐιηΐ ? ΟικιηιΙοφΐί(Ιειΐ) ιιι Ενηιιςεΐίυιη

Δ'. "Ωςβ φητιν 4 αγύρτης· Και αυτός φημι είναι

τδν Λίγον απαρχής , άλλ' ούχ Υίδν θεοϋ γεγεννημέ-

νον. Κα\ εί μη εστίν Υίδς θεού, μάταιος αυτού ό

πίνος, ματαία αυτού χα\ ή προαίρεσις, χα\ ή έλπ\ς,

χαΐ ή διάνοια. Ουδέ γαρ περισσότερον των άρνησα-

μένων αύτδν Ιουδαίων ούτος λέγει. Ου γαρ λέγει

περί αυτού τδ Εύαγγέλιον, βτι Εν άρχΐΐ ί>' ό Λό

γος, χα\ ό Λίγος ην εν τω θεώ · Αλλ', Ό Λόγος %Υ

αρύς τ{ιν θ&όν. Κα\ ου λέγει, Οτι εν τω θίω ην μό

νον · αλλά, θεύς ήν ό Λόγος. Άλλ' εν τω άνθρώπΐ;)

μεν, λίγος ευδιάθετος αεί χαΐ προφοριχδς ύπάρχο>ν,

ου δύναται λέγεσΟαι άνθρωπος, Αλλά ανθρώπου λό

γος. Εί ' ούχ. ην οδπω τδ γέννημα, ως αϋτδς λέγει,

χαΐ εί οϋτκο ην Υίδς του θεού θεδς Λόγος, δια τίνος

τα πάντα γεγίνηται; επειδή φησι τδ Εύαγγέλιον

Πάιτα δι' αΰτοϋ ίγέί-ετο, καί χωρίς ανιόν έγένετο

»$86ΓίΙ, Οηιιιία ρατ ϊραιιη [αοΐα ίΐιηΐ, βΐ 5/ιΐί ί/)$ο _ ουδέ εν. Άλλα, φηαΐν, ώσπερ δια λίγου 6 άνθρωπος

/«Γίκιιι £!( ηΐ/ιι/'. Λίβιιίιη (|ΐκ·ιη;ΗΐιιιοιΙιιη), ίιΐ|ΐιϊΙ, πράττει 3 βούλεται,οϋτω; δια του ίδιου Λίγου 6 Πα-

Ιιοιηο ρβΓ Υ(;ι Ιιιιιιι δίπιιη (]ΐιίιΙΐ|ΐιϊ(Ι ΙίΙ)υβΐ'ΪΙ

ίΐ.Ί 61 ΙΊΐΙι'Ι· ρΐ!Γ Υ(.Μ·|ιΙΙΙΙΙ 8ΙΙ11Ι1Ι, (|11(>ι1 ίη ί|Ι·ο 6Γ31,

ιιηίνοΓκ;) ρΓΟΟΓΟ,ανίΙ. Οποιικκίο Ί^ίΐιΐΓ Ιιοο ίη Εναιιςο-

Ιίο Οοιιι'πιί ιΐίοΐιιιιι »ε(·ίρΊϋ(κ1υιιι (·81: /'(ΐίι·ι· ιιχηαε

ηιοάο ορβίαΐκτ, ί£ β(;ο οροΌΓ3» ΟΙΚΒ νοι·1)α ηοη δϊο

ίιι[ι:1Ιί^ι·ιιι!:ι κιιιιΐ, ηιιακί ΐη |ιϊ$ ηιιχ ΡΙΙϊιΐ8 οΙΙΊι'ϊΙ,

ηίΐιίΐ ΡαΐβΓ ϊρ*(: ιηοΐίαίιιι·, :ιιιΐ πιιιϋ·;ι ί)1)ίΗοηαηϋιΐ8

ίίΐ Είΐίιΐδ; ιΐι·ΐ|ΐΐΐ! δι; Ρ;ιΙι·'ικ ορίΓκ'.ϊο :ΐ:;ΐΊΐιΙο η1ί(|ηϊιΙ

ίιηπιίϋπίίΐΐ. δίςιΓιιΙοιη ορβΓΜ οιηηΐα 3 Ρ:ιΙΓβ δίιηιιΐ

ϋΐ Κίΐίο (·1 8ρίι·ίΐιι 8ϋΐΐ(.·(ο |)πιι!ικ·ΐ:ι δυηΐ. Ναιη ρβΓ

ίρδυιιι υιηιιϊα βιιηΐ 3 ΡαΐΓβ ρπιιΙικΊ;» ; ίρ8βΐ]υβ 3ΐΙοο

οιιιη ΡαΐΓβ οΐ δρίπΐιι 83ΐιεΐο ΓηΙ»·ίοανΐΙ οιηηία. ΥετΙ>ο

ΐηίιη Ουηιίη'ι ακίί [υηηαΐί «Μ»/, α «ρίπίκ οήι (]*»

οηιιάί ΠΓΙΗΧ ύιιηιιη ''. (^;ιοι·ίπ·:ι (·;ιιιΙιΐ ϋίικί ρπιιΐι',ιι-

(ΟΓςιιβ 1)οπιίηιΐ8 ίη Κναιι^οϋο ιϋνΊι, ευηι, υΐροΐβ

1)<Ίΐ8 υιηηία ρΓχνίάβηκ, :κ·. ΐ|ΐι'κ1 (Ιοοορίί Ιιοιιιίιιβδ

αΙίί|ΐι;ιιΐ(1ο ΓΟΓΟΠΙ, υΐηιιε :ι!ι 80 (|ΐιί$(|υυ

;ιΙι]ικ1ίο;ιίιιπΐϋ 658&1 Ϊιι1ϋ1ϋ^οΐ8 , Λί/ιί/,

ϊιΐΐ|ΐιίΐ, α ίύ'ψίο (ιιάι Ρίΐίηι, ηί&ί νίάΰήΐ ΡαίΓεη [α-

άεηΐίηι '. Νοο οδΐ ςυοϋ 8υ8ρίϋΰΐιΐΓ ηΐίίΐιιίδ, ρπιιιυιη

ϋΐιιιΐί νίιΐΐ'η·, (1(>ίικΙι: Ι.κ·,(·π:. Ηαίιεί βηϊιη ίη δυίρβο

οιηηίβ, οΐ ΐ|ΐι;ι:<;ΐ]ΐκ|ΐι<! νοΙυΟΓΪΙ ρβΓΓιοΐΙ.

V. Οιιίικιηι ί^ίιιΐΓ νϋΓα ίιχο ΐ'δβο, Ρΐιοΐίηβ, ροΐο-

πιιιΐ'ί ΟΊΙ,^ ίΐΐβ ι'Νΐ. (]ΐιί ίη ΐι· ηοΐιΐδ ΓυΓ$υ$ Ιοίίιιιη

ϋΐιιιΐ (Ιί886Πΐΐιΐ9ΐ? (.ίιιίίί ϋίικί νίιιΐ:, ίη Ιιιι::ι;ιπ':ιιι βΟ-

ιιιΐδ ϋΐίυιΐίΐ ? Οϋΐ.·, ΐαι;ΐχ ΐίυί ίιιιρίβίαΐίδ, «ι· Ιαιη εοιι-

τήρ δια του δντος εν αύτφ λίγω έποίησε τα πάντα.

Πώς ουν ό Κύριος δια του Ευαγγελίου λέγει» ότι "Εως·

Αρτι ό //απ'ιρ εργάζεται, κάγω εργάζομαι: Τδ δε,

Ό ίΓαΓ?'(ρ εργάζεται , κάγίύ αργάζομαι, ου τβύ Πα-

τρδς μη εργαζομένου εν τϊ| του Υίοϋ εργασία, οΰδ4

του Υιού άλλοτριοΰντος *, χαΐ μη έργαβαμίνου 'ν τη

του Πατρδς δημιουργία. Πάντα γαρ τα Εργα δ»α

έστ'ιν, άμα έχ Πατρδς χ:Λ Υιού χα\ αγίου Πνεύμα

τος γεγένηται. Δι' αυτού γλρ τα πάντα γέγονεν άπο

Πατρδς , χα\ αύτδ; τα πάντα είργάσατο σϊιν Πατρ'ι,

χα\ συν άγιο) Πνϊύματι. Τφ γίφ Λόγω Κνρίου οΐ

ουρανοί εστίρεώΟησαΐ , καί τφ ανκύματι του

στόματος αυτόν Λάσα ή δύηιμις αυτών. \Α καί

μετά ασφαλείας ό Κύριος εν τω Ευαγγελία, 5λεγε ,

γινώσχων τάς υπόνοιας των πεπλανημένων, τρο-

γνώστης ων, ως θ:δ·, χα'ι ώ; ήμελλεν ϊχ.αστος άπδ

της αληθείας έαυτδν έχ.δάλλειν , Ελεγε πρδς τους

Ιουδαίους · Ούδέί" άρ' εαυτόν χοιεί ό Τΐύς, έΛ>·/ιί}

Ιδη τον Πατέρα ποιονντα. Καί ούχ δτι πρώτον

όρ£, ϊπειτα πράττει · αλλά πάντα εν έαυτφ 5/ει χαϊ

πράττει, & βούλεται.

Ε'. Πώς ουν ταύτα Ισται, ώ Φωτεινέ; "Η τΙς ί εν

σο\ πάλιν ήμίν τροβαλλόμενος τούτο τδ ζιζάνιον ; Τίς

ύ τδ δηλητήριον τούτο χατασχευάσας τφ ^ίω ; ΠίΟεν

τδ πονηρίν σοι ένθυμεϊσΟαι χατά του Κυρίου σου

1 Ιοηιι.Ί, Ι. « ί1»ί(ΐΓ5. · Ιοαα. ν, 17. · Ρ«α1. χχιιι,

1 Ιιΐ'8 Αλλότριου δν;ος.

. ν, 1 9. «Ρ. Άλλα ρι·ο ως. 7 1>οο&ΐ δε.
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βλάσφημοι λαβείν ύπόνοιαν ; Ουκ ϊπεισέ σε Αβραάμ, Α 5ει:Ιβι·;ιΐ3Β εοιιΐϋηιείίοβχφΐε ίη

φάτχων πρδς αΰτδν κα\ λέγων · Ό κρι^ω^ πασά*

τί)Γ γητ, ου Λουήσεις κρίσιν; Έλέγχθητι γαρ, ως

-?ρ' αύτφ 6 Υϊδς έπεδήμησε, κα\ ου προφορά τις

ων, αλλ1 ένυπόστβτος θεός Λόγος. Και 3πως γνώης,

ώ ΙΟελόσοφε, τδ πέρα; των εν ταύττ} τϊ) υποθέσει

«πραγματευμένων, ώ; εν τι) θεία Γραφτή έπισφρα-

γισίμενο; τδ τίλειον ήμϊν άπεφήνατο φάσκων, ότι

Έβρεξε Κύριος αχ" ουρανού πυρ χαΐ θείον επί

ΣόοΌμα χαϊ Γόμορρα παρά Κυρίου. Καΐ ουκ είπεν,

6 Λόγο; του Κυρίου, αλλά. Κύριος χαρά Κνρίον ·

ως χα\ Δαβίδ λέγει· Εΐαετ ύ Κύριος τφ Κνρίφ μου.

Κα\ Τνα ' ότι ου μετά την ίνσαρκον παρουσίαν ύ

ΥΙος μόνον ευρίσκεται, διηγείται και περ\ της απ

αρχής, ότι Έχ γαστρύς προ Έωσρέρου έγέιτησά

Ινιιιη ορίιιίιιιιίϊ

ϋΐΐι-ΐοΓ ΓιιίΓί Μοιι νεί Α1)Γ3ΐ)3ηιιΐ8 ηιεΙίοΓειη ιϋιί

ιιιι·ΐιΙ(·ιη |ιΐΐΓί>ιι:ΐιΙΐΜ·ε ροΐυίΐ, ςιιί ΙΗ'ίπιι Μ ι: :ιΙΙοΐ|ΐιίΐιιι :

Οιιί ]ικΙί,Ίΐ$ ιιιηηαη ΙαΐΊ-αιιι, ηοη [ααιι }ΐιι1κηιιη '?

ΙΠικΙ νεπ» Γει1:ΐΓμιιοΐ'ε 1ε ϋεϋεΐ, ςυο<1 αρυιΐ Ίρβιιηι

νεΓ33ΐυ$ 6886 Κιΐίιιβ ϋί(·ί(ιΐΓ, ηοη βεπηοηϊς βΐίςιια

ρΓοΚιΐίο, &κά Οειιβ ΥιιιΊιαιη 8ΐιΙ>8ί$ΐ6η$. Αίςυο ιιΐ

βοι-υιη, φΐ:« ίη Ιιοε ηε^οΐίο βοβιβ $ιιηΐ, εχίΐιιηι ίηΐεΐ-

Ιί£Α8, ο βαρ'ιεηΐίχ ίη3ηϊ$ βΟεοΙαΙορ, Ιιοε ίρβο ίη

5επρΐιΐΓ£ Ιοεο ηυοιΐ ρεΓΓεείιιιιι εΐ αΙ>$υΙιιΐυπι βίΐ

νείιιΐ οΙ>8Ϊ£ΐ)3η$, Ί(·ι·1;ιι·:ινΊι Ιιΐ8 νβιΊιίβ : ΙΊκΐι Οο-

ηιίιιαί ί €θΊο ϊ^παιι, εΐ 833 5»'μ'"«" '" Βοόοηα ιΊ

6οηιοτΓΐια α Οοηιίηο '. Μάη (ΙΊ.νίΐ, ΥεΓίχιιιι Οοηιϊηί,

ΜΙ), ΐι/ιιιιίηιιχ α Οοιηϊηο. Γι εΐ Οανκΐ ΙθΓυΙυ$ ε&Ι :

Οίχίΐ ί)οηιίηιΐΒ 1)οιηίηο τηεο ". Γι 3αΐειη εηηβίεΐ ηοιι

σβ. Κα\ περί του αγίου Πνεύματος, ώ περιττολόγε, Β Μΐΐιπιι ρο&Ι ίιιοαΓηίΓιοηειυ Γίΐίϊ ιιοιηειι ΙΙΜΙΙ·[>»Ι·Ί,

χαϊ εν άργοΐς χα\ περιέργοις ταττόμενε, ουδείς

ξεταί βου τδν λόγον. ΟΟτε γαρ μειζότερον τδ Πνεύμα,

οΟτε μιχρότερον. Τις γαρ ταύτα έξεζήτησε, φησ\ν,

Ιχ των χειρών υμών ; Ελέγχει σε δε 6 αύτδς άγιος

Λόγος, ως φάτχίΐ Κύριο; περί του Πνεύματος του

αγίου· ομολόγων αύτδ γνήσιον της αύτοΰ θεότητας,

φησί· Τύ έχ. του Πατρός έχπορευόμενον και του

εμού .{///>

(1ΐ! εο (|ΐΐ()ΐ|ΐΐ(·, ΐ| ιιοιΐ :ι ρΐ'Ί'Κ'ίρϊο Γ:ι<·1 ιιιιι β$(, ιηβηΐίοιιυηι

Γβείΐ. Εχ ιιΙεΓΟ, \ικ\»\1,αηΙβ Ι,ίία^ηιιιι ρεηιιί Ιε'. ^;ι1!ι

νιτο ιΐι: δρ'ιπίιι ββηείο ηειηοεβΐ, Ιιοιιιο ΙθΓ|ΐΐ3εί$8ίηιε

<·1 ίηΐβΓ οΐίο$ο$ ειιποίοκηιιε ηυιηεηιηϋβ, ιμιϊ ββΓ-

ηιοηοβ Ιυθ8 Χ(|ΐιΪ8 :ιιιπ1>ιι« ;κ1ιιιιΙΙ;ιΙ. Νηιιι ηβηιιε

ΙΙΚΦΙΓ, ικΊ|ΐΐ(; ιηίηοτ (1ί<·ί ροΐεκΐ δρΐΓΪΙιι$ 83ΐιεΐιΐ8.

(}αϊϋ ί'ΐιίιιι Ιΐιΐτ, ίικ|ΐΓα, Γβηίΐίίίνίΐ άε ηιαηίΐ'ηχ ϊβίΐτίί '?

Οιιίηείίβηι ίιΐιιηι 16 83ηεΙϊ$8ίιηιιιη ΥΙΊ Ι^ιπιι, Οιι·°ΐ8ΐιΐ8

\ι.Ιι·ΐιη·ι Ιΐιιιη'ιιιιι.-ί εοικ1εηιιΐ3ΐ ; ηιιί (Ιβδρϊι-ΐΐυ 83ηΠο βίε Ιοηυίΐυπ, (1ίνίηϊΐ3ϋ8 ιιΐ βυχ ^επηαηυιη :ιε ραηΐ-

ι ϊ|.ι·πι ηςιιο$ο3ΐ. Λίι ειιϊιιι : ΟΜΙ' εχ Ραΐτε ρτο€βΑίι*, εΐ άε ηιεη αΐοίρ-εΐ '.

''. Και πόσα; αλλα ι τυγχάνουσι μαρτυρίαι; Έπει- VI. Ο,ιιβηι ηιιιΐΐα βυηΐ 61 3ΙΪ3 ΙεΒΐίηιοηΪ3, ςιια: εοιι-

8ή δί πάσιν ή ση ίρεσχελία δήλος εστί κλίνης ούσα,

χα\ βύχ αληθείας · φοκιαθήηεται δί ου μόνον άπδ

συνετών, αλλά χα\ άπδ των ολίγον τι της θεία; Γρα

φής την άχ.ολουθίαν έπιγινωσχίντων, δι' ην οΰχ έπι-

(εηΟήσομαι πολλών μαρτυριών, ή πολλής ανατροπής ·

ιΰάλωτον γαρ σου τδ διήγημα καΐ ή κακοπιστία.

ΛΑ άρκε-ώς Εχειν τα πρδς σε εϊρημένα, ως άπδ γης

Αναφύσαντος χνωδάλου, ατόμου * τε και αδυνάμου ~<]ι

•κοΚί του λόγου συντρϊψας, χαϊ τη του θεού Λόγου

&ληθε(>· ή ως Γλμιγγα, ήτοι γης έντεριώνην κατα

λείψω. "Ηοη γαρ καΐ διεσχεδάσθη εις ολίγον χρόνον

ή τούτου του ήπατημένου αϊρεσις. Επί δε τάς ίξής

συνήθως θίδν επικαλούμενος προελεύσομαι.

:κιΐ ΐι·π·:ι· ΊηΙεΓβηεί,

«ΙίίίβΊραΙα. Νιιηε ίιηρΙοΓΐΐα, υΐ βοίειηιΐδ, ορέ Ι)ϋί, 3(1

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΕΛΛΙΑΝΩΝ,

Πκ>·τΐί<" <--'ιι δευτέρα, ι] χαϊ έπταχοστΐ] δευτέρα.

Α'. Τψ δε αύτώ πάλιν χρόνω (Οπδ εν γαρ πάντες

οΰτοι ήσαν ) Μάρκελλος γέγονεν εν Άγκύρη. "Ετι

γαρ χαϊ δεΰρο, άπδ του 'τους τούτου ως άπδ δύο ετών

έτελεύτα, ή πλείω ή ελίσσω. Έποίησε δε καΐ αυτός

τίνα διαίρεσιν εν τη Εκκλησία άπ' αρχής του αύτοΰ

χρόνου. Όλίγην δε τίνα Εννοιαν ύπέφαινεν ουτο:,

άπε-.καζόμενος Σαβελλίω τε καΐ Ναυάτω άπδ του των

Άρειανών πρδς αΰτδν παροξυσμού, δήθεν δια του

λογισμοί της πρδ; τους Άρειανούς άντιθέ σεο>ς. "Οθεν

χαϊ παρά τίνων βλασφημείται άπδ μέρους, ως Εφην,

Σαβελλιανων εσχηκως την έρεσχελίαν. Τινές δε υπέρ

βιιΐιι» ρΓΧΙβι-εο ; ςιιοηί&η ςιιίύβηι ΐιι;ι οη)ΐιίΙ>υβ ίηι-

ροι·1ηηΐΐ38 ε8ΐ ηιαηϊΓεβία, <|ΐι;ΐ! *1> ΓΓΓΟΠ·, ηοη Η νε-

ιϊΐ:α<! ρι·οΙί(·ίϋΐ·ϊΐιΐΓ, ;ιι!(ΐο ιιΐ ηηη εβιη ιιιοιίο Βηρϊειι-

Γιοπ'Λ, Μ·ι1 ιιΐ ίΐΐί Γαείΐε (1ερΓϋΗειΐ(1»η1, (|ΐιί ιιυιιιιιιΐ-

Ιιιιιι Ν.ιιταιιιιιι Ι,ϊιΙιτ;ιι ιιιη υβιιιιι Ικι1ιιι>·ι πιΐ. ^ιι^^ϋ

ηοιι <·!>ι ΐ|ΐκιιΙ ρ1ιιι·ίΙ)ϋ8 3(1νεΓ8ΐΐ8 ίΐΐιιιΐι Ιε&ΐίηιοιιϋδ

3ΐιΙ Ιοιΐ£ΐοπ ΐ'εΓιιΙΐΐίοηε ορυ$ ε88β ηο1)ΐ$ :ιι·!)1ΐι πιιι:ι .

ΜΙιίΙ πιίιιι ιΐ3ΐτ»ΐίοηε ΙΙΙΛ εΐ ίηίϊϋΰΐίΐηΐε 3(1 εοη-

λΊικΊΊΐιΙιιιη ί»είϋιΐ8. Γικίιι <]ΐιχ εοηΐΓ3 (6 ϋίκριιΐβία

κιιηΐ ΙΙ:Μ ΙοπίΛ, 8:ιΙΐ$ 3Γΐ)ίΐ)·θΓ ΓιιΙιιι·;ι ; :κ· ρεήικίυ

ιιΐ ίηββοΐυηι ςιιοιίϋβηι ;ηιίιη;ι1 ο ΙΙ·ΙΊ·:Ι βηιεΓβυηι ει

ϊιιιίκτϊΐΐιιιιι : βίε ρο$ιε.ΐ(]ΐΐ3ΐη Ιέ «Ιίνίιιί ΥιιιΊιί ας

νεείίςίο ρΓοειιΙεβνϊ, $ίνε ΙιιιιιΙ>Γί(·ϊ ίιΐ8(:ΐΓ,

ρο$1ι·ειιιο Γ.ιείαιη. .Ι:ιιιι ΓΙΙΙΙΙΙ ΙίΓενί ίΐιΐιιιοιίιιιιι ιειιιροΐ'β ίΐΐίιΐϋ ε8ΐ Ι

ο1ί(}ΐΐ38 1ιχιε8ε$ ρΓυ^Γϋϋίειιιυρ.

ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΚϋΕίϋΛΝΟδ,

ΟΗΙΪ ίίΐ ΙΐΛ'τείίί III, ίίιε ΙΧΧΙΙ.

Ι. Ι'ιτ ϊιΐι'πι ΙειΤιριΐΒ (ιΐ3ΐιι ίιι εαιικίυιιι ».·1:\(οιη ίΐϋ

οιιπιι-8 ίηεί(Ιιιηΐ) ΛΙΙΟ^ΓΧ Μβρεείΐιιβ εχκΐίΐίΐ, ηπί :ι·.ΐ

ηοϋΐΓβ υ$(]ΐιο ΙειηρυΓ3 ροΓνοιίΙ, ι·ι ιΐυοϋυβ 3ΐ)Ιιίκε

ρ!α§ ηιϊιιιΐϋ ϋΐιιιίϊ οΐιίίι. Ηίε ηοηιιίΙ)ΊΙ ίιι ΓΓ< Ι,·ΛΙΛ

«ΙίνοΓίίί εοιιΩανίΙ, εοιίειιι ΙΊ·κ: υΐ ιΐίχί ΐεηιροΓε.

\ <·ι·ιιιιι ο1)8ΰΐΐΓΗΐιι ικΐιιιιιιΐιιιιι (Ιυςηΐ3ΐΪ8 8ΐιί !>Ίςηί(ίΓ3-

Γιοηειη (Ιοϋίΐ, 834 '-'""1 :"' δαϋεΐΐίί βΐ Νονιιΐί

Γ,ιπΊοηΐ'ΐιι 3ϋ]ιιιΐ};ηΓβΙϋΓ, Απβηϊδ ροΐίββϊηιυιη ΡΓΟ

κιιο ίη ίΐΐιιηι ο(1ίο Ιιοο ιρϊίπη εχρί'υΙίΓοηΐίΙιιικ, ηιιοι)

ιιίιιιίΐ'ΐιιιι 3ϋνεΓ8υ$ ΛΠ3Ι1Ο8 βοηίεικΙΰΓεΙ. ΙΙίηε ε&ΐ

ΐ|ΐιοι! 3 ιιυηιιιιΐΐί* εο ηοιηίηε ίιιεε&βΐΙυΓ, ([αιΐκί ;·.<1

1 Οεεβΐ γνώς. ' Ρ· άτονου. * Οεη. χνιιι, 25.

1 ^0311. ϊ" ·*3. · 4οαη. χνι, 11, 15.

» Οεη. χιχ, Ϊ4. ' Ρ*»!, αιχ, 1. · Μ(1. 5. ' 1$α. ι, 12.
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5:ιΙ>ε1Ιί3ηθΓυιη εονϋΐϋΐίοιιοδ ρηΓίίηι αιΐΐιχδεπί. Υε-

πιιιι :ιϋι ΐίίιΐι'ΐιι ριΙΓΟοίηΒιιΙβδ νι·ι ιιιιι ΊιΙ Οδ8θ 1)0-

5.·;ιιιΐ, ε ι·οιιΐι·;ιι·ίιι νεπ> ρΐ'ΧΐΊατβ ϊΐΐυιη νίχίϋδβ 30

ινι·ΐ(· 8οη8Ϊ8δο οοηΠπιιηιιΐ. ΙΙικΙε ιιια^ιιη <!<· εο οοιι-

ΐι·ιινι·ι>Ί;ι ι.·οιιΠ;ιΐ:ι βδΐ. ΕιιίηινοΓΟ ςιιχ ίη ίΐΐίιΐδ 3ΐιίιιιο

οι ΓΐιΙί;ι Γιιεπιηΐ, ιπιί Που ου§ηίΐ3 κιπιΐ. €χΐοπιιη

ίΐΐίυδ 8εοΐ3ΐθΓεδ, οΐ ηΐι εο ίηδίίιιιΐί, πιπί ο)ιΐδ ιηοη-

I ιιι ίςηοΓβΓεηΙ, ηοο ηυα; νότο ίΐΐε βΐ'ηδίδ-οΐ βχρτΐ-

ιηερεηΐ, ΐΓββ Ιιγροβίβδββ εοηΠίοπ ιιοΐυεπιηΐ, ιιϋ

νεπίιΐδ άοοεί. <|ΐια; ιιηίΐιη οεηββΐ εδδο <Ιίνίιιίΐ;ιΐι·ιιι

υιΐ3ηκ]ΐιε (;1οι·ί3ηι ΓΙ οοηδυΙ)8ΐαιιΐί3ΐοιιι Τπηίΐ3ΐβιη,

ςιιχ πίΐιίΐ ίη βίοπβ «ι κι ιΐίγιτκπιιι Ιιαοεπί, ιιΐροΐβ

ρι·)Τ(·(·ΐ;ι Τι·ίιιίΙ»δ, εΐ ιιιΐ3 (Ιίνίηίΐβδ, ιπκι νΊιΊυβ, υιΐ3

εδ$οηΐΪ3 ; ιιβ(|υε ϊη ιππιιιι οοηΐΓ3οΐ3, ;ιπΐ εοηΓυδ»,

ηοε ιι!Ι:ι βιιί ραιΊε ϊηΓοποΓ, 3υΙ δυΙ)]εεΐ3. ΜαροοΙΙιΐδ

αύτοΰ άπελογήσαντο μη οΰτως ϊχειν,άλλ' ορθώς αΰτδν

βεβιωχέναι, χα\ τω φρονήματς αύτδν ορθώς ίχειν

βιισχυρίζοντο. Διδ πολλή περί τούτου ζήτησις γέγονε.

Κα\ τα μεν κρύφια της εννοίας θεώ Εγνωσται. Οί 5ί

άπ' αύτοΰ γεγονίτες χαΐ κατηχηθέντες, οί την εκεί

νου Εννοιαν άγνοοΰντες, οί μη τα εκείνου αληθή δι-

ηγούμενοι, ούτε ταςτρείς υποστάσεις ίμολογείν ήθελον,

ως έχει ή αλήθεια, δτι μία εστίν ή θεατής, μία δοξο

λογία, ομοούσιος ο·3σα ή Τρ·άς, κα\ ουδέν διαλλάττουσβ

της ιδίας δόξης, Τριάς τελεία οΰσα, χαΐ μία Οεότης,

μία δύναμις, μία ουσία, οβτε συναλοιφή τις ούσα, οΰτε

ύπο6ε6ηκυϊα. Ούτος δε, έπιπλεΐστον βουλίμενός τίνα

λέγειν παρά τισιν, ως ύπδ τίν Σαβέλλιον τω φρονή-

ματι ϊδειξεν είναι. Διδ κα\ αυτή εν αίρέσει ελέχθη

και ήριθμήθη. Παραθήσομαι δ'ε αύθις κα\ την εκθεσιν

Ηΐιίοιπ ιιιιιιιπιΐίοπιιιι «Γΐιΐι-ιιΓίΛ ουπι αΙΊηιΓκ! 3ηιρ1ϊιι$ Β του λίγου, ου πεποίηται Ίουλίω τψ^ιακαρίτί)

Ιιίβ 3$Ιι·ιιβΓ6 νβΐΐβΐ, πι ϋ;ι1)ι·1Ιϋ ΟΙ-ΠΙΚΉΙ Ίικ·Ί(Γΐ5ϋ«

ν!$υ$ 681. 1 Λ ςιιο Γαοΐυιιι εβί, ιιΐ ΐκίεπ ΙιΧΓοβεβ ίβ(3

ιριιχιιΐ)· πτι.·ιι$ι;ιιιΙ:ι .ιι·, εοιιΓυΐ3ΐιι1α ΜΊΙΪΙΙ·!. Ι/ιΙιοΙ

Ηΐιΐπυ ι·1 ϊΙΙΊϋδ ΟΓαιϊοηοιη δυΐι/ίοβΓε, ηυ3ηι ρυρ-

μίΐηιΐί 8ΐΗ !;Γ;ΐΐ.ίΛ ;κΙ ΙΐΓ.'ΐΐίΐι ηΐϋΐηοΓίχ ,ΐιιΐΐιικι Κοπκι-

ΙΚΠΊΜΙΙ ι>ρίΜ·ο|ΐππι δοπρδϊΐ. Οιΐ3 βχ (ΙεΓεηδ'ιοιιο, εΐ

ΙΊΙιεΙΙο ηοηηυΐΐα εοηΐΓ» δίιιοκΓαιη Γιιΐβιη ορϊηηΐιιηι

(·οιΐ8ΐ:ι1ιϊΐ. Εΐεηϊιη δι ιιϋιίΐ :ι!ι ίΙΙ:ι ιΓινείδΐιιη

"Ρωμαίων έπισκίπω 6 αύτδς Μάρκελλος, ύπεραπολο-

γοϋμενος δήθεν εαυτού. Εκ δί της απολογίας κα\

του λιβέλλου φανήσεται Ιτερα παρά την πίϊτιν της

αληθείας πεφρονηχώς. ΕΙ μη γαρ ϊτερα έφρίνηιεν,

υπέρ ποίων εις άπολογίαν ήρχετο, ε! μη «ρα λόγοι

εξ αΰτοΰ ετέθησαν οϋχ όρΟο\, καί τινας ταράξαντες

είςταύτηνκατήγαγοντήν άπολογίαν; Τοίνυν τδ άντί-

γραφόν εστί τοΰτο ·

ιιιΐ()ΐιαιιι, ου]ιΐ3ΐι»ιη ιοί μι·:ιΐί:», Ιιαιιο ί!Ι:ιιιι $υί ρυ^αΐίοηοιιι ίιΐ5ΐιΙιιθΓθΙ ; ηίδί ςυχιΙ.Ίΐη ;ι!ι 111ο

ραΓυιη ΓΟΙ Ιο ροδίΐβ »ο ρροιιυιιΙΪΒΐ» Γοπεπί , ηικβ ουιη αΐ'ιηιιοδ ρβΓίιιτϋαδίοιιΙ, ιΐϋΐ'οικίοιιΐί βηί

εχοιίδηηιΐί ηοοεϊδίΐ3ΐοη &Ιΐιι1εΓΪηΐ? Κχειηρίιιηι ϊςίΙιΐΓ ερίβίοΐη: Μ<: $ε ΙκιΙιιΊ :

Εχεηιρίιιηι €ρίίίοΙα; ίίακιΐΐϊ, ηαβΐη οΙ> Ιι<κη»ϊηι

υιΐιιβ

Ά^τ^γρα:ρο^ έαιστοΛής ί5δ; ΜαρκέΛΛου ,

?) υύνοΚος χάριν έιεροδοξίας.

• Β1. Τω μακαριωτάτφ συλλειτουργώ Ίονιλίφ Μάρκελ

λος εν Χριστώ χαίρειν. Επειδή τίνες των καταγνω-

σΟέντων πρότερον έπ\ τψ μη ίρΟώς π:στεϋειν, ους

εγώ εν τϊ} κατά Νικαίαν συνόοο· διήλεγξα, κατ' έμοΰ

γράψαι τη θεοσέβεια σου έτόλμησαν, ως αν έμοΰ μη

ορθώς, μήτε έκκλησιαστικώς φρονοϋντος, τδ εαυτών

ϊγκλημα είς έμε μετατεθήναι σπουδάζοντες· τούτου

Ενεκεν άναγκαϊ·ν ήγησάμην, άπαντήσαςείς την 'Ρώ-

μην, ύπομνησαί σε, ίνα τους κατ' έμοΰ γράψαντβς

μεταστείλη υπέρ του άπαντήσαντος ' αύτοϋς έ-' άμ-

φοτέροις έλεγχθήναι ύπ' έμοΰ, δτι τε και & γεγράφαιι

κατ' έμοΰ, ψευδή δντα τυγχάνει, χα\ βτι ϊτι χαΐ νυν

έπιμένβυσιττ) εαυτών πρότερα πλάντ) · κα\ δεινά κατά

τ» των του θεοΰ Εκκλησιών καΐ ημών των προεστώ-

ίρδΟδ ϊΐΐϋπιιιι ρΓ;ι:ϋίϋθ5 εβ5Ρ ηΐ3θ1Γιη3ΐθδ. δβϋ ουιη ., των αυτών τετολμήκασιν. ΈπεΊ τοίνυν άπαντήσαι ούχ

ίΐΐϊ νοιιΪΓβ ιιιιΐιιι-ιίιιΐ, Ι.ιηιείδϊ ρΓεδ1)):ΙΡΓθδ βύ ίρβοδ ήθουλήθησαν, άποστείλαντός σου πρεσβυτέρους πρδς

ιηί$θΓίδ, ε§ο ΥΟΓΟ 3ηηο ίηΙε^ΓΟ α€ Ιπίουβ ηιεη$ίΙ>ιΐδ αύτοϋς, και ταΰτα έμοΰ ένιαυτδν χαΐ τρεις όλους μή-

II. Ββ3ΐίδδίηιο εοΐΐε^χ ΙιιΓιο ΜβτοοΙΙυδ ίη ΟΐΓίδΙο

•αΐυΐεηη. ('ιιιη ηοηηιιΐΐί οχ ίίδ ιμπ, ιμιοιΐ ρΛΠιιιι

1 (Ιβ Ιίϋβ 8<Μ)Ιίι·ι'1)1, 3Π103 ι:οιιι1ι;ιιπι;ιΙ ί δΐΐηΐ,

3 ιηβ Ίιι Νίο.χιΐ3 δ)·ηούο οοηνίοΐί δΐιηΐ, εοη-

ΐι·;ι ιηβ »ά ρίεΐ3ΐοιιι ΐυβηι ϋοπίιεπ: ηοη ύυΙ)ίΐ3\θΓΪιιΙ,

ηιβ ηβο Γβοιο, ηβε εαηι Εοοίοδίαί (Ιοι·ΐιίη;ι εοηδεη-

13ΐιοο (Ιο Πιΐε δΐίΐΙυβΓΟ, υΐί ΟΓίηιβη βυιιιη ίη ιηβ

ι>;ΐ[ΐ>ί(:π·Γΐ>ι : ρΓορΐιτβ3 ηεοοδδ3ΐ·ίο Κοιικιηι 835

ηιίΐι'ι νεηίβηάιιιη βΐ Ιβ οοηιιηοηβικίυιη ριιΐιινί , ιι£

608 ςιιί οοηΐΓ3 ηιβ δθΓίρ$βΓυιι( 3Γοο88θΓβδ, ιιι ευιη

βιΐνεηϊδδρ.ηΐ, ϋβ ιΐιιοΐιΐΐδ ίΐΐίδ 3 ηιβ εοηνίηοβΓβηΙιΐΓ,

ΐ'.ιιιιι Ϊ113 ίρδα Γα1δ3 βδδΡ, (]ΐι:ι: ίη ιηβ δεπρδεπιηΐ,

ΐπηι οοδ .'κΐΐιιιι1 ίη ρρίδΐίηο ειτοΓβ ρβΓδενει·3Γθ , βΐ

ιπΐ;ι:(|;ιιιι 3(1νθΓδΙ1δ Εβε1θ^Ϊ38 Οθί 30 ηθ5

1 ΟΟΓ. άπαντήσα'ηας.

(3ο) ' έ.ιιστοΛής. ΕιΓκΙίΙ Ιιβηο ΓιΗΐ'ί

ΜαΓεεΙΙυβ , ροκίηυβηι ;>!> Απαιιιε

δοιίϋ 8υ3 ριιΐδΐΐδ Κιιιιι:ιιιι ι»1 .Ιιιΐίιπιι |ΐ;ΐ|ΐ;ιιη οοηΓιι^ίΙ,

Β!) ι·οΐ|ΐκ· ιιιια ΐ'ΐιπι ΛΙ|Ι:ΙΙ,:ΙΗ'ΙΙ) τεδίίΐυΐιΐδ εδί. Υίϋβ

Ληηαΐα ΒΛΓΟΠ. ηη. 541. Οϋί ιΐο Ιιοο ΊρδΟ ΓιΜΙο ιΐυ-

1)ίΐ3ΐ, ίδηε δί(, (|υβηι ϋιιΐκι ΐιιηι ο'.ιΐιιΐίι, ευπι ίη οο

ιιιιΐΐιι ΝΪ! του ομοουσίου ηιοηΐίο. Υβηκη ηοιι κοιηροι·

κι <:;ιΐ !ι.>ϋ<:,ΐ' Οϋβί ρΓθΙ'ο8δίοηίΙ)ΐΐδ, 3υΙ ίιι εοηνϊηοεη-

Ίίδ 1ΐ3ΐι·εΐΐΓίδ, Γβεβηΐί ηιΐΐιιιο ίη Νίεκηο Γοηείϋο,

ΙβδδΟΓ» ίΐΐα Πϋβί αε του ομοουσίου εΙηΓ» εΐ (Ιίβεηβ

ϋοηίεβδίο $ηΙε1)3ΐ οχί^Ί. Εχοιηρίο βίΐ υΓδβο'ιί εΐ Υα-

Ιοιιΐίδ Αι ι.ιιι,ιι Γ3(·ιϊυιιίδ ρρίιιοίριιιη Ιί1>ι·ΙΙιι«, ηυοιη

^ιι1^() ρ;ιρη; οϋΐιιίοππιΐ, (|υο βΐ οιτοιίδ δΐιί νοηίΗΐη

ιί(·«ιΐ(.ί·,:ϋ £ϋΐιΙ, 1 1 Λΐ'ίιι ίΐ3ΐηιιαΙυ οΐΐιοΐίςαηι Ιιϋυΐη

ρΓθΓο88ϊ. Εχδίηΐ βρικί ΛιΙΐΜϊΐ,ΐϋίιΐΜί Αροΐ. 2. Ιη ρο

νΐ'ΐ-ο «Ιο όμοουσίω νιτίιιιιιι ιιιιΐΐιιιιι ; ικιιιΐ 61 Ιη οοιι-

('ίΐίο Αΐ]ΐιί1βίοιΐϋί, ϊιι ιριο 3'ΐηίΐοηΐε Ληιΐιπίϋίιι Ι'.ιΙ-

ΙίΐιΙίιΐΝ «>1 δβοιιπϋί.ιηιΐδ ερίδνορί ιΙ;ιιηιι:αί $ιιηΙ, ευηι

(3111 δίΜίΠοδΟ ΪΊ ;ιμι;π.Ί ΛηΐΙίΓΟδίιΙδ, III :ι)ι ίί$ ίικίί·

οίηιη ;ιΙίΐ|ΐιοιΙ Λι·'ι:ιηα! ρΓοΓβδίίοηίδ βΙίΐΌΓΟί, "κίοοιμιο

\·3Γίίδ ίΐιΙ(ϊ|·πιμ;ιί ίιιιιί Ιιιικ 1»ι ΰδδΟΓβΙ, Ιιιι11;ιιιι ι'. ,».·,«'·-

ίίαιιΐϊαΐϊί ηιειιΐίοπειη οΐΐίςίΐ, δεά Ιι;ι.·ι·. Ιίΐηΐιιιη « <ΜΙΙ

ΙΙ1ΙΙ1ΙΪ3; Γΐ·(||ιίι| ΓίΙΪΙΙδ ίπίΠΙΟΓίβΙίδ, 1)ΟΙ1ΙΙδ 30 ΥΙΤ1Ι8

βδδεί, :κ: η·!ϊ(|;ι:ι ^εΐΐεΓΪδ Ρ]ΐΙδ(1θΠΊ. Οΐήΐ101Ϊ3Π1 ΛΐΙι:ι-

ΙΙ.ΙΜ'Ι δνιηΙ)υ1υηι ι·υιη δίΐ ΐ|υα'(]3ΐη Ιϊϋοί εχροδϊΐίο 31)

οο ο(1ίΐϊ, ΐ|ΐη τδ όμοούσιον ίεΡΓΓίηιβ ρΓθρυ§η3ΐοΐ,

ι·]ιΐί,(!ι:ιιι νυι-αίιυΐί ιιιειιΐίυηειιι οιιιίβίΐ.
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νας εν τη Ί'ώμυ πΐποιηκότο;, άν,χγκαΐον ήγησάμην, Α

μέλλων εντεύθεν έςιέναι, ϋγγραφόν σοι την έμαυτοΰ

«ίστιν μετά πάσης αληθείας τί) εμαυτού χειρί γράψας

έπιβοϋναι, ην εμαΟον, Εκ τε των θείων Γραφών έδιδά-

χΟην. κα'; των κακώς ΰ~' αυτών λεγομένων ΰπομνήσαί

σε, ίνα γνώς, ο'; χρώμενοι πρδς άπάτηντών άκουόν-

των λόγοις, την άλήΟειαν κρύπτειν 3ούλονται.

ΦασΊ γαρ μη Γδ:ον χα\ αληθινών Λόγον είναι του

παντοχράτορος θεού τον Υίδν τον Κΰριον ημών Ίη-

βοΰν Χρι-τδν, άλλ' Ετερον αύτοϋ Λόγον είναι, χα\

έ : :';.3·; σοφίαν χα'ι δύναμιν. Τούτον γενίμενον Οπ'

αυτού ώνομάσθαι Λόγον, χα'ι σοφίαν, χα\ δύναμιν.

Κα\ δια τδ ούτω; αυτούς φρονεΐν, δλλην ύπόστασιν

δ:εστώσαν του Πατρίς είναι φασιν. "Ετι μέντοι χα\ Β

προΟπάρχειν του ΥΙοΰ τον Πατέρα, δι' ων γράφου-

σιν, Αποφαίνονται μη είναι αυτόν αληθώς Υΐδν έχ

του θεοΰ · άλλα καν λίγουιιν έχ του θεοΰ, ούτως

λέγουσιν ώ; κατά πάντα. Έτι μην κα\ ότι ί,ν

ποτέ, βτε ουκ ην, λέγειν τολμώσι · καΐ χτίσμα αύ-

τδν χα'ι ποίηαα είναι, διορίζοντες αΰτδν άπδ του

Πατρίς. Τους ουν ταύτα λέγοντας αλλότριους της

χαΟολιχής Εκκλησίας είναι πεπίστευμαι. Π'.στεΟω

£1 έπέμενος ταΐς θείαις Γραφαΐ;, ότι εΤ; θεδς, κα\

ύ τούτου μονογενής Τΐδς Λόγος, ό αεί συνυπάρχων

τω Ι!ιτ ν., καΐ μηδεπώ-οτε άρχ^ν του είναι έσχηκώς,

αληθώς εκ του θεοΰ υπάρχων, ου κτισθείς, ου ποιη-»

θε\ς, αλλά αεί ων, άε\ συμβζσιλεϋων τω θεψ χα'ι

Πατρί, οδ Γήζ βασιΛεία·;, κατά την του αποστόλου

μαρτυρίαν, ονχ Ισται τέΛος. Ούτος Υίδ;, ούτος δΰ- ^

ναμις, ούτος σοφία, ούτος Γδιος χα'ι αληθής του θίοΰ

Λόγος, ό Κύριος ημών Ιησού; Χρίστος, αδιαίρετος

δύναμις του θεοΰ, δι' ου τα πάντα τα γενόμενα γέ-

γονε , χαθώς τδ Εύαγγέλιον μαρτυρεί, λέγον · '£»·

4ΡΖ!Ϊ ί}*" 6 Λ{!νος, χαϊ ό Λόγος ήτ αρός τύ^ θεώ*·,

/ ί θεύς τ}»* 6 Αόγος. ϊίάιττα ΰι αύτοϋ έ}·έτετο ·

χάί χωρίς αύτοϋ έγέτετο ουδέ ίτ. Ούτος εστίν ό

Λόγος, περ\ ου κα\ Λουκάς ό ευαγγελιστής μαρτυρεί,

χάί ύχτ\ρέιαι γβγόμετοι τον Λόγου. Περ\ τούτου και

Λα&'ιδ ϊφη· Έξηρεύξατο ή καρδία {ίου Λόγοτ άγα-

Ούν. Οϋτω κα\ 4 Κύριος ημών Ιησούς Χριστίς ημάς

διδάσκει δια του Ευαγγελίου, λέγων Εγώ έχ του

Παϊρ&ς έξήΛΟον, χαϊ ήχω. Ούτος, έπ' εσχάτων των _

ήμερων κατελΟών δια την ήμετέραν σωτηρίαν, κα\

εκ της Παρθένου Μαρίας γεννηθείς, τον ανθρωπον

Ελαβε.

Γ'. ΠίΤ"ύω ο·3ν εις θεδν παντοκράτορα, χα\ εις Χρι

στών Ίησοϋν τδν Υίον αύτοϋ τδν μονογενή, τδν Κύριον

ήμών', τδν γεννηθέντα εκ Πνεύματος αγίου, κα\ Μαρίας

της Παρθένου, τδνέπ1. Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα,

και ταφέ'/τα, κα\ τ5) τρίτη ήμερα άναστάντα εχ των

νεκρών, άναβάνταείς τους ουρανούς, χα\ καΟήμενον

Ιν δεξιί του Πατρδς, βθεν Ερχεται χρίνειν ζώντας κα\

·/:<;.-.,;- χα'ι είς τδ άγιον Πνεύμα, άγίαν Έκχλησίαν,

ΠοπΜβ οοιηιηθΓ.ιΙ(ΐ3 ΐιιοπιιι, Γ.κ ι''ί.απ τ, ηιίΐιϊ οηιη'ι-

ΠΟ <(Ίΐ-ιιί, υΐ :ιι;Ιι·.|ΐι:ι:ιι ΙιίΐΚ' μηιΙίοίϋΙ'ΟΓΟΓ, ΐιΐι·:ι;

Ιιιΐΐ'ί ρΓοΓο$$Ίοιιοιι ιϋ.ί δίιιεοη: αΐιμιβ οι αηίιηο

ιηεαηυο ηια.ιιυ ροι·$ει·Ίριαηι οΐίοπΐΐιι . (|ΐι:ι!οιη ιΐί-

ιΐίι-ί, :ιΙι|ΐΙΓ ΟΧ ΐ1ϊνΐΐΐί$ ί.ΠΙ, ι Ι-, 8ΙΙΙΙ1 ΓΐΙιιιΊΙΚ, βΐ !>[

ίιι ηκ.Ίΐιιιΐ ί.·!ΐιι ΐι!;: ΓΟΥΟΙ -ηΐ'βιιΐ ιιιι. ι· |ΐΓ|·ΐί.·ι·:ηιι ηΐι ίΐΐίβ

:ι$$οπιιιΐιΐΓ : εχ ςιιΐΐυβ ίιιΐιΊϋ^ι-π·.·;, (]ΐιί1>υ$ιΐ3ΐη ;ι<(

ηυιΐίΐοΐ'05 ϋβοίρ!βικΙϋ8 αιΐΐιίϋίΐίβ $<ΜΊΐι<>ιΓι1)ΐι& νβΓΪΙί-

ΐΐ'πι οοειιΐιαΐ'6 ειιΐι»ιιΐιΐΓ.

1η ΡΙΊΙΙΙΪΒ βιηιη ικ·^:ιιιΙ Οοιιιΐιιυιη ηο$1πιηι 4ι·κιιηι

ΟΙπίδΐιιιη ρι·υρΓϊιιιη »ε νοπιιιι Ι)ι·ί οιηηίροιειιΐ'ΐϋ εβ·>β

ΥβΛιιιη, δβ(Ι 3ΐίιΐ(1 ίρ^ίυ» βδδε Υει-ύυηι, ιιΐίΐΐη β;ΐ-

ρΐεηΓιαιη βΐ νϊηυίειη ε$»β ρΓχάιεαηΙ. ΙΙΙυιη ΥΟΓΟ,

|ιΰ8ΐ(]ΐΐ3ΐη πι Ιικτιιι $ϊ( β(1ί[υ8, :ιίι ϊρ80 ν,τΐιιιιιι, α

Μίΐρ'κ'ΜΐίΐΙΙΙΙ νΪΓΐ||1('ΠΙ()ΙΙι; ΙΙΟΙιΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙ. 0(10(1 Γΐιιιι

κι.·ιι1ί:ιιι(, αΐίίΐιη α Γ.ιΐη·, ιΗν6Γ83ΐιι 1ΐ)'ρθ8ΐη8'κη ε&8β

ϋίαιη εχΐβΐίιηαηΐ. ΡΓΧΐβΓ63 Ι'.ΙΙΠΜΙΙ αηΐθ Γϊΐίιιιη ι:\-

5Ϊ8(6Γβ, Ο Ιΐ!$ ΐ|ΐ:.ι· .-.ιτίΐιιπιΐ Π1ί)ηΐΓε$Ιΰ ιΙι·< 1:ιι·:ιιιΙ ;

ΐιΐ'ΐ' ί|ΐϋΐιπι νι·ι·ι·, 6886 1'ϋιαιιι, α ΓαΐΓβ ρροοβιίεηίειη :

$οϋ είδί Λ Οοο ε»δε ιΐίεαιιΐ, ρεπικίβ ϋΐιιηι 3Γΐιίιι·αιι-

ΙϋΓ βε (;Γΐιτ:ι (ιϋΐιιιιι (·π·;ι|;ι ρΓΟΙίοΐδεί. ΛιΙ |ι;ι·ι·,

ΓυΪ886 :ιΙίι]ΐι:ιπιΙιι, ειιηΐ ιιυηϋΐΐηι Ι·.·,.Μ·|, ;ιΙ1ίπ-;ΐ;ΐΓΓ ηοιι

ιίιι|ι;!;ιιι1 : ίΐύεοψιβ ΓΠ·:ΙΙΙΙΙ;ΙΙΙΙ 61 ορϊΰοίυΐΐΐ 6886;

ψιβιη εΐίαιη α Ι'.ιΐη: Μ·]ιιη^ιιιιΐ . Ε$ο νοι-ο (]υί Ιι.π;

388εΓυηΙ ιιΐι Ι·Λτ]ι>ί:ι ς-αΐΐιυ'.ίοη :ι1ίι·ηο·, ε89β ροΐ'8α:ι-

ΜΙ:ΙΙ Ικιΐκ-ιι. Ί'ιιιΐι ί>αεΓΪ8 Μΐΐιτί» ίιιΙιχΓβηβ <·.π·ιΙ.ι

«1ΙΙ1Ι1Ι Ι.'.^Μ' Οειιηι 1 1 ιιιιϊμίΜΐΊΐιιιιι ε]ιΐ8 Ριΐίιιιιι Υιτ-

1)11111, ([!ΐι ι ιιιιι 1>;ι1|·|! βοηρβΓ ΟΧ8Ι81ΪΙ, ιιι'ι εΧϋίί>Ιι!ΙΙ(1ϊ

ίηίιίυηι ιιΐΐιιιιι υικιιιαιη Ιια1)ΐιίΙ : ίιίεηι Γβνεη α Ι*ι·ο

1 1 ΉΊ-ιΙ.Ίΐ-, ιιοη ει·εΐ1ιι$, ηοιι Ιαεΐιΐ8, 8ει1 εχ$ί8ΐι·ηβ

ΜΊΙΦΙΤ, :κ: πιπί Πεο ΡαΐΓβ ροΐ'ρείιιο τε^ιιαικ, αι}νι

κρη'ι, υΐ [ι:>ΐ;ιΐιΐι· ηρθίΙο1υ8 , ηοη «πί /ίηί» '. II. ι:

ίρ.Μ.' Ρίΐίΐΐβ, ίρ8» νϊ|·ΙΙΙ5, ϊρββ Λ.ι|ιί«·ιι1ί;ι, Ϊρ86 ρΓΟ-

ρπιιιη \ι·πιι>ιΐ|ΐΗ· Οεϊ Υει·1ιιιιη, Οοηιίιιιικ πυδίοτ

ίβ8υ$ ΟΐΓίίΙυδ, ίηιΐίνίβα Πβί νίΓΐυδ : ρβί ηιιειιι

(·Γι·:ιΙ:ι 01111113 ρΓυι)υεΐ3 ΜΐιιΙ, ιιΐ 836 Ι·-ν;πιμ(·1ίιιιιι

ιίικτί. /η ρη°»η'ρ;ο, ίη^υ'ιΐ, αηΐ \Ί ι·Ι>ηιη, α \ ,>-

Ι'ΐιιιί <·>·ιιΐ αριιιί Ιΐι','.ιιη, α Όαιι εταΐ \Ί·>·!>ι·.ΐΗ. Οιιιιιία

ρετ ΐ]>.·.ιιιΐί ΐιιπα ίΐιηί; α «ί»« ϊριο /Ήι-ηα/ί β<< ιιίΐ,ίί'.

II κ; ϋβιηιιηι \ι·ι·|ιιιιιι 6$(, άα ηιιο Ι,υοαβ Βν3ΐΐ(5·;!ί^ΐ;ι

ΙΟϊΙαΙιΐΓ : Χίι'ηΐ, ϊιιηιιίΐ, ΐηκίίιΐι'ηιιιΐ ηού'ΐ! , <]ΐιΊ αΐι

ίιιίιίιι ίΗΛ/Ί·ι·/(ΐ;·,'χ ει ιηίηίίΐΓΐ (αεη \Ίτΐ>ι '. ΛιΙ

πιιι.ιΐΐ'ΐίΐ εΐίαηι 1)3Υ°κ1 Γ(·8ρι·χίι, ειιιιι ίι ι εεοΐιιϊΐ :

Γ.ικιΊιίΐίΙ ί«Γ ΙΙΚΉΗΙ \ ι'ΐΐηιιιι ϋοΐιΐιιιι ''. Η ι: 61 Ουιιιϊ-

ηιΐ8 ΙΙΟ.-,ΙΓΓ ]ι>ιι·ί Οιτίδΐυβ ίη Ενβημϋϋο ηοδ <!<»-

ΙΊΙΙΙ : Εί/ο, ίιιι|ΐιί(, η 1ΊιΙι\· ι'.ιίπ", £ί ΐαιίο*. II κ1 ι- 4

ιριί ρυ8ΐι·οηί$ ΐεηιροΓίΙιιΐ8 ΙΙΟ$ΙΠΕ &η1ιιΐΐ8 ;;ι·:ιΐι.ι

(1β8εβιιϋβιι$ 61 βχ Υιι^ϊικ' Ματιά £βιιΐΐϋ8, Ιιυιιιίιιυ:.ι

III. Οε(1ο ί}·ίΙιΐΓ ίη Ποιιηι οηιιιΐροίβηίειιι, οι ίη

('.ΐπϊδίιιιιι Ιυβυιη Ίρ8ίιι& Ρίϋιιιιι ιιΐι'ι-ΐΊΐιΙιιιιι Οοιιιϊ-

ηιιιη Γ.081ΠΙΙΙΙ, !;ι ηίΐιιιιι (Ιέ δρίπΐυ νιιι.-ΐιι ι·! Ίϊ.,ιι.ι

Τ'ΐΓ^ΐηο, ηυϊ 8υ1> Ροηΐίο Ρίΐϋΐο εηκ'.ϊΐίνιΐδ ι·ϋΙ Γ ι

8θριιΙΙιι$, εΐ ΐι·ι·ιί.ι ιΐίι- Γεβιιιτυχίΐ λ ιιιοΠΜΐ'8 ; 8ϊι·ί·ιι·

ιΐίι ϊη πιΊιιιιι. εΐ 8θ(ΙβΙ »(Ι (Ιί-χίεηαιΐ) Ρίΐΐιίβ : υικίβ

νεπίιιτυδ εβί ]ιιϋϊΐ'9Γβ νινο8 ει ηιοΓίιιοβ; βΐ Ίιι 8ρΐ-

πιαιη 83ΙΚΊΙΙΙΗ, 83ηε(3ηι Εεείεδ'ιαηι, Γβιυίκίίοιιειη

. ι, 33 * ^αη. ι, ο. 'ίιιο. ι, Ι. * Ρϋ:ιΙ. χι.ιν, 2. ' 1 >ηη. χνι,
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ροο,εηίοπιηι, 03ΓΟΙ8 ΓεδίιιτεεΓιοηειη, νϊΐ»ιη χίοπιηιη. Α άφεσιν αμαρτιών, σαρκδς άνάστασιν, ζωήν αΐώνιον.

Άδιαίρετον είναι την θεότητα του Πατρδς χα\ του

Τίοΰ, παρά των θείων μεμαΟήκαμεν Γραφών. Ε! γαρ

τις χωρίζει τδν Υίδν, τουτέστι τδν Λόγον τοΟ παντο-

κράτορος θεοΰ, ανάγκη αύτδν η1 δύο θεούς είναι νομί-

ζειν, δπερ άλλότριον της θείας διδασκαλίας είναι νε-

νόμισται, ή τδν Λόγον μη είναι Θεδν ομολογεϊν όπερ

χαΧ αΰτδ άλλό-ρ;ον της έρθής πίστεως είναι φαίνεται,

του εύαγγελιστοΰ. λέγοντος · Και θεύς 7\ν ό \ύγος.

Εγώ δε άκριβώ; μεμάΟηκα, ότι αδιαίρετος καΧ αχώ

ριστος εστίν ή δύναμ-.ς του Πατρδς, ό Πός. Αύτδς γαρ

ό Σωτήρ 6 Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός φησι' '£>

έμοϊ ό Πατΐψ, χάγί» β»·· τψ Πατρί · καΧ , Έγύ> χαΐ

ό Πατ/ιρ κτ ί<Τμεν" καΧ, Ό έμέ ίωροκώς έώραχΐ

τύ^ Πατέρα. Ταύτην καΧ παρά των θείων Γραφών

ΐεπδ βεεερΊηιυβ, εΐ 3 ηια]οπ1)ΐΐδ ηοδίπδ δοουικίιιηι Β είληφώς την πίστιν, χαΧ παρά; των χατά βεδν προ-

3;ιιη Ρ31ΓΪ8 οΐ Ρϋϋ ιΠνϊηίΙΜβιη ιΐϊν'κϋ ηοη ροβίο ο

830Π8 ίίΐίοπδ ϋκΐίοϊιιπίδ. Ν»ηι &ί φΓΐδ Κίΐίιιιη, Ιιοο

β*1 οηιιΓιροΐοηΐίδ ϋοί ΥειΊιυιη, ϊοραηΐΓβ νοίυβπΐ,

ηοοεβδε Θ81 υΐ ηιιΐ ιΐυοδ οδδβ Οοο« ηΗ/ιΐΓβΙυι·, ϊϋ

ςυοιΐ α ΓΐιΊι'ϋΐί αΌοίπηα αιηίεβδίοηο οιηηίυιη η!>·

Ιιυηνΐ, ηιιΐ Υπ Ιιιιηι οβδβ Οηιιηι ίιιΙίπι·ιιιι· : αηο<1

ι·ι 'ιρβιιιη :ι!ι ϊϊηοτα Γκίι: νϊϋβΐιΐϊ βΐίαιιιηι, ειιηι

εναιιςβίίϋΐα ιΓιοηΐ : Ει Οβκ» βταΐ ΥίτύΗΐη. Ε(θ

νβΓο εει-Ιο ϋίικί ιΙϊίΙΊοϊ , ν'ΐΓΐιιΙεηι Ρβΐήδ, Ιιοο εβί

ΡΐΚυιη , ηοηηβ (1ΐνί(Γι, ηβί)ΐιβ ββραιαπ ροβββ. Ιΐ9

ΓΙΙ'ΙΙΙΙ 8αΙν3ΐοΓ αο Οοπιΐηυβ ηοδίετ .Ιι-χη* Οιπβΐιΐ!*

Ιθ(|ΐιίΐ!!ΐ· : Ιη ηιβ Γαΐβτ, ΐΐ ί^ο ϊη Ραΐτε '. Ιΐβιη :

Γ,'ί/ιι ΐΐ ΡαΙΐΓ ΜΙΙΗΙΙΙ ίΐιηΐΗ» ». Εΐ : (,>ηι νίάΐΐ ιιΐι·, π-

ά€ί ΐΐ Ραΐταη '. Ι1»η€ ίβίΙιΐΓ, (ιοιη βΐ 3 δβοπδ 1·'Λ-

ΟΙΊΙΙΙΙ (Ιίϋίοίιιιιΐδ, Ιϊϋειη ουιη ίη Εοι,ΊβΜα Οεί

(ΙΊι·(ΐ, ΐιιιιι 3(1 Ιέ ιιιοιίο ρεΓδεπυο, β]ιΐδφΐο ρο,ηεδ ηιε

ΓίΊΐιιιΓι. ΡοδίΓβηιο ϋΐιιι! 3 1ε ροΐο , ιιΐ

ΙΙΜ·;Ι· ρι·οΓ?5δΊοιΓΐδ εχειηρίιιιη Ιυί& 3(1 ερΐ-

εεηρυδ ΓιΙΙεΓίδ ίιΐϋεΓ.ΐδ, ηβ ςυϊ$ εοπιιη, (]ΐιϊ1>υδ

:ιι·ΐΊΐι·;ιΐι· ρερκρεείί ηοη βυιηιΐδ, ΊΙΙοπιιη (1ε ηιε κιτί-

ρΐίδ Γκίειιι 3(1ΙιΊΙ>εηδ ϊη *·ηοιΐ'ΐιι ϊηιίικαΐυι·. Υβίείβ.

1!;ιι ΙΙΊΙΙΙΝ ερίδΙθΐ3.

837 Ύ· ΟϋΒίβπιηι βη ΙίΙιοΙΙϋδ ίδΐε τεείε δε 1ΐ3-

Ιιειιΐ ηεειιε, )Ρ£3ΐιΙ ο;υί ροδδΐιιιΐ, ει ΐ|·ιϊ εχηοΐΑΐη

εοπιιη, ιρι;ι· ίιι εο χιτίρΐ;ι δυιιΐ , ίηΐεΐΐίςοηΐϊαηι ίι:ι-

1>ϋΐ·ε ρο$8ΐιη( , εεςυί(1 ίιι εο νίιπ &ίι ]ιΐ(1ίοεηΐ. ΝΊΙΓιΙ

βηίιη ΡΓ:Ι>ΙΙΜ·(||Ι:ΙΜΙ ιριοιΐ ϋΐ'Ίιηιικ, ι·Ι 3ϋ ιιοκ ρι:ι·ΐ3ΐιιιη

εδί, 3$δενει·3ΐ·ε νοίιιηιυδ. Αε Ιίεεί ηίΐιίΐ ίη εο Ιίϋεΐΐο

ηοη (·,:ΐι>ίιιιιι ;»<·, δ'ιηεβπιιη βί(, νεί εχ ίρδΟ ηίΐιίίοπη-

ηιΐδ 3ΐ·ξΐιιηειιΙο , <]ΐιί Ιιυιιε Ιεςυηΐ :ιιιΐ ;πι<Ιπιηΐ , <·η-

ι;ίΙ:ιη· ιΐοΐα'ΐιΐ ηοη ΓηΐδΐΓ3, ηεϋ ΙεηιβΓΟ 3(1 Ιιηηε ίΐΐιιηι

ιΙΐ'ΓοικΙΐΊΐιΙί κιι'ι ηεεεδδίΐαΐεηι νεηΐυτυιη Γι;ί88β, ηίβί

ηοηηυ1ΐ3 ρΓυΐιιΙΊδδεΙ , ηυχ ΐιη·1ι:ιπιιιι βΐϊηιιίιΐ εχεί-

Ι388εηΐ , εΐ εο ηοιηϊηεπι 3(](1ιιχίδδεη( , υΐ (Ιίείοπιιη

.ιΗΐιΊ('ΐιιΙ:ι πιΐίο νί(Ι(·ι·(Ίΐιι·. ΚΐΓΐι'ιιιι ΙϊΐτΊ ΪΙ'ιι.Ι ροΐιιίΐ,

ίιι ροδί ('π-οΓοιιι ι«·ι· ΓώΐίΙΙιιιιι $εδε εχευββΓεΙ 30

οοΓπ^εΓεί : :ιυΐ υΐ εθ(1ειη ΊΙΙο Ιίυείΐο ϊια βεπηοιιί-

Ιιιΐδ δυίδ ΓΙΚΊΙΙΙΙ |':Κ·Ι·Ι·ΓΙ, ιιΐ ΐ|ΐι;ι· 3ηΐε3 ο'ίχίδδεί εοη-

δυΐιο ιΙί5«ίιιπιΐ3Γεΐ , ηβ ιη ΟΓαΊηειη ινιΙι^ιτιΊΐη·, :ι!ι

ΐ'οιιιιηιιιιί ερίβοοροΐ'υη] εοηδεδδΐι εΐ ϋβιιοηε ιΐι-ροκί-

ΐΗδ : υίευηςυε δε τεδ Ιικίκ.'ΐιΐ , Ιιχε βυηΐ ηιιχ (1ε

Μ3ΐ·εε11ο οοιηραται-ϋ ροΐιιίηιυδ. Ου (]ΐιο πιπί ;ι!ί-

([ΐι.ιικίο 1)(·;ιΙιιιη ρ.ιρηιη Αΐΐιηηηδϊιιιιΐ ίιιΐεπ·ο§3δδεηι,

ϋΐι]ιικιηοιΙί ειιηι :ιι Ι)'ιΐι·;ιι·(:1ιιι· , ίΐΐε ηεςυε ριιι·μ:ι\ ίι

Ιιοιηίηεηι, ηεςυε νεΓΟ ηδρβΓΐιΐδ ηοΐιινίΐ; δε(1 ΙΙΊΙ'ΙΙΟΓ

3ΓΓί(1εηδ , ιιυπ ιιιιιΐΐιιιιι ;>Ι> ίηιρΓθ1>ίΐ3ΐε

ϋΊ^ιιίΙίί'.ιινίΐ , εΐ ίη ΐ'οπιιη Ιοί ο , ιι,ιιί «ε ,

Ιι:ιΙ)ΐιίΙ.

V. Ι.ίΐιοί .ιιιΐβιη ΙΓιε ε3 ·»ιι1ι]ΪΓ('Π',(|ΐι;ι·. ίη ΜιιπτΙΙί

κεπρίίδ 3 (|ΐΐ!ΐ>ιΐδι1αιη οΙ)«οι·ν;ιΐ:ι ΒΙΙΙ.Ι, ΐ)ΐι.ι> ίκΐί π>-

)ΐι·ιΊΐ(!ΐΐ(Ιί:ιιι1:ι ριιΟνεηιηΙ : ιπιιΐι: εΐ ίη ειιηιιίειη ίη-

τεοΐί εοιιΓιιΐ.ιικΙί ^ι·.ιΐί:ι δεΓίρδεηιηΙ. 0|Ι:ι|11Ιη:11" :|"'.

ριο οο ΐ|ΐιοι1 ηιιί 3(Ινο·$ιΐ5 ίΐΐιιιιι (·οιιιιιΐΓΐιΐ:ιΐί κυιιΐ

χιν, 10. ' .)θ3ΐι. χ, 30. * ,Ιοηιι. ιιν, 9.

εοιτιιρίιιβ.

(50) 'Ταύ δέάΛΛωτ χιΙΛη: Ι'ΙΓΠΙΙ ;ιι,· Ιίπιίΐ οχ

ΟΟΓΠιρίίδδίΐΙΙΟ Ιοι-ο !>ι·|ΙΙΟΙ:Ιΐ:ιηι Γ\ΙΠΗΙ:ΙΙΙΙ-, |)ι· Ιιΐδ

γόνων διδαχΟε\ς, εν τε τη του θεού Εκκλησία χηρύτ-

τω, χαΧ πρδς σε νυν γέγραφα, τδ Λντίγραφον τούτου

παρ' Ιμαυτψ κατασχών. Και άςιώ τδ άντίτυπόν σε

τούτου τ^ πρδς τους επισκόπους επιστολή έγγράψαι,

ίνα μη τίνες των ακριβώς μη είδότωνήμάς,κάκείνοις

τοις ύπ' αυτών γραφεϊσι προσέχοντες, άπατηΟώσιν.

Έρρ'ωσθε. Πεπλήρωται.

Λ'. ΕΙ τοίνυν 4 λίβελλος ούτος καλώς Ιχει, οί δυνί-

μενοι άναγνώτωσαν, και οΐ δυνάμενοι άχριβώσαι τα

εν αϋτώ είρημένα' χαΧ ε! μεν κακώς έχει, αύτοΧ δια-

κρινέτωσαν. Ου γαρ βουλόμεθα παρά *ών έπιστά-

μεΟα καΧ των εις ημάς έλθόντων λέγειν. Εί γαρ χαΧ

καλώς έχει ό λίβϊλλος έκτης υποθέσεως, πάλιν δια-

νοηΟήσονται οί έντυγχάνοντές τε καΧ άκούοντες, ότι

ουκ είς μάτην, οΰτε είς άργότητα, οδτε χατ' έχΗνου.

έγίνετο αϋτώ άνάγχη απολογίας, ε! μη άρα έξήμεσϊ

λόγους τινάς ταράσσοντας, χαΧ άναγκάσαντας αύτδν

είς άπολογίαν ήκ:·.ν περΧ των ύπ' αύτοΰ είρημένων.

Συμβαίνει γαρ, καΧ μετά τδ έσφάλθαι αύτδν, δια του

λιβέλλου Οπεραπολογήσα^Οαι, καΧ εαυτόν διορΟώσα-

σΟαι· ή ότι μεν τω λιβέλλφ έκόσμησεν αϋτοΰ τοϋί

λόγου;, ίνα παραχρύψτ) τα ΰπ' αυτού ^ηθέντ,α, Ινα

μη έκπέση δια της καΟαιρέσεως του χοινοΰ των

επισκόπων συλλόγου τε καΧ του κανόνος. "Ομως τα

περ'ι Μαρκέλλου είς ημάς έλΟόντα ταύτα. Ήρόμην

6ϊ αύτδς εγώ χρόνω τινι τδν μακαρίτην πάπαν Άβα-

νάσιον περΧ τούτου του Μαρκέλλου, πώς αν Ιχοι

, περΧ αυτού. Ό δε οΰτε ύπεραπελογήσατο, οδτε πά

λιν πρδς αύτδν άπεχΟώς ήνέχθη· μόνον δε δια του

προσώπου μειδ'.άσας ΰπέφηνί, μοχθηρίας μη μακράν

αΰ-δν είναι, χαΧ ως άπολογησάμενον είχε.

Ε'. Παραθήσομαι 6ε δτινά τίνες εϋρόντες εν τοΙς

αυτού Μαρκέλλου συντάγμασιν, α έδόκει επιλήψιμα

αυτοί; φαίνεσθαι, πρδς δν άποτεινόμενοι χαΧ αυτοί

άντισυνέταξαν. 'ϊπδ δε άλλων πάλιν (30) δια το τους *

άντισυντάξαντας, ύστερον είς άλλο τραπέντας ίλίγ-

* Γ. πέρα. · Κ. άλλοι δε πάλιν δια τους. Ι.οοιι$ Ιιιο

ηιιΙιΜίι, ηιιοδ ιιοιηίικιΐ, Λ(·3('ίο, ββδΐΐίο, ('.<ΊΙΙ·Ε;Ι<Ι αο

Γ»·Ιίΐ|υί», ;ΐ!·(·ΐιιι· ίιι Ηι·ΐ|ΐιι·ιιΐί Ικιτί'ί,ι ρΐυηΐηίδ.
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χου χάριν, τα άντισυνταχΟέντα ύπ' αυτών προβαλλό

μενοι έδείχνυον, καΐ εν ιοί; υφών αυτών συντάγμασι

κατά τάς λεγόμενα; διαιρέσεις άναμέσον των περί

'Λχάκιον χαΐ Βασίλειον τδν Γαλάτην κα\ Γεώργιον

ΐδν Λαο&κείας έποιήσαντο πρδς ξλεγχον του αύτοΰ

'Λκακίου. Ουτο; γαρ ην 6 άπδ του Μαρκέλλου συν

ταγμάτων κατά Μαρκέλλου ειπών, ίνα εν πδσιν

ημείς της αληθείας μηδέν παραλείψαντες δείξωμεν,

ότι 'δτε άπευχόμεΟα τα πρδς διόρΟωσιν, ούτε συναι-

νεϊν βουλόμεΟα τοις τι παρά τδ άληΟινδν έπιχειροΰσι.

Κα'ι ίιτι ταύτα εκ της Άκαχίου Πρύς ίίύραεΛΛογ

άντιλυγίας τάδε*

Ταύτα δια ΜαρκέΛΛον.

?7*. Ταΰτα μεν οΰν χαΐ τα τοιαύτα (37}τήν παρεξ-

ήγησιν των εις τάς Παροιμίας ρ*ητών γέγραφεν ύ

Μάρκελλος, λάλων τε κατά του θεοΰ άδικίαν, έπαί-

ρων ί: εις ϋψος τδ κέρας αύτοΰ, γενόμενος υπέρ τα

μέσα του βιβλίου, ν.α\ πάλιν θείς Αστεριού τα λέγοντα

βήματα· « "Αλλος μεν γαρ εστίν 6 Πατήρ ό γεννήσας

ες εαυτού τδν μονογενή Λόγον, καΐ ττρο>τότοκον πά

σης κτίσεως, μόνος μόνον, τέλειος τέλειον, βασιλεύς

βασιλέα, Κύριος Κύριον, θεδς θείιν, ουσίας τβ, χα\

Ρουλής, χαΛ δυνάμεως, χα\ δόξης άπαράλλακτον εί-

χόνα. > θε\ς ουν ταύτα και δυσχεραίνων προς την βί-

χόνα την άπαράλλακτον, τουτέστι τδ Εκτυπον κα\

τρανές έκμαγεΐον του θεοΰ της ουσίας χα\ των

4ξής. φαύλην καλών την ύπόληψιν ταύτην, έπισυν-

α-τ ; την δυσαρίστησιν αυτού, γράφων ώδε· < Ταΰτα

τα βήματα σαφώς την εαυτού φαύλην περί θεότητος

Ιλέγχειδόξαν. Πώς γαρ ό Κύριος χα\ θεδς γεννηθείς,

ως αΰτδς προλαβών ίφη, δύναται ίτι είκών θεού

είναι; "Ετερον γαρ θεοΰ 'εΐχών, χαΐ έτερον θεός.

"Ωστε ε! μεν είκών, ου Κύριος, ουδέ θεδς, άλλ' εί-

χών Κυρίου κα\ θεού· ει οέ Κύριος δντως κα\ θεδς

δντως, ούχέτι ό Κύριος και θεδς εΐκών Κυρίου κα\

θεού είναι δύναται, ι Κα'ι εξής· ι Ουδέν ουν αΰτδν ων

ιιροεϊπον είναι βούλεται. Πάντως γαρ τούτων εικόνα

αΰτδν είναι λέγει. Ούκοΰν ε! ουσίας εστίν είκών, ου

δύναται αυτοθυσία είναι· χα\ εϊ βουλής εστίν είκών,

•ύχέτι αυτόβουλη είναι δύναται· καΐ ει δυνάμεως

είχών, οϋκέτι δύναμις· καΙ ει δόξης είκών, ούχέτι

δόξα. Ή γαρ είκών ούχ εαυτής, άλλ' ετέρου τινός

έατι. ι

Λ ροδίΜ οοιιΐιαικίϋ :ΐι! ι>απβ$ ιΙρχανπΊΐιιΐ , Ιιοππη

Ζ'. Ταΰτα δϊ συ, Μάρκελλε, τα ρ°ήματα τα πρό-

τερον έπαινέσας εν αρχή του βιβλίου, νυν δε άρνησά-

μενος τδν θεδν Ικ θίοΰ Λόγον δντα τδν Γίδν, κα\ μό

νον εκ μόνου, καΊ τέλειον εκ τελείου, σαφώς την φαύ

λην σου π;ρ\ θεότητος ήλεγξας δόξαν. Του γαρ Βα

σιλέως του μεγάλου την εικόνα λα6ών. άζωία κα\

άθεότητι, αβουλία τε κα\ αδυναμία, κα\ άδοξία, καΐ

τψ άνουσίω, έκτετμήσθαι την άνοσίαν ώφειλε; γλώτ-

' ΟοΙ. ι, 15.

(57) Ταΰτα μεν οί»· χαΐ τα τοιαύτα. Α$1επιΐ8

$ι·Ι·Ιιί>ι.ι ϋΙιπ$ιί»ηαιιι 'ϊιΐβιιι αιηρίοχιιβ, ηοιιηιι'Ια

Λπ;κι ι· ριτΠ'.Γΐίυ ϋοιι$ι·ΐ)1αηϋ3. (,ίιι.ι· Οΐιιΐ

ίρδΟΠΙΙΙ) 1ΐΙΠΐ1)ΠΐΐΗ)ΜΙ·5 ΓϋΓΐ|ΐ3Γβ η^ΊΌϊηί 8111)1 , 'Ίΐ

ΐ|πΊΙιιΐΑ Μΐ1μ:ιΐ:ΐϋ ι!!3$ «Ιίνίδϊοηίοβ Αεαηυηι ϊηΐϋΐ1

εϊ ΒακΊΠιπη Οαΐαίαιη Ι.Ί βεοΓ^ίυιη Ι,:ιοιΙίΐΊ·ιπιιιι Γ«-

Ιιιΐ,ιιιιΐϊ Λ(·;ιιΤι ϋαυ$η $ο·ίρΐΐ$ ηι:ιιι<ΙίΐπιιιΙ. ΙΙίΰ βδΐ

Γΐιίιιι ίΐΐο , <|ΐιί Μ;ιΐ'(·.Ί!ιιιιι Γ\ ίρ&ϊιι$ιηβΙ ΙΙΙΐΓΐϋ εο»Γ-

, £ΐιίΙ : (|ΐιχ ικιβ ίιΐϋο ρΓθρο$υίιηυ$, ηβ νοΓΪΙαΙοιη ;ιΓι-

ψι:ι βχ ρ.ιιΐΒ ρΓχΙονΊΊ$$6 \!ΐΙο;ιιΐΜΐΓ , (|ΐιοηϊαηι ηβ-

ιμιι.' ιΐι' Ι.ΊΙΙΓΙΙ(!;ΙΙ 'ϋίικί ιΙΐΝριτΛίιιιι.ί , ηι·(· ίί8 35$οιιΙίη

νοίιιιιηΐϋ, ΐ]ΐιί υΐειιιι<|ΐιβ Ά νοπίαιο ιΐίβοϋΐΐιιηΐ. Οιι:ι:

8Γ([ΜΐιπΐιΐΓ ΐ^ίΐιιι· εχ Λι:;κ·ϋ εοαιηιοηΙΐΓΐο ίοηΐηι

Μιιη'.ΊΙηιη εχε(!Γρ$ίιηυδ.

838 '"··1 Ααιάί αϊτό Γοίΐΐηι Μαηΐΐΐινη.

Μ. 11 ί·ι· εϊ Ιιϊή βΐΐηΊΙία Μαι-οοΙΙιικ ΐ|ΐι:ι;Ί;ιιιι (ΌΐιΐΓ.ι

. Ι) -ιιιιι ίηϊΐ|ΐκι υ:π'ΐ ΪΙΊΙΒ , εΐ ϊη .κιιΐιΐίιιιυ οιιπιιι ΜΙΙΙΙΙΙ

βΓΪςεηβ, ροϋΐ κιοιιι ίΙΚιιιι 1Ί·ονοι·1)Ίυπιιιι (Ιορι·:ιν:ιΙίο-

ηειιι ροιίιιβ , ηυηιη ϊιιΙ(·ι·ρηΗ:ιΙϊοη('ηι $η1ι]υηχϊΐ. Αε

ριΊΐιιιπιι Ιι;ι·ι.· ΑκΙβΓΪί νΐ'ΐΊκι ρροροηίΐ : « Λΐίιιβ ε$1

βηίιιι Ρ:ιΙεΓ, «|ΐιΊ ιηιϊευπ) εχ $είρ$ο ΓΠίιιιη Υβΐ'ΐιυηι

$οηιιίΐ , ρπηιο§εηίΙυηι ΟΓεαίιιτχ οηιιιί; ', κοίιΐί κο-

Ιιιηι , ροιΓοιΊιΐί, ροι·Γ(·ι·Ιιιιιι , Γβχ π'βοιίι , Οοηιίηιι»

Οοιιιίιιιηιι , Οειιβ Οειιηι, ε$$εηΐίχ εοηβϋϋςιιβ ΒΙΙ'Ι

ηε νϊιΊιιΐϊϋ εΐ $1οπ% ηιιΙ1;ι ιη Γϋ ιΐίϋϋτεραηίειη ίηι;ι-

§ίηειη. ι Οιιίΐιιΐδ ίιι ηκΝίπιιιι ,ΐ(](1υοΐϊ$, Ιιοε ροΐί$$Ί-

ιιιιπιι ο(1Ί·ιΐΜΐ!5, ςιιοϋ ιιιιΐΐιι ίιι π· ιΙϊ$ει·ερ3ηΐειη ϊιηα-

{{ίηβπι 3|νρε1ΐ3ΓΪΙ, Ιιυο ε$ΐ (Ιίνίιιχ (·5«Ίΐΐί;ι· αε εχίε-

Γοπιιη οιιιιΓππιι εχρΓε$$3ΐη ε( ενίιίεηΐϋηι ίιικι^ίηοηι.

ϊϋΙίυ$ηιθ(1ί δοιιίεηΐϊαιιι Ϊιιιρι·ο1ι;ιιιι1;πιι ΟΒΒΟ (Ιί(·ιΙ ;

αΐηιιο 1ιΊ»ι·ι; νεΓΐ>ί$, (|ΐΐ3ΐιΐυιιι βίΐιϊ 1113 (Ιί$ρΙίεε3]ΐΐ,

_ ο$ΐι:ικΓιΐ : « ΙΙα>ϋ Αδίβπΐ νιτίι:» ιη:ιπΊΓι·κΐι·ρι·;ιν:ιιη <.·]ΙΙΗ

(Ιβ ϋίνίηίΐ3ΐο βεηΐεηΐίαιη :ιι·^ιιιιιιΐ. Εΐΰΐιϊιη ηυϊ (Ιιτί

ροΐι'ϋΐ, υΐ ΟθΙ1ΐίΐΠ!8 .'·(· ΠΓΙΙΙ> ίΐΐΐ: , ([ΠΪ ϊϊΐ "Ιϋΐίΐΐΐί,

υΐ ΊρΝίΊΐιιΊ αηΐεα βερίρ^Ίι, ΟΓΪ ίιιι:ιςο εοηί>ε3ΐιΐΓ?

ΑΠικΙ εηϊιη ε$1 ϊηι;ι^ο Οεί ; ίιΐπκΐ 1>ειι$. ΟΙΙΛΓΟ κι

ΐηΐ3§ο 1)ι·ϊ ε$1 , ηοη οι Οοηιίηιιβ , :<ιιΙ Ι)ι·ιιχ , βειΐ

Οοιηίηί 3ε Οεί. δίη Γβνει·3 Οοιιιίηυβ εδί ;ιι·

, ΐ|ΐιί ε]υ$π)οϋί εβί , 1>οί 30 Οοιηίηί ϊιικι^ο ε8$β

ηοη ροΐε$(. > ΒυΜϊΐ ρο$ΐβ3 : ι Νίΐιίΐ ι^ϊΐιιι· ίΠοΓϋΐιι

ηιΐίβ <ϋ\ϊ, εβ$ο ρυιαΐ ίρκυιη, οιπιι εορυιη ίηιβςίηοιη

6$$ε ιΙ(·Γιηί:ιΐ. Ι.ΊκΙι1 8*ι εββειιΐίίϋ, νιτίιί ^ι·»ΐϊ3, ίιιΐϋ^ο

ΜΙ ; ϊρ9»ηιβΐ ε$$οηΐί3 ηοη εήΐ , ηοΐ|υβ 8ΐ εοη$ϋϋ

κιΐ ίιΐ)3ξο , ίρ$υιηι»εΙ ε8$β εοη$ΊΙίυηι ροΐβΐ'ϊΐ. 8ί

·νΪΓΐυΐί&ε$ΐίπΐ3ξθ, νίι·ΐυ$ ηοη β8ΐ ; ηεηιιε ςίοπα, $ί

1ιιι]ιιχ ϊηιαςο 8°ιΙ. Ιπκι^ιι εηϊπι ηοη $υί, $ε(1 :ι1ίΓΐι]ιι.<

Ο αΙΐεηυ$ ββΐ.ι

VII. ΙΙιιτ. ία, ΜαπεεΙΙε , νεΓΐ>3 , ευηι αηΐεβ ϊηϊιίο

ΙίΙιΐ'Ί οο1Ι;ιικΙ:ινΐ!ΐ·ίίί, ηυηο βυΐεηι ίιιΓκ:ίϋπ$ : ηίιηΐπιιη,

ΡΙΊΙΙΙΙ εχ Πεο ΥεΓυυιη εββε ΓίΠιιπι , ει 8θΙιιιη εχ

ίοΐο, ει εχ ροΓΓεείο ρεΓΓεείαηι, ρει-βρϊειιε δΊηϊκίΓβιιι

ΐιι.ιιη ιΐε (Ιίνίηίιαίε «-ιιίοιιΐκιιιι (Ιεΐε§ί8. ϋιιιηηυυ ιιι:ι-

βΐιΐ Κε§ίδ ϊπκιςΐιιειη οηρϊεηδ νΐΐα , <1ίνΐηϊΐ3ΐβ , εοιι-

$Ί1ίο, ροΐΰηΐϊι, |·1»ι·ϊ:ι , ε$δεηΐί3 ϋεηίηυε δροΙϊαηΒ,

(Ιϊςιιιΐδ (.·«, 839 Γιι' 'ηιΡ'η ''"Β>';

ΜηρΓρΙΙιιβ, Ιοη^Ίιικ ρρο^ΓοΛι, ει ίη δηΙπΜ·

Ιι;ΐΊΊ·χίιιι <|Ι·ΚΠΜ·ΓΓ<· νίβιΐΒ Γ8ΐ. Οιι:ι· οιιιηίη

ει)ρϊο$Ϊ8$ίηιε Ιιαϋοδ Ίη Λιιηιιί. ^^^ι^^^α&ι. εχροβ'ιία.
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φίβηιΐοφίκίριη οοηδθεΙθΓ3ΐ3ηι ίιι Ποιιηι νοοεηι ]β- Λ τον, ειπών ρ"ήμα ε!ς Κύριον, χα\ τελευτήσας ε!ς ψυ-

οίδΐϊ , 38 Ι3ΐιι δβοπίευιιιη βηΐηΓι δαιίδϋΐιι ροδίι-εηιο

ρΓοιΓκΙίβιΐ. Ν.Ίΐιι φΐϊ ΙΊ'ί ίιηβςΐηειη ηιιιΐ«ηι ;κ· νΐια

ΐΜίνιιίπιι Πηχϊδίί, Ιιαιιο (υ ηεφιε Οοιιιΐηυιη, ιιπρκ:

ΙιευΐΜ , ηεο εδδεηΐϊίηι , ηεο οοιίδϊΐϊυηι, ιιεφίβ νϊΓ-

Ιιιΐι-ηι , ιιπριι' βίοπβΐη 8836 ]υϋίθ3δ, 3β(1 Ικιπιιη

ιιΐιΐιιϊιιιη ΊηιιηοϋΊΙειη ιΊΙίμϊοιιι, φΐχ ηεο 3ΐιίηΐ3, ιι.·φΐ«

νΐΐ3 ρΓΧΐ!ίΐ3 δίΐ , νείΐΐΐ ΓΟΓ38 ΟΧρΟδΐΐαΜ 3|·|)1ΐΓ3ΙΊδ,

3ΐςυε ϊΐ3 ίη3ΐιϊηΐ3αι , <·ι Ιιιιηΐ3ΐΐ3 βοΐυηι 3Γ(β εοη-

8ΐβηΐειη. Υίνεηΐίδ αυΐβιη Οοί νίνειιΐοηι ΐπΐ3<;ίιιβιη

εδδβ ιιεβββ, 3ΐιΙ 888εηΓΐ3ΐιι εδδεηιίχ, αιιΐ οοιίδϋϋ,

νΐΓΐυΙΐδ, 30 Βίοι-ίίβ, οοιΐδίΐίιιηι, νϊπιιΐοηι, 30 μίοιϊιιηι,

ιιΐ 1ι:ι·ι: ΐηΐ3£θ Μ) οο ειι}ιιδ ίηιη^ο εδί ιιιι!ί:ι ϊη π;

(Ηβεΐΐρεί. .Ι.ιι» ειιιη ηυΐΐ.ι ΓΟ *Ηδ(.·Γβρ3Γθ ιϋι-ίΐιιι·,

ιιοη ρεπιιιΐΰ 6δΐ, 30 βΐ ίιΐβοη'ιίαιη εββο Γίΐΐβΐ'βιηϊηϊ ;

χήν ούτως άσεβήσασαν. /Την γαρ είχίνα του

άζωΐα πιριγράψας, οϋτε Κύριον, ο&τε θεδν, οϋχ. οό-

σίβν, ου βουλτ,ν, ου δύναμιν, ου δόξαν είναι ταύτην,

τούτων 3ϊ άχίνητον εϊκίνα είναι θέλει; αυτήν, οιονεί

Λψυχον κα'ι άζωον Ιξω έκτεΟείσαν αυτήν ποιών, χαΐ

ως αυτός · αψυχον χαΐ άνθρωπίντ) τέχνΤ) μόνΐ] συνεστώ-

σαν. Ζώντος £έ ζώσαν ου θέλεις εΐ.αι την είκίνα του

θεού, ουδέ ούιίας ούιίαν είχιίνα, ουδέ βουλής χαΐ δυ

νάμεως καΐ δίξης, βουλήν χα'ι δΰναμιν κα\ δΐξαν

άπαραλλάχτως εικόνα. Τδ δε άίταραλλάκ-.ως εΙπεΙν

ούχ οΓίν τι κα\ άγεννήτίος, άλλ' ότι έχτύπως χα\

ακριβώς ώμο'.ωμέντ,ν π,οί/ς -ατρ:κήν άγαβίτητα χαΧ

θεότητα κα\ πα:αν ένίργειαν. Καΐ με&' ίτερα'

"Εδει δί σοι άλαλα γενηΟήναι τα χείλη τα δόλια, τα

80(1 ίΐίικί δοΐυηι οδΙβηιΓιΙιΐΓ , Λα ρβΙεΓΠϊΒ ΙοιΓιΐΒΐΐβ, Β λαλοΰντα κατά του θεού άδικίαν εν ύπερηφανεία χα\

εΐ (Ιίν'ιιιΊΐβΐίδ , εΐ 3<:1ίοιιΐδ οιηηΐδ εχειηρΙ.ΐΓ εχαοΐίβ-

ραυίο ροβΐ : Μιιΐβ Ιιιβ ίΐΐβ οδ$ε (Ιοίοδ» Ι3ΐ)ΐ3 οροΓ-

Ιι-Ικιΐ, ιρι;ι' ΙοιριιιπΜΐΓ :κΙν»:ι·Μΐ« Οουιιι ίιΐ]ΐΐ8ΐίΐί:ιιη '

οιιηι κιιρι.Ί·!)ί;ι εΐ εοηΐβιιιρίιι. Είβηΐιη βοΐιιβ βοΐιιηι

Γ:ιΐι:Γ ιιιιί· ιιιιι ΙΊΓιιιιιι ββιιιιίΐ , (|ΐκιιιινΪ3 ηιίηϊηιε Ίιΐ

ιίΐιϊ ρ';κ·ι·;ιΐ , οιιί 3ΐίυιΙ ιιιοιίο |ΐΙ;ΐκ·ι , ηοςιιε νεπο 3

<ριιιιΙ:ιηι ΥβΙοηΙίηίβηοΓίιιη χοηιιιιι ρρίηοίρίο Ρίΐίιιβ

έςουδενώσει. Κα\ γαρ μόνος μόνον έγέννησεν 6 Πα

τήρ τδν Μονογενή, χϊν συ μη θέλεις, νυν 4λλο τι

βέλων, ουκ εξ αιτίας των αιώνων Οΰαλεντίνου την

πάροδον λαβόντος του Υίοΰ, άλλ' εκ μόνου Πατρδς την

γέννησιν Ιχοντος· κα\ τέλειος τέλειον. Ατελές γαρ

ουδέν εν Πατρί· διδ ουδέ εν Υίώ, αλλά της εκείνου

τελειότητας κα'ι ύπερτελειότητος γέννημα γνήσιον

του Υίοϋ τελειότης.

ρι-οοοδδίΐ , δοιΐ 3 βοΐο ΡϋΙΐ'Ο βειιίΐιικ οβί ; ϊίοιη ρβΗΌεΐιΐδ ρΐ!ΐ·Γί·ι>ΐιιηι βεηιιΐΐ. Νίΐιϊ! βηϊιη ΐηεβΐ ϊηιροΓ-

Γεοΐαηι Ίη ΡβίΓΟ : ίιΐοο ηεο ΐη Γϊΐίο ροίοδί ΐηοβδο, ουηι ΠΙίϋδ ρεΓίεοΐίοηΐβ , ςιι* ροΓΓεοΐΐοηεηι οιηικιη

8ΐιρεΓ3ΐ, βεπηβηιΐδ Γείιΐδ δ'ιΐ Γιΐϋ ρειίεοιϊυ.

δεά εΐ τεχ Γε^εηι μι·ιιιιΐι. Ρΐείιιΐε ςηϊρρε οοηβεη-

13ηθΐιιη εδί, ΓεβίΐΒΓΟ ϋβιιιη, ουιιι ϊιιίεπηι ςοηίΐιΐδ

βηΐε 8ο;ουΐ3 Γίΐίϋδ , ϊΛειηφίο τεχ τε^ηο αΐιεπίαβ

Μΐ[ι]ι'!·1ιπιι 5ε 0558 £Γ3ΐΟ 3Ι1ΪΙΙΙΩ ί';ιΙι;:ιΙιιι·. ΝοίΙ ι ιιίιιι

ρπν3ΐιιηι , 8β(1 ΐ'Οβοηι ϋΐιιιιι (,'ϋΐιιιίΐ Γε^ιιΐ δΐιΐ Ρβίερ;

φΐο(1 ηεφιε Ιεηιροπβ ΐιιΊΓιο , ηεφιε ν'ιΐχ Γιιιε εΪΓ-

ειιιιΐδΟΓίρΙυηι βδΐ. Οϋοηΐβιη ε]ιΐδ ιΙ:^ηϋ.;ιχ ιιοη εχ-

ΐπηδοουβ 330Ϊ13 , εβι) ιιΐ ίιι Ρ:ιΐΓθ, 3 φΐο ξοηίΐιΐδ

εβί, 3(1 ε$δεηΐΊ3ΐτι ΐρβαπι ρεπίηεί. 01) ΐϋ 8(τίρΙιιιη

ϋίπιΐ 881 : Ει τίιβίί ίί/ίιια ηοη βήί /Ίιι'ιχ '. Εοϋειη

ιιιοιίο (:ΐ Οοηιϊηυδ Οοπιίπιιιη , εΐ ϋειιβ Οευιιι, ιιΐΐ

ηο8 388ει·'ιιηιΐ3 , ςεηυίΐ. Λΐιρκ·, ίιι ιιιιο νοί'ϋο ιΙι·ϋ-

ιιί.ιηι , <·8Λΐ·ηίί;ΐ! , οοηδΊΙΊΊ , νίΓΐιιΐίδ εΐ £ΐοι·ίχ~ ηοη

ιιιιιΐ;ιιιι 30 ιιίιιιΛικπιι ίιιι.ιςίηειη ΝΙ·<| ε586ι.1!3 οοιι-

ΜΐΗ;ιιιι1ΐ(|πι; νΐ ρι·:ι.·ιΙίΙ:ιιη 30 ροΐεηίειιι εΐ μΐοηο-

83ΐη εδδε ϋι'Γειιϋϊηιιΐ8. ΥίιΊιΐδ ειιίιη ίπιΐιεοΐΐΐίι.ιΐβΐιι

ηοη ι;ΐ'ΐΐ('!·:ιΙ , 88(1 ϊρδ3ΙΙΙ 340 Ι"1·" βεδβ νίι ΙιιΚ-ιιι:

Κα\ βασιλεύς βασιλέα. Ευσεβές γαρ τδν θίδν βασίτ

λεύειν, πρδ των αιώνων γεννηθέντος του Υίοϋ, χΛ

βασιλευομένου βασιλέως, δι' ου χα\ τα λοιπά βασι

λεύεται, ευχαρίστως ίμολογοΰντος την ύποταγήν.

Ούχ ϊδιώτην γαρ, αλλά βασιλέα γεγέννηχεν ό Πατήρ

της βασιλείας αύτοΰ, ούτε αρχήν ήμερων, ούτε ζωής

τέλος έχούσης. Ου γαρ Ζξωθεν τδ αξίωμα, εις ούσίαν

δε αΰτφ συντελεί, ομοίως Πατρ\ γεννήσαντι. Διδ χα\

γέγραπται τδ, Και τ!\ς βασιΛείας αυτόν ούχ ίσται

τό.ίος. Οϋτως δε χα\ Κύριος Κύριον, χαΐ θεδς θεδν

γεννάν παρ' ημών ώμολόγηται. Κα\ απλώς ειπείν,

ουσίας χα\ βουλής κα'ι δυνάμεως χα\ δόξης είχένα

λέγομεν ουκ αψυχον και νεκράν, άλλ' ουσιώδη κα\

βουλητικήν κα\ δυνατήν κα'ι Ινδοξον. Δύναμις γαρ

ουκ άδυναμίαν γεννά, αλλά αύτοδύναμιν καΧ δόςα

ουκ άδοξίαν γεννά, αλλά αύτοδόξαν κα\ βουλή ούχ

„ .,.„... ^^ν ν άβουλίαν γεννά, αλλά αύτοδουλήν χα\ ουσία ου -Λ

ΐΐ3 §Ιοι·ΐ» ηοιι ϊμικιΐιίΐΐΐ.ιίοιιι , δεύ ςίορίαηι; οοηβϊ- Γ ίμ^ύσιον ', αλλά αύτοούσιον. Είκώνάρα έστ'ιν 4 Αό-

Ιϊιιιη ηοη εοιίδϊΐϊΐ εχρετ'8 3ΐϊΐ|ΐιϊϋ, δβ(1 εΐ ιρβιιηι οοη- ΊΓ°ί ^ε^ί. ?ωσα βοφία ύ™·7τοτική, Λόγος ίνεργής,

κα'ι Υϊδς, αυτή οϋσιωμένη. Αυτή γαρ {^ ττροσίχαιρϊ

καΟ' ήμέραν 6 Θεδς, δτε εύφραίνετο την ο·κουμένην

συντελίσας. Σΰ δε, Μάρκελλε, ταϋτα άρνούμ-νος ίμ-

•προσθεν των ανθρώπων, άρνηΟήση μεν ΰπ' αυτής

εκείνης ϊμπροσθεν του Πατρδς του εν τοίς οΰρανοϊς,

άρνηθήσιι δϊ κα^ Εμπροσθεν της Εκκλησίας της ύπδ

τδν ούρανδν γραφούσης περ\ σου πανταχού τί) γ])·

Άχουε ΑόγοΓ Κιφίον. ΓράψοΓ τον άι-δρα τοΰτοΓ,

έχκήρνχτοΓ άιΌρωχοΓ· ότι ου μ}[ ι

8Ί1ίιιιη ;

φΐίιΐ , *

ιιοη εδδεηΓΐ3 ειίΓεηδ :ιϋ-

<·Μ,ιΊΐΓι;ΐ"ΐ! μίμιιϊι. ',,Ιικιιι: \'ΙΊ|>ΠΙΙΙ ίρβιιηΐ

νϊνεΐΙ8(|ΙΙβ 83ρίεΠΐί3 δΙΐ1)8ΪδΙθΙΙ8,

ΥΰΓΐιιιηι ε(Γιε3\ εΐ Ρίΐΐιΐδ , ε:ΐ(Ιοηιηιιε 111α 33ρΐεηΐΪ3

ε^δοιιΓκιιιι Ιιπίεΐ. !';'·<' εηϊιιι 851 ςυ3 88 ηιιοΐ!(1ίε

Οειίδ ο1)1βοΙ»Ιι:ιΐ, οιιηι ηΐΐδοΐιιΐο Ιοπαπιιιι οΗ)ε »3ΐι-

(Ι;·!):\1 '. Οιι»ί (ΐυϊιίειη οπιιιΐα ειιπι ίιι, Μηι·οεΙ1ε, οο-

Γ3ΐη 1ιηιηίηΐΙ)ΐΐ8 ηο^βδ , ηοβ.ιΐιιΐ εΐ 1113 Ιο ΟΟΓΒΠΙ

Γ«ΐπ·, ΐ|ΐιϊ ΐη οοοϋί £61 ν : ηΰ£η1)εΓί3 ΪΟΓΟ

* ΡωΙ. χ»χ, 10. ο. ι, 5Γ>. · ΡΙΌΤ. νιιι, 50. * Μαΐΐΐι. Χ, 35. '.Γ. ώταύτως. · €ΟΓ. άνούσων.
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σχκρματος αΰτοΰ Αρχων ίτι έτ τψ Ιούδα, καθ- ^ εΐ εοΓ3ΐη Εεείεδϊ», φι» δϋΐ) ε«1ο οβί , ςυ» ιιΙ>ϊςιιε

ήμετος έχϊ θρόνου Δαβίδ, ι ΙειτβΓίιηι ύε Ιέ δοπ1)ί1 : Ανάϊ ΜΙ·&ΙΙ»Ι Οοηιίιιί:

Νι-π/ν πππίί Λιι»<· ΐίί'ΐ/!<-</··<ι;! Ηοιηϊηειη ; ηιιοηίαηι ηοη οτειεεί ίχ ε)α! «ειηίηβ ρήηοερ* αηιρίηα ίη ./·«/((,

,ΐίΊίι'-ίί ίη Ι/ΙΓΟΗΟ Οανία ·. ι

ΙΓ. Και μεθ' Ιτερα, μνημονεύσαντος Μαρκέλλου

των Αστεριού ρ"ητών, επιφέρει λέγων

< θε\ς ουν ταύτα, κα\ χωρών τϊ) άρνήσει Σωτήρος

ημών εικόνος καΐ ουσίας, κα\ της μονογενούς υίότη-

τος εκ Πατρός, κα\ των πρωτοτοκίων πάσης κτίσεως,

καΙ της εκ μονογενούς μονότητος, κα\ της εκ τελείου

τελειότητος, καΙ της εκ βαίιλέως βασιλείας, κα\ της

εκ Κυρίου κυρι-ότητος, καΐ της έχ θεοΰ θεότητος, ου

σίας τε απλώς, καΐ βουλής, κα\ δυνάμεως, κι'· δόξης

θεοΰ βίκόνος απαράλλακτου, ου μικροίς λόγοις αρ

νούμενος ίμπροσθεντών ανθρώπων, διδ κα\ άρνηθη-

VIII. Ροδί Η»ε ου™ βι Αδίεπο Μ»τοε11υδ ηοηηυΐΐα

ί·ιι:,ίΐιΐππΐ)ΐ ;ι-.,ι·Ι, Μΐΐιρτϊΐ ΛΙ·:ΙΓΪ:Κ :

< Ηϊδ 1Ι;ί<][«· ρΟδίΐίδ , Ιοηβϊυδ (ϊι'ΐΐιιίι' ρΓϋ^Γ6Ε81Ι5

ϊηΐ3£ΐηοπ> δαΙναΐΟΓΪβ , βΐ ε88κηΙϊ3ΐη , εΐ υηίοΐ Γϋϋ

εχ ΡΒΙΓΟ , ηοοηοη εΐ ρτίιηοςεηίΐΐ οπιηϊδ ΟΓεαΙαι·»

οοικϋιίοηβπι ιΐρ^Βηδ; 3ΐαιιβ ϋίαιη ε]υδ(1βιη δϊη^ϋΐ»-

Γϊΐηΐεηι , ςυίε λ 8ίη£ΐι1:ιπ Οεο πιαηαΐ , ει ρηΓίεοΙίο-

ηεηι 3 ρεΓΓβοΙο , ει η^ιβιη αϊ) το^β ροίεβίβίειη , η

Οοηιϊηο (Ιοπιΐηαΐϋΐη , ει (ΠνΊητίΒίεπι 3 Οεο , βΐ εδ-

βεηΐϊηιη (Ιοπΐ^υο »ο οοη$ίϋυιη , νϊηυίειη βίοπβιη-

ςιιε ηυΐΐο ηιοίΐο <1ΊνεΓδθ2 ϊηιη^ϊηίβ Οεϊ Γιιηιΐίΐϋδ Ιοί-

σόμενος Ιμπροσθεν του Πατρδς αυτού, ίντικρυςταϋ- '6η8> πβςυβ ρβιιείδ νειΊπδ εοΓαηι Ιιο-.ιιίηϊΐιιικ ΐηβ-

τα γράφεις· Ταύτα τα ρ"ήματα σαφώς την φαύλην

αυτού περί θεότητος Πατρδς κα\ Υιού παρίστησι

£όςαν. Ή δε τούτων άρνησις την σήν ένδιάστροφον

χα\ φαύλην περί θεότητος κα\ ουσίας Χριστού, σαφώς

ήλεγξεν έτεροδοζίαν. >

θ*. Κα\ μεθ' έτερα επιφέρει τα Μαρκέλλου·

€ "Εωλα &δν τα εξής επιφέρει γράφων Ουδέν αυ

τών ων προεΐπεν είναι βούλεται. Πάντων γαρ τούτων

είχένα αύτδν είναι λέγεις. Ούκοΰν εί ουσίας εστίν

είκών, ούκέτι αύτοουσία δύναται είναι. Κα\ εί βουλής

εστίν είκών, ούκέτι αυτόβουλη είναι δύναται* και εί

»(1εο()υ8 ΟΟΓΗΠΙ ΡβίΓε ΐΐΐϊαδ ΐηΒοΐαηιΙυδ,

βρεηε δοπρδϊδίΐ : Ε)ΐΐ8ΐηοϋί νεΓΐ)3 ρΓηνβιιι ίρδϊιΐδ

άυ ΡβίΓΪδ αο Ριΐϋ (Ιίνίηϊΐβιβ δβηΐεηΐίβιη 3ρβΗε <1ε-

ιηοη8ΐΓ3ηΐ. ΥεΓυιη (υ ιΐΐι'β ροΐϊιΐδ ηε^βη^ΐδ ρεΓνεπ-

δβπι (ΙβρΓβνβΙαηιςυε ΐυβιη (Ιβ ΟΙΐΓΐδΙί (Ιϊνϊηΐΐαΐβ εΐ

εδδεηΐϊ» ορϊηίοηβιη τεοΐίε Πάει οοηΐΓβπβιη ροΓδρΐοιιβ

ρ|·0(1ί(ΙΪ8ΐί. Ι

IX. Ροδί 1ΐ3ϊο Μ3Γεε1Η νεΓΐ)3 δΐι1>]ίεί( :

ι Ιηερ(3 ρΓοίηύε δϋηΐ ςιίΒΕ ΜΗηεεΙΙυδ 3(1]εεϊΙ :

Νίΐιΐΐ εοπιιη ςυκ 3ηΐβ3 οοιηηιεΓηοΓβνεΓβΐ , εδδο

κΐίΐΐιιίι, ; (υ εηΐπι ίκίοππιι οηιηίιιηι εδδε εεηδεβ ϊαιβ-

^ϊηειη. ΰηϋβ δι εβδεηΐϊκ ΐηιβ^ο εδί , ϊρ83 βδδε ηοη

ροίεβΐ εδβεηΐϊβ : ει βί εοηδϊΐίί ίιηββο δϊΐ, οοηδίΐϊιιιη

δυνάμεως, οΟχέτι δύναμις· καΙ εΐ δόξης, οΰκέτι δόξα. /, φδΐιηι εδδε ηεςυίΐ; ηεςυβ νΪΓΐυδ, 8Ϊ νίΓΐυΐίδ ;

Ή γαρ είκών ούχ εαυτής, άλλ' ετέρου τίνος είκών §1θΓΪ3 , δϊ

έβτιν. "Εωλα δε, Μάρκελλε, κα\ ψευδή ταύτα. Πάν-

τ« γαρ αίιτδν & προεΐπον Άστέριος είναι βούλεται,

λέγων Βασιλεύς βασιλέα, Κύριος Κύριον, θεδς θεόν.

ΚοΛ λύει σου την αψυχον εικόνα, την κατά σε άνθρω-

ΐϊίνίΐ τέχντ) ιυνεστώσαν μόνη. Πάντων γαρ τούτων

ζώσαν εικόνα λέγει, καΧ ζώντος εικόνος έχμαγεΐον

ουσαν του γεγεννηκότος' κα\ ουσίας αύτοουσίαν εικό

να λέγει, χαΐ βουλής αυτοβουλήν, καΧ δυνάμεως αΰ-

τοδύναμιν, καΧ δόξης αύτοδοξίαν, κα\ ούχ εαυτής,

άλλ' ετέρου εικόνος. Σΰ δε, θεδν εκ θεού τδν Υίδν

ούχ ομολόγων, ουδέ φως εκ φωτδς, ουδέ δύναμιν (.ν.

δυνάμεως, ούτε θεδν, οΟτε φως, ου δύναμιν, ουκ οΰ-

σίαν, ου βουλήν, ου δόξαν τδν Υίδν είναι θέλεις '.

Άλλα τδ σώμα ταύτα αφανίζει ασεβώς εν τη συν

τέλεια μετά τούτων. ΚαΧ άρνη μίν τδ, θεύς ^κ ό

Λόγος, Υίδν δε θεού καλείς, ή ονόματι μόνω, ή των

ανθρώπων ', ϊν' ετερογενή γεννών είη ό Θεδς, θέσει

γεννητδν Υίδν, κατάτδ, ΥΙούς εγέτη^σα, καΐ νψ·ω·

σα· κα\ κατά τδ, ΈΛάβετε Πνεύμα υΙοΟεσΙας· κα\

το, ^Ενέγχατε τφ Κνρίω, νΐοϊ θεον.

((βηεΓΪδ Ι· ϊΐίιιιιι ριχχΐυεβΐ Οευδ , ςυϊςυε δοΐ3 βίΐ βϋορίίοηο Ρίΐίιΐδ , ευ]ιΐδΐηο(1ί ίη ίΐΐίδ Ιοείδ

ΙΙ-,ΙΙΙΓ: ί"ί/ίθ5 ^ίΐιιιι' , εί εχαΐΐανϊ * ; ίΐεηι : ΑΜίρ\»Ιίι ΚρΜίΗΐη αάορίίοηϊι ' ; ίΐεηι : Α(ίετίβ ΟΟΠΙΪΜΟ,

,. ' ; ι !>>'! *.

Ουσίας οδν, χαΐ δυνάμεως, χα'ι βουλής, κα\ δόξης Οαπι ίβϊΙυΓ ΑδΙεΓίϋδ Γίΐίιιπι ραΐεπιχ βδδειιΐί»,

άπαράλλακτον λέγων Άστέριος εικόνα τδν Υίδν του νΪΓΐυΙϊδ, εοηδίΐϋ, ({Ιοπχςυε ηυΐΐβ τε άίνεΓδαπι ΐπιβ-

* Ηζ€ ΤΡ! βΐϊοηο 1<ΐ(·ο ροδίΐΛ, νεί εοιτιιρίβ $ιιυ(. - Ρ. τδν ανθρωπον. ' )επεηι. χχιι, 50. * Ιδ». ι, 2.

• Κοιη. νιιι, 15. · Ρβ»Ι. χχνιιι, Ι.

ςυΐϋεηι ϊηιη^ο ςΐοηχ εβί. Νβιη

ηοη βυί ΐρδίυβ , βοά 3ΐΐεΓίυδ 3ΐίε^υδ ίηιβ^ο εδί.

δεά 1)3;ε ϊηδίιΐδβ, ΜβΓεεΙΙε , δΐιηΐ 3ε Γβίββ. Αδίεπιΐδ

εηϊηι οηιηίβ Ιικε ίΐΐυηι εδβε ίηιΐίεβΐ, ςιΐ3> 841 3"-

103 ηυπιεΓβνίΐ, ευηι οΊχίι : Βεχ Γε(-εηι, Οοηιΐηιιβ

Οοπιίηυηι , Οεαδ Οευηι. Ουί1)υδ νεπίιίδ ΐιΐ3π» ϊΐΐαηι

ίηβηίηιβηι εΟΐβϊεηι , βε δοΐο , υΐ 3Γΐ)ίΐΓ3Γίδ , ηοιηίηίδ

ΒΠΊΠεΐο εοηδίίΐυίβηι Γυηϋίΐϋδ ενει-ΐίΐ. Οιιίρρε ϊίΐο-

Γϋΐη οιηιιίιπιι νϊταιη εδδβ ^εεΐ ίιηβ^ίηεηι, Ιιοε εβ«

νίτβιη νινί εεηίΐοΓίδ εΙΓι^ϊβηι , εΐ εβδβηΐίκ εδβεη-

Ιίηηι , ει εοηδϊΐϋ ευιΐδίΐίυπι , νίπιιΐίδ νϊι ΐιιίοπι , ει

8ΐθΓΪ5Β βίοπβιη ; ηεςιιε ΡΟΓΓΟ ΜΙΪ ΐρδίυϊ, δεϋ βΐΐβ-

Γΐϋδ Ιηΐ3^ίηειη εδδβ (Ιοιηοη&ΐΓίΐι. Τα νεΓΟ ευηι Οεοη)

εχ Οεο Γίΐίιπιι εδδε ηοΐίδ, ηεςιιε Ιιιηιεη άβ Ιηιιιίικ;,

ηεο,ιιε νιι-ΐαίειη οχ νίηυΐε, ηεςυε Οευηι , ηεςυε Ιιι

ηιεη, ηε(·υε νίΓίαΐεπ), ηεε είδβηΐίαηι , πεςυβεοιι-

δίΐίαιη, ηεηυε μΙ<ιι·ί;»ιη εδδε ΠΙίιιηι εχίδΐίηιβδ ....

δε(1 ηχε ϊιηρίε εορρυδ, ίη Πιιε ιηιπιιΓι, ηικι ΓΙΙΙΙΙ ίΐϋς

εχδΐίη^ιιυηι. Ιΐα ίθ3ηηίδ ϊΐΐιιιΐ ΐεδίίιηοιιίυηι ηΙιικ'^Μϋ,

Οβα* ΐταΐ ν(;ι·/)ΗΗΐ ', ΓίΓιο ΡΟΓΓΟ ΟεΊ νεί ηοιηϊηε

Ιεηυδ, νεί δοΐιιιη οοιηίηειη βρρείΐαδ, υΐ ϋίνεΓδί 3 δβ

ΡΑΤΚΟΙ. Γ.Β. ΧΙΛΙ. 13
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νβΐίΐ, ιιεεβδδε 681, ιιΐ ραΐ6ΓΠ3δ, \β!ιιΙ ίη Α Πατρδς, πάντως οιονεί τους πατρικούς χαρακτήρα;

ένεϊναι λέγει τψ Υίψ, κα\ τα έπινοούμενα του Πα-

τρδς τετυπώσθαι, ή1 δεδόσθαι τψ Υίψ, ουκ 4λλα πιρ'

αϋτδν 6ντα. Πάντα ουν 4 προεΐπεν, αύτδν είναι ββύ-

λεται. Ου γαρ την εν χρώμασιν εικόνα νοεί, ούδ

τρίτον ζωγράφον εισάγει, Γνα διαφωνούντος πρδς τ4ν

Πατέρα δια χρωμάτων τάς ποιότητας άλλαχοϋ γρά-

φβ, κα'ι τούτο Υίδν καλεί. Οΰτω γαρ συ νοήσας, χοΛ

μη νοήσας, φής. Ούχοΰν εΐ ουσίας εστίν είκών, ου

δύναται αΟτοουσία είναι · κα\ εΐ βουλής, ούκέτι οΟ-

τοδουλή. Καθ' ημάς γαρ ε! ουσίας Ιστ'ιν είκών ζώτα,

αΟτοουσία δύναται είναι, καΙΕστι. Κα\ οϋτως οΰσίις

ούσίαν εικόνα λέγομεν δια μίμησιν όμοιοτάτην ζωής

τε κα'ι ενεργείας · οΰτω δε κα\ βουλής βουλήν εικόνα,

τδν μεγάλης βουλής "Αγγελον , κα\ ίυνάμεως, καΐ

ΓιΙειιιιΐΓ, ;ιι] εχαείβιη νίΐκ εΐ αείίοηίδ δίηιίΐίΐϋίΐίηειη Β δόξης δύναμιν, κα\ δόξαν. Κα\ τούτων παραστατικών

ΙίΙΊο, Π0138 36ββΙΙΓ3δ ϊιιΐ'^π )Π<ϋι"ΐν<·πΙ, .

(1ε Ρ«ΙΓ6 :ιιιίιιιο εοΐιΐΊρίυιιΐιΐΓ, πι ΡίΓιο εχρΓβδδβ,

νβΐ βί εοηεεβδβ, Ο,ΙΜΒ ηοη βίηΐ 3& ΐρδο ΡβίΓβ άίνοι-βα.

ΕΓ^Ο ηχε ςυχ (ΠχοΓαΙ οιηηία βδδβ νυΐΐ Ρίΐίαιη. Νοη

ί'ΐιίιη νβΐιιΐ !ΐι1ιιιηΐ»·3ΐ:ιιιι εοίοπϋαδ ίιιι:ιμ,Ίιιι·ιιι

Ι.ΊΥΪΙ ; ηβ(]υβ ΐβΓίίυιη ρίείοΓεπι ίηνεχίΐ, πι ·

ριΐηΐίϋ 3 Ρ31Γ6 Ρίΐίί, δίο 1:ιΙΚ|!ΐ;ΐΙΠ 6θ1θΓί1)ΙΙ8 ςυαΓίΙα-

168 η!ί))ί εχρΓίηιεί'εΙ, ίάςαε ίρδυηι βρρείΐατει Ρί-

Ιίιπη. Ηοε εηΐιη ΐιι δίνε ρΓυάεηβ, χίνβ ίηιρπκΐΐ'ΐΐϋ

ΗϋδΐΊ-Ί», (Ίίπι ίι.Ί Ιοςυεπδ. Ιξίΐυτ δι είίδεηΐίχ ίηΐ3§ο

βδΐ, εδδβηΐία ΐρ83 6886 ηοη ροΐεδ', ποφίο εοηδίΐϊυιη,

δι ίπΐ3£θ εοηδίΐϋ ε$1. ΝοδΐΓ3 νοπι δβηίβηϋα, βί 68-

βειιΐίχ νίν:ι δίΐ ίπιιι^ο, 688εηΓΐ3 °φ83 Ρ886 ροΐ68ΐ, 6δ(-

ςυβ Γβτβη. Αίφιε ίΐ;ι ββββοΐΐχ ΐπ>Β§!ηβηι 6$3ε εοη-

6χρΓ68δ3ηΐ. ΙΊοιΙι'ΐιι ιιιοιίο ιΊ εοη8Ϊ1ϋ ίιιί:(ί;ΊιΐίΊΐι 6011-

βίΐίυιη Γϊείηιιιβ ; ηιβ^ηί δείΐίεει εοηδίΐίί Λη§εΙυπι ',

3ε ροδίΐ'βηιο ξΙοΓίχ εΐ ν'ιιΊιιΙίδ Ίπι3§ίηειη ^ΙοΓίηιιι 36

νίπυΐεπι 6886 5ΐ3ΐιιίηΊΐι$. Ουκ ςιιίϋεηι οιηηΐ3 Ιιίδ

νβΓϋί8 3 ΟΐΓίδΙο (1εε1»Γ3ηΐαΓ : Χίαι.ι Ραίβτ ΙιιώιΊ νί~

Ιπηι ϊη ίβίρίο, ίΐ€ ά&άίί <·.' Ι'Ίίίο νϊίαηι Ιιαύβτε ίη $βίρίο · ; βΐ :

842 ({"'ΡΡ6 νοεβδ,€01 '

6χρΓ6883Π1 ι·!1ί)>ίι.·ιιι (1εΐ110118(Γ3ηΙ. >

Χ. Οείικίε ρβιιείδ ίηΙβΓΪβειίβ : < Νοη εηίηα, ίη-

ηιιίΐ, ιΐίνίιιιιιιι \ ι·ι Ιηιιιι, ,Ιι_>ίΐι« δεϋίεεί νίΐίΐιη, 61 ραΐ-

< ΙιΐΊΐηιΙπιι:·ιιι, ε( (Ιΐ!(:οΓ('ΐιι ΐπυυβηδ, νίΐχ. ίρδε, 36

ρυΐεΐιπίιιιΐίηίδ, εΐ ύεεοπδ εχρεΓδ 6δ( ίη ιηοιίι-, νεί

60 δίβΐυ ίη ςαο ηίΐιίΐ οπιηίηο $ίι, εοιίδΐίΐιιΐυδ; 86(1

ρ3ΐει·η3δ ίη 86 ιιοΐβδ Ιι;ι)ιι·ι 6χρι·εδ$3δ : ηοη ςυ3δί

το, "Ωσπερ γίφ 6 Πατίφ ίχβί {ωί}»· έτ έαυτφ, οϋ

τως «αϊ τφ Υΐφ Ιδωκε ίίϋί)>· β^ειν έτ έανζφ · κα\,

"Ωσαερ ό Πατήρ εγείρει τους νεκρούς, καϊ ζωο-

ποιεΐ. Τδ γαρ, ωσπερ, όντως, εικονικής εστί μι

μήσεως, κα\ ίμοιώσεως ακριβές έχμαγεΐον. »

Ραίβτ ιιικίΐαί ηιοτίνοι βί ΐ'ίι ί/ϊ-

61 ;»ι! Ϊιηίΐ3ΐίοιΐ6ΐη

Γ. Καΐ μεΟ' 'έτερα ολίγα · < Ου γαρ ό Λόγος θεδς,

[άλλ'1 δ Ιησούς παρέχων ζωήν , καΐ κάλλος, χαΐ

μορφήν , αύτδς άζωος, καΧ άκαλλής, χα\ δμορφός

εστίν, εν νεκρότητι, ή τφ μη είναι νοούμενος , άλλα

πιτρικοΐς χαρακτήρσι μεμόρφωται · οϋχ ώ; Ετερος

αύτδς ων , ετέρους δε τους χαρακτήρας της μορφής

»11«· ϊρδβ δϊΐ, βΐ 3ΗΪ8 ΓΙ§ΙΙΓΧ ηοιίδ ρπυιΐίιιιχ, νβΓυηι Ο Ιχων · άλλ' εν τψ ενναι αυτού οί χαρακτήρες είσι, κα\

εΐ )ΐι ε]υ$ 68δβηΙί3 ρΓορι-ϊχ ΊΙΙίυδ ιιοΐχ ροδίΐχ δΐιηΐ,

ε( ίη ρρορπίδ ηοΐίδ εδκεηΐίβ εϋίιδίδΐίΐ. Οχίεΐ'ΐιιη

1111:130 «'ΐιιη 3ΐΙβπυδ, ηοη δυίηιείίρδίυδ ίιιιη^υ 8ΪΙ,

ϋΐ 61 ίρβε δΐ3(υΪ8, 6Χ6ΐιιρ1»ΓΪ8 ίη 86 Π^ιΐΓίΐιιι ςεΓβηδ,

(Ιίνεΐ'δίΐβΙεηΊ ίηάίεαΐ ; δεο" <·]ιΐΜΐηο<1ί (ΙίνεΓΒίίαΙεηι,

Τΐι;<· ΐιίι'ΐιι αε «ίιιιίΐίίικίο δίΐ. Νοιι ι'ΐιίιιι βυί ίρδίυδ

εχδί$1ειΐδ ϋΐβ ίρΐβ, 86(1 ειι]υδρί3πι ηΙΐπ'ίιΐΛ εδί ίιικι-

ςο; ίιηα^ο, πκ|ΐκ>ηι , ηοη 3δρ6εΙίΐ1>ΊΙί8 Οεί. 1";ιΐιι-.

ί»ί[υΓ ίιηηςο Ρίΐϊαδ 681, νΐνεηβ υΐίηιιε νίνβηΐίδ,

πιοΐιι 3ΐφΐβ εΟΙείεηύί νί, ηεεηοη ει νίιΊιιΐε, εοηδί-

Ιίο ί,Ίοΐ'ίηιιιιο ρΓΧ(1ίΐ3 , ηοη ;ιιιπιι:ι ηιοΐιιςυε 63-

π'ΐΐδ, 3ΐιΐ ε]υδηιο(1ί, ηυχ ίη αΐίο ιιΐ ϋίι Ιιαοεβΐ, ει

()ΐιθ(Ι;»ιιιιηο,Ιο ρίη^αΐυΓ, ίη 86ίρ83 νι-ΐ'ο, 86 ρβΓ 8686

ηιίηίηιε ιιιονι:;ιΐιιι·. (',ιιιιι ;ιιιΐι:ηι ίπΐ3§ο ηιι1Ι;ι ίη Γ6 3ο <·\ι>ηιρΙ»ι·ί άίνεΓ83

βίηιϋίΐαϋο ηοη Γαείι, 86(1 Ρίΐίυηι οηΐιιίϋιιβ Λ<| ίΐίικί εχεηιρΙαΓ ηυηιεΓίδ εχρΓ6$δυηι. ι

εν τοις χαραχτήρσι τδ είναι αυτού. Ή δε εϊκών ετέ

ρου, κα'ι ούχ εαυτής εϊκών ούσα, καθά κβΐ συ θέλει;,

του πρωτοτύπου εν εαυτή τους χαρακτήρας φέρουσα,

την ετερότητα παρίστησιν · ετερότητα δε ως ομοιότη

τα. ΟΟχ εαυτής γαρ, έτΐρου δε τίνος είκών εστίν

ούτος ων, ο εστίν είκών του θεού του αοράτου. £ίχων

ουν του Πατρδ; 6 Υίδς, ζώσα ζώντος, εν κινήσει χα!

ενεργεία, δυνάμει τε κα\ βουλΐ}, κα'ι δόξτ), ούχ Αψυ

χος, ουδέ ακίνητος, εν έτέρω μεν τδ είναι ϊχουσα, χα;

γραφομένη, αυτή μεν εν εαυτή καΐ δι' εαυτής, εν

κινήσει μη ούσα. Κα\ είκών εστίν απαράλλακτος, υΰ

της άπαραλλαξίας Πατέρα ποιούσης, άλλ' Υΐδν άττη-

κριδωμένον. »

6Χ36ΐα

Ηαείεηυδ εχ Αεβείο. ΛΒΙΏ νεπο ηιιί<ΐ9.ιη «χ οηΐιο-

ιίοχίί 1Ί·ΗΐΓί1)ΐΐϊ 1Ι081ΓΪ8 ει εοιιίββββρίουβ εχροδίιίο-

ιιεπι Γιιίεί 3 ςυίυυδ(ΐ3Πΐ Μαιτρίΐί ϋίδϋΐριιΐίδ βοεορίδδε

«ε ι1ί(:ιπιΐ, ψΐ3 Γϋΐι.'ί 8υ% Γ3ΐίοηςπι ιΐΐι- π.·<1<1ίιϋι .

ΟΟΒΠΙ ςα'κίεηι ηϊε 88επΙ)βη(1αιτιρυΐ3νί, ΐβπιείίί βίη-

ί;ΐι!;ι, ΐ|π:>! 3(1 ΊΙΙηιιι ρβΓίίηεηΐ, ηοιιάαηι 3εευΓ3ΐβ

ι ιι.'ίΐΐ'ΐνΐΊ'Ίιη. Εχεηιρίυπι νετο 68( ε]υ3ΐτιθ(1ί.

Εχρυίϊίίο βάβί Ματαΐΐϊ.

XI. νεηβΓΛϋίϋυϋδ ει δβηείίδδΐιηίβ ερίδεορίδ ϋίο-

! ρΐ'ΟρΙβΓ ΟΓΐ1ΐΟ(ΙθΧ3ηΐ 53ΐν»ΙΟΙΊ8 ΠΟδίΓΪ

Πεπλήρωνται τα ένθάδχ 'Λκακίου. Νυν δε φασιν

οί ορθόδοξοι, κα\ άδελφο\ ημέτεροι, κα\ όμολογηταΐ

παρά τίνων ύπδ Μαρκέλλου καταλειφθέντων μαθη

τών ίκθεσιν είληφέναι ομολογίας περ\ πίστεως άπο-

λογουμένης· ης τα λεπτολογήματα αύτδς μη κατει-

ληφώς, αυτήν ενταύθα παρεΟέμην. Καΐ εστί τδ άν-

τίγραφον τόδε.

Ή επιγραφή ηΐστεως τον ΜαρχέΛΛον.

ΙΑ'. Τοις αίδεσιμωτάτοις χα\ άγιωτάτοις έπισχί-

ποις, τοις εν Διοχαισαρεία ύπερο ρισθεϊσιν ΰκερ της

Ι$α. ιχ, 0. . ν, 26. ' 'ΛιΛ. 21.
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εις τδν Σωτήρι ημών Ίησοΰν Χριστδν ορθοδόξου ^

•πίστεως, Εύλογίω, Άδελφίω, Άλεξάνδρω, Άμμω-

νΐψ, Άρποκρατίιυν·., Ισαάκ, Ίσιδώρω, Άννουβίωνι,

Πιτίμω, Εύφρατίψ, Άαρώνΐ), οί ίτΑ Άγκυρας της

Γαλατίας πρεσβύτεροι, Φωτεινδς, Ευστάθιος, Ετερος

Φωτεινδς, Σιγέριος· καΐ διάκονος Ύγϊνος, κα\ ύπο-

ίιάκονος Ηρακλείδης, καΐ αναγνώστης Έλπϊδιος ,

κα\ προστάτης (38) Κυριακδς εν Κυρίω χαίρειν.

Ένδεδημηκότων ημών πρδς την ήμετέραν Οεοσέ-

βειαν άπδ της προειρημένης ημετέρας πατρίδος, την

προσήκουσαν έπίσκεψιν ποιούμενοι, και έπερωτωμέ-

νων ημών παρά της υμετέρας όσιότητος περΧ της εν

ήμΐν πίστεως δπως Ιχομεν, καΐ άποδεξάμενοι υμών

την τοιαύτην κηδεμονικήν πεΰσιν, ήνπερ έποιήσασθε,

δια μάλιστα τους βουλομένους ματαίως θρυλλεϊ·» περί

ημών τίνα ψευδή, άναγκαϊον ήγησάμεΟα πληροφο- ]

ρήσα·. υμάς περί τούτου, ου μόνον εκ των υποδειχθέν

των τη υμετέρα ίσιότητι παρ' ημών γραμμάτων

κοινωνικών πρδς ημάς γραφέντων, του τρισμακα-

ρίου πάπα Αθανασίου, αλλά κα\ εκ ταύτης ημών

της εγγράφου ομολογίας, ως δτι ο&τε φρονούμεν,οδ-

τε πεφρονήκαμέν τί ποτέ, έκτδς της κατά Νίκαιαν

ορισθείσης οικουμενικής και εκκλησιαστικής πίστεως·

ήνπερ όμολογοΰμεν δυνάμει ταύτην φρονεΐν. άνα-

Οΐματίζοντες τους τολμώντας κτίσμα λέγειν τδ

Πνεύμα τδ αγιον · χα\ την Άρειανήν αϊρεσιν , χα\

Σαβελλίου, κα\ Φωτεινού, χαΐ Παύλου του Σαμοσα-

•εέως, χα'ι τους μη λέγοντας την άγίαν Τριάδα τρία

πρόσωπα άπερίγραφα, χα\ ενυπόστατα, καΐ ομοού

σια, καΧ συναΐοια, και αυτοτελή · άναθεματίζοντες δε

χαΐ τους πλατυσμδν, ή συστολήν, ή ένέργειαν του ^

Πατρδς τδν Υίδν λέγοντας· καΐ τους τδν θεδν Λόγον

τδν Υίδν του θεοΰ προαιώνιον, κΛ συναΐδιον τω Πα-

<ρ\, ένυπόστατον, και αυτοτελή Υίδν καΐ θεδν μη

όμολογοΰντας.

ΙΒ'. ΕΓτις τδν αύτδν Πατέρα, καΐ Υίδν, κα\ αγιον

Πνεύμα λέγει, ανάθεμα ϊστω. ΕΓτις αρ-χήν ή τέλος

τω ΥΙώ του θεού , κα\ Λόγω, ή τη βασιλεία αυτού

£ί£ωσιν, ανάθεμα Εστω. ΕΓ τις μέρος του Πατρδς λέ

γει τδν Υίδν, ή τδ Πνεύμα τδ αγιον, κα\ μη ομολογεί

τδν Υίδν του θεοΰ εκ της του Πατρός ουσίας πρδ

•πάσης έπινοίας γεγεννήσΟαι, ανάθεμα Ιστω. Περί οέ

της σαρκώσεως του θεοΰ Λόγου του μονογενούς Υιού

του θεοϋ όμολογοΰμεν, 8τι Υίδς του θεού, και άνθρω-

€1ΐΓΪδΙί Ιί.Ιΐ'.ιπ ΟΛκιιΙηηΊ'ιΐΜίδ. Εΐίΐο^ϊο, Ααείρΐιϊη, Αΐ«-

χιιιιιΐικ, Λιηηιοηΐο, ΙΙηΐ',ρυεΓβΐΊοηϊ, 183360, Ιδί(1θΓυ,

Αηηυΐιΐοηί, Ρίΐίιηο, ΕιιρΙΐΓ3ΐϊο, Λ3Γυηί, ρΓεδΙ>>·ΐι·ι·ί

ςιιϊ Αηο)τ;ειη Οαΐ.ιΐίί 8υι>ι, ΡΙιοΓιηυβ, Εαδΐ3ΐ1)ίιΐ8,

;ι1ΐι·ϊ ΙΜιοΐίιιιΐΛ, δί^εΓίυα, ει ϋίβεοηυδ ΙΙ^ίηυδ, 8υΙ)-

()Ϊ36οηιΐδ ΗβΓβεΓκΙεδ, 61 Ε1ρϊ(1ΐυδ 1&61ΟΓ, 61 (>, ιί.ι-

ειΐδ άεΓεηδ,ΟΓ, ΐη Οοη)ίηο δαίυίοιη.

843 ^ΙΙΠ1 η«1 ρ'ιρίηίειη νοδίι-Λη) β ραίπβ ηοίΐτα,

ρΓΟ 60 36 ρ;ΐΓ 681, ίπν Ι-.'ΐι 1 \, -.[ι ϊ !;ι·;ιΓΐΛ νπΓΐί,ϋΐ'-

ΙΙΙΗδ, ίίΜι'ΐ ΐΊ!!:;:Γί 3 ν65ΐΓ3 53116ΐίΐ3(ε Μΐιιιπκ , (·πριί.!

!ΐ|ίίί·ϋ |ΐιι· |ιπΊιι>ιιι ϊπί ΓΠ'ημιΙ ί:.!ΐι·ιιι ιιι:ι;; [;θ] ίο Γ ρΓΟ-

1)3ΐιΐεδ , ιιΐ) εοδ ρΓχεϊρυε ςιιΐ ΓαΙ$3 ιΐβ ηοΐιίδ ιιοη-

ιιιιΐΐιι ΐοιηβΓε 6ρπΓ£ΐιιιΐ, ηε66853ΓΗΐη) ϋιιχίηΐϋδ οεΐ'-

; ΓιοΓεδ νοβ «Ι·1 1013 Γβ Γ;ΐ! νιν, ηοη εχ ϋβ 8οΙαη) εοηι-

η)ΐιηίε3ΐοπίδ 1ίΙΙεΓΪ$, ηυ3δ 3 1)θ3ΐί$δίη)ο ρΐρ3 Λΐΐιη-

ηπ8ϊο 3(1 ηοδ δεπρίαβ νο1)ϊδ ΟδίεηοΊιηιΐδ ; νεπιηι

εΙ:3Π) βϊ ΐρδ3 ρΓΟΓβδδϊΟΠβ Π051Γ3 ΙΐίδΟβ ΙΗΐΰΙ'ίδ 6Χ-

ρΓεδδ3, III ίΐΐΐΐιΐ ίη(«11Ϊ^Γ6ΐίδ , ΙΐίΙΐϊΙ )Ι03 ΙΙΕ(]ΙΙ6 861)-

ΐΐΓβ ιιιοιίο, ιιι.τ υιΐ(]Π3ΐη δεηδϊδδε, ιΐιιι:«Ι 3ο ι

61 ε66ΐε8ΪαδΙΪ63 (ίιΐι-ϊ ΙΊ'!;,Ίΐ;ι, ι[ΐια· !η ΝΪ6Ϊ

6θηδΐίΙιιΐ3 6δΐ, 3ΐ)1)θΓΓ6ΐ·(.Ί : ςηβιη ηοδ ΡΓΟ νίρ'ώιΐί»

Βΐηρίεείϊ ρΓοΠίειηυΓ, εΐ εοδ 3η3ΐ1>εη)αΙε ϋαηιηηιηιΐί;,

ςπί 6Γ63ΐυΓ3ηι ββδβ δρϊηιυηι δβηϋΐυιη 38δβιυηΐ :

δβΐΐ Ρΐ :\ΙΊ:;ΙΙ:ΙΙΙΙ 1)0?Γ6δΐη), 61 8β1)6ΐ1ϋ, 36 Ρΐιοΐΐηΐ,

Ρηυϋςυβ 83Π)θδ3(εηί, υηβ ευιη ϋδ ςυί β»ηεΐΪ8δίηΐ3ηι

Ί"ι·πιίι.ιΐ(·ιιι ΐΓβδ 6886 ρ6Γδοη38 ηε^αηΐ, ιιπίΐΐδ ΐΒΓίηί-

εοΐ)$υ1)δΐ3ηΐϊ3ΐεΒ.

εΐ ρβπίεείβδ; εοίεπι οΐίβηι βηβΐηεη^ΐο

εοηαειηηβΐΗϋδ ΐΐΐοδ, ηιιϊ Ρίΐίυηι Ρβΐπβ εοΐΐβΐίΐϊο-

ΙΚΊΙΙ, 3ΐιΙ εοηΐΓ36(ϊοηβιη, 3οΐ 3εΐίοιΐ6η) εβδε αΊευηΐ·

ςυΐςιιε (ΙΊνΐιιηιη Υ'ΰΓϋιιιη, Οεΐ(]ΐιε Ρΐΐίιΐίη ηοη υηιηϊ-

Ιιΐδ 836€υΙϊδ ρποΓβιιι, Ρβΐπςιιβ εθ33ΐ6Γηαιη ηε βυΐ)-

ίΐδίειιΐβιη, ρβι-Γεείυιη (Ιβιιϊςιιβ Ρίΐΐηη), 3ε Οειιι» εβίβ

εοηηίβηΐυπ.

XII. 8! ςιιΐδ ευιηώ-ηι Ραίρεηι, ει ΡΜίιιηι, ει δρϊ-

πΐυηι δβηείυηι βδδβ ϋίείΐ, αιιαίΐιεηια δίι. 5ί (|υϊ$ ίηϊ-

Ιϊυηι :ιιιΐ Πηβιη Οβί Ρίΐίο, βε ΥβΓίιο, νεί η-^ηο

ϊρδϊιΐδ βδεήϋϊΐ, βηβιΗειηβ δίΐ. δι ςυίδ Ρίϋϋπ) νβί

δρίΓΐΙιΐη) ΜΐιΐιΊιΐίΐι ρ:ι|·!ι·ΐ!ΐ 6886 Ραίπβ Π8δ6ΓΪΙ, ηβ-

ιΐυβ ΡίΓιυιΐ) ΟβΊ βχ Ρ»ΐι·Ϊ8 εβδεηΐίβ ρπιιβ οιιιηί εο%'\-

Ιβΐΐοηε §εηϊΐπιη Γαΐεΐυρ, βηϋΐΐιβηιβ βϊι. Οιιοϋ νβη.»

Βά ίιιε,ίΓηαΐίοπϋα) ϋίνίιιί \'εΓΐ)ί ει ιιηί^βηϊιί ϋβΐ Ρίΐϋ

ρεηϊηεΐ, εοηΙίΐβιηιίΓΓίΙίυιη ϋΐυιη βϊδε Οεϊ, Ιιοιηί-

«ος γέγονε χωρ'ις αμαρτίας, κατά πρόληψιν « πάσης 1> ιιεηιςιιβ Γβείαιη δϊηβ ρβεοβίο, ροβΙοβςιοιιι ϊ

1 Ι>6£. πρόσληψιν.

(58) Χαΐ προστάτης. Οβίίηιοηιη ΓείοΊηηΐδ ; ηβιη

!'Γιί -ΜΙ/Ι ίίΐ ευιη €οπ>3ΐ·ίο ίηΐβΓρΓ6ΐ3Γΐ ηοη ρίβεεί.

1 π;ΐ 3ΐιΐεηι ιΐ.-ίΐ'ΐι νΐι ηοη ΟΓϋίηίδ, βεά οΠΊείί ηοηιεη

ΐ|π<ιιΙ Ι3ϊει £6Γβ1>3ΐΛ, ΐ|ΐιϊ ΕεεΙβδί.Ί: ]ιΐΓ3 ίη είνίΐί ΓΟΓΟ

ΙΙΠ>ΡΙΙΙ;Μ;Ι!Ι;ΙΙΙΙ. ('.ιιιΐΓίΙίιιιη Μί1ενίΐ3ηιιπ)ε3ΐ). 16 : ΙΊιι-

ΓΐιίΐιΊίιιιιι ΗΙ ρίίαίιΐΓ α φΙοτίοΜίίϊιηίίίιηρβηιΐοΓίΙινβ,αΙ

;ι:ί'·'·!ΐίΙ ΐίΐίϋ,Ίΐ'11* ιΐαϊι' ρείίίΟί Λί/'ί ί1ε(αΐ(ΟΓίί »θΙΐΟ-

ίαίΐκοι, φΐιϊ ίη ΙΚΊΗ ίϊηΐ, νβΐ ϊη »//(ι·ι» άΐ^ίηύοηικη

οαχιηηιιη &;&ιίαιΙκαηιπι, ιηοΓβ ιαοεηίοΐιιιη Ι'>·<>-

ΙΊΙ/ιΊιΙ.', Ηί ίίιΙι'ΙΙΙ >Ι>!1, 616., ΙΐηΙ>ι!ιΙΗΐ [ιΙΓΙΐΙίΐΐΙιΊΙΙ ίΐΙΙ/Γί'ιΙί

ία'ίίι ιια: $^^^£ία^^α. Μεη)ίηΊΐ εΐ (!;ιιΊΐι:ι^ίιι. ν, 63-

ηοηε 9, εΐ λΓΓίεβηιιηι Ιοιηο 1 ϋοηώΐίοηιηι, <·;ιιι. 12,

βΐ ;ιΙίΙιί ρ388ίηι. Ζθ8ίπ)υδ ερίδΐ. 1 : 8αηε ιιι άφιΐΒοι-βι

/·.'(·< /,·.·.ΐ(Γ, ηηί Ι'.Γ Ιιιιι-ι* βαηΐ, ιαρτα άηΊα οΙ>ατνα-

Ιίοηι ΐβηίαηίατ «ΐ ηΐίηίΐτΐηΐ εαε ί» υηΐίιω .

Έκδικος α Γ·ι·3Βείδ νοεαΙοΓ. Ιιι οοηοϋίο .

ο»η. 2, ΓοοβηδεηΙιΐΓ οικονόμος, Ικδικος, παραμονά-

ριος. Πιΐίίπιηΐιΐ ΙΊΙΙ προστάτην ειιηκίβιη 0586 βιΐίρίοβ-

ηιιΐΓ 3ΐΐ|ϋβ "Εκδικον. Ί .ΙΙΙΙΙ-ΙΜ Βαΐϋηιηβη ηιΐ ΛΠ·ίεαιι;ι-

ΓΙΙΜΙ δγηοιίοπιπ) εβηοιιεδ, ςυί ίιι υηυπ) ιηΐδίί βυηι,

3<1 εαηοηειιι 78,(]ΐιί εδί ίιιίβι- \ΐι ϊι·:οι:ι οοηοίϋβ, ςιι.Έ

δΐιο <;(ΐ:!(·Νΐιιιο 61 Βοηϊίαοίο ι·ι·Ιι·Ιιι·;ιΐ:ι δΐιηΐ, (]ΐι»ι1ι·3-

Κ68'κηιΐ8 &6θΐιη<1ιΐ8, (Ιιιΐίΐαΐ , υΐιυιη (ΙεΓεηκοΓββ βΐ

"Εκδικοι 3η(β Ηοε εοηείΐϋ ΐβίηρυδ ιιΐΐί ΙιιΐΜίπΐ. Σΰ δϊ

γίνωτκε δτι ή δόσις των Έκδίκων, ή χαί Δεφενσόρων

λεγομένων, είτε άπδ του παρόντος κανόνος έλαβε την

αρχήν, εΓτε καΥ πρδ τούτου έ-εγινώσκετο δι' επιλο

γών των κατοικούντων εκάστης πόλεως έγίνετο. δοά

(1ίυαΐ)(β(1είεπ8θΓ68 βχδΐΐιϊβδε νεπδίπιϊΐβ εδί, βοϊύειη-

!|ΐιο προστάτης ίη ί!1« βυϋδεηρίίοηβ ηοηιίη3π.
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ηοιηίηί» ηΛίιιηηι 335ΐιπιρ$1ΐ, Ιιοο εβί Γϋΐ'ιοηυ εΐ ΐη-

ΙοΙΙί^εηΙΪΪ ι>|·;ΓιΜΐ:ιιιι 3ηίΠ)3Ι11 Ιιιιιιι:ιιι:ιιι:φ!ι' 63ΓΙΐειη.

Οεϋίιηιιβ ίη υηυιη Οουιη ΡβίΓβηι οηιηίροίειιίειη,

ΐΊΐιιιίιιιιι νίδίοίΐίιιπι ίηνίδίοίΐίυιηςιιε εοηάίΙοΓειιι ; οΐ

ίη υηιιιη Οοιηίηυιη ^δΐιιη ϋΐιπδΐιιιη Ρίΐίυπι Οεί,

ςεηίΐυηι εχ Ι'.ιΐιτ, ιιηίςεηίΐυηι, Ιιοε β$ι ;>!> εδδβηΐία

Ρ^ΐπδ, Οβυηι 844 ι|ί; "''"· Ιιιΐ'ΐεη ϋβ Ιιιιηίηε, Οευηι

νεηιηι ιΐβ Οβο νβΓΟ ; ςεηίΐυιη ηοη Γααιιηι, εοιΐ8«1>-

8ΐ3ηΐ5αΙεηι Ραΐπ, ρεπ ςιιειη οηιιιίβ Γ:κ·ι.ι δυηΐ, <|ΐι;ε

5η εοείο, ςυα,-φΐβ ίη ΐι·π·.ι δαηΐ ; ςιιί ρρορίει- ηοδ

Ιιοιηίηεβ, εί ρΓορίεπ ηθδΙι·3ηι δαίπίοπι (1ε8οειΐ(1ίΙ, εΐ

ίηε.ιπΐ3ΐυ5 βδΐ, βΐ ηοιηο Γαείιΐδ, ει ρ3δδυ$ ε$1 ; ει
' ,· ·· .
Γβ8ΐΐΓΓ6χιΙ ΐεηΐ3 αιβ ; Αδεεηαιΐ ίη οοείπηι, ει νειιΐυ-

Π15681 ]υ(ΙίοαΓβ νίνοδ 61 ηιΟΓίιιοβ; ει ίη Βρίπΐυιιι

β.ιηείιιιη. Εοδ αιιΐοηι ςυί ιΐίπιιιΐ : Ρυίΐ Μίφιαηιΐο

^ της ανθρωπείας φύσ-:ως, τουτέ,ηι ψυχής λογικής,

καν νοερίς, καν σαρκδς ανθρωπινής. Πιστεύομεν είς

£να θεδν Πατέρα παντοκράτορα, πάντοιν ορατών τί

καν αοράτων ποιητήν · καν είς ϊνα Κύριον Ίησοϋν

Χρ-.στδν , τδν Ήδν του Θεοΰ, τδν γεννηθέντα εκ του

Πατρδς μονογενή, τουτέστιν εκ της ουσίας του Πα-

τρδς, Θεδν εκ Θεοΰ, φως εκ φωτδς, Θεδν άληθινδν ΕΧ

θεοΰ αληθινού , γεννηθέντα ου ποιηθέντα, όμοούιιον

τω Πατρ'ι, δι' ο5 τα πάντα έγένετο, τα τε εν ούρανψ

καν τα έπν της γης · τδν δι' ημάς τους ανθρώπους χαΐ

δια την ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα, καν σαρκωθέν-

τα, καν ίνανθρωπήσαντα , παθόντα , καν άναστάντα τη

τρίτη ήμερα, άνελθόντα εις τους ουρανούς, έρχόμενον

κρΐναι ζώντας καν νεκρούς · κα'ι είς τδ αγιον Πνεύμα.

Τους δε λέγοντας, ΤΗν ποτέ δτε ουκ ί;ν, καν πρννγεν-

ουηι ηοη βΓαι, εΐ 3ηΙο<]ΐιηηι §ΐ^ηεΓεΐυΓ ηοη βπηΐ; Β νηΟήναι ουκ ξν, κα\ δτι Εξ ουκ δντων έγένετο,

Γ.ιιΐ ε ηίΐιίΐθ, $ίνε εχ ;πΐπ·;ι ρει-βοηβ, ;ιηι ε$$ειιΐία

ιϋΐ'ΐιιιΐ εχ$1ίΐί$8ε, $ίνε εοηνεηϊ ιηυΐβπςιιε ροβδβ

Πι'ί Κίΐίιπιι ιιΐΐίπυιιιιΐ , 1ιο$ ηηαΐΐιεηιαίε ιΙ:ιηιπ:\ι εβίΐιο-

)'Γ;« ει 3ρο8ΐο1ΐΰα ΕεεΙε$ΐα. Ε§ο ΡΙιοιίηιΐΒ ρΓε$ογΐεΓ

Λικ·νι·ιιιι:ι· ΕεεΙεΒΪίε ΐί;ι εΓεϋο ει κπιιίο, υΐ Ιιϊε $ειί-

ρΐυιη ε$ΐ. Ε^ο δίςερΐυβ ρΓε$ϊ>γΙεΓ Γ.Ϊ·.Ι>;:!Ι'[ΙΙ Εεείεβίχ

ίιο (·ι·(ΐιΙο ει ΜΊΐΐίο, υΐ Ιιίο $ει·ίρΙυη] ε$1. Ε^ο Ηγ(;ίηυ$

ιΐίαεοηυδ β]υ$άεηι Εεε1ε$ίχ ιΐ;ι επεάο εΐ βεηΐίο, ιιΐ

ΐιί'- $ει·ίρΐυηι 681. Ε^ο ΗεΓαε1ί<!ε8 βαίχϋαεοηυβ ι·]π^-

ϊ1ι·:ιι Εεε1ε$ϊχ ίΐα εΓειΙο εΐ 8εηΙϊο, υΐ Ιιίε βεΓίρΐυπι

ε$ΐ. Ε^ο Είρ'κΐίυ» Ιβείοτ ε]υδύεπι ΕεεΙε$ίχ Ίΐ;ι εΓβιΙο εΐ

ίβηΐίο, υΐ ηίο βεΓίρίαιη βδΐ. Ε§ο ϋ^Γίβειίδ (ΙεΓεηβΟΓ

<·]ιικ(1ι·ιιι Εεείεβίχ ίΐα επεϋο £ΐ $εηΐίο, υΐ Ιι'ιε ΜΤΙ-

ρΐιιηι ε$1. II;»· βιιηΐ ςυ% αά εοηΓεβδΟΓεβ ει

ή εξ ετέρας υποστάσεως ή ουσίας φάσκοντας είναι,))

τρεπτδν , ^ άλλοιωτήν τδν Υίδν του θεοΰ, τούτους

αναθεματίσει ή καθολική κα\ αποστολική Εκκλησία!

Εγώ Φωτεινδς πρεσβύτερος της κατά "Αγκυρα^ Έχ-

κλησίας οϋτω πιστεύω καΐ φρονώ, ως προγέγραπτιι.

Εγώ Σιγέριος πρεσβύτερος της αυτής οΰτω πιστεύω

κα\ φρονώ, ως προγέγραπται. Εγώ Τγϊνος διάκονος

της αυτής οϋτω πιστεύω καΐ φρονώ, ως προγέγρα-

πται. Εγώ Ηρακλείδης ύποδιάκονοςτής αυτής ούτ»

πιστεύω γα.\ φρονώ, ως προγέγραττται. Εγώ Έλπί-

διος αναγνώστης ό ταύτης οϋτω πιστεύω χαΐ φρονώ,

ως προγέγραπται. Εγώ Κυριακδς προστάτης της

αυτής οϋτω πιστεύω κα\ φρονώ , ως προγέγραπταί.

Ταΰτά εστί τα ΰπ' αυτών πρδς τους όμολογητάς
}"·'«!·· ' ,'Ι . »(·..'. 0νΐ··· ι ! ·1. > . , ΙΤΙ ·. ! > II (· ,-> ->« · « ^3 \;» £ ιΐ Ι 1 ΙίΟ) _..... „ , ,. - .., ., _«._,. ,, _ - ^ -. -, .. ( ...... ( ,( , - 7.

ϊ!Ιί δεΓίρββΓυηΐ. Οιΐ36 8Ϊ ίη ηαείϊοπουβ εδδβ ηιιιηβ- Πατέρας γραφέντα. Εί τοίνυν δύναται παρά συνετών

)·3ΐΐ(1;ι, ίηίοΐΐίςοηΐεδ ]ιιι1ί<·:ιν(:πηΐ, ρεΓ ηιβ υΐ ε]ιΐδΐηθ(1ί

Ιι:ι1)(·;υιΐιιι· Ηεεί. 5ίη ίη 1ΐ3ε ίρ$3 εχευ$3ΐίοηε 3ε ϋίβ-

ρυΐΐΐίοηβ Ιίιυ1)3ΐυιιι ;ι!ι ίΐΐίδ ηοηηίΐιίΐεδί, 3ε ραππη

Γϋοίε ριΐϊίΐιιιιι, δυυιη κριιιΐ εΓυιΙίΙυδ Ιοευιη ΟΓίϋιιειη-

ηυβ Ιεηεαηΐ. ΡοδίΓειηο ευηκίβ ΜαιτεΙΙο ΒΐιρβΓίοΓβηι

(.ΙΙΙΙΚΊΙΙ ιι;ιΐΊ·:ιΓκιιιι;ιιι 3ΐ)ϋηι1β ϋΐδΐίΐυβνίηΐυδ, :ι1· Ιιοε

ΐΓ3η$ίοϊηΐϋδ.

δΕΜΙΑΚΙΑΝΟδ ,

αϊ Ιιχτβ»» 1111, ίίνβ ί,ΧΧΙΙΙ.

1. ΡοδίεβηυΑιη, ορίΙυΐ3ηΐε Οβο, Απί, ΐοηιηΐ(]αβ

<|υϊ Από δΐιεεεδ$εΐΊΐηΐ, ίηΓεΙϊεία <1ο§πΐ3ΐ3 ρεΓΓυρί-

ιιιαδ, ίη ρΓΪιηίδηυβ Ρΐιοΐϊΐιϊ; δβά βΐ ΜαΓοεΙΙί |

ί!1;ι (Ιίδευδδίηιυδ, ίη (]ΐιί1)α$ ηοιιηίΐιίΐ Ιί1υ1>α

εβί, φ^ςιιβ ίηίΐϊο ρεΓίηΛε βίφαο ε1)Γίβΐαΐε οοιτερίιιβ

ενηιηυίΐ. (Αΐιιυε υΐίηαηι ίΐϋυδ $εεΐαΐοπ·δ, δίςυίιίεηι

Ιϊεπ ροιεδί, ειιιεηίΙεηΐϋΓί) Λ.1 Ιιχε < \ιη\ 845 βχοΓία

α!> ίρδοηιεί Από ζίζβηία νβΓΐ>ο, ςιιοά ε$ΐ οηιηί ^13-

ιΐίιι 3ΐιείρίΐί ρεηείΓαοίΙίυβ ', εχείάεηηιυδ, εοιι$ίϋε-

ι·.ιηιΙιιιιι ηιοϋο ηοϋίδ βδΐ, ςυειηβϋιηούυιη , ριιΐΐιι-

Ιαηΐβ ιη:ιΙ;ι ί!Ι;ι Αι ϊϊ (πιΐίυ,αίιιικ:, ^ΰΐιιΐδ (|ΐιθ(ΙιΙ;ιιιι

οηεΓβεπΙ δεείχ, ηυβιη δεπιϊαΓίαηοηιιη νοεθηΐ. Πηί

φΐίΐΐΐ'ΐη Ιίεβΐ ί!Ιίιι$ ηοιηεη ε]υΓεη(, ευιηιίειη ίρδυιη

Ι3ΐιιοη, 3ε δεεΐ6Γ3ΐαπι ίΠίαβ ορΐηίοηειη ίιιιίιιιιιιΐ, ει

ειηοιίίΐα φΐ.κΐ,ιιιι βρβϋίε, 3ε Ι:ιι·ν;\ Γβείεπι δΐιαηι οΐι-

(Ιιιευηΐ, 3ε (Ιίδδίηιυίβηΐ. ϋιφίΜΐιοιϋ Ιιίίίίποιιιιιΐ) ίη

ΙηεαίΓίβ ε$86 εοηδαενίΐ αείίο : ηιιϊ δαί) αΐίεηίδ νυΐ-

Ήε1)Γ. IV, 12. * Ρ. έπι-λασσόμενοι.

νοεϊσθαι εν χαλλίοσιν ύπάρχειν, καν δη οϋτω τετάχθω.

Εί δε καν έκεΐσε πάλιν δια της εν αυτί) ττ, απολογία

διαλογής Ισφαλταί τίνα τα ουκ ορθά υπάρχοντα, πά

λιν ωσαύτως τοις φιλομαθέσι τετάχθω. Ως οϊν των

προειρημένων πάντων την ΰφήγησιν διεξήλθομεν περν

του αυτού Μαρκ|λλου , παρελεύσομαι χα\ τούτον,

καν [είς] τάς έξης διασκοπήσομαι.

ΚΑΤΑ ΗΜΙΑΡΕΙΩΝ,

Αϊρεσις πεττηχοστί\ τρίτη, η χαΐ έπταχοστί) τρίτη.

Α'. Εν τί) του θεοΰ δυνάμει του Αρείου τα σχέτλια

διαρΊίήξαντες καν των μετ' αύτδν, Φωτεινού τέ φημι,

αλλά καν Μαρκέλλου , εν ψ όλίγψ ϊδοξε παρασεσα-

λεϋσθαι, & εξ ύπαρχής έξήμεσεν, ως εν μέθ|) ό άνήρ

' προληφθείς (γένοιτο δε τους αϋτοΰ διορθωΟήναι, εϊ

γε διορθώσοιντο ! )· αλλά καν των εξ αύτοϋ του Αρείου

γεγενημένων τα ζιζάνια δια του θείου λόγου του υπέρ

πάσαν μάχαιραν δίστομον τομωτέρου έκτεμόντες της

εξ αύτοϋ του Αρείου φυείσης ύλομανίας, δ:ασκοπή-

σ«ομεν πώς τίνες Ήμιαρείζουσιν , εκείνου μίν Ά

δνομα αρνούμενοι , αύτδν δε καν την αύτοϋ καχοδο-

ξίαν ένδεδυμένοι. προσχήματί τινι προσποιητώς έπι-

πλαζόμενοι * έαυτοϊς τδ πρόσωπον ήλλοιωμένον «ΐΐ€

ή των έπν σκηνής πέπλασται δραματουργία , ώστε

προσωπείοις έτέροις τάς εαυτών δψεις έπικρύπτειν ,

καν Ινδοθεν του προσώπου τα της κωμωδίας αίσχρά

τε καν μέθης Εμπλεα διηγεϊσθαι, ή άλλως φερόμενο»,
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ΐιίΓρίδδίηια, εΐ ι·1>ηεΐ:ιΐϊδ ρΐεηβ

Γΐιιιΐ : Μ'ΥΟ \ι'.!πΊΐ>.ιι ροείαπιιη Γ;ιΙιιιΙ;κ βοδίπ ϊρδΟ εΐ

εοηΓοΓίηβΓιοηο οοΓροπβ βχρΓΪηιβιιΙ. δίε εΐ ίδΐί βίηι-

|ΐΙΐ(·ιοι ιΐϋΐ-, ί!Ίκ1,·ΐι· ευρίβηΐεδ, ειιιη εΐ νυΐιυ ϊρβο εΐ

ηιοπΐ!ΐΐΜ, εΐ ίιηρίο όΌςηιηΙε ;ιΙ> ΑΓΙΟ Απ;ιη'ΐ5φΐο ηοη

(ΓιΙ!(τ;ιιιΐ, ηϊΙΓιΙοιηίηιΐ8 φίοιίαιη &Ίυΐ3ΐίοηΪ8 3ΓΐϊΠείο

)ιιτι1;1ί>>πΐ];ιηι οηιηίιιιιι εοηίοδδίοηε ίΐΐιιπιιιι ιίικ-ΐπ

η.ιηι Γυε3Γβ3ε (1Ϊ8&ίπΗΐΐ3Γεειιρίεηΐε8, ϊΐ3 Οεί Ρίΐίυιιι

(ΐ·,·.ιΙ ιιι-ι ιιι 8888 ι1ΐι·1ί1:ιιι|, φΐο Γβεϊΐϊΐΐδ ιΙίΤΪρί.ιιΙ,

3ε νίιίεϋεεί Οεϊ Ρίϋο £Γ3ΐϊΠεειιΙυΓ, δι ηιιοδ νύΙβΓΪηΙ

οΙ> Ο)'ιΐ8ΐικκ1ί δβΓηιοηεβ βιΙπτ1)3π, ε'ίΓειιηιΓοΓβηεοπιιη

ΠΙΟΓ6 δΐΗΐϊηΐ 1ι!;ιιιιΙί(·ΐιιΙο Μΐ1>]ιπ.ιηΙ : ιΝοη ρβτίΐΐιΐβ

Γείυιη ε«ΐβΓοπιηι ϊιΐδΙβΓ ίεΐυυπι εδβε ιΐίεΐ-

ή σχηματοποιοΰντες των παλαιών τους μύθους, των Α Ιΐ'ιηδ ιΐεΐίίεβεεηΐββ, 3ε ρβΓδοηβΙί, ςιι» ϊη

παρ' αύτοΐς ποιητών τοΰτο έργασαμένων. Ούτω καΧ

ούτοι, πλανάν εθελοντές τους ακεραίους, αύτοΧ μεν

ΕΪΪΙ καΧ τω προιώπω, καΧ τφ ήθει, καΧ τη κακοδο-

ξία οποία "Αρειος χα\ Άρειομανΐται · δήθεν £έ καΧ

χολαχείας ένεκα απατηλής την παρ' έκείνοις όμολο-

ρυμένην ένδιάστροφον διδασκαλίαν κατακοσμεϊν

εθελοντές, κτίσμα μεν τδν Υίδν του θεοΰ φασιν Ινα

δο δήθεν απατήσωσι, καΧ τω Υίώ του θεοϋ τι χαρί-

σωνται, μετά θωπείας τοις άπδ του λόγου τούτου

«υρομένοις ' άγυρτωδώς έπιλέγουσιν, ότι ι 00 φα-

μεν χτίσμα ως 5ν των κτισμάτων, οΟτε γέννημα ως

£ν των γεννημάτων. »

ι·κ·:ιΐ:ΐΓ.ιΐίΐ ΐΐίαιη Γαεϊιιιυβ, αε εχΐεΓ3Πιπι ;ιίϊΐ|ΐι;ιιιι ;

πιυ8. ι

Τδ δε, όμοούσιο^, τέλειον έκβάλλουσι , δήθεν ως β

άλλότριον 8ν της Οίίας Γραφής. ΠερΧ Κ τούτων εν

τ]} χατά "Αρειον ακρότατα διελέχθημεν. Ίνα δε χαΧ

δμοιον τούτω όήμα προβάλλοιντο, οι περΧ Βασίλειον,

φημΧ, και Γεώργιον, καΧ της Ήμιαρείων ταύτης

της αίρέσεως προστάται φασίν · Ου λέγομεν όμοού-

σιον, αλλά όμοιούσιον. Ήσαν δε οδτοι οϊ άπδ της

συνόδου διαιρεθέντες αυτής της 'Αρειομανίτιδος αί

ρέσεως · ό αύτδς Βασίλειος 'Αγκυρΐνος τούτων άρχη-

γδς, και Γεώργιος ό Λαοδικείας * της πρδς 'Αντιό-

χ:ιαν (59) Δάφνης, ήγουν Κοίλης Συρίας. Οί 2έ αυ

τοί καΧ περΧ του άΐί°υ Πνεύματος Γσως τοίς Πνευ-

ματομάχοις είσΧν έχοντες. Ούκέτι γαρ ως μετά

δυσωπήσεως, ή μετά τίνος διστακτικού λόγου , ως

του Υίοΰ , αϊσχυνόμενοι τέλειον κτίσμα αύτδν

Ι;ιιιι εοηίΜίΐίίαίΐΐ/α/ΐί νοεεηι , ΐιιηφκπιι 3

ίΐιΐοΐΊϊ 3ΐϊεη3ηι, ρεηΐΐυδ εχρίοϋυηΐ. δε<1 ίΐε Ιιίκ,

ευιη 3άνβΓ8ΐΐ8 ΑΓΪυηι 3^εΓβηιυδ , 3εοιΐΓ3Γΐδ$ίιηβ ιΐίδ-

ρυΐανίιιιυδ. Οχίερυπι, ιιΐ ;ιϋ:κΙ ίΐΐίυδ ίίιηίΐε ηοπιοη

οΙ)]ϊεΪ3ηΐ, Ββδίΐίυδ ϊηρΓΪηπδ, 3ε6εθΓξίιΐδ, δεηιΪΓ

3ΓΪ3ηθΓυηι ϊδΐϊιΐδ δεείκ ρπηείρεδ, Ρίΐΐαηι, ίηΐ|ΐιϊιιηΐ,

ηοη όμοούσιον, ηοε εδί, εοηζηΙΐίΐαηΐΊαΙΐηι, ΜΙ! όμοι

ούσιον, ηοε εδί, είηιίΐί ίΐιϋιίαηίία ρηκάίΐυηι, 3δ8β-

Γϊιιιυδ. Αίςυε Ιιί ιίοιηηιιι Γυεπιηΐ, ςιιΐ ρυβί ί-νιιο.Ίπηι

3ΐ> ίηδ3Π3 Λι·ί:ιιΐ()Γυηι Γ&ϋ1ίοηε.8ερ3Γ3ΐί δΐιηΐ : ΐ|πι>

πιηι (Ιυχ ΒβδΠίιΐδ ΑηεχΓβηυδ εχδΐίΐϊΐ, υηβ ειιω

θέατρο Ι,:ιιιιΓ[ι·ι·;ι·, ει Οαρίπιεδ 3(1 ΑηΙίοεΙΓιαηι, Ιιοε

εδί €<Β]εδγπ8). Ιίάεηι οΐ ιΐβ δρίΓΐΐυ δβιιείο εη(Ιοιη

επηι ίΐΐίιι.-, ορρΐ]^η3ΐοπ1ιιΐδ ΐεηεηΐ. Νοφίβ νεΓΟ ΙβΓ-

ξϊνβι·δ3η(1ο, 3υΙ Ιιχ^ίι.ιηιΐο , ηυεηοάιηοιίυιη "πι Ρί-

είπεϊν, 3περ καΧ οδτως Εχουσι · δια δε τδν πρ!>ς αν- ^ Ιίο ; φΐβιιι ευηι 3ΐ)8θ1ιιΙβ θΓ83ΐυΓ3ηι ρΓοηιιηΐΊαΓΟ ηοη

βρώπους φόβον έπιφέρουσι τδ όμοιούσιον, και τδ

χτίσμα ως ' Εν των χτισμάτων. ΠερΧ δε του αγίου

Πνεύματος , ως Εφ^ν, ου διστατικώς όρμώνται , άλλ'

ως λυσσητήρες χύνες , αφειδώς χτίσμα αύτδ παντά-

«ασιν ορίζονται, καΧ οϋτως διαβεβαιοΰνται, καΧάλλό-

τριον Πατρδς καΧ Υίοΰ υπάρχον. ΚαΧ ίνα μη τις είποι

χατά συκοφάντησαν κατά τίνων ημάς λέγειν, ενταύθα

καραθήσομαι ως Ιγραψεν ίκαστος αυτών έπιστολήν,

ϊιΐ οη)ΐιίιιο $εηΙΪ3ηΙ, ηίΐιΐΐοηιίιιυβ Ιιο-

ιηΐηιιιιι εχίδΐίιηβΐϊοηεηι νεπίΐ , νοοοιη Η!:ιιιι όμοι

ούσιον οΐιίπιιΐιιηΐ , εΐ >ΤΓ:!|ΙΙ! :πιι »\> εκΙεπβΓυηι εοη -

(ΙΊΐϊοιιο (Ιίνει·63ηι εββε (ΙοΠηίυηΙ, ουηι (Ιο δρϊπΐιι

846 83ηεΙΟ, ίιΐ(]ΐιιιιιι, ί-ίΐιιΐ', ιιοιι Ιίιιπιΐΐ' 3ε ιΐίΐΐί-

(Ιι:ηΙθΓ, βειΐ ι;ι1)ΐιΙοππιι οβιιυηι ηιοΐ'ε Ιοίο ιΐΜρείιι

ΓοπιηΙιΐΓ εΐ (Ίτ;ιΐιπ·:\ιη εδδβ δίηβ ιιΐΐβ ευηείηΐϊοιιβ

ιΐικ ΓΙΙΙ, εΐ 3 ?3ΐΓε, 3ε Ρϊΐϊο 3ΐ)3ΐίεηαΓε εοη.ΊηΐυΓ.

1 γρ. πειρωμένοις. Ι,ε^ο πτυρομένοις, νεί πυρουμένοις. » Οε Ιιοε Ιοεο εοηβιιΐε ιιοΐβδ. ' Αώΐο

οΰχ ως.

(59) ΚαΙ Γεώργιος ό Ααοίικβίας της αρύς ΆΓ-

ν. ΙΙι:ιιι. Ιοευιιι ίηΐε&πιηι ηοη ε88ε δυδρί-

ι·3Π ΒΓΐφΐίϊ ροδδίΐ; ηβπι Ι-αοϋίοοα δνπχ ηίΐιίΐ 3<1

ϋηρίιηειι ροΓίίηεί. ΑηΙίοεηί3 ροΓΓΟ δνη3? εβρυΐ ,

ι-ιι^ηοιηεηΐο έπΧ Δάφνης, :ιίι 3ηιαΒηΪ8δίιιιό ΒΐιοιΐΓΐ>ίυ,

Γ3<·ίΙιΐ8 Γιΐ). ιι .Ι»». ;ιΐΙ : Οίηιιαηκο 5ερΗΐα·κιη

ΑηΙ'ιοΜικ ΐΊΐ:*ιϊΐ;ιΐΗ>ι>, αίιί πβηαΐν»; Ιτίύιιηαΐ Ερί-

•ί' /;ι/ίΐι.ι·. 9*0 ϊ" '"''·' ιίΐΗΊ' βηίίταί. >ίιιιίι ιιιιι ςιιοά

·-. Δάφνη, νεί έπΧ Δάφνης ει·ε))Γθ ηοιηίΐ)3ΓεΙυΓ,

νιιΐ^'ι εοιίδ'υείιιϋίηβ Γβεΐυιιι, υΐ υιΐ3 νοοβ Έπιδάφνη

1>:ιρ1ιικ·. ίρδβ ιϋπΊ<·ΐιιι· : φΐ··η)Π(Ιηιο(1υηι εχ ϋυ:ιί)ΐΐ3

ϊ^Ιίϋ Μοιιιει-ϊείβ νοείϋϋδ είν 'Αρίμοις, Ιηαήηιεη

ι·οιιθ38κε νίΓμ'.Ιί'ΐηι §Γ3πιηΐ3ΐίεί δυβρίεβπΐυΓ. ΟιιαΓβ

ποιι 3δδί·ηΙίθΓ ΟΓίεΙΐο, ΐ|ΐιϊ ιιριιιΐ ΤΐΗ'ίΙπιιι ι·1 ΙΊιιιίιιιιι

ΙΙΓΟ ΕιΜαρΙιηί, νεί Ερίάαρίιηει Γθίθι·ί1}θ.π(1ιιΠΊ οτβύίΐ

ίίΐΐίηίδ νοείΐχΐδ, αριιά Οαρίιηβη. Εχ ϋβ ηιεηΐο εοη-

|ί<:ί ροίεβΐ, βρύα Εμίρίκιιιίιπιι ίιινεΓ8θ νεΓϋοπιιη

Μ ιΐιιΐι- ίΐ3 Ιε^ΐ ροΐίιΐδ οροιΊιίΓΟ, τη; προ; Δάφνη

Αντιοχείας, ηιοπι τη; πρδς Άντιοχ. Δάφ. Νεφ^ιβ

! ΐϊΐ···<ι ρΓορΙεΓειι εχρΙιεβΙίοΓ Ιιίε ϊρββ Ιοουβ ΓιιεΓίΙ.

ν'ϋ.ι-ι ι-ίΐ.Ιιιιιι «η'ιιη ρπιεΙεΓεβ, ειΐΓ 1.3θ(Ιίεε3 της 'Αν-

ιιοχείας βρρείΐεΐιιΐ'. Αη Ιιοε βιίίΐίηααηϋυπι ι>ι , Λη-

ιίοϋΙιϊ3ηι, νεί ϋαρηηεη ρπο τε^ϊοηβ ίρβ»,

8}τία ιιυηηιιηφίηιη ιι ΜΙ ι·ρ;η·ί ? ι; ι'κχΐ $εφΐεη(Ϊ3 ϋοευιιΐ,

ευηι 3(1ιΙϊΙ ήγουν τί)ς Κοίλης Συρίας. 1>:ιρ1ιπι·ιι.-.ιιιι:ι

(|ΐΓκΐΓ!ΐι (ΙυιιιικιΐΓΐΐΜΐιιιι ΊιιίεΓ Ιε^ίοηεδ ΝοΙίΙΪ3 ηιβ-

ηιίιιίι. ΟϊεεΓειη Αηΐίοείιεηί 3ΐίευ]ιΐ8 ερίί>εορί ιιοιιιοιι

Ιιίε (Ιεδί(1εΓ3Γί, δϊ φαϊβ υεειιιτβΓεΙ δεηιίικίαηοπιιιι

ΓβιιΙυΓ, ει δί§ηίίεΓ : ει^υδίηούί ηυΐΐυιη τερερίο. Ιηιο

νερό Εικίοχ'ιυδ, φΐϊ Αηΐίοεηεηβιη δεϋειη ροδί Ιιεοηιϋ

οΐιίιιιιιι ουευρανίΐ, Βββίΐϋ, 3ε βεοΓ^ϋ Ιι3θ(1ίε6ΐιί ι»·ι·

ϋΐα ΐειηροι·3 Ιιοϋΐίβ βεεΓΓίιιΐιΐδ Γιιίΐ. \ίύε δοζοηι.

ϋΐι. IV, <·:ιρ. 12 εΐ (ίι·φ!πιΙίΙιιΐΝ. (".Γπΐιιΐ ιμίΐιιΐ' »1ίι|ΐιί$

.(Ιι ΕρίρΙΐ3ηΐο την έπΧ Αντιόχεια Δάφνην ρρο Οα^Ιε-

8)ΤΪ3 Ιιοε Ιοεο δΐιπιί ; φΐυά ιιονυιη ιηίΐιί, εΐ ίΐ)3ΐιι1ϊ-

ΐιιιιι 6886 ί.ιΐ, ι» . 1}υοιΙηΪ8ΐ ευί εοη]εεΙυΓ3 ϊδΐβ ρΐα-

Οολί,-Έίιηρίίκίχδίιιιη, ει ΓοιΊαδδβ νιτ;ι ι·:ιιίο ε$1, ιιΐ

Ιι3θ(ΙΊεε3 Γ(ΐμιιοηΐ(Ίΐΐιι Οαρίιηει αρροΐΐαΐβ νίάεβΙυΓ,

ηιιοά ει Ιοοο Ιοη^ε ηουίϋδδίιηο 3ε εβΙεΙιεΓπηηο ρρο-

ρ πΐ|ΐι.-ι !!>;·:(, κατά διαστολήν ίβοάίεεχ αΐΐβΐ'ίιι», ίιηο

ρΐιιτίυηι βΙίαΓυιη εοςηρηιίηυιη. ΙηΙεΓ Ιιαηε νεΓ», ειιί

«ι ι',ι/Ιικι-.ιΐ· ηοηιεη ίικίϊιυιη, ει Αηιίοεηΐ3ΐη ιιιΐ ΟΓΟΠ-

Ιβηι, ίηΐεπεεί» ίιιίΐ Οηρίιηε. Ο^ιοϋ υΐ εχρΓεδδ^ιΐδ άΐί-

ι ].π :ιιτ[ Ερίρΐιβηίυβ, β^εείΐ ήγουν Κοίλης

]]« ο,υΐϊ ΠίΓΥ^ίίΐιη ρυΐαηεΐ, 31



δ. ΕΡΙΡΗΑΝΙΙ
40.;

Αβ ηβ φΐίβ εηΙιιιηηίαΗ ιηε φίκΐ,ιυαιη ΒΓΐιίίΓείιΐΓ, Α Βασίλειος μεν μίαν, Γεώργιος δ£ 4 Λαοίιχεία; άμα

II Ι Ι'ΐ ! ι ι. , ι ] ι ν» 1 1 ! ,< , ιι , ί . » .- . Ι .. , , , „ ι) ·;,.,„. Π '. 1 '.' ·|· _ . . ' *ιιΐιϊιΐδπυβ Με βρίδίοίαιη ηΐΐβιηπι , Ββδίΐϋ δεΐΐίοεί

ιιηηιιι, ρΐ Οβοτ»Η Ι,βοάίεΜβ, ηιυη» ευιη ΒβδίΓιο εΐ

δοεϋδ βεηρβϊΐ, 3ΐΙβι·3ΐη. ΟΗ* βιιιιΐ β,ΐυδίηοιίϊ.

Ερίίΐοΐα

II. 8*οτοβ>ηεϋ 8}·ηοαΊΐδ,

Ι'βδείιβ Υ3Γϋ8 <>χ ρρονίποϋδ οο!Ιβοΐ3 βδΐ, νείιεΜ-

I ιϋΐιιι* (Ιοιηίηίδ , βΐ εοιιεθΓάί1)ΐιβ ε^ιΐδύεηι πιϊηΐ-

βίεπί δοεϋδ, ηϊ8, ςυί ΐη ΡΙιοεηίεβ, εχίεπδςιιε Ιοείδ

(φΐδάειη ηοϋίδειιιη Γιϋει" 8ΐιη( , ϊιι ϋοιηίηο δβίαίβηι.

ΥεΙιβηιβηΙβΓ Ηΐιιϋ <|ΐιΉ1ι.·ΐΜ ορίίΙιαηιιΐΒ, πι ροδί ίΐΐοηί

εεεΙεδϊβδίίεοΒ Βίΐβϊ ρι·οΙ)3ΐίοηειη, ςιιοε ϊη ρβΓδεειι-

Ιϊοη'ώιΐδ ίΐϋδ οΐ) ΓβΠβίοηβηι οοηΠβιϊδ δϊε Ιαηφίαιη

ι'η ίβηβ εχρ1θΓ»ΐ3 Γυει·3ΐ, βΐ ροίΐ €3 ςικβ ΟοιίδΟη-

Βασιλείψ χοΛ τοις <τύν αΟτω άλλην. Καί είσιν αΐδε.

Β'. Ή αγία σΟνοδος (40) ή ει Άγχϋρα προσεγγί

ζοντος του Πάσχα έχ διαφόρων επαρχιών (41) συγ-

χροτηθεΐσα κυρίοις τιμιωτάτοις χα\ όμοψϋχοις συλ-

λειτουργοΓς τοις εν Φοινίκη, καΐ τοΓς λοιποίς τοις τβ

αυτά ήμΐν φρονοΰσιν εν Κυρίψ χαι'ρειν. Εύχέμεθα

μεν μετά την ως εν πυρ\ τοις εν μέσω γεγενημένοις

υπέρ της πίστεως πειρασμοΐς βάσανον της εκκλησια

στικής πίστεως, χα\ τα έπ\ της Κωνσταντίνου π<-

λεως (42) δια Μάρκελλον γεγενημένα, χα\ μετά την

ίΐιίεί, ςυ;κ ίη βγηοιίο Αηΐίοείιίχ ρι-ορίεΓ

ιεπιρϋ (Ιείΐίεβίΐοηεπι εοΐΐεείβ. ρΓοροβίΐβ εβί, βε άειη-

οερβ ίη δ3Γ(1ίι·εη.<<ί Γβρβίίΐα, ιιΐιί Γκίεβ φΐο<Ι.ιπιηιθ(]ο

ΓεΠοΓίπ'δδβ νίίΙεΙιΐΓ; (Ιεηΐφιε ροβΐ 63 [ςιΐίΡ δϊπτπί

ρΓορΙεη ΡΙιοΓιηιιηι ^ρβΐβ δΐιηΐ, βεά βΐ ροδί Γ3ΐ!οιιε3

ϊΓΓβχ, φΐ38 ι!ι· ιιηοφιοφίβ ΙΚΙεί εβρίΐε α"ε δβΓϋΊεεηδΐ

ίΐΐο ΟοπιΙΐΜΐΙαΙίιιΐ]] .·ιί> Οι·ίεη(3ΐίΙ)υ3 (ΙίΒδ'κΙίο ίηΐβπ-

Γοκαΐί ηιιριτ βιΐϊϋίιηιΐδ, π,ιιοιΐ ΐιΊίιιιιιιιιι βδΐ, ίη

φΐίείε οΐίοφαε νεΓβαπ ; ει βυΐ) Γείίβίοδΐδδίιηο (1ο-

(10) Ή αγία σύτοδος. Μη^ηβ ηοΐιίδ ηση δοΐυιη

Λΐ' ΕρίρΙηιιίοηοδΙίΌ, ββ(Ι <)ε οηιη'ι εΐίβηι βιιΙίφπΙίΗβ

ει Ι>ί&ΐοιΪ3 Ιιεπβ ιηεΓΡίιιΙΊ ορροΠιιιιίΐηβ Ιιοε ίιι Ιοεο

ρρίκΐΐβΐιιρ, ιιΙ)ϊ (ίε ληο^Γϋΐι» ;ιε δίπιιίειίδί ρδεικίο-

Ν)·ιιο<1ϊ8, 3ίϋδ<|(ΐ6 δβίΓΗηπΒποπιηι ερηνβηιίειιΐίδ 3βί-

ΙΙΙΓ. ΟΙΪΙΙΜΙΜΙ ηεΐ3, εΐ Ιβπηροη δίε βρικ!

Ιίηοροΐί οο ΜβΓεβΙΙυηι βεείϋβηιηΐ ; βε ροβΐ εχρο- Β ίχθεσιν της πίστεως εν τϊ) συνίδω συγχροτηθείσης

επί τοις έγχαινίοις της ίν Αντιόχεια (43) Έχχλη-

σίας, χαΐ μετά ταΰτα χατά Σαρδιχήν (44), χα\ την

έχει αύθις ανθήσαβαν πίστιν, χα\ Ιτι μετά τα εν

Σιρμίω έπ\ Φωτεινω γεγενημένβ, Ιτι μεν χα\ λογι-

σμοΐς (45), οδς έφ' έχάστω περ\ της πίστεως χεφα-

λαίω έπεροιτηθέντες περ\ των εν Σαρδικϊ^ προς την

άνατολήν διεστώτων έξεΟέμεθα , ήρεμήσαι λοιιΛν,

καΐι ένωθίίσης εν τ?5 εύσεβεΐ βασιλεία του δεσπότο^

ημών Κωνσταντίου της ά-6 ανατολής ϊως δυσμών

ι :ι|ΐ 10 8ΙΚΙΟΓ ββΐ : εοηβΐίΐΐΐΐυΐΐΐ ίη ΐ'Λ 8)·ΠΟιΙθ :)!'

Απ3ηΪ8 6ϊβε, υΐί <Ί»ι.,Ηΐ'><ι<ιηι'κιΙίχ Υΐιι·:ιΙιιιΙιπι> 3ΐιυΙΙη

ιΙί·ίπΓΓ|ΐ^ ΙΙΜΙΙ |ΐ;ΐΓΓΐιπ·. Τιιηι ιΙβπηηβΙοδ εηδ, ςιιί 1 1 1··;

(Ιεοδεδδε ϋϊεετεηΐ, νεί (1ίιιί>ηπι; ηε^βΐ'εηΐ Ινπιιι :

8111 ι·ιιΐ!ΐι|ι·ιιι 6886 ΡβίΓβΙΝ, Ι'ΊΙίιιπι 61 !^||Ί| ιΐιιιιι ίΐιη-

_ εΐιιηα 3δ3βΓ6Γ6ηΙ : ροβίΐ'εηο ηυϊ Γιιίδδβ ιβηιρυδ ΜΙ·-

" ι··ιιΙιιΐ!ΐΐ|ΐΐι· (·ΠΊΪ.·ΙΊ·ΙΙΙ, ςυοηβηαυίΗ Κίΐίυδ εχ&ίδίβΓεί.

8οει·Ηΐεδ νοίΌ ΠΙ), ιι, εηρ. 20 (Ιβ ϋδ(1ι·ιιι ϋ^βηβ :

Καΐ φανερώς (ίη(|ΐιΐΐ) λοιπόν τδ αέν όμοούσιον άνα-

θεματ!?ουσι· την δε του άνομοίου δίξαν Ιπιστολάί

συγγράψαντες, πανταχού διαπέμπονται. ίΐαηίβϋί

ι/ηιι €οηί«(>!ΐαηΐίαΙί! νοαηι αηαΐΐκιηαΐβ ύαιιιηαηί,

ορίιιίοηίηι νβΐ'ο, φιοά Ι·ΊΙίκα Γιιΐη άϊαίιηϊΚί ίΐαι,

ρ<:τ Ιΐιΐίτβ» κτίρια» ηΙ>ί<ι«ι· ιΐίίίβηιίιιατβ ^(^ρβ^ΜI.

Ιι ;ΙΜΓ νεΓίιιη ι-ι νβΐ ·Η3ΐΙιεηΐ3ΐε ό»ηιιΐ3ΐαπι ίοη-

ίίΐΙ'αΐηιιίίαΙΊ» νοεεπν, νεί ΑιιοιηοεοΓυπι (1ο^πΐ3 ΐυηι

βΐι Απαηίδ Γυίδβε ιΙηοΓείυηι ? Ιηο ν»το· Γ»Ι$αηι ββι. Νοη

βηϊιη, ορίηοΓ, Νί·ιιιί:ιι·ϊ·ΐιιί του άνομοίου ΟΚΟΓΟ» 3εεΓ-

ΓΪιηί ΓκΙβηι ίη ίΙ1;ι δνηούο Γε<1οι·υΪ8δβ (ΙίεεΓεηΙ, βί ίη

63 ϊδΐιιιΐ ΐ|κππι ειφίδ βνει-ίεικίί εβπδβ εοητεη^ΓΠΗΐ,

«3(τί1εςίιιηι ριιϋΐίεαίυιη εδδει. Λ;ιιιι ΐ|ΐιοι! 3(1 δμοου-

βίου νοοειη :ιΐΓιηι·ι, οεηιιηι εί>ΐ ι·:ιιιι φίκίεηι ϊη δίΓ-

«Ιίεειίδϊ ρ9βυ(1ο«νι»β<1ο 8ϋρρΓ68δ3ηι, ιιοη ΐαη^εη 3η»-

1)ιεηιαΙ« (Ιαηιιιβίηηι. ^υαηιΐοφίκίοιη ΐιι (;εΐεηδ Απα-

ικιπιιιι (Όηγοιιΐίΐ)ϋδ , ιριί ρβδΙ(·3 κ!·.!ι-ι·. ϊιι ι βυιιΐ,

Ο ι·ιιιιι.Ί(ίί οοι»5ΐι1)5ΐ»ιιΙίοΙί9 :ιρ|ΐΓΐ1ηΐΐο Ίρβ3 «Ιίδδίηιυΐαΐ.ι

ΜΙ, ηοη ΐ:ιιιΐΐΊΐ ίΐ:ι ιγριιϋί3ΐ3 υΐ βηβΐΐιεηιαίί 8ΐι1ι]ΐ-

<·ΙΊ·(·ΙΙΙΙ·, δε<1 ΐαηφίαηι δίιηρΙίΐίΜβ. 3ε ρηείΟΓ βϊρΓββ-

δ3ΙΙ1 $3εΐΌΠΠ1Ι Ιΐΐιΐ'ο: ΊΙϋΙ :ιΙί·: Ιιιι !!:ιΙ·. ηι Ι'^ιϋ ρ,ϋί

βυρρηπιί }υΙ)6ΓεΐΐΗ·. Οιιο βΐί&ηι ϋίικί δρβι ΐαΐ, ςυικί

δΐιρτα υ'ν δηΐρϊείο εοηιιιιβιηοΓανϊιηυι, Αΐ'ίαηο^ :ιΊ

δϊΠΙΐίεΐ18ί9 ΗΜ|Ι16 ΓΐιιΚΊΐίΐ Ιπηριι]·;! ΙΜΐΠίΙιιιΐι 3ρβΓΙε

Νίεχηί ΓοιίΓίϋι (Ιΐ'(·η·ΐ;ι ορριιςιιαι·ε3υ£θ8ε886 : φΐ(κΙ

ρηοΓεείο ίβεβΓεηΐ, δι ηοη δοΐυπι το όμοοώσιον αη;ι-

ιΐκ'ιικιΐι' (1:ιηιιΐ3ΐ·εη1, νεπιηι ι·Γι;ιιιι (Ιίδδίηιίίειη ο^>·

Ρβΐπδ Κίΐίιιιη Ιιΐκ-Γΐ', ιιρεηεφ^ιβ ρΓΟΠΗηΙϊβΓβηΙ. Ιΐα-

*|ΐιε δοζοιηεηο ροιίιΐδ ;»5ί6Μΐκ·ιΐ(1ιιηι, φΐαηι δοεΓ^ιί.

Εΐβί ίίρικίΐιιιικ' ίη ειΐιΐίοηε πονίβδίπια (.Ιππ ο Ι,ηιιπιι

ρΓΟ την του ανόμοιου δίξαν ΓΓΛΙ ιιρίιιηι βίΐ, την τοί

ανομουσίου ί·/"α·/. ΠΙΠΊ! βί ι·\ νβίεΐ'υιη Γΐηΐίιππι

3ΐιε(οΓίΐ»ΐε Γιείηιη οι. ηοη ΊηιρίΌυο.

(45) "!·'.,- 1 μίΥ καΐ Αογισμοΐς. υ&ΐ^ικίίι Βα&ϊΐίυ!

δβ (Ιβ δβΓίΙίεειίδί ϋ)ο Οι ιι·ηΐ;ι1ιιιιιι εΐ Οιιείιίειιίαΐίυϋΐ

•.Ιί·-'·Ι'!ίι> Ορίΐϋ φΙΟ(Ι(!3Π1

ρεπηάβ 30 Γεοεηΐίοτεδ εοηΓυ.1;», ρεΠΐΐΓΐ)α(3ΐ]ΐιε δΐιιιΐ

ηυΙ)3 ιιΐ Ηίδίοπ* ρατδ ϊιηροίΐίΐβ ηιβ^ϊδ 3ε (ΙίΙΓιοίΙϊδ

.·'Ρ|ΐ:ιπ>:ιΐ. ΠϊοΒίιι ηοι» .ί;!(·ΐ;ιιιΐί.Γ εηιΐ83, δε(1 υΐ επι-

ι!ί;ί Ιεείοπβ δΐυϋίηηι θχείΙβΒ», Γοπ»88>8 Ηΐκΐηεϊυβ,

η1> Ιιίηε η>ΊΙ1β 3ε ύυεπιΐίκ ρΓορευιοιΙυηι αηηϊδ Η-

(]Ίίι1:ιτιι »ε 8ΪηεεΓ3ΐη ΠΙοηιιη ΓβΓιοηεηι Ι§ηοΓ3ΐ3ΐη

^ιι^δ86.^ϋΟ^Η^δ^ εοηΐδδϊηιϊδ'ηΓ^υηηεηΙίδ ϊικίίεϋδςυβ

ίηοηβίΓΛνεΓΟ, ηϊίιΊΙ β£;ο (ΙερΓβε3ΐ>οΓ, ςιιίη ϊά ναηίϋ-

ϋίιηβ 3 ιηε (ΙίιΊαιιι οιηηεδ 3ΓΐιίΐΓπη(υΓ. Ρι-οροπαιη

ι ,'Ίΐιιι- ϊη ρΓΐΜΐΊδ ([ΐιοιιι,ιιΐιιιικίιιιιι αϊ) 3ΐιΙί(|αί8 Ιιϊδίο-

ιίείδ ι·:ι ΓβΓβηηΐιΐΓ : ΐυιη ιριπί 3 ΓεεβηΐϊοΓί1)ΐι$ ιηβ-

ΐηθΓΪ36 )ΙΜΙ : :Ι ΐ! :ιι δϊΐ, 1)1 3ΐηΙ)ΟΓΙΙΠΙ Γ3|δϊΐ3ΐβ ι·ιιιινί(·Ι:ι,

νβΓΪΐ3ϊ ίρβ3 Λ δίΐΐΐ 61 Οΐ)8εΐΐπΐ3ΐ6 νηιιΐϊί'ΐ'ΐιιΐ'. (Υίϋβ

ίη ΑρρεηΜΜ Οίαεηαΐϊοηαη, Ιιι^ϋδ 6(1ϊΙίοηίδ Ιοηι. III.

Εηιτ.)

(4Γ) Έχ διαζόρωτ έχαρχιών. ΑηενΓ3η» ίδ(3

κγηο(1ιΐ3 ηοη 3 βοΐίδ ίΠίβ, ςυϊ :ι.Ι Εηεχηκι εηιινβιιβ-

ι·;ιηΐ, ερίδεορίβ ι,..Ι.Ί!;ι ββΐ; δβά 3(ϋ ρρ»·ΐβΓβα »ό-

Γιιεπιηΐ Ηΐί:ιπιηι ρΓονίηείβπιιη βρίβοηρϊ , νβΐϋΐ

Ειΐ8ΐ3ΐ>ιίΐ)8 8βΙ»;ΐ8*ϊ?β ίη Απηεηίβ : ρΙεΓίι|υε αιαειιι

Μοιηΐδ (ΙίΠΊοιιΙΟΐβ ϊηΐεΓεΙυδϊ βιιηΐ.

(12) Καΐ τα επί της ΚωτσταΓτΙννν χόΛκως. Ροδί

Α(η3Π3!<'ΜΙ8 Γιιιι.·.|:ιιι!Ϊ]|ΙΙΠΙ ;!(Ιϋ>Μ·1, ΙιΙψΗ Ιίΐ-

Ιεήδ ( '.ΙΙΙΙΝ! :ιιιΐ Ίϋΐ'ΐκιϋΐ!) ;ΐ(·ι·ίιϊ βιιηΐ ερίδοορί. ( )ιιοπιηι

ορβΓ3 τείερηίο ΐη ββΙΜαβ Αΐΐιβηβδίο ΜβΓεβΙΙηδ (Ιβ-

ροηϊίυΓ. ΥΜβ 8ο«πΗ6η> ΗΙ}. ι, ορ 23. Οιιοιΐ ηηινο

550 εοηΐϊκϊδδε Μ·Ι ιΐιΊι Βαροηΐιΐδ.

(43) Επί τοίς έγχαΐΓίοις της έ^ Άντιοχείφ. Όε

ίι·ι<· ί-νΐΗπΙα ΐ(·μι·ΐίΐϋ ΠαΓοηίαηϊ αηηαΐεβ 3ηηο*34|.

(44) Καΐ μετά ταντα κατά Σαρδιxή^. 8»ι·ιΙϊοβη-

•-ι-ιιι ίνιιοιίππι ηοη ΟΕειιηιεηίεΑίη ίΐΐηιπ, οι ( ':ιΐ]ιοΙί-

ι ΛΙΙΙ ιιιΙ(·11ίι;ΐ3ΐιΐ, ΐη (μίΛ ΑΐΙ)αηΛ9ΜΙ8 ΓβϊΐήυΐΗδ, (Ι.ιιιι-

ιιηΐϊ τετο ΑΓΪβηϊ βρίδεορί, ΜΊ| εοηείϋαίχιΐιιιιι εο-

ιΐβιπ ΐεηιροΓβ .ιΐι ΑΓίαηίδ Ρΐιίΐίρρϊδ ίη Τ(ΐΓ»είβ εείβ-

ΙΐΓ»Ιιιιη, Ι|ΠΙΜ! δ:ΐΓ(ϋεειι»ίδ ηοηιίιιε νειΐ(ΙίΙί>Γυηΐ.

(°.ιι]ιΐδ «ΙεεΓυΙιιηι ε.\$ΐ3ΐ ϊη ΓΓΠ^πιοηΙϊδ ΗίΙηΓίί, »(1

«ρίί·<?ορο5 Ηΐίϋ&υιη. δοζυηιεηιΐί Ιΐΐ». ϊιι,
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Εκκλησίας , έκβεβλημένων των σκανδάλων, είρη- Α

νεύειν τε κα\ ταΐς λατρείαις του θεού προσανέχειν ·

: -: ·ίτ δε, ως έΌικεν, ου παύεται 6 διάβολος δια των

οίχείων σκευών σπουδάζων καΟ' έαυτδν, Ενα δη πάν

τως τα τε χερ\ * του Κυρίου προηγηθέντα, κα\ δια

του αγίου Αποστόλου σύμφωνα, ως επί προφυλακή

των πιστών κηρυχθέντα είς άποστασίαν έργάσηταί,

επινοών καινισμοϋς χατά της εκκλησιαστικής πί

στεως, κα\ νυν εν μορφώσει τινάς ευσέβειας οίκειώ-

σασΟαι, και βέβηλους χαινοφωνίας δι' αυτών έπινοή-

ααι χατά της ευσεβούς γνησιότητος του μονογενούς

Γιου του θεού, πρότερον μεν άχούοντες χατά την

'Αντιόχειαν διατρέχειν τινάς , αλλά χαΐ την 'Αλεξάν-

δρειαν, Ετι τε ΧΛ\ την Αυδίαν, εΕ τε κατά την Άσίαν,

*Λ\ έμβαλεΐν σπινθήρας ασεβείας ταΐς των απλού- ρ

ατέρων ψυχαΐς, έλπίζομβν δια τδ τολμηρδν της ασε

βείας, καΧ τοσούτον αναιδές αυτών ύπερμαχούντων,

χα'ι των κατά τόπον κυρίων συλλειτουργών, μαραν-

Οήναι την προνοηθεϊσαν αϊρεσιν, κα\ σβίσΟήναι την

χαχίαν.

Ηΐίΐΐί ηΟδίΓΙ ('.ηιι^ΙϋΐιΓιί ίηιριτΐιι, (ΌηίίΠαΐ3 ιιΐιίι:

30 ΟΓία 3(1 (Ι(·(·:ΙΒΙΙΙΙΙ Κπ·|ι>ί:ι, Ι·]ΙΗ ΙΪΝφΗ' Μ·:ιηιΙ:ιΙΪΗ

|ΐ.Ίι·ι'ΐ>ι οΐιΐίηπν, 3ε άΊνίηίδ οϋδεηιιίίδ ίηςίδίεΓε. 5ου

ςυοιιίβιη, ιιΐ νίϋεΙιΐΓ, ϋίβϋοΐαδ, ςυο δείΐίεεί- οηιηί»

Π1:ι, φΐ;<· 3 Ουιιιίηο |ΐι,πΙί<:1;ι ΜΙΙΙ!, εΐ ;<!>

υ Γκίοΐίυιη ε.ιιιΐίοι

, 3(1 ('Μίπιη ι1ι·(Ιικ·;ι|, ηονϊδ φΐίΙ)ΙΙΜΐ:ΐΙΙΙ

ϊδ εοιι(Γ3 εοοίβδίαδί'ιοα Ιίϋεϊ δίηεεπίαίβηι

ορροδίϋδ, ί(1 :Ι,^Ι·ΓΙ· ιηοΐίιϊφαβ ηοη άοδίηίΐ, υΐ ηοη-

ιιιιΠίδ δρευίε φΐ3ΐ!απι βηιεηΐίΐχ ρίεΐαΐίδ 3ϋ]υηεΐί8,

ρΓυΓαίιβδ φΐ;ΐΝιΙ;«ιη νοουπι ηονίΐ3ΐεδ , ;κ1 νπ ΜΙ* ιτΐ ί -

ςίοδ3ΐη πηίςεηίΐί Οεί 1·'ϋϋ βεπηβιιίΐβίεηι ρεΓ ίΐΐοδ

Γ\Ι η^'αοΐ. (Ιιιπι ε( βηΐεα ηοηηαΐΐοδ ΛιιΓκκ 1ιί;ιιη ο1>ίιε,

ηεεηοη εΐ Αΐεχβηϋπβιη ;κ· Ι.νιΙΊΐϋΐι, εΐ 847 Αδϊαιη

.ιικίΐδίριηιΐί, ίΐιίφιε ίυιρίεΐαΐίδ δΐιχ δεϊηΙί1ΐ33 Γυϋίο-

πιιιι 3ηίιιιίδ Ίιιιηπίΐιτο, ιικιςηβ ηοδ δρεδ Ιεηυΐ, ρηο

Ιίΐιιΐ;» δΟεΙβΠδ ;<ΜΙ|:ΙΙΊ:Ι, 30 1;πη ριιψ·(·1:ι ιΠοπιΠΙ

ίηΐ|ΐπιΙί πΙΪ;ι, δϊ 81 Π08, εΐ Ι|ΜΪ Ίη 11

1)οιηίιιί ;Η· εοΐΐΐ'^χ ΜΙΙΙΙ, Εεείεδίχ

κυδείρεΓεηιυδ, ίηνεηίβηι ίΐΐβιη ηυρεΓ ΙιΧΓεδίπι ρπο-

Ι1ίμ:ιι·ί , ;ιΐφκ: οιιιιιειη ΊΙΙιιιη 1υιρΓθ1)ί1.ιΐειη

Επειδή εξής ο? τε εκ ϊών προειρημένων τόπων

έπιδημοΰντες χαΐ οί άπδ των χατά τδ Ίλλυρικδν

άπαγγέλλουσιν, ως σπουδήν τιθέντες οί τούτου του

χακοΰ έξευρεταΐ, κα\ πλείονας βλάπτειν τολμώντες ,

χα\ πρδς χακίζν ζυμοΰν, ούκέτι άνασχόμενοι ύπερτί-

βεσθα» , αλλά χαΐ τοις γράμμασιν έντυγχάνοντες

τοις του όμοψύχου συλλειτουργού ημών Γεωργίου του

της Λαοδικείας Εκκλησίας, ων τα αντίτυπα ύπετά-

ζαμεν, χαΐ τάς μαρτυρίας των διαμαρτυρομένων

πρδς ημάς ϊπ\ θεού, εύλαβηθέντες, ως ένεδίδου ό

χχιρδς, της αγίας ημέρας του Πάσχα επικείμενης,

συναχΟέντες όσοι γε ήδυνήθημεν [κα\] συναχΟήναι,

διζ κα\τδν· χειμώνα τοΣς πολλοίς έμποδών γενέσθαι,

ως δια των γραμμάτων έσήμαναν, έκΟέσΟαι εις τούτο

τδ εΐβος (46) της πίστεως τδ ιδίωμα έσπουδάσαμεν,

δτον έπ\ τοις λοιποΐς, τζ εν Αντιόχεια, ως προ-

έφημεν, έχτεθείση τε πίστει τ|) εν τοις έγκαινίοις·

αλλά χα\ εν τη Σαρδική , ην άνείληφεν ή εν ϊιρμίω

σύνοδος, καΐ τοίς έχεϊΟεν λογισμοΐς, διαρθρώσειν

άχριβώς την είς την άγίαν Τριάδα της καθολικής

Εκκλησίας πίστιν · πρδς δε τούτο, ως προέφημεν,

της καινοτομίας τδ είδος μόνον, ως ένεδίδου τδ

ΙΙνεύμα, ύπαγορεύσαντες. Κα\ παρακαλοΰμεν υμάς,

χΰριοι τιμιώτατοι συλλειτουργοί έντυχόντες, 8τι

έράσθητε * τ?, έχ πατέρων παραδοθείση πίστει, χα\ ως

σύμφωνα ύμΕν φρονοΰμεν, ως πεπιστεύκαμεν, ύπο-

σημήνασθαι· ίνα πληροφορηΟέ>«ες οί την «ύτήν

άσέβειαν έπεισάγειν τολμώντες, δτι καθάπερ κλήρόν

τίνα την έχ των αποστολικών χρόνων δια των εν τω

μέσω Αχρι χαΐ ημών πατέρων Οποδεξάμενοι πίστιν

φυλάσσομεν, ή αίσχυνθίντες διορθωθήσονται , ή επι

μένοντες άποκηρυχθώσι της Εκκλησίας , την άπο

στασίαν τω υΐώ της ανομίας , δς τολμ3ν απειλεί κα\

1 Ρ. παρά. · ί". τδ κα\ τόν. ' Ρ. ήράσΟητε, 88(1 ραΐΉΐη δίηοεπιβ Ιιΐο Ιοοιίδ.

(1(5) ΈκΟίσΟαι εις τούτο τύ εΐ^ς. Ποε εδί ίη Γοηηυΐα, ρΓοΓεδδίοηείΐιιο Ούεί ηοηιϊηβΐΐηι «;ιι«,

—' ,Ίι ΙΐΛίχΊίιίί ορρυςιιαΙυΓ, ηιειιΐίοηειιι »ϋ]ίεει·ε.

ΟΙΙΜΠ'Ι;(|ΙΙ νιτιι Ι.ιιιι 31) ϋδ ροδίεβ , φΐϊ ΐ'\ ΪΙ1Ϊ8

Ιοοίδ ηαε ρροίεοΐϊ δϋΐιΐ, ηυ3ΐη εχ ΙΙΙνπι/υπιιιι ηιπι-

Ιϋβ 3εεερίιιιυ3, ηκιΐί Ιιιι]υ8 3υοΐθΓε8 οηιηεηι ϊηϋα-

δΐΐΊΐηι ;ΐ(1Ιιί1ιοΓϋ , 30 ρΐεπδφΐε ρείΊΐίππιι ηΐ3ΐ·1ιί-

ιι;π·ί, εοδςυε νείυΐ ΓεΓηιεηΐυιη ςαούιΐίΐηι 3(1 ικ·ΐ|ΐ!Ϊ-

Ιϊαηι (ϋδίεπάερε , ι νιιι ηΐίπι (ΙίΙϊεΓοηιΙαιη εδδε ηοη

εεηδυίιηυδ. δεϋ ειιπι 1ίιΐι:ι;\« ίηδίιρεΓ :ι!ι υηβηίηιί

€ ευ!Ιες3 ηοδίΓΟ ΰεοΓ^ϊο ερίδεορο 1,3ο<1ίεειΐ33 ιιιΊίδ

3ΐ·εερίδδεηιιΐδ, φΐηηιηι εχεηιρίϋΐιι ηίε 33εΓΊρ3Ηΐιιΐδ,

βΐ (ΌΠΙΙΙΙ (ΙεηιιηΓιαίΊοηεδ, ηυϊ εοΓ3ΐη Οεο ηοδ οϋΐε-

3ΐ:ι1>αηΙυΓ, τενεπίι οβδεηιιΐδ, ρΓΟ εο 30 ρερ Ιεηιρυβ

1ί<·ι·Ιι;ιΐ , ϊηιηιίηειιΐε δαει-οββηοΐο Ρ3δεΙΐ3ΐί8 (Ιίε, ίη

ιιηυιη εοΐΐεείί, ςυοίηυοΐ 3(1εδδε ροΐιιΐιηυδ ( παπί ρΐϋ-

Γθ8ΐ|υε ηίεηΐδ ίηΙεΓοΙιΐδΐΙ, υΐ εχ εοπιηι ΙίιίεΓΪδ (1'κΐϊ-

είιικΐδ),ορεΓ3ΐη (Ιείϋιηυδ, υΐ 3(1 τεεερΐ3ηι Γιϋεί ΓΟΓ-

ιΐΜΐΙ.ιιη ρΓορΓίυιη (]ΐιί(1(ΐ3ηι, ηΐφιε εχρΓεδδίιΐδ 3(1(1β-

τείιΐΓ, πι ροδί ε3.·ΙεΓ3δ Γΐιίε'ι ρΓυΓεδδίοηεδ, επιη ηϊ-

ιιΓιπιηι, (|ΐι;ι· Αηΐίοείιίχ 8ΐι1) Ειτίεδϊχ άεϋίεαίίοηειη

ρΐ'υροδίΐα εδ( ; ηεεηοη βΐ ίη δβΓίΙίεεηδί δ^ηοιίο,

ςιιαιη 5ΪΓηιίεη3Ϊ3 3ΐηρ1εχ3 εδί ; εΐ 3(1 Γ3ΐίοηε3 ίΐΐηδ,

(μι:»·, ίη Ιιΐδεε εοηείΐπδ εχρίϊεαίχ δΐιηΐ, ι·;»(Ιιο1ίι·;ι·

Εεείεδίίβ (Ιέ δ»ηεΐ3 Τηηίΐαίε ιΐοΰηκι (ΙϊδΓιηεΙϊυδ εχ-

ρϋε3(υ« Λ ηοϋίδ 3εεεάεΓεΐ. Ιη ηιι.ι ηιι'κίεηι ηον3

1ίιΙι:ί (Ιβεΐ3Γ3ΐίοηε ηίηϋ αΐίιιιΐ φκιιιι φΐθ(1 δρΪΓΪΙυβ

5αιΐ€ΐιΐ5,ιηοΜΐίΙ)υ5 ηοδΐΓΪ8 8ΐις§εΓε1)3(, <1ίεΐ3Γβ 8(ιι-

ι!ιιϊ:ιιιΐί·. Πικ>Γίι·ι·:ι ιΜΐίΐιιι 3ΐφΐε «;Γι:ιιιι Υ08 ρπτΜίιιιΐΓ ,

νεηεΓ3ΐ>ί1ε8 άοιηίηί 30 οοΐΐεςχ, ιιΐ Ιεειϊδ Ιιίδ Ιίΐΐε-

ΓΪ8, 1 ΙΠΙΙ ΥΟϋίδ ΙΠΗία.ΜΙΙ 3 ηΐ3]θΓί!)11δ ΙίιΙι-111 ΓΟΓ(1Ϊ

εδδε; Ιυιη ηοδ εβϋειη νουί$ευηη δειιΐίιε, 3ε ρΓοΠίεΓΪ

$ί^ηίβεεΐί5 : υΐ φΐί ίιηρίείαιειη ίΐΐαηι (1ίδ$εηιίιΐ3Γο

ηοη νοπ'ΐιΐυι·, ευηι ί(1 εεΠο εοπιρερεπηΐ, Ί11;ιηι ηο3

ΙίιΙιΜίι, ιμιαιη ;ι!ι 3ροί<οΓιεΊδ ίικίυ Ιεπιροπίχΐδ, εοη-

(ίηιΐ3ΐ3 3(1 ρΐίΓΟδ ηοϋίΓΟδ υδφίο δΐιεεεδδϊοηε βεεε
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Ι'ΐηιυδ, νείιιΐ ροίπηιοηίιιηι ΙυεΓΪ, 36 (ΙβΓεΐιιΙβΓε, νβ) Α είς τδν ναδν1 τδΰ θεού καθίσαι ί,δη , δι' έαυτί/ν προ.

ριιϋορβ βΙΓεοΓι αιΐ πιεΠοπεπι ηιεηίβηι δο εοηΓοΓαηΐ ; παρασκευάζοντες.

νβΐ 8Ϊ ΐη ΐιηρΓοΙίΙαΙβ ρβΓδίδίβηΐ, βΐ) Εεείβδίβ ρι·θδεηΙ)3ηΙιΐΓ ; υΐροΐβ ςυί ΐηΐςηϊΙηΓΐ8 ΠΠο, ςυί νοί ΐη

Οβί Ιβιηρίο δβάεηι βοηιη ].ιηι ηυηο δβ εοΐΐοεβίυηιιη ιηΐηβΙηΓ ', ΰβΓεεΙίοηεπ) ροΓ δεββ οοιιιραΓεηΐ.

848 ΙΗ· Ι«ίΙ"Γ Γ'<1β5 ηοδίΓβ 3ά ΡβίΓεηι βΐ Ρί- Γ. Ή πίστις ημών ε!ς Πατέρα χαΐ Υίδν χαΐ άγιον

Ιίιηη, βΐ δρΐπΐυηι δβηείυηι ΓοΓεΠϋΓ. 8ϊε βηΐιη Οο- Πνεύμα (3) εστίν. Ούτω γαρ έδίδασκε τους εαυτοί»

ηιΐηιΐδ ηοδίεΓ ίεβιιβ Οιηδίιΐδ (Ιίδαριιΐοδ δυοδ ίπδΐί-

Ιυίΐ : Εαηία, ΐηςυίΐ, άο^ΐε οηιηβ» ρεηϋι, Ιιαρίί-

ζαηία βοί ίη ηοιηίηβ Ραίπί, α Ρίΐη, (Ι δρίπ'ίϋ»

&«)«·/» -. ^ΙΙΜΓΓ φ<) ίη 113Π6 Ιιιΐΐ'ΐ ΙΊιΐ ιιι.ιιιι ΪΙβΓ3ΐΟ

ςεηίΐί δυιηϋδ, ικιιηίιιιιπι β]υ3πιθ(1ί ηοιίοηεδ τεί!-

§1086 (1ι;Ι·(:ιηιΐΛ ΒΟοίρβΓβ. Νοςαο οηϊιτι ίΐϊχΐΐ : Βα-

ρΐίζαηίβι βοι ίη (·]ιι« ικιηπιιι· ςυϊ ('ηππκ βχρβΓδ,

Γ:ΙΠΙΙ·ΙΠ ίιιιΐιπί ; ηοριβ ΪΠΐηΐθΠ»1Ϊ8 61 ιιιιιΐ'ΐΓΐιι 6Χ-

μαθητά; ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστδς ειπών·

Πορευθέττες μαθητεύσατε Λάγτα τα (Οτη , βα-

πτίζοιττες αυτούς είς το δγομα του Πατρύς, χαΐ

τον ΥΙον, καΐ τον αγίου Πνεύματος. Ούχοΰν οΐ

άναγεννώμενοι είς ταύτηντήν πίστιν, εΰιεδώ; νοεϊν

τάς εκ των ονομάτων εννοίας όφείλομεν. Ου γίρ

είπε · Βαπτίζοντες αυτούς είς τ& 6νομα του άσαρκου

και σαρκωθέντος, ή τοΟ αθανάτου κα\ θανάτου πεϊραν

ρβπΐ ; ηβςυβ ϊη(;βηΐΐί εΐ ({βηίΐί ; ββ<1 «η ηοηιίηβ Ραίή», Β λαβίντο'ς, ί) του άγεννήτου χαΐ γεννητού, άλλ' «ί? τύ

τον Πατρός, καϊ τον Υίοΰ , χαΐ τον άγΙον Πηύ-

ματος, ίνα ονομάτων προσαχούοντες άπδ των φυσι

κών, [εν οίς] τδν Πατέρα αΓτιον ομοίας αύτβΰ ουσίας

έννοώμεν, καϊ τδ δνομα του Υιού άκούοντες , δμοιον

νοήσωμεν τδν Υίδν του Πατρδς, ου Ιβτιν ό Υίίς.

Έπιστεύσαμεν ουν είς Πατέρα, κα\ Υίδν, καΐ ϊγιον

Πνεύμα, ουκ εις κτίστην κα\ κτίσμα. Άλλο γαρ έιτι

χτίστης χα\ χτίσμα, 4λλο Πατήρ χα\ 6 Υίιίς · διότι

κεχώρισται τούτων έκάτερον τ^ έννοια. Τδ γαρ

κτίσμα λέγων, πρώτον κτίστην φημ(. Κα\ τδΛ'ίδίι

ως άπδ σωματικών προσλαμ6αν4μενον, χα\ δια τ4

πάθη καϊ τάς άπο^ρ^>ίας των σωματικών πατέρων

κα\ υιών καθαρώς είς την του εξ ασωμάτου Πιτρδς

ΐΐ Ρίΐίί, ΐΐ 5;ΐίπίΜ5 ίΗΙίίίί, «Ι 3ρρ6ΐΐ3ΐΐθ116$ Π2ΐϋΓα-

ΙίΙΐΠδ βΧ Γθ1)ΙΙ8 ΐΓ3ΠΒΐ3ΐ3$ ίΠΙιΙίιΙΙΐΙΟΚ , ΡβίΓβΙΠ δυί

κϊιιιίΐίχ ΙΙ:ΙΙΙΙΙΜ· ρΓίηεΐρΊυιη Ϊηΐ6ΐ1ΐ^3αιυ8 ; ΐΐίάειηςυβ

Ρϋϋ ικιιηιιιι 3υϋίβηΐ6δ, Ρίΐϊυπι ε]υδ Ρβΐπδ, €ΐι]ιΐ8

Γίΐϊυδ βδΐ, δΐηιίίειη εβ56 Γ,θ£ϋ6ΐηυ8. €Γεϋίιηυ8 ί^ΐ-

ΙΙΙΓ ΐη ΡβίΓεηι , εΐ Γίΐίυιη , εΐ 8ρίπΐιιιη δβηοΐυιη ;

ικιη ίη οπ'ΐιίοινηι , εΐ ΟΙΤ:Ι(ΙΙΓ:ΙΙΙΙ. ΛΙίικΙ εηίιη 68(

€Γ63(ΟΓ 61 ΟΓ63(ΐΜ·α, .ΐΐίικί 1';·.Ιι·Γ 61 Κιΐίιικ. 01) ϊΐΐ

ιιΙπιιιΐι|ΐΐ(! ηοΐϊοηβ Ϊρδ3 Μ·ρ;ι|·;ιΙιιιιι 681. Νκιιι (Ίΐιιι

<·π·;απι·;ιηι ά'κο, ρΓίΟΓβηι 0686 ΟΓεβΙΟΓειη δΊςηίΓιοο.

Αι Ρίΐϋ νοί εχ Γβ1)ΐΐ5 αδίιΐ'ραΐα οορροΓείδ, εΐ »1)

π;!(·(·ΓιοηΊΙ)ΐικ Πϋε, 3Γ ρΓοΠυνϋδ δβηιίηυηι ςυχ ίη ΟΟΓ-

ροΓ6Ϊ8 ραίπύυδ βΐϋβςυβ εεηιιιιιΙυΓ, ρυτ^αΐα ηαο-

(Ι;ιιιιιιιο(Ιο, 80 (1οΓ3?ο»ΐα ηιεηΐεηι ηοβίΓαιη ίη υηβ άσιυμάτου Υίοΰ Οπαρξιν ϊστησιν Ιννοιον. Δια

ΐηοοΓροτεί Γίΐϋ 31) ίηοοΓροΓεο ΡβίΓβ ρποιίιιείίοηε

(ΙΰΩ^ίΙ. ΟυβρΓΟρίεπ εΓεηΐιΐΓϊβ φίοπ,ιιβ εχ 60 ηυοίΐ

εοΓροι-ειιιη 631, ΐΓ3ηδΐ3ΐ3ηι ηοΐίοιιβηι ΐΐΐί^νίΐ. Ει

φΐοιιι:ΐιιι (_·!(·. ίίπι,ΐ' ιΐ(ίιί;ι Γ3ΐίυ Ρίΐίΐΐηΐ 6θηδΙίΙΠ6Γ6

ηεηιιίΐ, 3 εΓβαΐοΓε εΐ 6Γ63ΐυΓ3 ηιιχάήιη δεεεπιεπδ, 3

ΟΓ6310Γ6 ΐΓίπηιΊΠΜ, δί 3ά 6ΓβαΙΐ1Γ3ΐη ΓείβΓ3ΐΙΙΓ, ρ38-

(Λ|ΐ ι ΐΐ'ΐιι 8ΐ3ΐαηι ; Λ π (·:ιΐιιι·;· νεΓΟ Γιτηιυιη

ιι:ι, 6( δοΐίάυπ), (|(ΐθι1 :ι!ι 6Χρ6Γ(β ρ388ΪθηΪ3

6Ρ631ΟΓ6 |ιπι!Ί·(·!ηιιι βδΐ, 13111 3 60ΓρθΓ60 Ρ3ΐΓ6 61

Ρίΐίο, ςυβιη 3 εΓββΙοΓβ 61 εΓε3ΐιΐΓ3, ρρ,ι·Γεοΐ3ηι ηοΐιί»

3ε ΜΐΐΐΊΊΜπι (Ιι· 1'.·ιΐ π· Γί1ίΐΜ(ΐιΐ'. ηοΐίΐίαηι ίιιΓοΓπιανίι.

ΙΊΐι'ΐιΊιπ δί 3 ΓΠ·;Ι!ΙΙΙ·;| ε6Γΐ38 (!Π.;ΙίΙ;:Ι(·Ν ΓΧΙΊΙΙΙ'Γ'Κ,

νείιιΐ, ΐ|ΐ!ΐ»Ι εχΐΓ3 εΓεαίοΓβπι βυΙΐδίδΟΐ, ΦΚΜ! ευιη

ιιιιιΐΠΊΊ εοηεΓβΐ3 δίΐ, 3ΐί3ΐ]υβ κΐ ςεηυδ, (]υχ εοΓ-

ροΓβχ ι·ι·ο:ιΐιΐΓ;ΐ! 3ρρβΙΐ3ΐίο ηοηΐϊηεΐ, δοΐ3 ύείηεερδ

ε]ιΐδςυε (]υειη εΓβιιΐοΓ ρΓοεΓ63π νοίιιεπί, ηοιίο.

δΐ ίβίΐΜΓ 3 6Γ6310Γ6 εΐ 6Γ83ΐυΓ3 δε8Γ683ΐίδ Γείϊ- Ο

(μήδ, ιιηίεαπι ίΐΐβιη ηοΐΐοηεπ: άεΐί^πιυδ, ηυ3 α

ρ38$ΐοπίδ βχρειΊο ροτΓεείοςιιε, βε 8ΐ3ΐ»Ί1ί εΓ63ΐθΓ6,

οΐ ο]ιΐ8ΐηθ(1ί ιΐεηίφίο , ειι]ϋ8ΐιιοι)ί εΓββίιίΓαιη εδ*ο

νϋΐιιΐΐ, ιΙΐΊ ι·. .ι!:ιηι ίΙΚιηι εοηεϊρϊηιυδ, 849 οοηδβη-

ι.πΐϋΐιηι εδί, ιιΐ εχ Ρβΐπβ Ρΐΐιϊφ^ιε νηείϋυδ, ςυβηιΐο-

ί'ΐί.ΙΐΊΐι ίιι Ι'.ιΐ ΙΙΊΙΙ, ,;:· Ρίϋιιιη εΓειΙεί'β ρΓχείρυε ιϋ-

ϋΜίπιι -, ι,ιι,ίιΐπ,ι, ιιΐ ρΐιία 30. ΓεΙίβίθ8Ο8 .ί·.·ι·ι·Ι, ΒΟ-

ιιΐ'ιαιη Ιΐ3ΐΐΓί3ΐιιυ8.

IV. Ουηιηοΐιΐ'ϋΐη &ί ίη ΓΡ, ρΓοροκίΙ», ίη Ρ:ιΐΓβ (1ί&-

Γθ4·ηαηιιΐ5, ί<1 | ··· ι ι ίΐι 1 1· ;. δοΐοΐ, ιιΐ οιιιη (|ΐΐ3-

τουτβ

κα\ την του κτίσματος άπδ σωματικού παρέπλεξεν

ϊννοιαν. Κα\ επειδή τδ κτίσμα δ ποιεί * Υίδν μίνον,

άπδ του χτιστού κα\ του κτίσματος λαβών τ4 άπαΟέ;

του κτίζοντας, ως πρδςτδ χτίσμα, κα\ του κτίσματος,

τδ εξ απαθούς του κτίζοντος ύφϊστώτος πάγιον χτί-

ζων, έβούλετο * τελείαν έχ του σωματικού πατρδς

χαΧ-Υίοΰ,έχ σωματικού κτίστου κα\ κτίσματος, την

περί Πατρδς χα\ Υίοΰ καθαρώς ήμ3ς έπαίδευβίν

ϊννοιαν. Αφαιρουμένου γαρ άπδ του χτίσματος του

τε Εξωθεν ύφεστώτος και του υλικού, καϊ των άλλων,

δσα περί · σωματικού κτίσματος τδ δνομα περιέχει,

μίνη άπδ του κτίσματος μένει ή απαθής, φ1)^1 ^

κτίσματος, κα\ τελεία του χτιζομένου, καϊ δν * 1

λετο 6 κτίζοιν κτίζεσΟαι τδ κτιζόμενον, ϊννοια.

81ΐρβΓ6ΓίΙ 3 ρ38δ!θη6 Γ6ΠΙ013

Εί ουν άπδ του κτίστου καϊ του κτίσματος τα άλλα

πάλιν έκβάλλοντες , την εξ απαθούς του χτίζοντο;,

καϊ τελείου τε , παγίου , καϊ οίον εβούλετο είναι τ&

κτίσμα , μόνην λαμβανομένην ϊννοιαν, άκίλουθίν

εστίν άπδ του Πατρδς καϊ του Υιού ονομάτων, επειδή

μάλιστα είς Πατέρα και Υίδν πιστεύειν έδιδάχθημεν.

Μίαν ουν τίνα εΰσεδώς λαμβάνειν ήμδς ίννοιαν δεϊ.

Δ'. Διδ και έπι τοΰτιο έκβαλλομένου του κατά Ά

πάΟο;, ή άπορρΌήν, τδν Πατέρα πατ:ρα

1 II ΤΙΐΡ8ί. ιι, 4. ' ΜΛΐΐΙι. χχνιιι, 19.

« Ρ. οίον.

Κ. ου ποιεί. * Γ. χα\ οΓον έβούλετο, ιιΐ ίιιΓυ. · Ρ. δοα«ρ.
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του Υίοΰ, κα\ τδν Υίδν μη σπερματικώς καταβεδλη-

μίνον σωματικβΐί φύσεως τελειοΰσθαι , κα\ κινου-

μένοις αεί πρδς αυξην καν φθοράν , ως τα σωματικά

Ιχειν τους χαρακτήρας, μόνη παραληφΟήσεται Εν

νοια του ομοίου. Ως γαρ άπδ του κτίσματος, πάλιν

έροΰμεν, πάντων έκβεβλημένων, παρελήφθη ή άπα-

8ής μεν του κτίζοντος , τελεία , καΐ οΐαν ήβοΰλετο,

κι\ ή παγία του χτίσματος · οϋτω καΐ έπΧ του

Πατρδ{ κα\ Υίοϋ , έκβεβλημένων των σωματικών

πάντων, παραληφθήσεται μόνη ή ομοίου καΧ χατ'

ούσίαν ζώου γενεσιουργία. Επειδή πας πατήρ όμοιας

ουσίας αΰτοΰ νοείται πατήρ. ΕΙ δε μετά των λοιπών

απάντων , Εκ τε του πατρδς και υ ίου σωματικών

ονομάτων έκβαλλομένων εννοιών , συνεχβάλλοιτο και

ή όμοια χατ' ούσίαν ζώου Πατρδς παρέχουσα ήμϊν

νοεΐν , οΰχέτι Ιστοί Πατήρ καΐ Υίδς πιστευόμενος,

Αλλά χτίστης καΐ χτίσμα , κα\ περιττά ονόματα,

μηδέν παρ' εαυτών εισφερόμενα.

(Ι3ηι ηΙ1(·(·ΐΐ(ΐιΐ(.·, ρπιΐΐιινίοφκ' Κίΐίί ρηιεΓ ίηΐβΐΐίβ.ι-

ΐιιι·; βί ίΊΠυιιι ηαΐΐο δεηιίηε ρι·ορ:ιι;:ιΐΐιΐ)ΐ οοηείριη-

ΙΙΙΙΙΛ ηιιϊιηο ; ηεηιιβ εμςιηοηΊ, ιιί εορροΓϋϊδ ιι;ιΐιιι\ι.·

νϊι-ίΐιιΐϋ ,ΐ(1ϋ1<·5ο:ιΙ, ει 3(1 ίηει-ειοεηΐιιιη, εοΓΓυριίο

ηειηςυε νίΰίδδίιιι ΐραιίδκβΐ, ηυχ κιιιιΐ ρρορρί» πτιιιιι

εορροΓε3πιιη ηοΐ,-ε : Ιιίβ, ίπιμιαιη, πΓΐΊΐπίδίτϊρΓίϋ

οηιηίΐιυδ, ηϊΐιίΐ ρΓ3?ΙεΓ δίηιίϋδ ηοΐίοιιειη Ιι:ιΜ.ιίΐιιι·.

Ιί Ι ι.Μΐίιιι Γ ιι ίιι 3 ει·63ΐυΡ3 ( ι ιιι ίιι ί(1 ιΙΐ'ΐΜΐο Γβρείεη·

ιΐιιιιι εδί) εχοΐυδϊηηΐδ οιηηί», ιιιιιιηι ΠΙικΙ βιιηιρδϊ-

ηιυδ : ίη ιτεαίοπε ΐ(υί(1βηι 8ΐ3ΐιιιη (]ΙΙΓΜΚ|;ΙΙΗ ραβδίο-

ηίδ βχρβπεηι; ϊη ετεαΙιΐΓβ ΎΘΓΟ ρορίεοΐαηι, εΐ ίΐιιβ-

1«ιη οΜίιϋΐιΐΓ νπΐιιίι, βε δοϋίΐ.ιηι ηΐΐυπ-ε ηυαίίΐηίοηι:

5ΐο ίιι ΡηίΓεπι εΐ Ρίΐίυιη, εοΓροΓείδ οιηιπίιιΐδ βηι-

ρυ13'.ίδ, ιιιιίι ;ι βίηιίϋδ, ηιιοιΐ »ύ εδδ6ΐιΙί3ΐη ;ιΐϋιιι·1,

3ΐιίιιΐ3ΐίδ υεηενηΐίο Ιπιι^Γίτΐιιι·. Ραΐεπ εηίιη δυί Μ-

ηιϊΐΐβ ΝΐιΙΐϋΐ;ιιιΐ.ί:ι· ραιερ 3 ηοίπδ ΐηίεΙΙϊ^ΊΐυΓ. ΟΜΟΙ!

81 ΙΙΙΚ1 111111 ΟΧΐβΓΪ9 ΟΙΠΙιίΙιΙΐΝ Ι)ΟΙίθΠΪ1)Ι1δ, <\\\Μ ΟΧ

ρΐΐπδ εΐ ΙίΓιί ηοιηίιιίπιιβ ϋΟΓροΓεηρυιη ΓΙ;ΓΙΠΙΙ

εο^ϊΐαΐϊοηε ρηπιϋοιιιιΐιΐΓ, ηαΐυπι- <]υοηυβ :πιίιιΐΛΓι& πιπί Ρ,αΐΊ· κϊιηίΐίίικίο ΙοΙΙαΙιιπ, ο ιρυ ίηΐεΐΐΐ-

παϊοηοιη οηιηειη άυείπιυβ, Ρ;ι(π·ιιι βηιρϋυδ ηυΐΐϋΐιι, 3ΐιΙ Γίΐίυιη εδδο ΟΓειΙεηιυβ: 56(1 ειν.-ιΐυινιη,

αε επ.'αίιιι-ίΐιη, οι 8ΐιρεΓν:ιο:ΐΗο:ι ηιιχάαηι ηοιηϊη», ({υββ ιιίΐιίΐ ρει· δείρ$3

Καΐ ϊσται οϋτως χτίστης μεν ως θεδς, χατ' ουδέν

όλως Πατήρ. "Οτι γαρ ουκ ενεργείας λέγεται Πατήρ

ό Πατήρ , άλλ' όμοίας έαυτώ ουσίας της κατά την

τονάνδε ενεργέ ιαν υπόστασης, δήλον εκ των φυσικών

καθέστηκε λογισμών. Πολλάς γαρ ενεργείας Εχων 6

θεδς, άλλη μεν ενεργεία κτίστης νοείται, καθδ οΰρα-

νοϋ χαΐ γης, χα\ πάντων των εν τούτοις · αλλά κα\

των αοράτων κτίστης εστί. Πατήρ δε Μονογενούς ων

ούχ ως χτίστης, άλλ' ως πατήρ γεννήσας νοείται.

Εί δε δια την ύπόνοιαν την περ\ τους σωματικούς '

•πατέρας τε καΐ υίοΰς, των παθών δεδιώς μη τι πάθτ}

γεννών ό ασώματος , ει μη ατελές εΓη τδ γεννώμε-

νον, κα\ βσα σ·^μ6αίνει περ'ι τδν σωματικδν πατέρα

τε καΐ υίδν εϋλαβοΰμενος, άφέλοιτο την γνησίαν έπ\

Πατρδς και Υίοΰ Ιννοιαν , ό-οϊον αν λέγοι Ετερον

«οίημα, χαΐ ουδέποτε έρεϊ τδν Υίδν Υίόν. Είτε γαρ

μεγέθει υπερβάλλοντα λέγοι, ως ούρανδν δρους, ή

βουνού, του των ποιημάτων γένους αύτδν , καν με

γέθει υπερβάλλων νοοΐτο, ελέγξει· είτε χρεία ως

ίΐρώτον αΰτδν γεγονότα, εΓτε είς την δλλων δημιουρ-

γίαν ύπουργήσαντα , οδτε αΰτδν οΰτως Εξω ποιήσει

*ής των ποιημάτων εννοίας. 'Ως γαρ ουδέν διαφέρει

τδ τη λαβίδι εκ του θυσιαστηρίου τδν άνθρακα μη

βύτϊ| τη χειρ\λαμβάνεσΟαι, κα\ δια ταύτης ή χαλκευ-

ϊΐχή * εΓη έπελαϋνειν τδν σίδηρον · Ισται γαρ καΐ ή

λαβίς, χαΐ ό δια ταύτης έλαυνόμενος σίδηρος του

γένους των ποιημάτων · οδτως ουδέν διοίσει των

•ποιημάτων ό δι' ου τα πάντα , εί μη Εστίν Υιός · ως

ή φυσική Εννοια υποβάλλει. Ποιηθείς δε πρώτος

ίσται των ποιημάτων , χαΐ δργανον γινόμενος τφ

ποιητή , δι' ου τα πάντα ό κτίστης εργάζεται.

Ιΐ3 Ιϊεΐ υΐ Βειίδ εΓβοΐοΓ δΐΐ, ηεε υΐΐ» ΐ.ιηιβιι Γ3-

(ϊοηε δϊΐ Ρ;ιΐι·Γ. Οιιοϋ εηϊαι 1':ιΐι·ι· ηοη ϊρδϊιΐδ ;κ·ιΐο-

ηϊ$, ΜΙ! ηβΙιΐΓΧ (·ιψΐϋ(Ι:»πι δΐιηίΐϊβ, ςυ.ΐ ρεΓ ϋΐ.ιηι

αειίοηβιη εχ8Ϊ8ΐίΐ, Ρ;ιΐι·ι· βρρεΙΙβίυΓ, ηβΐυΓβΙββ !ρ<<η;

Γβΐίοηεδ βνίιΙειιΐβΓ Ο8ΐ?ηι1ιιη(. Νβιη ευιη ηιιιΐΐη

ρεηεδ Οευηι βεΐΐοηιιηι ςεηβΓΐ 8ίηΙ, αΐίι 681 :ιι·ιϊ.ι,

ςπ:ι (ΤίΜίοπΊΐι ίΐίΙιΊΙίμιιιιικ, ({υαΐοηυβ εοείΐ Ιι·Γΐ;ν -

ςυβ, 61 (ρι:·! Ιιίδ εοηΙίηεηΙιΐΓ οηιηϊιιιιι, ηβεηοη εΐ

εοΓυπι (]υ% νίιΐιτΐ ηεηιιειιιιΐ, ερεβίΟΓ εδί. Ευηκίοηι

' νεπο υηίεί Γίΐϋ ρβΓεηίβηι ηοη ΐ:ιιιιρι»πι

Κι'ιΙ 1;ιιιι|ΐι:ιιιι ρ3ΐΓ6Πΐ, ΐ|ΐπ ^'ι'ΐιιΓιΙ, ϋ886

ιιιιΐϋ. ΥΙΊΊΠΙΙ 81 ρΓΟρΙβΓ ϋΐιιιιι, ΐ)ΐι.ιιιι ηΐεΐιΐβ ι'οιίί'ϊ-

ρΊπΐΙΙδ, εΟΓρΟΓβίδ III ρ3ΐΓΪΙ)Ι!δ 36 ΙΪΙίΐΒ ΓΟΙκΙίΙΪΟ-

ηειη ρ38δίοηΐ))ΐΐδ οΐιικιχϊαιιι, ΥΟΓΟΙΙΙΙΙΓ αΓκ|ΐιίδ, ηε

8Ϊ εοΓρορΐδ εχρεΓδ Πειίδ §βηει·»Γβ άίεβίαρ, (|υχ()3ΐη

εί Ιιϋιΐι:ι1ιιι· :ιΙ1ι·ι Ιϊο, ;ιιι1 ίρδίιηι, ςιιθ(1 ςί^ηίιιΐΓ, ΙΙΊ-

ρβΓΓεεΙαιη εεηδεαίυτ, :»· ϋ%ΐεΓ3 ία £βηυδ, ςιιχ

ευρροτεο ρηΐΓί ΩΙίυηιιε εοηνεηϊιιηΐ, 8ί ίιΐ, ίηςυαιη,

ιηείιιεπδ, £(:Γηιηηηιη Ραΐρίδ 3ε Ρίΐίί ηοΐίοηεηι ;ιιι-

Π'ΓίΐΙ, εο (ΙΐΊΐιιιηι ΓυΙηΙιιΊΐΐΓ, Ι.ιΐοηι ιιί 1'ΊΓιιιιη 3886-

Γ.ιΐ, ()ΐι;ι1ί;( κππΐ ορίΠεϊα Γβΐϊςιια, ηκε ΙΙΙιιιΐι οηιηίηο

ΡΊΙίιπη 3ρρβΙ1εΙ. 850 Εΐ6ΐιίιη δίνε πΐΑ^ηϊΙυϋίηβ

8ΐιρ6ΐ'3Γε (ΙίχβΓΪΙ, (|ΐΐΓΐιι:κΙΐιΐΐ)ΐ1ιιπι πΗιιιιι ηιοπίο :ι1ϊ-

ηυο, νβΐ εοΐΐε αι·]υβ ββ(, >(} ορθΓαιη ηϋιίΐοηηηυβ

' ι·(ΐΐκ1αΊϊΡΐΐΗΐ!, ςυβηΐυηινϊδ ηιη^ηϊΐυ(Πηε αηΙβεβΗβΓβ

νβΐίΐ, ι·ιιιιιιΙι.·ΐ!ΐ ιΐΐιιηι ;ι!ΐ|Μ'ίι·Ι . Ηίνι· ιι-,π ε( οΐιδεηυίο

ρΓΧ8ΐ3ΐ·ε εχΐ6ΓΪδ νείΐΐ, ςυθ(1 ηΊίιρκι οηιηΐι

86ΓΪΙ, βί 3α βορυηι ρροϋιιείίοηεηι ορερβηι

εοηΐιιΐιτίΐ, ηίΐι'ιΐο οιηοιι ιπα^Ίδ α!> ορΊΠεΐοπιιη ηο-

Ιίοηε νϊικίίεαίιΐΐ. Γι ι ηίιιι πίΙΓιΠίιΙοΓοδΙ, βί Γοΐΐίρβ,

ηοη ηιαιιυ ΐρδ3, Γ.ηΊιο (Ιβ 3ΐΐ3ΓΪ εβρίβΐυΓ, (]υο ϊΐΐίυκ

Γ.ι1>ιί1ίδ ΗΓδ Γβιτ63ηι Ι,ιπιίιιιιπι ίηϋιιο.ιΐ; ρΓθρ(βΓθ3 (|ΐιθ(1 ΐηιη Γοι·εερδ, ο,υβιη Ιι-πιιιιι, ηιιοιΐ

ΡΟΓ ΪΙ13ΓΠ όπεΐΐυΓ, ϊηΙβΓ ορβΓ3 εβηδοιιΐιιρ : ΪΙ3 ηίΐιίΐ 3 ρροϋυείϊδ ορβπΐηι», ϊΐΐε, ρερ (|υειη Ι;κΐ;ι ΜΙΝΙ

οιηηίη άίΙΤερεΙ, ηίδί Ρί1ί\ΐ8 δ'ιΐ, ΐ]ΐιπ!ΐ:κΙιιιηιΐιιπι ηβΐιιρβίίδ Γ3ΐϊο ρερβιιαϋεΐ. Ο.ιιίη Πιείυδ ίρ^ε ρΓΐιιιαιίί

< ; ·ι ·Ίΐιπιιιιιι οριΐ8, 30 νιΊπΐ εοηϋϊΐυρίδ ίηδίπιιηεηΐιιηι, ρεΓ ()ΐιο(1 ιπΓινεΓ$3 πιοΙίαΙυΓ.

' Κ. εί χαλχ.
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V. ΝιιΐΗβ ΥβΓα «χ ϋβ ήΐιί νιιΐ^ο ΠΙϋ αοηΓιηαηΙυρ, Α Ε'. Κα\ ουκ αν τις σοφίσαιτο την του Ιδίως Πατρί/ς

ρΓορπε ιΐίπί ΡαΙι·Ϊ8, 3ΐιΙ Ι'ΊΠι Γαΐίοιιειη ι-ανίΐΐϋίοπο

«ΙιΊιΐίΙ Γΐιιιΐιτι:. Ναιη αΓιο<|ΐιί ρ!ιιι·ε8 ΙΊ ιιιιΐ ΠΓΪ Ιίΐίι :

Μ-ΙιιΙ ΙΊΙΙΙΙ ιΓιι·ίι : 1·'ίΙίι», ι/ι'ΐιιιΊ, <Ί ίχαΐΐιινι, ϊρίί κβι·»

χ αϊ του ιδίως Υίοΰ Εννοιαν έχ των κοινότερων υιών

λεγομένων · έπε\ ούτως πολλο\ Εσονται υιοί του

θεού· δταν λίγβ· ΥΙοϋς έγέη^σα, χάί ύψωσα·

Μβ *. ΗεΗΐ : Νυηηε Ραΐετ ι/ηι« βίί οιιιηίιιιη - αυτοί δε με ήΟέτησαν · κα\ τδ , Ουχί Πατήρ εις

ΐΐϊίπιι» *? Κειη : (^ηοΐφιοί ^€^^ρ^ηιηί βαιη, ιΐεάιί

^^ί ροΐβιίαΐαη βΐϊοι Οεί βεή ; ι/ιιΐ ηοη εχ νοίαηίαΐε.

^α^η^! , ηβηνε βχ νοίαηΐβΐΐ βιΉ, ΜΙ/ εχ Οίο ιιαιί

ίΐιιιΐ ·'.ΟπΐιΙ ιριικί ιΊ ίηαηίηπ» ςιιοηυε κΊιιΐί 'κΐίρβιιιιι

Ιιίΐιιιίΐιπ ? ΟΗΪ ιιοηιίι, ίιιιριίΐ, ίίίΐΐαι τοτίι *. Εχ ΙιΪ8

ΙΊΙΙΙΙΙ οηιηϋιιικ ιιΐ ρΐιπ ϊιηιιηι ϊιΐ θίΓιείεΙυι·, ιιΐ βχ

οιηιιηυιιί ί!Ι:ι δί^ηΗίεαΙιΟΐιβ ΙΚ>ί Ρ1Γιιΐ8 ηιιΐΐο ιιιοιΐ >

:ι,1 ίίΐίιΐί, , πΐί ικ'ι· ίΐ!:ι ίρδα 8ΐιι>1 : δει! οριιβ δϊΐ

!>οί (Ιιιηίαχίΐΐ εοπιιη ϊιι^ΐιπ-, 30 βοΐίαβ ηρρείΐα-

ιίοηίχ ρηηίΓορβ. Ει-είεϋί» ροπ-ο Οθΐιιη οΐ'οϋίΐ ηοη,

υμών; χα\, "Οσοι ίΛαβον αυτόν, ίδωχετ

αύτοΐς έξουσΐαν τέκνα θεοϋ γενέσθαι · οΐ ούχ έχ

θεΛι'ιματος σαρκός , φηα\ν , ουδέ έχ θεΛήματος

άΐδρύς , ά,ΙΛ' ϊκ θεον έγεη~ήθησαν. ΚοΛ προς

τούτοις πε^. άψυχων , ως Ό τετοχώς βόΑους 6ρό-

οον (47}. Επί γαρ ΐϊλίον 8ι4 τούτων κ»τασχευα-

σθήαεται άπβ της κοινής ' τδ μη είναι μεν αυτόν

υίον , ως ούοέ ταΰτα , ποίημα δε ',τ.τ. ως ταύτα,

κλήσεως Υίοϋ μίνης μετέχειν. Ή δε Έχχληιία πε-

πίστενη:εν, ο-ι θεός ου μόνον εστί χτίστης χτισμά-

η)θ«Ιο ΙΓ(';ΙΙ;ΙΙΊΙΙΙ) ΙΊΊΊΙΙΙΙ οδββ πιιιιΙίΜπ'ΐιι (Ιιοο των (τοΰτο γαρ Ιουδαίοι τε χα\ "Ελληνες έπίσταν-

ι'Ιΐ'ΐΙΙΙ 1αΑΚ\, (',|·;Ρ'·ίι[ΙΙΟ ρβΓΪΙΟΓ 9^110801111) , Μ',Ι

«Ί ΙΙΙΙΙΙΙ Ι'ίΐίί Ρ;ιΐ ΠΊΙΙ, ιριί ΙΚΜΙ βοΐυιΐ)

ΠΓΐίοπι.ΜΐΙ Ικι1ιι·:ιΙ, |ΐΓίΐρΙι·ι· ΐ|ΐι:ιιιι ιτινιΐιιι

ΙΙΙΓ, 8β<1 εΐ ρτορήβ υιικ'εηιιε ^ι·ιι«ι·;ιιιιϋ, εχ ΐ|π.ι

ιιιιίοΐ Ι'ΊΙϋ ΙΛιΐη-ηι β8}β ΐθ^ηοίϊΐ·ίιιιυ8. Ηοο βιΓιιιι

Ι)03ΐΙ»8 1108 ΡηΐΐΙΐ18 1)18 νθΙ·1)'ΐ8 Γ 1ι)ι Ίΐίί : //((/»«, ίιι-

ηυίΐ, ^ΓΟΐϊο, βκίο (/«ΗΜΟ ηιρο αά ΡαίΓειιι, α <]ΐιο

ιχιηιϊα ραΐεηιίΐαι ίη ^<ι·!υ, ϋί ίη ι, ΊΊΊΙ ηοιηίηαΐντ '.

Γι οιιίιιι ραΐι·β8 ϊΐϋ ίη Ιεπ·3 ηοηιίηηηΐιιι· (]ΐιϊ 3ΐ]

$(ΐΡβ ιι;ιΙιη;ι; δίιηίΐίΐυϋϊηβιιι εχρι·ο8&ο$ Ιιαίκ'ΐιΐ ΠΙϊοβ,

ίΐί<·. ΪΠ 0<ι;1ο Ρ;ι1ι·ι· ίΐΐβ ΊίοίΙΙιΓ, 3 ιριο ΙβΙΤΟΐί ρΐΐΓ08,

,-)πί ηαΙυΓΧ ρροάυοίοΓββ' 8ΐιηΐ, νοι·αιιΐιΐΓ, ηιιοιΐ

Οίηιιίηο 3<1 ιι:ιΙιπ·:Γ 81ΚΒ ΒΊηιίΠΙιιιΙΙιΐϋΐιι μι'ΐιίΐιηιι εχ

ται) , άλλ' ότι χαΐ Πατήρ εστί Μονογενούς , ου μό

νον την χτιατιχήν Ιχων ένέργειαν , άφ' ^ς χτίστης

νοείται , άλλλ χχΐ ιδίως χα\ μονογενώς γεννητιχή»,

χαΟ' η\ν Πατήρ Μονογενούς ήμίν νοείται. Τοΰτο γαρ

παιδεύων ήμδς δ μακάριος Παύλος γράφει · Τού

του γαρ χάρΐΓ, χάμχτω τα γόΐατά μου χρύς τίιΥ

Πατέρα, έζ ου χαο·α χαίρια έτ ούρατφ χαΐ ίχΐ

γης ό^μάζΒται','ΧΛΰ' ομοιότητα των οικείων ουσιών

τους υίοΰς ϊχοντες. Οϋτω χα\ Πατήρ εν ούρανοΐς

ονομάζεται, άφ' ο5 οί ποτέρες οί έπ\ γης χατ' οϋιίαν

ώνομάσθησβν , καθ' ομοιότητα της εαυτού ουσίας

•πάντως τον εξ αυτού έχων γεγεννημένον Τίόν. Καΐ

ου δύναται ή επί των χαταχρηστ«ώς κα\ δμωνύμως

63 δεββ ΓΊϋυηι ΙκιΙ)εΐ. 851 Νϋηιιο ροίεβΐ εοΓυιη ,, λεγομένων υιών Εννοια τω Μονογενεΐ άρμόζειν.

• · · "Ωσπερ γαρ πυξίον μεν λέγεται κυρίως τδ εκ πυξίου

χατεσκευασμένον, κοινότερον δϊ κα\ καταχρηστικώς

άπ' εκείνου ιτυξίον καΐ τ>ι εκ μολίβδου , κα\ χαλκού,

κα\ άλλης τινδς ϋλης γεγονός. Ούτε ο3ν ώί Ό τετο-

χως βόΛονς δρόσου , τουτέστιν ουσιωδώς · κατα

χρηστικώς γαρ ενταύθα επί του ποιήματος τδ του

τόκου παρείληπται · οδτε ως τδ , Υΐσί'ς έγέττησα,

χαΐ ϋψωσα · και ενταύθα γαρ καταχρηστικώς άπ&

της εύνοιας καΐ τιμής προσωνόμασται · οδτε τδ,

"Εδωχετ αΰτοϊς έζονσίαν τεκνά θεού γε^σθα* ·

κα\ τοΰτο γαρ της κατ' άρετήν χα\ μίμησιν της

ποιήσεω; εΠ,ηπται· ούτως ό Μονογενής νοηθήσεται'

αλλά κυρίως, ως μόνος εκ μόνου δμοιος κατ' ούσίαν

εκ του Πατρδς , ουπερ κα\ ώνομάσΟη, κα\ ένοήίη

Γιΐίοπιιιι ηοΐϊο, ιριί ;ι1)ΐΐϊί(ΐιιι· ηυαιίαιη νοκΪ8, βΐ Ιιο

ιιιοιινιηο8 ιΐίι'ΐιιιΐιπ', :ιι! ιιιι'κ-ιιηι Οεί Γίίπιηι αεεοιη-

ηιοϋαΓΪ. Οιιεηιαιίιηοιίυιη ρ^χΐβ εβ ρΓορρϊε νοεαίυτ,

ςιι% εχ 1)ΐιχο ί;ιΙ>ιί<·:ιΐ;ι εβί; εΐ Ιαηιεη εβηιηιυιιϊ

ιριαιίιιιΐί 3ΐ)ΐι$ίοηβ νθϋ'ΐ8 Ιιίιιι· 3(1 π·Ιϊιρι:ι ϊιΐ §βηυ$

ν»8α ΐΓαηβΓβΓίιΐΓ, ιρι;ι· εχ ρΙιιιη])ο, ατέ, αΐίηνβ ιη;ι-

ΐΓΐ·ϊ:ι Γ;ιι·Ι:ι Μΐιιΐ. Πιι«('!π·:ι ηοιι ριτίιιιΐιι ΐη |)(·ϊ ΓίΠο

:ιι·(·ί|ΐί(·ικΙιΐΜ! ϊΐΐηιΐ εδί, ιιΐ ('ΐιιιι ιΙίΐΊΐιπ : (>ηί ;/,·;/)<;(

ιΐίΐΐα» ΤΟΓΪΙ, (|ΐιικ1 ιιιίηΐιηε Λα 8ΐι1)$ΙαιιΓΐί)ΐη ίρβαπι

ρεΓίΐηεΙ : ςυϊρρβ ροή αΐιυίυιη νοείβ Ιιοε Ιοϋο ραΓ-

ΐιΐίί αϋ ^οιΐ6ΐ·ηιίοηΪ8 ιιοιηεη 3(1 οΙΓίίϋΐυιη οριΐ8 ΐΓ3ΐΐ8-

ΓεΠυι·. Ν6(}ΐΐ(!ΐιΐ ίιι Π1ί8 νει·|)Ίδ: ΡίΓιοί 901111, εΐ εχαΐ-

ΐιιΐ'ί. Ναιη εΐ Ιιοο ίη Ιοεο ρεπηιΐε 3ίιΐ8ίοηε νοείβ 3ΐΙ

Ιιϋΐΐϋνοΐοηΐίαπι, εΐ ΗοηοΓειη δίςηίίίεαικϊαιη νοεηΐιυ-

Ιιίιιι ίΐΐνιιΐ ;κΙΙιίΙκ·ΐ]ΐΓ. Νείΐιιβ ιιΐ ίη Ιιοε Ιοεο : Οεάίι Ο ΥΙός γεννηθείς.

«ίί ροΐβίΐαΐίΐη βΐίοί Οεϊ βεή, ηιιθ(1 ςιιϊίίειη αιΐ ΟΓββίιιηι; νίηιιΐϋΐη, ει ΐ[ΐκιιιη1:ιιιι Οεί ίηιίΐβΐίοιιεηι Γε-

ΓίίΓΓΪ εοιινεηίΐ. Νοη εθ(1ειη, ίπηιοη), ηιοιίο (1ε υιιίοο Οϋί Γίϋο εχί8ΐίηι:ιικΙιιιιι ΐιθ!)ίδ εβί; 80(1 ρι-ορπε Κϊ-

Γιιιιη εβδε άίοΐυιη, υΐροίε ςιιί $οΙιΐδ εχ βοΐο Ι';ι[ι<·, βίιΐϋίικιυε ιιαίιιηι δίιηίΐίδ ϋίι ^εηίΐυδ, (·ιι]ιι·, ει

Ιιιΐ', εΐ ΊιιΙι:1Ιίι;.ιΙιιι· εβδε ΓΊ1ίυ$.

1 Ιϋ3. ι, 2. ' Μηίαεη. ιι, 10. 3 ^αη. ι, 12,13.

σεως. ' ϋεεδί ΓοΓίαβ&β

(47; Ως ύ τετοχως βόΛονς δρόσου. 0»;ΐ!<Ιαιι\

εχϋΐηρίαΐ'ία ρπο βόλους ρεπροΓΜίη βώλους εχΙιίθυ·ηΐ,

ίιι ΙΓ. ι···1 ;//ι.' /'«,". Ναΐΐΐ ΙΙι.Ίΐ! ;\ίπ· $ΟΓίρΙιιΐη 081 ^Κ

'τα ίίΠΙαί τοτΐί. Αρικί Νβζϊαηζεηιιιη ΟΓ:ΙΙ. 34

αι·εη ήηεηι, ίηΐεΓρΓεδ ι/1ύΙ>α» νεΓίΐΙ, ςιιβδί βώλους

εχ8ϋΓίρ8εΓΐΙ Ν3χΪ3ΐιζεηιΐ8. Λι·|ΐιί ηοη ιηο(1ο ίη βχειι-

··'··., 8ϋ(1 ιΊίιιηι ίη νείιΐδΐίδδίηιο Γ.ι·μ. βόλους ηρπύ

Ν.ιζίίΐιΐ7..,ηηη βώλους οχκίαΐ. (!ι·(!<;οπιιβ Μηςηιιβ

Ιϊΐι. χχΐΥ Μ ·:η;!. 15, ίΐίΐΐαι π,κ.·, 1ι·.·.Ί .:,ι· νίιίεΐϋΐ',

χχχνιιι, -28. · Ερίιεδ. ίιι, 4. · Οεεβΐ ΓοΠβ χλή-

ιριοιΐ ιιιΐΊΐιΙΐΗΐιπι ι·.-ι. ΟοηΐΓ3 Ι'ν.ι'ιΊι. χνιι, II), Βόλος

ηριιιΐ Ι,ΧΧ βεπϋίΐιιι·, >ιυί βώλος 8ΐιΙ>8ΐϊΐη«ηι)αη) :

συν τω βόλω της ανατολής αυτής ξηρανθήσεται·

ΙΙίοπιιι. εχ 1Λ\, πιικ ιιΐιΊχι <ι<Ί·»ιίαίχ «ία ατβίαΐ :

φίοιΐ εΐ Τ1ΐϋοϋοι·εΐιΐ8 3^ιιθ8(:ίΙ. ΚεεΓιιΐδ ειΐϊιίο ιιο-

8ΐι·3, ίιι ατΐ'ι» (/«πιιίηϊβ «κί ατειαΐ : ιιηηι ΙΙοΙ>Γ.ιί«3

«ίΐ ΠΛΤίν. ίιΐ 881 ατβα. Μ<\\\\ ηΜίοιιΙϋδ ίρ»ο ιιιϊδοπ-

Ιίιιί :;ΓΙΙΠ ϊ:,, πιιί εΐίΐΐη ηηιιϋ ΤΙιεο<1θΓεΙιιιη βώλι,ι>
ρ * · ο 7* ι- ινν* - *

|ι|·;:·ϋ;;:ίιιι·, βόλω 8επρ8Ι5£6 ΙΛ\

αιου8ΐι·αΐ..
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Γ.ΙΙΪΟ ιιΐΊ|ΐϊΐ·:ιΐ, εβιιι ίη 8080 (--οβηίιίοηεηι ΐιιΓοπηι-1

φΐίίρίηπι, ιιΐ ροδϋίοηηηι, οιιΐ (ΙΊνΊβΐοηβιη, ηυΐ ρί·ο-

Ππνίιιπι :ι1Ίι|ΐιίιΙ Ραΐη' Ιπΐιιιιίΐιιΐιιιιι ριιΙιΊ, βΐ < οιι-

ΐοηιρία Πιΐοϊ π·£ΐι1α, ηΐ)36 ρϊβ ιΐε Ρυίτε «ο ΡϊΓιο οο-

ςϊΐαΐ, ΓΜΐϊοιιοιη η ηοΐίίϊ βχ'ΐΕ-ιΙ, νϊείδβϊηι ηΐ) ββ Γβ-

ρι>κι·»:ιιιΙ.·> Γ3ΐϊυ ι χΙ, ςιιοιηοιίο ίη ΙΊΊΚΊ' 8ΐιΟϊχιι$ 8Ϊ(

Οουδ. Τυιη (]υο ραοΐβ βνβηχβϋοϊ ρΓ^οοηϋ βΐιιΐιίΐίΐ,

φΐ:ι: πκΐίϋ 3ο ηιιΐΐίΐ ΐ'αΐίοείηαΐίπηβ ηίχ» αρικί ί!Ιο$

('(ΊΙ8Ι·ΙΙΙ|·, '|ΠΪ ίΐΐ ΙΐΟΟ Ιΐΐΐΐΐκΐθ Ν Ι]|Ί(Ί|Ι(·Ν ϋ$8β \'ί(Ιι:ΐ1·

ίιιι·, 8.·>ρίϋηΙίθΓ $ίΐ Ιιυηιϊιιΐϋιΐϋ. Οιιοβ εΐίαηι ιιιιΐΐο ϊη

Ι'ΐι:υ (ΙικΊΐ Αρο$1ο1υ8, ηιιί νίιΊυΐβ Μ; ροΙβηΙΪΑ :<Ι.ι

οιηιιί Β}!1(ΐ^Ίϋΐιιυπιιη αϋβη:ι Γαοο, (1ί;ι1^ι:ΐίΐ'οπιιιι

οιηηίυηι ^;ΐ|>ΪΓΐιΐϊ:ιηι 8ΐιι1ΐ!ΐί% ιΐιπιιιιηνίΐ. 8>ΰ ΐ'ΐιίιιι

1ο((ΐιίΐιΐΓ : Υβηί ικ^ιΐίπυιη 0?ί »ο6/ί ηαηϋαη», ηοη

Ο"· Ε{ δε διλ τδ αδύνατον των λογισμών * μη Α VI. ^ιη δ! ρπορΙΟΓεί ςυοϋ βο ρβηεΐΓ3Γβ ΙΙΙΙΜΙΗΜ»

έχοιτί τις τδν λογιομδν γνώσει ούτως νοηθείη Πα

τήρ , πάθος , τ) μερνσμδν, ή άπόρρΌιαν υπομένοντος

του Πατρδς, χ/Λ παρωσάμενος την πίστιν, ή ΰφ·

ίίτησι ' την ιύσεβή περί Πατρδς καΐ Υιού ίννοιαν,

λογιυμοΰς άπαιτοίη , άπαιτητέον αύτδν λογισμούς,

πώς 6 θεδς, σταυρούται · κα\ πώς τδ μωρότερον του

ευαγγελικού κηρύγματος δια τδ άσυλλόγιστον παρά

τοις δοχοΰσιν είναι του κόσμου σοφοΐς , σοφώτερον

άνθρώποις 5 εστίν, οΟς ουδέ λόγου άξίοί ό μακάριος

Παύλος· διότι τω άσυλλογίστω της δυνάμεως έμώ-

ρανί την σοφίαν των συλλογίζεσΟοΊ δυναμένων. ΕΓ-

ρηχϊ γαρ · *ΰ.1θοτ χαταγγέΛΛωτ ·ύμ!γ το μνστή'

ριοτ του θεοϋ , ούχ <τ σοφία Λύ^-αν , Ινα μη,

χενωθζ ό σταυρός του Χρίστου. Ό ουν ίν σοφία

λόγου άπαιτών τδ μυβτήριον , μετά της μωρινΟΐί- " ΓΚΙ?Ι ιαρκηΐΐα ίβπίίοιι/'ϊ , α.1 »οπ ενααιβίντ οηιχ

σης σοφίας £χων τδ μέρος , άπιστείτω * τω μυστη-

ρ:ω, Βτε καν εκείνος άπυτείτα: εν σοφίι λίγου δ

Παύλχ , Γνα μΐ] κενωΟί] ό σταυρδς του Χριστού. ΕΙ

δε εν τούτοις αποκρίνεται, ουκ εν σοφία λόγου·, αλλά

μωρίαν π3σαν συλλογιστικήν σοφίαν έλέγξας δια της

άσυλλογίττου δυνάμεως , την πίστιν μόνην λαμβάνει

πρδς σωτηρίαν των τδ κήρυγμα δεχόμενων. Ουδέ

αποκρίνεται πώς ό Πατήρ άπαθώς γβννά τδν Υϊδν,

Γνα μη κενωΟή τδ μυστήριον της εκ Πατρδς υΐότητος

του Μονογενούς. Άλλα μωραινομένην την σοφίαν

των συνετών { χαΟά γέγραπται · Που σορός , χου

γραμματείς, χον συζητητής τον αίώτος τούτον;)

έλίγχων, ουκ εν σοφία λόγου , ίνα μη δια τα εκ λο

γισμών ύποπτευόμενα κενίαθΐ) , φημΥ, ευσεβής Ιννοια, .

ή ίΐϊρΐ Πατρδς κα\ Υιού · άλλ' άπαθώς Πατέρα , κα\

Υί6ν , Πατέρα μεν εξ εαυτού γεγεννηκότα άνευ

άπορΊ5οίας κα\ πάθους τδν Υίδν, ΥΊδν 6έ ομοιον, καΐ

χατ' ούσίαν εκ του Πατρδς, τέλειον εκ τελείου , μο

νογενή ύποστάντα, τοις -ιστοΐς , ή εποπτευόμενα

άιυλλογίστως κηρύξει. Των γαρ άτοπων έτΛν , εκ

σοφού θεού σοφίαν ύφισταμένην άκούοντα, ως σοφώς

ο'.βε της εξ εαυτού γεννηΟείσης σοφίας γενέσθαι

Πατήρ , πάθος έννοεΐν περ\ την σοφίαν ύφίστασθαι,

ε: μελλοι ϊξ αυτού κατ* ούσίαν ίμοία τφ σοφώ ή σο

φία ύφίστασβαι. Ει γαρ μήτε ό σοφδς θεδς μεθέξει ·

σοφίας συνθέτως σοφδς ήμϊν νοείται, άλλ' άσυνθέ-

τιος αυτός εστί σοφδς, ουσίας · έστ\, μήτε ή σοφία

έστ\ν 6 Υϊδς , εξής νοείται · άλλα ή σοφία ουσίας '

. Οιι;ιΠΗΐ1ι«_'ΐιι ηυί 8βΠ>ιοηΪ8

Ιιΐδ ιηγϋΐι:ι·ϋ ίΐΐίαβ Γ3ΐίηιιειιι ρυβίυίβι εΐ 1(1

(ΌΙΐνϊ(Ί:ΐΙ11 ϋίΜΙΙΙ 3»ρΐ(·|)Ιί3ΙΗ ϋΜΤίρΙΙΙΚ 8$1, ΙΙΙΥϋΙΐ.ΊΊΟ

(ίιΐι'ΐιΐ 3ΐ)ΓΟ§εΙ. (,)ιΐΓΐιιιΙ(ΐι|ΐιϊιΙ('ΐιι 1*;πι|ιΐί ίεηΐιοιιίβ 83-

ρίεηΐίχ ιΐϊίΐί^ιΐϋ β8ΐ, υΐ ικ· (Ι!ιι·ΐ«ΐϊ ιτιιχ Υ:Κ·Μ:Ι π;ιΙ·

(ΙιτοΐιΐΓ. ΟιιοιΙ 81 :ι1ί(|ΐιϊιΙ 83 ιΐι: κ; ιτκροιιιΚ:!, ηοη

ίιΐ εχ Ϊ3(3 $εηηοηί$ 83ρίεηΐΪ3 Γ;κ:ί[, βοΐ νί ΐ[Μ;»Ι;ΐί·ι

ναΐΊιΐΓίικιΐϊιιιΓι.Η εχρεΓίε ιΐίιιΐοοιϊπιιιι 852 οιηπεη)

1»·ιϊιί:ιιιι $[ο1ϊ(]ί(3ΐί3 εοηνίηεεηδ, 3(1 εοπιηι, ηιιί

ενβηςεΐϊευιη ρΓίΡεοηίιιηι :κΙιηίιΐιιηΐ, 83ΐιι(ειη ηϋιίΐ

ΙΙΙ';Ι·Ι(·Γ ΓκΙ(.·ιιι «ιΐΐιίΐιΐ'ΐκΐιιιιι ριιΐ3(. Νεςπε νβΓΟ (|ΐι;ι;-

δΐιοηϊ ίΐΐί Γεδροηϋεΐ, ΐ|ΐιοη;ιιιι ρ,·κ·ΐο ΚΊΓιυιη Ριιΐι.τ

(·ίΐι·:ι ρΐδϊίοηεηι ^ϊ^ηιιΐ, ηβ ρι·ορι·ίεΐ3ΐίδ Ρϋϋ, ςυαιιι

Γιιί^(·ηίΙιΐ8 3 Ρ3ΐΓβ Ιι·;ι1ιίΐ, ιηνβΙεΓΪυηι ϊιΐίΐιιε Γ8(1-

ιΙηΐιΐΓ : νεππη ρπιϋι-ηΐϊπηι Ικιιιιίιππιι Νίπΐΐιιιιι 83-

ρϊεηΐΐβιη (ϋβ ιριη δει-ϊρΐυπι εδί : 11>ί αφίοιχ ? αΐιί

ιθ'ί!>α? ιιΙ>ϊ (·ιι»//ΐ(/Μ'ί(/ι· ,νκΊ'»// Ιιιι;ΐ!α '?) Γ8(ΐ3Γ§ιτεη8,

πιιΐΐίΐιιι Ιιίη 83ρίεηΙί3ηι δοπηοηίδ 3θ.εοιηηιθ(]:ι(, ηβ

Ρίΐΐηε Ι·'ίΙίιΐ(|ΐΐι: βεηδίΐδ ΐιιαηίί; Ιίιιΐ : ςιι'ιη ιιΐ Ά\> υίΓΟ-

<|ΐΐι· ρπδδίοηειη εχείυϋεηδ οιηιιοηι, Ριιίτεηι 3 δοΐρκο

είίπι ρΓοΠιινίιιιη, ;ιηΐ ηΙΓεείίοιιοιιι :ιΙ>ΐ|ΐι:ιπι Κίΐϊιηιι

ςεηυΊ$58 Π(1εΙίΙιυ8 ϋεεΐ3Γο(. Ει (·πιιι (μΓκΙειη Ι'ΊΓπιιιι,

ςιιί Γ;ιΐ ι ϊ 8ΪηιίΙί$, εΐ ;ι1> εούεηι $οοιικ1ιιηι 8υΙ)8ΐ:ιιι-

Ι'ΐ3ΐιι βοηίΐιΐδ, ρερΓοείιΐδ ε ρβΐΊ'εοΐο, υιιίοΐδ^ιιυ δΐιΐ)-

ίίδίπΐ ; ιιΐΐ|ΐι«; Ιιοε ηιν>1ι·ιίιιπι ΜΙΙ.· ΓΠ[ίθΓίη3ΐίοηϊ$

:ιιΙίΐιϊιιίπιΙ(ι ΜΐΙ:ι ΐ'ημπιι ϋΐιι εοιιΐϋΐΐΐρίβΐίοηβ ρΐΜ:ιΙΪ-

ΓΙ·Ι. Ε$1 εηίηι αιΐιηοιίιιηι πιΐϊοιιΐυιη ευηι, ςυΐ 3 κ:ι-

Γί-

83-

έστ\ν άπδ σοφού ουσίας , δ εστί σοφία , ουσία ό Β ρίειιΐΐ Οεο 83ρΊεηΙΪ3ΐιι οικίίι εχ8Ϊ8ΐεΓε, ρΓΟ εο «ο

Υϊδς ΰποστάς, όμοια ϊσται κα\ κατ' ούσίαν του σο- 8ΐρϊεη(0ΐ· 8888 ηονΐΐ βεηί(:β 3 δε 83ρϊεηΐϊχ Ι':ιΙινιιι

φού Πατρδς, άφ' ουπερ υπέστη σοφία ό Υίίς. οβίβ, ιι1Ι:ιιιι ΐδΐί 83ρΐεηΐϊίβ ραϋ8Ϊοηί.·ιη 3δεΓί1)εΓ8,

({ΐιο ιιΐι ΠΙο ΜΊ πηηιιηι ι>ΛιΊΐΐι:ιιιι 83ρίεη(ί βίιιιΐΐϊβ δοριεηΐίβ βιώδίδίαΐ. Ν:ιιη ιιΐ 33ρΐυΐι8 Οειίδ ηοη 83-

|.ι.·ιιίί.ι, \ι·Ιιιΐ ;ιΐΙ·(·ιί(ΐΐιΐ; 3ΐίΐ|ΐΐ3, ρΓΧ(1Ί(υ5, ίΐιιΐ εοηιροβίΐίοιιε υΙ!3 $3ρίεηδ 3 ηιϋΐβ ϊιιΐβΐΐΐςίΐιιι·; 8θΐ1

>ιΐιιρΙίϋί^8ίηΐ3 πιΐίι,ιικ·, εΐ εκδβιιΐία $υ3 $ίιιε εοηιροδίΐϊηηε βαρΐειίϋ 881 : ίΐ;ι ηεςυϋ &3ρΊεηιϊ3, ηιιί

! ι ΜΙ ε&δε ιΐιι-ίΐιη·, :.Ιί!.·ι ήο ριιΐ3ηι!·3 88ΐ ; 8ει1 £»ρίεηΐί3 Ίρββιηεΐ $υθ8(3ηΐία εβί , ·Λ\> ε]ιΐ3 , ΐ|υϊ

ρίεηβ εβί, όΐιύ&ΐ3ΐιΓια |»·ΟΙ|ΙΙΓΙ:Ι. ^)ιι;ι·. ςυ'κίειη 83ρϊοΐ)ΐΊ3 8υ1)8ΐ3ηΙΜ ίρ$3 851 ; Ιιο<; εδί

Ι ιϋιΐί, ι·:ΐ(1ΐΊΐκ|ΐΐ(· δαρίεηΐίδ ΡαΐΓΪδ ϋΐ!ΐ·.Νΐ:ιιιΐϊ;ι Μΐιι1Ιί$ 3 ι,ιιο β.ιρίειιΐία ΓίΙίιι« εχ$1$ΙίΙ.

Ζ'. Δίο χα\ ε'.ωΟώς ό μακάριος Παΰλος καλώς τα VII. Οικιιιιοΐιιπιι αροβίοΐιΐδ Ρβιιΐιιβ, ι|ΐιί, «Ι ιτηι

Έ6ρα£ϋ>ν πεπαιδευμένος άπδ του αυτού Πνεύματος 1Ιι·1ιΐ';ι;ε.ι: !ίπί;ιι;ΐ' ρεπίίδδίιηιΐδ, εαιη βχ εο(Ιυιΐ) δρΐ-

ιού εν Παλαιά κα\ Καιν^ Διαθήκη λαλήσαντος τάς αϋ- πΐυ, <]υί ία ΥεΙεΓβ ηο Νονό ΤεκίΛΐιιεηΐο ΙοοιιΙιΐΒ

1 7ϊ>· >ογικων. €οπιιρΙιΐ8 Ιιϊε Ιυειιβ. » Κ. ή ύφίστησι. ' Ο«Γ. ανθρώπων. * γρ. άπιστεϊ τω. " Ρ. εξει.

* Κ. σοφδς ουσία, ούτω μήτε ή σοφία έσιιν ό Υίδς, ϊξις νοείται. ' Κ. ουσία. * ί Οοΐ'. 1. 17.

'ϋίίϋ.ΙΟ. '
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τάς Ελκειν εννοίας, ώσπερ άπδ των δύο ψαλμών, άτΛ

του τε λέγοντος · Ία χρίματά σου άβυσσος ΧοΛΛη,

καν άπδ του , ΑΙ τρί€οι σον έτ νδασι ποΛΛοΐς'

χαΐ τα, ίχνη σον ον γτωσθήσονται, τδν περν κρι-

μάτων του θεοΰ λόγον μετέβαλεν. Άντν μεν του,

"Αβυσσος πο^Λη, τδ, Τίί βάθος χΛοντον ! άνΛ βϊ

του , ΑΙ τρίβοι σον έτ ϋδασι χοΛΛοϊς · κα\ τα

Ιγν·η σον ου γτωσθήσοΓται, τδ, Ανεξιχνίαστοι ·

άνΛ δε του , Γα χρίματά σου άβυσσος χολΛη.

τδ , 'ΑνβζερίύνηΓα τα χρίμαΐά σου. Οϋτω κα>.

παρ' αυτής της Σοφίας την περ>. εαυτής καν του

Πατρδς, καν την πρδς τάδε γενόμενα σχέσιν μα

θών, εν τοις έαυτοΰ ήμϊν την περν Πατρδς και

Υίοΰ , και των εκ Πατρδς δι1 Υίοΰ γεγονότων παρ-

6*1, β3ύβΓη 1ΐ3111ΪΠ! 80Π53 εθη51ΙθνΪ8501 <1ΐΙθΙ)Ι18 6 ρδΐΐΐ- .

ιιι ίκ, :ιΙι εο νίιΙ<·Ιίι·ι·1 ίη ηιιο εβιιίΙιΐΓ : ^αάΐεία ΐιυι «/>;/«-

.ΜΙ: ηηιίΐι; ' ; ιΊ :ι!ι ;ιΙϊι>, ίη <ριο 801'ίρΐιιΐΓι εβί : 8ύηιίΙ<Β

ι/αϊ· ίη αηαίι ηιιιίιίί, βΐ νΐίΐίι/ία ίαα ηοη ΰο^ηοίββηΐΗΓ * ;

ΊΙΙ;ιιιι ιΐβ Ιΐι·ί ίιηΙίι-ίΚ 8βηΐ6ΐιΐί3ηι ρηυΐιιΐυιη ίηιιηυΐαΐίδ

ΐ(ΐιί1ιιΐί)ΐ|;ιιι> Ιι·;ιιι.-ίΙηΙίΙ. Ν.ιηι ρΓΟ ίίδ νιτΙιΪΒ : Λί>ι/55Η«

ιιιιι/ίπ, εεπρέίΐ: Ο ιιΐιίΐιιιΐο ώ'νϋΐαηιηι' ΦΓΟ Ιιίδ νβπ» :

ί>Ί>ηιί<<ρ Ινα ίη αφιϊί ηιηίΐίί; (Ι νβίϊί^ία Ιυα ηοη ^οι^ηο-

κίηΐητ ; 8εΓΐρδίΐ : Ιιη·βιΐί^αΙ>ίΙβ» ; ΡΓΟ Ιιϊβ βιιίβηι νβι·1>ί$ :

^«ά^^^α Ιαα «/'Ι/ΪΜΙΛ ιηκίΐιι , ΜΐΙι^Ι'ιΙιιίΙ 853 ηχ°· '""

ΚΓΗΐα(ιίΙία]ιιάίΰία β/Ή» ν. Α(1 (Ίΐιιιιίπιι ιιιιιιΐιιιη οιιηι 3ΐι

ϊρί>3 δηρίβηΐίβ ηιυΐιοηι ίρβίυβ, 3ε ΙΊιΐι ίι ευιη ίηίιιηίβ

1ιί-.ι·ΐ! (·ιιΐ]]|ι:ιι·;ιΓκΐι;ι·ΐιΐ Ιι:ιΙιίΙιιι1Ίικ·ιηΐ|ΐιι' ΟΟ^ηονΪ88ί'(,

|ΐι·ηρι·ί:ιιιι Γ';ιΐΓΪ5, 30 Γίΐϋ, <>1 ΓΊΙΙ ιιιπ ςυχ ρ6Γ Ρίΐίυηι Λ

Γ:ιΐΓ6 ρΓθ(1ιιεΐ3 $υη(, ηοΐϊοηριη δυϊβ ίη δεί'ίρΐίβ εχ- ίστησιν Ιννοιαν. Της γαρ Σοφίας είπούσης ·

ρΓΟδδίΙ. Ναηι ειιηι δ.ιρίοηΐίϋ ιΐίχΐββεΐ : £90 *αρίΐηΐϊα& ή σοφία χατεσχήτωσα βονΛ'ηΓ , καν τα εξής,

καν μετάβασης είς τδν δι' ο\ι Λόγον · εΓρηκε γαρ. Αί'

εμον βασιΛεΊς · καν τδ, Εάν αναγγείλω νμϊν τα

6ΐ εμον , μ*~>ιμοΓεύσω τα άπ' αΙώνος άριθμήσαι ·

καν ειπούσης- Κύριος έχτισε με αρχήν «!<5ών αύ-

τοϋ είς Ιργα αυτόν · προ τον αιώνος· έθεμεΛίωσέ

με · χρύ δε ΛανΓων τ·βνν^ με · άντν μεν του , άρ-

, ϊλαβεν ό Απόστολος τδ, πρώτος · άντν δε του,

με , τδ , τόκος · άνΛ δε του όλου ομού , τδ.

"Εχτισε1 με αρχήν ύδώτ αύτοϋ · καν γεττφ με, τδ,

χρωτόιοχος πάσης κτίσεως · άνΛ δε του , Έ>)ε-

με.ΐίωσα , τδ , '£ν αίίΓω έκτίσΟη τα χάντα · άντΧ

δε του , δί' ίμοΰ, Τα άπ' αιώνος, είτε θρόνοι, εϊτβ

κυριότητες, είτε ίΐρχαί, είτε έζονσίαι , τα χάττα

δι' αυτόν, χαΐ είς αύτοΥ ίχτισται.

$ίνβ ρήικίραΐίΐί, ίίνβ ραΐαΐαΐβι, οηιιιία ρίΓ

Πάντων οδν προς λέςιν έξισαζόντων αποστολικών

ως τα παρά της Σοφίας, τουτέστι του τε άργ.ητ πρδς

τδ χρωτός, καν του γεττφ * πρωτότοκος, καν τδ,

"Εχτισε με <5ρχήν ύδών αυτόν, είς Ιργα αυτού,

πρδς τδ, Πρωτίτοκος πάσης κτίσεως · άντν δε του,

ΈθεμεΜωσέ με, τδ, Εν αϋτφ έχτίσΟη· άνΛ 61

του, δι εμον, ως πρδς τδ, δι' αυτόν ' φανερδν, κα\

ή ε'ικίϋτ ουκ Ιν πάθει, άλλ' άντν του, Έγύ) η σο

φία, παρείληπται. Καν ως ή σοφία του σοφού Υϊδς,

ουσία ουσίας, οΰτως ή εΐχών ουσίας όμοια εστί. Διδ

καν εϊκών ένοήθη του θεοΰ αοράτου, δς εστίν Υιός.

Και Εχομεν έξισαζούσας τάς λέξεις πάσας · άντν

μ£ν του σοφοϋ, τδ θεός· άνΛ δε της σοφίας, τδ,

εικώΓ · άνΛ δε του αρχή, πρώτος · άνΛ 6ί του γετ-

ν^ι τδ) τόκος· άνΛ δε οΛον, ύμον φαμεν

ΙιιΊιίίίΐ ίη βοηιίΐϊο ', βίο., ΙΙΠΜ ;Η! β3ηι ρι οοΓβαΐίοηοηι

3(Ιιηίηί8ΐΓ3ΐίηηοηΐ(]ΐιβ, ηιιχ ίιιΐιτνοιιίΐ'ΐιΐο Υεΐ'ΐιο Ιίΐ,

«Ιοβεεηίίβηδ, ειιιη ίΐ» 8ΐι^ιιιιχί$86ΐ : ΡΪΤ ηιε τε<)β5,εΐ<:.,

ϊί'·ιιι ίΐΐιΐιΐ : 8ί ηαηΐίανβΓΟ νοίιί», Γ/ΜΟ; ρβΓ ηιβ βαηΐ ;

^οιη>η^ηιο^αI>ο (/Η(Κ α «ΚΤΗ/Ο ίΐιηί ρβπβηίβηάα; ιΐο-

ίηϋβ : ΙΙ,ιΐίΐίιιηα βτβαυίΐ ιιιι' ίηΊΐΐΗαι τίιΐιιιιιι («αΐ'Κΐη

ιη ορβτα ί;ι«ΐΗ5 : αηίβ χιΐ'πιΐιιιΐί Ι'ιηιιΐιιι-ίΐ ηιβ; αι:1β

οηιιιία ι/οκι/ί ηιβ : «·ιιιιι Ιιιιν, ΐιιΐ]ΐι:ιηι, 5<ιρϊ(;Μΐί3

ϋίχίδβεΐ, Λρο8ΐοΙιΐ8 [ιιιι εο ιριοιΐ εδί, ίηίΐίιιηι, ρο-

βιιίΐ, ρτίηιΐκ ; ρΓο, ιιι·ιιιι>1 »»·, ιιι'ηίιηα; ρΓΟ (Οίο ίΐΐο

ηιβιηΟΓΟ, ΐ'.ι-ί'ΐιΐΊΐ ηιβ ίηίΐίιιηι νίαταηι ιααταιη; β(,

•Ιι'ΐιηΊί ηιβ, Ϊ813 δυϋΐβχίΐ, Ρτίηιυφβηίΐνί οηιηίί ^τ^α-

ίΐίΓο;·; ΡΓΟ Ιιοο, 1>Ήη<1(ΐήι ηια, Βοηρδίΐ, ίη ίρίο

Γί,Ίΐΐ/ι ιαηΐ οιηηία. ΚιίΓδίιβ ρΓΟ Ιιιιι1. ρβτ ηιβ; Αροδίο-

1ιΐ8, Ι/ΗΠ' α κιΐ'ιιιΐ.ιι Βίΐηί, ιίνβ ίΙίΓοηί, ίίνβ άοηιίηαΐίοιιβ» ,

ϊρακηι, βΐ ίη ίρίΐιιη €Γβαία .-,αιιΐ.

Ιΐ;ιιμι«; ειιιη ΑρυδίοΙΊ κεηίοηΐκι ειιηι

τοεε 3(1 νιτίιιιιη εοηςποί , νείιιΐ ίιιίιϊιιιιι ι ιιηι

ρπηιο, ε( 3(·»Ηί/ ευηι ρπ'/ηο^'ΐίι»: ;εΐ ίβίικί, €τβανίι

ηιβ ιιιίίίιιιη νιαΓΗΐη »αατιιιη ίη ορα-ιι ίρίίαι, πιπί Ιιοε,

Ρτηηοφβηίΐν.» οηιηίί ΙΊΊΊΙΙΗΠΙ· ; ίΐϋΐη ρΓο (ιιηιίανίι ηιβ,

Ιι:ιτ νιΐ'Γΐι;ι 8υ1>8ΐίΙηΐ3 8ίηΙ, ίιι ίρ$ο βΓβαια ίίΐηΐ; ρΓΟ

Ιιοε νερό, ρβτ ιιΐί' , ίδίαιΐ , ρβΓ ίρ$ηιιι, ηιηηίίββίυηι

βδΐ ϊιιιιιιιίιιία ΙΙΟΙΙΙΙΊΙ είΐΓ3 ρΐδδίοΐΐϋΐη υ811Γρ3Γ! ; (Ί

ΡΓΟ ίίβεβ νει·1)ί8, /·.';/ Ί ίαρίβηΐία, ροδίΐυηι ΓυΪ88β. Αο

ρΐ'οίηϋε βΐειιΐ 83ρίβη(Ϊ3 83ρίεηΐΪ8 ΡίΓιυβ , 8υ1)8ΐ3ΐιΐία

81ι1)8ΐ3ΙΐΙΪ86 681 : 810 ίιιι:ι^ΐΜΗΐι 8υ1)8ΐ3ΙΐΙίίΒ 0886 81-

ιηίΐεηι. Εχ ιρι» (ρι'κΚ-ιιι ΪΙΠ;ΙΙ;Ό Οεί, ιριί νίιΐιτι οευ-

Ιίδ ηοη ροΐεδί , Ιιοι: 681 Ρίΐίυβ, ιπΐιΊΙίμίΙ ιιι . Ιΐ3 <Ιί-

οΐίοηεδ οιιιηεδ ία 3Γηυ88ΪΓη Γθ8ροη(1ειιΙθ8 ηαΙ)6ΐηυ8.

Γι ριι13 ΡΓΟ ίαρίβηΐβ, Ι>>Ή$; ρπ) ιαρίβηΐία , ίηαρο;

ριο ίιιϊίίο, ρηΊηκ*; ρΐ'Ο (/ρηκίί, ^βηίΐη» ; ΡΓΟ (οίο, Ο του, Αρχήν όΒων αυτού έκτισε με είς Ιργα αύ-

ιιι/ιΐ ; ρΐΌ 1010 ΪΠο ιιιΐ'ΐιιίικι, ΜΐΙιΊίοΊ, /ί'ί/ίιπιι «ία-

ι ιιιιι ίκαποιι ι·)·ι·ιιι·'ιΐ ι>ιΐ' ίη ορετα ιιια, ε( //ι »«// τηε;

Ι'ηηιο^εηίΙιΐΒ οιηηϊί πεαίιιτω. Ιίβηι ρπο (ιιηάανίΐ ηΐί,

ϊη ίρ$ο ι'π'ΐιίιι αιηΐ ; εΐ ΡΓΟ ρβΓ ηιβ, Οηιιιία ρβΓ ίραιιη

£ΐ ίη ϊριιιηι. ΕΧ ςυίΙ>υ8 Γιηιιί<1ο εοιΐ8!3ΐ : οοβ ηυί Οβί

ηοη 38ρεεΐ3ΐ)Ί1Ϊ8 ιιιι:ι^ίιιι·ΐιΐ ε$8β Ρίΐίυηι :πιιΙπιιιΐ,

ει ηΠιϊΙοηιίηυβ Ιιυ)υ8 ευηι Γ:ιίη· βϊηιΠίΙικΙίηεηι (·;ι-

Ιιιηηιϊίΐιί ΐιπί'. ϊηιριιάεηίει· ηοη (ΙυΙ)Ί<3η1, 6ΓΓΟΓΪ9 31)

τον, καν γεντφ με, τδ, Πρωτότοκος χάσης κτί

σεως ' άντν δε του, ΈβεμεΜωσέ με, τδ, ΈΓ αντφ

έίτίσθη · άντν δε του, δι έμον. Τα πάντα δι' αν-

τ ] ϋ χαΐ ε'ις αντότ.' Φανερδν, ως εικόνα άκούοντας

τδν ϊ'ίδν του θεοΰ του αοράτου καν ούτως άναιοως σο-

φ!ζε3θαι την κατ' ούσίαν ομοιότητα του Υίοΰ πρδς

Πατέρα έπιχειροϋντας τοις πάσιν ελέγχει παραπε-

σί'/τας · ου Παϋλός γε μόνος, άλλα καν πρδ τούτοι»

1 Ρβϋ!. χχχν, 7. » Ρϊ3ΐ. ι,χινι, 20. 3 Κυηι. χι, 35. »ΐ1>ίι1. ·Ρι·ον. νιιι,

' !·'. του £χτ. · Κ. ποδς το.

* €βΙο$8. ι, 15
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Ιωάννης, ό υίδς δντως βροντής, τη οικεία μεγάλο- Α Αροδίοΐοΐοηνίιιεϊ : ψιηιι<|π:ιιιι ηοη ΙΙΙοδ 8θ1ιιιη τειί-

φωνίϊ, δσπερ ίχ τίνων νεφελών των τη; Σοφίας αϊ- ;·,ι ;·ιπΐ ΑροΒΙοΙιΐδ, 8«<1 ΓΙ ηηΐε Αρθ8ΐοΙαηι .]ΙΙ;ΙΙΙΙΚ·Λ

νιγμάτων, την ευσεβή ήμΐν ϊννοιαν του Υίοΰ κατά 854· '"6 νι'"' ΐοηΐΐΓίΓι Ιίΐίιΐδ. ΟΉ £Γ3η<1ί ί'!ιι δηη,

Αν δμοίον τρό-ον άνήκεν. οΐ3Π5δίηΊ3<|ΐι<: νοεε β δ.ιρίεηΐίίΒ νείυΐ 8(Ιυηι1)ΐ·αΐί8,

βΐ οϋδευπδ ίιινοΐιιοπδ, ηυα$ί ΐ|ΐι'ι1>ιΐϋ<Ι:ιιιι ε ηιιΐ/ιϋυβ, ρπιιη ϋβ Ριϋο δεηΐεηΐίαιη 3(1 ευαιιίειιι ηιοϋιιηι

βοιίιΐΐ.

Η'. "Ορά γαρ, ότι και αύτδς α έδιδάχθη παρί της

Σοφία,·, ταΰτα εν τω παρ' αύτοϋ κηρυχΟέντι ήμΐν

Εύαγγελίω παραδέδωκε. Της γαρ Σοφίας είποϋσης ·

Έχτισεμε άρχήτ οδών αυτόν, τδ, εν αρχή, έξέΌίτο,

ειπών, Έ^ άρχ·$ »]»· ό Λόγος · άντ\ θέ του, "Εχτισε

με, Κάί θεός ϊ}ν · ίνα μη τδν εν προφορά, αλλά -.δν

εν αποστάσει παγία απαθή εκ Πατρδς θεδν Λόγον

νοήσωμεν · αντί δε του, Ή/ίί/ν ' παρ' αιτώ, τδ,

προς ΘΒΟΥ · άντ'ι δε του, δι έμον, τδ, [ίί.τ' αιώνος,

VIII. ΑηίιηαιΙνοΓίε εηίιη ιι(, ςυ;β 3 δβρίοιιΓια «Ιί-

ιϋι-ίΐ, ϊη Εν3ΐΐ{ζε1ίο δΐιο ιιοΐιίβ εχροδυιτίΐ. ,Υιιπ ειιιιι

δηρίεηΐίβ (ΙιχίβδίΊ : €τεανϊί ηιβ ρπιιε/ρικηι νίατιιιη

αικιΐΊΐιιι , ,1ο;ιιιιΐ(·ϋ ρΗιιοίρη νοεβιη εχρρβδδίΐ : Ια

ρτίηι-ίρίο, ίιιηιιίΐ, (ταΐ \'«τ!>νηι * ; ρΐΌ εο νβΐΌ, €ηα-

ι·ί,' ηΐί , Μΐιΐ|Γΐ·ϋ ΐδίικί, Ι·'.ι θεια εηιΐ. Νι· ίδΐϊιι$ιικιϋί

ΥεΓίιιιιη , ςυο<1 ρΓοΙβΓιοιιβ εοηδΐ3ΐ , νιτιηη βοΐίιίβ

ΚΙΐΙίϊίίΙΐΊΙβ, 30 ρ»ίδίθηίδ ΟΧρϋΓδ, βΐ 3 ΡΐΙίΓε ρΓΟΙ'ϋ-

ιΐι'ΐι·; ν«ι·1ιιιιη Ιΐι·ιιιιι ιηΐΊΐΙι; εοιίί'ΐρεΓεηηίδ. .);πιι ίΐ-

Πάντα δι' αυτόν εγένετο- χαΐ χωρίς αυτόν Β Ιίί,£Γα»ι αρνά ίΐίηηι, ίδΐβ τερροη'-ΐβιιΐ, αρηά Οαιηι;

ουδέ «ν άντ\ 6ε του, έΟεμε.Ιίωσε, τδ, 8 ϊδΐϊδ νυΓΟ, ρι-'Γ ηιβ, !ι»!(·, αί) αΊβΠίο;0/?ΐΗΐβ ρβΓ »(>5«Ηί

/(/(·/« 5/οιΐ , ει ίίηε ίρ$ο [ΙΙΪΙΗΙΙΙ αϊ ηίΐιϊΐ; ρι·ο Ιιβο

ΜΙΓΓ Ι'ηΐίΐΐιινίΐ , ΐΝΐιιιΙ, ιι/ιιιιΐ Ι'ιιΠιΐίη ίίΐ. Ιη ίρχο ΐ'Ίΐιι

ί'ηιΐ. (-πι δίιηίΐε ι·δΐ ίΐΐιιϋ, 7η ίρ$ο ο·εα'.α ΒΙΙΗΙ οηιιιία.

Ναιη Ιιίδ νερίιΐδ, Ει νβι-ίικιη εαι·ο [αείαηι βίΐ, 'ΛΙ» Γε-

δροιΐ(1εη<· : Ξαρίίηΐία (κάίβαινίι χίΐή άοιηιιιη ''. Ιιειη

ρΓΟ 1ιΪ5,£πιηι α,ιικί ίρ&ηηι εοηιριηεηί ', ίοαηηεδ ιδία

δεΓΪρδίΐ, Λ'ΟΗ ροίειΐ ίΊΙΊιια α &είρ$ο [αατΐ </ΚΙ<///Μ«>»,

ηϊίί ιιηιιιΐ ΓΐιΙιΊΊΐ Ραΐτειη \αο\βηΙΐηι. ^η·Γ εηϊιη ίΐ β

Ι'ιιι-ίι, ΐΐιάειη εΐ ίΊΙη/.·; ιΐηύΐίΐετ /αα<8. Ηαοεηιυβ

ίμίΐιιι- εχ ΟΓ6 ιΐιιοπιιιι νεί Ιπιιηι Ιεδίίυηι Κίΐϋ δε-

ευηάυηι ηαΐιΐΓ3ΐη βίιηϋίΐυϋίηοιη πιιιι Ρ:»ΐι·ε εοηι-

. ΙΙηιαδ (]ϋίρρε δβρίεηΐίίΐηι βαρίεηΐίδ Ρίΐίιιηι

; :ι1ΐΐΊ· Οεϊ Υ(:ι·1)ΐιιιι ιιηϊμοιιϊηηη ΟΙΊΙΙΙΙ ;

16ΓΙΪΙΙ5 !Ί ί Ι·'ί1ίιιιιι ϊιιικ^ίικϊΐη ;ιΙΓιπη:>1. Αϋεο ιιΐ 1>ί'ΐ

ΥιΐιΊηιιιι , εΐ ιαρ'ιεηΐία, εΐ ίιηιΐ'ΐυ ιιιππιι ρΓΟΓδυδ, ιιΐ

3ΐιΙϋ3 (ΙιιΊιιιιι 6$(, ϊ(Ιοιιιΐ|ΐιι· δίξηΊΓιεοηΙ ; 3ε Πει 1'α

Ιπδηιιε δβειιηϋιπη εδδεηιί.ιιη ΓιΙίιΐΛ εοιηπιιιηίΙεΓ :ι!)

οηιηίΐιιι^ 3δδενεΓ8ΐαρ. ΡΓ»;ΙΙΤ Ιιοεε νει-ο άίνίηί ηο*

$επηοηί8 3ΐιε(οΐ'ίΐ3δ 3(1 ϊΐΐηιπ εχϋειιΐΐε νοίπΐ πκιιιί-

Ιιυβ οοηίΓεειοικΙβηι 6Ίιιιί1Ίΐικ1ίηοιη , ΤΙιοιηχ ίιικίίΐτ,

.ΐιΐιίικ'ϊι, ευηι ίΐη Ιοο,ιΓιΙυΓ : 5/εκί Ραιετ Ιιαύεΐ νϊίαηι

ϊη ίειριο, ϊια ΐΐ Ρίΐίο άκάίΐ νίΐαηι Ικώιτύ ίη ιείριο '.

Εΐεηίιη δί 1ι*ε νεΓΐ>α, 8'κιιΐ Ραΐεν ΙιαΙιεί , βίε ϊεεϊ-

ρίυηΐυπ, υΐ ηοη :κΙ αϋικί (|ΐιί(](1αιη ΓεΓεραηΐυΓ, ηα

ο"ίνεΓ8ϋΐιι. Νεςιιε εη'ιιη βΐίαϋ εδί ΡΒΙΟΓ, ηΐ'ιιιιΐ νίΐβ,

(|ΐι;ι; εδί ίη ίρ$ο, ηιιαδί αΐίικί δίΐ /[ΐκηΐ Ιι.ιΙιΐΜΐ, ιιΐίιιιΐ

ιριοιΐ ΊΐΊίΙκ'π ιΓκ·;ιΐιιι·, ΜΙ! ίρ8β δίηε ιιΙ!;< εοηιροβί-

ΙΊοηε νίΐ3 εδί ΡηίοΓ : ροιτο βίευΐ 1ι»1)εΐ ϊρβε, βίο βΐ

, Έ^ αϋτφ ζωή »}>· · φ Εσον τδ, Εν αύτφ

τα χάντα · αντί δε του, Ό Λόγος σα; ζ

έγένετο, Ή σορία φχοΒόμησεΥ έαντή οίκον · άντ'ι

δε του, Ήμτ}»' χαρ" αύτφ αρμόζουσα, τδ, Ου δύτα-

ται ό ΤΙός αοιείν άρ' εαυτού ονδκτ, έάΐ μη τι

:- ΐ··~<ι τύν Πατέρα Λοιοϋντα· ά γαρ αν έχεΐΓος

χοιΐΐ, ταντα χαΐό ϊΊύς ομοίως Λοιεΐ · ως εχειν την

·:-'·. στόματος δύο και τριών μαρτύρων9 εις άπόδει-

ξιν της κατ' ούσίαν πρδς Πατέρα του Υίοΰ όμοιότη-

τος. Ό μεν γαρ του σοφοΰ την σοφίαν Υϊόν · ό δε του

θϊοϋ τδν Λόγον μονογενή θεόν · 6 δε του θεοΰ τδν

Υίδν, εικόνα φησίν. 'βς τδν θεοΰ Λόγον, κ»1 την σο

φίαν, κα\ την εΙκόνα δμοίον εκ πάντων, καθά προ-

είρηται, κα\ κατ' ούσίαν Υΐδν του θεοΰ κα\ Πατρδς

τοις πασι κηρΰττεσΟαι. "Ετι δε μάλλον ως τ?>ν θω-

μάν ημάς τϊ) ψηλαφία της ενεργείας * της κατ' οΰ-

σίαν ομοιότητας 6 θεοΰ Λόγος προσάγει λέγων · Ως

ό ΛοΓήρ ίχεί ίωήχ έτ εαντφ, ούτω χαΐ τφ ΤΙφ

δέδωχε ζωην ϊχειν έ^ έαντψ. Ει γαρ τδ, Ός ό

Πατήρ έχει, οϋχ ως εν άλλω νοείται · ου γαρ άλλο

μεν εστίν ό Πατήρ, άλλο δε ή ζωή ή εν αύτώ, ϊνα τδ

μεν Εχον, τδ 6έ έχόμενον νοήται · άλλ' αύτδς άσυνΟέ-

τως έστ\ ζωή 6 Πατήρ, κα\ ως έχει αύτδς, ούτω δέ-

£ωκε κα\τω Υίώ, δηλονότι άσυνΟέτως ως ό Πατήρ·

φανερόν, δτι ούτως £χων, έπε\ μη άγεννήτως ϊχει,

μηδέ συνθέτως Ιχει, ομοίως πάντα κατ' ούσίαν, κα\

άσυνθέτως, ως 6 Πατήρ · δήλου δντος, δτι τδ δμοίον

ουδέποτε ταυτδν είναι δύναται ου εστίν ομοιον, * άπό-

'..·.!:·> του, εν άμοιώματι ανθρώπων γενόμενον τδν Ρΐΐίο άβ(1<ίπΙ, ιιίηιίπιηι ΐ'ίΐΓ» εοηιροίίΐίοηειη, ιιι βΐ

Υΐδν του θεοΰ, ανθρωπον μεν γενέσθαι, μη κατά

•κάντα δε ταυτδν γενέσθαι άνβρώπω · και όμοιώματι

σαρκδς αμαρτίας γενόμενον, γενέσθαι μεν εν τοίς

πάθεσι τοϊς αίτίοις της εν σαρκΐ αμαρτίας, πεί-

νης φαμέν, χα\ δίψης, και των λοιπών, μη γε

νέσθαι βέ εν ταυτότητι της σαρκδς αμαρτίας.

"Ωστε κα\ άπδ των αποστολικών μαρτυριών και την

χατ' ούσίαν ομοιότητα του Υίοΰ προς Πατέρα κηρύτ-

τεΐΟαι.

Ι':ιΐ<τ. .ΜαηίΓεΒίυηι ε»1, ουηι Ίΐα Ϊ11:ιιιι Ιι;ιΙιΐ':ιΐ Ρίΐίιΐδ,

ηεε Ιηηφίηιη ϊιιμι·ιιίΐιΐϋ 1ι;ι1κ>;ιΐ , εηιηύειη εοιιιρο$ί-

Γιοηίϋ ιιίοιίο ηοη Ιιαοερε; ;κ: κίιηίΐΐίιικ! ιιι οπιηΊϋυβ,

855 Φ""1 :|(1 ι·ί·Η· ΓιΙί:ιιΐ] 3ΐΐϊΐιε(, :κ Ρ3ΐβΓ, ('Ίΐ ι :ιι]ΐιι:

οοιηροϊϊΐϊοηοηι. Νέο εηϊιη ε»ΐ ο1)8θΐιπιηι , ΐ(1 ηιιοϋ

Βίηιίΐε ε$(, ΐ(1βηι ροηίΐυΒ ειιιη εο, ειι]ιι$ «ίιιιίΐι· εκί,

ε$8β ηοη ρο$8ε. Οη]υ8 π-Ί »Γ§ιιπκ>ηΐο 8ΐΙ, ςιιοιΐ ίϋειη

ϋΐβ Γβεΐιΐδ πϋ Ιιοιηΐηιιιη δίηιϋίίικϋηεηι Οεί Ρίΐίυβ,ϋ-

οεΐ Ιιοηιο ΓιιοπΙ, ηοη ΐηιηβη ΐόεπη ουηι Ιιοιηίηβ ρε-

ηίΐιιβ ΐΊ.-ι-ι ϊι. Αι: '. ;ΙΙΙΙ·ΙΜ $ιι$εερΐ3 ΰ3ΐ·ηί$ ρβ^εαίί $ΐηηίΗ(α(Ιΐηε '° ίΐΐίί, 3 ςυί!)ΐΐ8 ρεε-

τι",

. ενάργειας. *

.ν, 1!) ·ίΙ)Ί(1.26. "Κοηι νιιι, δ

. II,
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('.ιΐιπιι |ΐπιΐίΐ'Ϊ8.·ϊΐιιι·, ι4ιιιο\"ιιι* εδδεί : πιμίδίηούί ΜΙΙΙΙ Γβιηβδ, 30 δίΐϊδ, (':ι·ΐ(·ι·;ι·(|ΐΐ(· Ϊ.1 «επιΐϋ : ίιίοιιι 13-

ηιβη, φΐο Ι 8(1 63Γΐιίί< )ιι>(·ι·:ιΐιιηι ρβπίηοΐ, ιιοιι Ι'πίΐ. ΟιιαηιοΙίΓειη 6Χ αροδίοϋείδ ϋβεβ Ιεείίιηοηϋδ Γίϋι

κινιιικίιιιη εδδεηΐίβπι ΙΊΙΙΙΙ Ρ:ιΐΓ6 Βίιηίϋίικίο ϋοΙΙίξίΙιΐΓ.

IX. Μι βηίιη Ιιοηιίηυιη ίΐΐβ δϊιηίϋδ ίβοΐιΐδ , 61 Α θ'. Ως γαρ εν έμοιώματι ανθρώπων γενόμενος,

Ιιοηιο 6Γ31, εΐ ηοη ίη Οΐιιηί1>υ8 οϊ;ιΐ : Ιιοηιο ηιιίο'εηι, και άνθρωπος τ.ν, κα\ ου κατά πάντα άνθρωπος·

Οβί Γοπη3

φΐβίοηιΐδ (Μΐηειη δΐΐδεβρίΐ ηοηιίηϊδ, ςυοηίηιη \'ετ-

ί'ΐιιη ^α^ο /ΊιιΊιιιη βίί '. 1(1βηι :ιηΙΐ'ΐιι Ιιοηιο ηοη ΓΙ;Ι(,

(|υαΐβιιυ8 ι·ίβΙβι·οι·υιιι ηιοΐ'β ικιΐιΐδ ηοη Ιικτιιΐ, Ικχ:

β$ΐ β νίηΐί 83ΐυ , ι·ι κίπιΐίφκΐ εοη]υη(Ίίοηβ δβχιΐδ.

Η;ι Κίΐίιιχ, <)ΐιί 8ΐΓ«·ιι1:ι βηΐεεεδδ'ιΐ οηιηίη, Ππΐ:-, ΓΧΙ,

φααίβηιΐδ ΙΊ'ί Ρίΐίιΐδ ; ρεί'ίικίε αΙ(|υε Ιιοηιο βδ(, φΐ:ι-

ιειιιΐδ ηοιηϊιΓίδ Ρϋίαβ; 86(1 ηοη ίιίεηι εβί οιιιηίηο

<·ιιιιι ΠΙΌ Ρ31Γ6, 3 ςιιο £6ΐιίΙιΐδ 681 : ((ΐιοηιαιίιηοιίιιιη

11011 ΙιΙιΊΙΙ Οδΐ (ΊΙΙΙ1 ΙίΟΙΙΐίΐΙΟ, φΙΒίβΙΗΙΚ 81116 νΐπϋ 83ΐϋ

681, 30 νοίΐΐρΐινίο ρΓθρ3ξ3ΐϋδ. ΙΐΚ'ΙΙΙ (';ΠΊΐίί ρΓΙ'ΓϋΙί

ΜίΜίΗίικΓιικΜίι Ικιΐιιιίΐ * ; φΐ.ΊΐκΙοφίίιΙι'ΐιι Γβιηεηι, δί-

Γιιιι ί«: ΒΟίηηιιηι ίη πιπιο ΙοΙβΓβνίΙ : φΐίΐηΐϊ :ιΙ1Ό-

ιΐιηΐίίΐιιΐί, ;»1 |)ι·ι (•.ιικίιιιιΐ ΟΟΓρΟΓί (·οιΐΓίΙ;ιιιΙιΐΓ. \'ο·

ιιιΐΜ Πι:(·ι οαπιίδ βΙΓβεΙίοηεδ β}ιΐδΐηο(1ί δΐΐδΓιηεΓΐΙ,

ιηίιιϊιιιι· Ιαιηοιι »1) ίίδ 3(1 |ιι·(·(·:ιικΙιιιιι ίηίριιΐδΐΐδ 681.

Ι'.οιΚ'ΐιι ιιιοιίο Ρίΐίυδ 3 Ρ;ιΐΓΐ! μοηϊΐιΐϋ, !

ρι·ι»!<Γιΐιΐϋ , χςυα1Ϊ8ςνΐ6 Οεο, (Ιίνίηίώΐίδ

Ιι:ιΙιιιί(, ιιΐροΐιΐ εοΐ'ροΓΪΒ Βΐ'ΐ'πικίιπιι εδδεηΐίβηι

ΆΚ Ρβΐή (1ίνίηίι»ΐβ ΐρ83, βι ΐηοοΓροΓββ εοηιΐϊιίοηε,

εΐ ;κ·Γιοιΐί' δίιηίΐίδ : ρεήηϋβ 3ε δΊιηίΙίβ 6Γ31 εβηιίδ,

(|Ιΐ:ΐΙ<Ί1ΙΙϋ 63ΓΟ ΓΐΙΪΙ, 61 Ι'ΛΓΙΐίδ ρ3δ8ΙΟΠ68 δυδΟβρίΙ :

ηοη ΐαηιεη ίιίειη 081 οηιηίηο, φΐοηίαηι ςυ» Οβϋδ

681, ηοη ΓοΓΠΐβ Οβί βδΐ, ββιΐ Οβυδ ; ηβο κφαβϋδ Οεο,

«Ρ(1 Ββυβ; ηβη,υβ ρΐ'ΐηείρβίίδ ιιΐ Ρίΐεπ. Οιιβηιβιΐηιο-

ϋυιη φΐοά 3(1 ρΓορ^ηβίοηβιη ϊη ροεεηΐυηι ρεΓίίηβΐ,

Ιιοηιο ηοη βδΐ, βεά «εϋοιιε Ιιοιηίηί βίηιϊϋδ. (}ιια!

βηίιη [αάΐ Ραίΐτ, ίαάειη /Όείί «ι Ρϊΐίαβ *. ΕΓ^Ο Ιιίο

3ΐ)8ςυβ ροεο3ΐϊ ΠΙβοβυΓβ ΒίηιΊΙίΐβΓ βΐ^υβ ϋ ςιιϊ οβπιβ

ρΓίεϋϊΙϊ βυηΐ, ίηοίΐβϋβΐυι·. ΑϋδυΓοΊιηι β8ΐ εηίηι ϋΐιιιιι

30 η;ιΙιιι·»1ί 8ΐ3(υ η<1 856 ευπ) Φ'' ρΐ':ι·1(·Γ ικιΙιιι:ιηι

681, 6886 ρβπΐιιείαηι : Ιιοε βδΐ ΩΙίυιη Ιιοηιίηϊβ β

Πιπί ίίκηηιιι , ϋδ (|ΐιυππιι ιι;ιΙιιι·:ι1ί.·4 βδΐ ίδΐ6 βίβΐιΐδ,

ηα1υΓ3ϋ1)υ8, ίηφααπι, Ιιοιιιίηίυυδ ϊη εο ςυοιΐ ΡΓΟΒΙΟΓ

η3ΐυΓ3ΐη 8(13111 ΙιβΜκιΐ, βίιιιίΐεπι ίυίδβε; ι η βο νβπ>,

άνθρωπος μεν τω καΐ σάρκα άναλαβεϊν άνθρωπίνην,

επειδή ί! Λνγος σαρξ ίγένετο' ουκ άνθρωπος οέ

ην, έπε'ι οϋχ ομοίως άνΟρώ-οις έγεννήθη · ου γαρ εκ

σποράς καΐ συνδυασμού · οΰτω καν ό πρδ αιώνων

Υΐδς θεδς μεν, καθδ Υίδς θεού, ως άνθρωπος, καΟδ

Υίδς ανθρώπου · ου ταυτδν δε τω θεώ κα\ Πατρ\ τψ

γεννήσαντι, ως ου ταυτδν τφ άνθρώπω, καθδ άνευ

άπο^ρΌίας κα\ πάθους, καθδ άνευ σποράς καΐ ηδο

νής. Καϊ εν όμοιώματι σαρκδς αμαρτίας · καθδ πεϊ-

νάν τε /αϊ δίψαν, κα\ Οπνον εν ττ} σαρκ'ι ύπίμεινεν ·

εξ ων παθών άμαρτητικών * κινείται τα σώματα.

Υπομένων δε τα σαρκδς προειρημένα πάθη, ου* εξ

αυτών άμαρτητικώς έκινεΐτο. Ούτω και Υίδς ων τβΰ

θεού κα\ εν μορφή1 υπάρχων θεοΰ, και Γσα ων θεώ

τα μεν ιδιώματα εΤχε ιής θεότητος, κατ' ούσίαν

ασώματος ων, κα\ όμοιος τω Πατρ\ κατά την θεό

τητα καΙ άσωματότητα, καΧ τάς ενεργείας, ώσπερ

έμοίως ΐ$ σαρκν τφ σαρξ είναι, καν τ.άθη σαρκδς

ύπομένειν · μη μέντοι τδν αύτδν είναι, καθδ θεδς ων,

ούτε μορφή εστί του θεού, αλλά θεού · · ούτε Γσβ

έβ-ν τω θεώ, αλλά θεφ · ούτε αύθεντιχώς ων 6 Πα

τήρ. "Ωσπερ γαρ ούχ άμαρτητικώς άνθρωπος, άλλ'

ομοίως ενεργεία ως άνθρωπος. "Απερ γαρ ά>· ό Πα-

τΐχι ποιή, ταύτα χα\ ό Τίύς ομοίως ποιεί. "Ωσπερ

ουν ενταύθα ούχ άμαρτητικώς, άλλ' ομοίως, τοις εν

σαρκ'ι έκινεΐτο · των γαρ άτοπων εστίν άπδ μεν του

κατά φύσιν έλθεΐν αύτδν εις τδ παρά φύσιν, τουτέστιν

άπδ θεού γενόμενον Υίδν ανθρώπου, όμοιον γενέ

σθαι τοις κατά φύσιν, τουτέστι τοις φύσει άνθρώπαις

εν τφ εαυτού παρά φύσιν · εν δε τφ κατά φύσιν εαυ

τού καν είναι δμοιον έαυτδν τφ κατά φύσιν ΠατρΧ εκ

θεοΰ θεον γεννηθέντα. Καν φανερδν, ότι οι μη κατ'

ούσίαν λέγοντες όμοιον τφ ΠατρΧ τδν Υίδν οδτβ υίδν

λέγουσιν, αλλά κτίσμα μόνον, ούτε τδν Πατέρα πα

τέρα, αλλά κτίστην · της ομοίου εννοίας ουκ ίώ την

ταυτότητα του Πατρδς άγούσης τδν Υίδν, άλλ' Ιιώ

την κατ' ούσίαν ήμοιότητα καν άπόάόητον εξ αυτού

άπαθώς γνησιότητα. Ως γαρ, πάλιν έρώ, εν ύμοιώ-

ματ ι ανθρώπων, καν εν όμοιώματι σαρκδς αμαρτίας

ουκ έπ\ την ταυτότητα ήγετο του ανθρώπου, άλλ'

έπ\ την της σαρκδς ουσίας ομοιότητα δια τα είρη-

μένα · ούτως ουδέ ό Υϊδς, όμοιος κατ' ούσίαν γενί-

1)110(1 ί|)Μ Ι131υΓ3ΐβ 6δΙ, Ι13ΐυΓ3ΐΪΒ ίΐΐΐΐΐιΐ Ι'Μΐι-ΐί ΠΟΙ1

(,•880 Βίηιίΐβιη, ευιη οΐ'ί^ίηεπι Οβυδ β ϋβο Ιΐ'βχβπΐ.

ΙΙΙιιιΙ νεηο ρίβηβ εοηδίβΐ : (}υί δίηιϊΐεηι οδδβηΐίβ 1'3-

Ιπ Γίΐΐιιηι ηβ^ηΐ, ηε ΐίΐίιιηι ψακίειη ιΐΐιιηι ϋιΐβι-ϊ,

δβίΐ οΓβαΙϋΓβιη (1ιιηΐ3Χ3ΐ; ΡβίΓβηι νεηο ηοη ραΐρβιη,

8β(1 €Γβ3ΐοι·εηι. Ουίρρβ δίιηίΐίΐιιϋΐιιίδ ϊρδβ ηοΐίο ηοη

βο ΡίΗϋΐη 3(1<1ιιείΙ, υΐ ίίΐβιη οηιηΐηο ουηι ΡβίΓβ $ίΙ,

8βι1 υΐ βίϋεηι δίΐ ββδεηΐίβ δίηιίϋδ, 61 υΐ αο ίρ»ο ΡΓΟ-

οεϋ«ηβ 3Γ€3ΐΐ3ηι ςυ,ιηκίαιη ευπι ΐΐΐο 8εΓηιαηίΐαΐβιη ο μένος τφ γεννήσαντι Πατ'ρν, εις ταυτότητα ίξει' τβδ

ΟΒίίηββΙ : ΙΙ3Π1, ιιΐ ίϋβπι (Ιεηιιο τεροίηιη , ςπεπιαϋ- Πατρδς την εαυτού ούσίαν , άλλ' έπ> την όμοιό-

ιικίίΐυηι ειιιη Ιιοιηίηϊδ αε ΟΒΠΐϊδ ρβεϋ3ΐϊ ΒΪηιϋίΐυϋί- ττ>τα.

ηοη 8βΓβΓ6ΐ, ηοη βο (Ιβιΐυοίιΐδ Οδΐ, ΐϋβηι «Ι ευηι Ιιοιηΐηε ρΓΟΓδίΐδ ΓοΓβΐ, βεί αϊ ΙΙΒΙΙΙΓΚ οαπηίδ βδδοί

δΐιηϊΐΐδ, ϋΐ οχ ϋβ .μια; ΙΐΒοΐοηϋδ ϋίοΐβ δΐιηΐ, βρρβρβί : βοίβηι ιηοϋο ΡίΓιυ* Ραΐπ, 3 ςιιο ββηίΐιΐδ 681, «δειι-

Ιΐ3 ίίηιίΐίδ δυαηι ϋΐ3ηι βδβοηΐίβηι ηοη βύ ϊϋβιιΐΐΐαΐεηι ειιιη ΡηΐΓβ, 8βϋ 3(1 βίηιίΐίΐυϋίηοη ρεπίυεβί.

Χ. Οι.θ(1δί ςυίδ ιηιΐη(1ί «φίοηΓια (ΙϋίΠιυδ, φ,α,,ι ρ. ΚΛ.Γτιςτ|| σοφία (48) του κόσμου προσεχών,

Οβιιβ δΐυΐιϊΐ.* εοηνίεΐι, δ3Ρίβηΐίδ8Ϊηι8ϊ ϋίνΐηΐ νβΓυί ?,ν έμώρανεν ό θέδς, μη προσέχοι τφ εν σοφί^ Μγο«

αλλά^εώ. '' Η' ' ΚθΠ1· ν'"' 5' ' Ιθ3η' ν' 19' * Κ· *μ«ί«ΐϊ«χώί· ' «- αλλά θεός εΐ ωοι ρπ>

φ.08
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Γ

χηρύγματι, χα\ μετά πίστεως την ομοιότητα, χα\

χατ' ούσίαν του Υίοϋ -;.1; Πατέρα όμολογοίη, ως

ψευδωνϋμως λέγων τδν Πατέρα κα; τδν )':·>>, και

μήτε Πατέρα λίγων άληθώ;, μήτε Υίδν, αλλά κτί-

στην καΐ χτίσμα, χα*. κοινοι:οιών την του Πατρδς

χα\ του Υιού Ιννοιαν επί των λοιπών ποιημάτων,

χα\ σοφίζεσθαι Οέλων εΓ τις χρεία, ως τδ πρώτον

ποιημάτων δι' αϋτοϋ, είτε υπερβολή του μεγίθους,

κα\ κατά μηδέν έμολογών την εκκλησιαστικών πί-

στιν την εις Πατέρα τε κα\ Υϋν, ως παρ' δεΟηγγε-

λίσαντο ημάς οι απόστολοι Οέλων εΰαγγελίσασΟαι ·

ανάθεμα £στω. Καΐ, κατά τδν μακάριον Παϋλον,

χροεφήχαμετ, χαΐ άρτι πάλιγ Λέγφ ' άνειληφότες,

χα'ι [τδ] αναγχαίως φαμέν. ΕΓ τις τον σοφδν μόνον

άχούων Πατέρα, και σο^ίαν τον μονογενή τούτου

Γίδν, ταυτδν είναι λέγςι την βοφίαν τφ μόνω σοφώ,

άναιρών τδ είναι Υϋν, ανάθεμα £στω. ΚαΙ εΓ τις τον

Γοφον άχούων Πατέρα, χα\ σοφίαν τον Υίδν αύτοΰ

άνόμοιον λέγων, χα\ κατ1 ούσίαν την σοφίαν του σο-

φοϋ θίοΰ, ως μη λέγων τδν σοφδν της σοφίας αλη

θώς πατέρα, ανάθεμα Ιστω. Κα'ι εΓ τις τδν θεδν

νοών τδν ΙΙατέρα, τδν δε εν αρχή Αόγον τε κα'ι θεδν

τοΰτον λίγοι προς τδν θεδν Λόγον τε κα\ θεδν αύτώ

τ«7> θεώ τω πρδς 3ν Λόγος τε θεδς *, ως μη λέγων

αληθώς υΐδν, ανάθεμα Ιστω. Κα\ εΓ τις τδν μονο

γενή" θεδν Λόγον Γΐδν άκοϋιυν του θεοϋ, πρδς 8ν ό

Λόγος τε χαΐ θεδς άνόμοιον λέγοι, κα\ κατ' οϋσίαν

τδν Θεδν Αίγον του Πατρδς, τδν θεδν, του θεού καΐ

Πατρός, πρδς δν ό μονογενής εν αρχή ή"ν θεδς Λό

γος, ως μη λέγων αληθώς Υίδν, ανάθεμα §στω. Καΐ

εΓ τις εικόνα άχοΰων τδν Υΐδν του θεοϋ του αορά

του, ταυτδν λέγοι την είχόνα τω θεώ τω άοράτφ, ώ;

μη ομολόγων αληθώς Υίδν, άνάΟεμ* ίστίυ. Κα\ εΓ

τςς εικόνα άχοΰων τδν μονογενή Υίδν του αοράτου

θεοϋ άνόμοιον λέγοι καΐ κατ' ούσίαν τδν Υίδν, ει

κόνα δντα του θεοϋ του αοράτου, ου είκών καΐ κατ'

οϋσίαν νοείται, ως αληθώς μη λέγων υίδν, ανάθεμα

Εστω. Κα\ εΓ τις άχοΰων του υϊοΰ λέγοντος · Ώσχερ

γαρ ύ Πατήρ ίχει 5υί)κ £>· ίαντφ, ούτω κα.1 τφ

ΊΓΊφ εέδωχε ζωιρτ έχει*· έ>· έαυτφ, ταυτδν λέγοι

τδν είληφότα παρά του Πατρδς την ζωήν, χα\ ύμολ»·

γοϋντα τδ, Κάγύ> ζω 6ιά τον Πατέρα, τω δεδωκότι,

ανάθεμα έστω. Κ.α\ εΓ τις άκούων το · "Ωσπερ γαρ

ύ Πατιιρ ίωί|>· κ·/ει εν έαντφ, οϋτω χαΐ τφ Υίφ

Ιδωχε ζω^^ ίχεί*· έτ έαυτφ · άνόμοιον λέγοι κατ'

οϋσίζν τδν Υίόν τω ΠατρΊ, διαμαρτυρόμενος, δτι ού

τως :/:·. ('),· εΓρηχεν, ανάθεμα ;--(·>. Φανερδν γαρ,

δτι, της ζωής της εν τω Πατρ\ νοούμενης ουσίας ση-

μαινομένης, χα\ της ζωής της του Μονογενούς της

έχ του Πατρδς γεγεννημένης ουσίας νοούμενης, τδ,

ούτως, την ομοιότητα της ουσίας πρδς ούσίαν ση

μαίνει (ανάθεμα έστω).

ΙΑ'. Κα\ εΓ τις τδ, "Εχτισε με, κα\ τδ, γεν>·φ με,

παρ' αύτοΰ άχούων, τδ, γε^φ με, μη έτΛ του αύ-

ΐοΰ καΧ χιτ' ούσίαν έννοοϊ, αλλά ταυτδν λέγοι τδ,

Α |ΙΙΛ·.!Ϊ! ιιΐϊοιιί πΊΙιίΙ :ιιΙιΐίΐΐι|ιιιιι Ιΐ'ίΙ;ιι:ιΙ, ιι('(|ΐιι' (·χ Ι'κΐι-ϊ

ΙΐΓ.ΓΝίΊ'ίρΙιΐ βίπΐίΐεΐπ <··.Μ·ιιΙι;ι Ι'.ιΐΓΐ Ι'ΊΙΙιιιιι Ρ$$ϋ Γ;ι-

[(·;ιΐιΐΓ, ιιιροΐο ηιιί ΠιΚο Ι'.ιΐΐΓΐπ ι·ι Ρίΐϊυηι βρρείΐβΐ,

Γΰ'φϋα ΜΙ ο ιιοιιιιβ ραΐΓβιη ηοΐ|υβ Ιίΐίιιιιι, 8βά ΟΓεα-

ΐιιι·;ιιιι :ΙΓ (Ίν.ιΐιΐΓΐΊΐι, αε Ρίΐϋ Ριαπδφΐβ ηοΐϊοηεηι

ιΊΙΙΙΙ Γ6ΐί(]υί$ (Ι||ΓΙ ΪΙίΠΗ <:(ΙΙ)ΙΙΙΙΙΙΙΐί<·Γΐ , (·| (]ΙΙΙ)ΐίΐ'Η 09

ι!ι· Γ6 βςίΐυτ, ε«1ιιιηηίθ8θ ηιεηΐίηΐυι·, ριΊΙΠΙΙΙΙΙ ίΠιι.ι

ορυ5 ηε ρΓχεϊριπιιη 6$$β, ιιπ,ιιΐ αϊ) ίρ;ο Γαείϋΐη ε$ΐ,

;ιιιΐ ιιι;ι0·πϊΐιΐιΙίιιΐ! »ιι1οεβΙ!βιι$ : 3ε (Ιειπ^υβ εεείεδία·

$1ίε3ΐη ιη 1':ιΐ ινιιι Ι'ΪΙπιιιιΐ|ΐιι· Γιιίειη , ηοη εοϋϋΐΐ'

ιιιοιίιι ρπιΙίΐ..·:ιΙιιι·, ςυο ί:ΐ»πι ηοϋίβ βρθ$ΙθΓι ;ιηΙι :ι

Ιι·ιιι1ίιΙι·ι·ιιιιΐ, ;ιικιΙίι.·πι:ι ΜΙ. Γ. ι ιΐίιιά αιιίβα, ιιΐ Ιθι|υϊ-

ΙΙΙΓ Αρο$1ο1υ$ , ρταάίχίηια : <Ί >ΙΗΙ«· <!<ΊΙΙΊ> τιραί-

αιιια 3, αε ηεεε$$ίΐι·)ο ευηηηοηεηιιιβ. δι ηυίδ 8Αρίβη·

ΐι-ιιι ϋοΐιιηι :ιιΐιΙίι·η> Ρηίπειη, βΐ υηϊευηι ε]α$ Ι ιίππιι

Β Β3ρίβηΙί3ηι , ΙΙΜΙΚ·. ιιηηιιι ΐϋειηηιιε ευιη ίΐΐο (Ιίεαΐ

εβ$ε, αε ΚίΓιί ρΓορηίβίαΐβιη 6νει·ΐ3( , 3Π3ΐΙιβηΐ3 δίΐ.

Ιίειη δι ςιιίδ βαρίοηΐεηι 3ΐΐ(Ιίειΐ8 ΡαίΓειη, εΐ Γίΐϊυηι

ε]ιΐ8 8»ρίοιΐί3ΐη ηοιηίηηΓΐ, Ιι;ιιι«· ίρβαηι $.ιρ!βηΐί3ηι

83ρίειιΙΪ5 ΡαΐΓΐβ ε8βεηΙί3 (1ΐ$$ίιηί1ειιι ηΐΐίπηβΐ, 13η-

ΐ|ΐι:ιιιι βαρίκηΐεη) νεΓε ί;ιρίοιιΐί:ι· Ρ:ΙΙ.ΠΊΙΙ ε$$6 ηπ-

ς»η5, :ιιι:ιΐΙιι·ιιΐ3 8ΪΙ. δι ΐ]αΪ8 Μειιιιι ε$8ε ΡβίΓειιι

3§ηο$εεηΒ, ευιη 857 νι'"' Ί"' '" ρΐΊ'ΐείρίο Γιιϊΐ

Υι:ι·Ι)ΐιιιι αε Οειΐ8, Ιιιιιιε ίιίειη ε$3ε ροηίΐιΐΐ ευπι Ου«,

3ρυϋ ςιιειη ΥεΓΐ>υιη , 3ε Οειι$ ε$ΐ, <οιι·.ιίΐιι;ιΐ, ΐ;πι·

ιμοιΐ! \ι'π· ΙίΗιπιι 1ΚΙΙ1 3§ΐ)θ8εεη8, ;ιη:ι!ΐκ;ιιι:ι 8ΪΙ. δι

ΐ|ΐιί5 ιιιΓιμίΊΐιΙιιιιι Οΰΐιιιι 3ε ΥβΓίιιιιη Ρίΐίυιη Οϋί ηο-

ιιιίιι;ΐΓί βϋϋίβηβ, ;ΐ|ιικ1 ιιππιι ΥβΓίιιιιη 3ε 1>ι·ικ εβί,

Ιιιιηε ίρβιιιη Οειιιη , 3ε Ρ.ιΐιϊχ ΝΊ-ι ΙΜΙΙΙΙ , 1Κ·ί 3ε Ι';ι-

ΙΓΪ8, 3ρυ(Ι ηυεηι Ι ιιί^ΐ'ΐιίΐπΝ ϊιι ριΊηείριυ Πϋΐιβ ΐ'ΐ-.α

^ ΥΠ-ΙΜΙΙΙΙ, (]Ϊ88ίηιί1εηι ηΠΊπηεΙ, 1;ιικ|ΐι;ιιιι νι·κ· Ρίΐίιιιη

ηιίΐΜΐιιι· εοηΓιίεηβ, 3ΐΐ3ΐ1ιεη)3 8ΪΙ. δι ςυίβ ΡίΜιιηι 0«·ί,

(|ΐιι νί,ΐιτί ηοη ροίεβΐ, ϊιικι^ίιιι-ιιι 3υ(ΙΪ6η8, ϊύειη ε$8β

(ΊΙΙΙΙ ικιιι 38ρεεΐ3ίίϋ ΟβΟ ιϋ(·:ιΙ πη:ιμΊιιι·ιιι, Ι9ΐΐ(|ιΐ3ΐιι

Ιϊΐίυιη ιηίηίικί! ρΓοΓεββυδ , :ιιι;ιΐΙκ·ιιι.·ι βίΐ. δι

ιιιιίμι'ΐιίΐιιιιι Ι'ΊΙίιπιι ιιη;ΐμίιΐ('ΐιι Ι)ι.·ί , ΐ|ΐιί \ΐ(1πϊ

ηοη ροΐεϋΐ , βρροΐΐαπ ηιιιΐίεης, (Ιιββίιηϋβη) ε$8β ιΐί-

εϋΐ ε88Ο)Ιί3 Κιΐιιιιιι, 3ε ΐνί ιικιι 3$ροεΐ3ΐιίΙΪ8 ίιιι:ιμι-

ηεηι ι>]υ8 ειι]υ8 688εη(ί3 ιιιι:ιμίιΐ'·ιιι ίρβυιη ίιιΐβΐϋςί-

ιηυ$, ντίιιΐ Κίΐϊιιιιι εβ8β ηοη νεΓε ρΓοΟίεηδ, 3η3ΐΙιε-

ιιι:ι 8Ϊ1. Ιΐΐ'ΐιι 8Ϊ ι)ΐΓι.., ιΓιι.·(ΜΐΙι.·ιιι 1'ΊΙίπιιι ιπκΙΊι'ΐΐίί :

ί>ίΐ,·>ιιΐίΐΙιΐκι<Ιιιηι Ραίιτ Ιιαίιβι νΐίαιη ΐη κίριο , ΜΙ: ίί

Ι·ΊΙί" ιίιΊΐίΙ νίΐαηι Ιι,ιΐΐιτ,' ΐιι ιβίριο4, ευηι ςαί νίΐιιιιι

8εείρίΙ 3 ΡαίΓε, εΐ ίΐίικί ιΐίεεηίοιιι : Εί ο<)ο νίυο ρτο-

ρί«Γ Ραΐτιη ', ϊάεηι ευηι νϊΐίβ ιΙ,ιΐοΓε εδδε (ΙοΓεηιΙβΙ,

3ηηΙΙιεηΐ3 βίΐ. δι ηιιΐΒ ίβίικί αυιΐίβηβ : 5ίί«( Ραΐΐτ

ΐίίαιη Ιιαίΐίΐ ϊη ίβίριο , »Ϊ€ Ρϊίίο Λΐά'ιΐ νίίαηι Ιιαίιεη

ΐη ίβ'φ»ο , <Γι$8ίιηί1ειη ε8^εηΐ!3 Ρ;ιΐι·ί Ρίΐίιιιη 38$ε-

νεΓβΙ, βΐ, ίΐ» υΐΐ (Ιϊι-.ϊΐ, ηβΙκίΓβ δε Ιεδίεΐυτ, 3Π3ΐΙιβιη3

δ'ιΐ. ΜαηΊΓι;8ΐιιιη βηΐηι 681, ειιηι νίΐβ ςιιηηι ίη ΡηΙΐΌ

ϊηΐεΐΐϊβίιιιυδ, εδδεηΐί» $Ίΐ, ηβεηοη εΐ ϋηϊβοηίΐϊ νίι»

ςηαϊ Ά Ρίΐηε 8βη'1α 05ΐ' ϊηίεΙΙΪΒβίιΐΓ εβδεηΐϊβ, ρβηϊ-

ευΐ.ιιη Ιιβηο, «£, εδδεηΐϊχ ευηι εδδεηΐϊ3 δίιηί1ίΐυ(Ιί-

ηειη ίη(11ε3Γβ.

XI. δι ΐ| ΙΙ'ΙΜ ί · ί:ι ιΓκ (Ίΐΐι'ΐΐί ίΐΐιιηι :ιιι,ΙΊι·ιι > : ('.χνπ'ίί ιηβ

)·Ι ;;,·»ί(ΐί ΐίΐι', ιΐιΊίαιι ιηβ ηοιι 3)1 ι'ΐιιικ1(:ιιι . ί Μ πιιιιΐιιΐιΐ

ε$8βιιΐΪ3ΐη Ρ.Ί ι ίιΐΓΐν ρυΐεΐ : &ε<1 ΐ(1εηι εί$ε ϋίεαΐ,

» Κ Αέγο,κν. · ΟΙΙΓ. χαΐ θεός. » ΟαΙαί. ι, 19 » Ιοβη. ν, 26. · ΙΟΜ. νι. 57.
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ηΐί, ΙΛ, οτεανίΐ η?«, Ιβηηιιηιη Ι'ΊΙπιιη δϊηε ιιΙΙ;\ ρ.ΐδ- Α γεντφ με, τω, Ιχιισέ με, ως μη λίγων τον Γίδν

βίυιιο ρι-ΗΌιΙιπιι οχ (1ιιο1»ι>8 ΠΓΐδ νοε.ι1)ΐιΐϊ$ εοηΠ-

16118, ΓΙ Ι'ι/Πί ι)!Γ. ΓΙ , <Ιι ιΐΐΐίΐ Ιίΐβ, $β(] Π VII [ !1 ΓΙ! 1! ι (ΙΐΙΙ!-

1»χ3(,ηοηΐΊ1ίιιιη 3ΐΙ1πη3ΐΐδ, ειι]ιΐδηιθ(Ιί ρίιιηι ηοΐιίδ

6Χ ιΐιι.ιΐιΐ» ίΐΐίδ \:ΗΊ|ΙΙ:Ι:, 80ΙΙ8ΙΙΠ1 δίΐρίΟΜίία [!:ι;!ί.!ι!,

.ΐ],:ιΐ!ιι·ιιιη $ΪΙ. 5ί (]υΐ8, Ρϋίο δίκιπι Γΐιιιι ΡαΐΓβ δβοιπι-

ιίΐΐΐίΐ 68861)113111 >ίηιιΙίΐ ιΐιΐϋι,-ιιι Ι)Ωΐ)Ί$ Ιΐΐί \ί ΙΊΙ18 ίηιΐί ·

€3ΐιΙβ : ,Ν,Μ'ί'ϊ ΓΐΐίΊ.'ί ΙΊιΐιΊ- νίίαιιι Ι/αΙπ-ι ϊη ίΐίρίο, ίϊ€

βί Ι'ΊΙιιι ιΐί'ΐΐίι ΐ'ϋιΐιΐι Ιηιί',ΊΊ' ϊη ίβίρίο ; εαιη ΥΟΓΟ βίιηί-

;ίηΐι1Ίΐ!Γΐιΐ,Ί|ΐι:ΐ! ίηβοΙίοιιε ροδίΐα, Ιιί$ ν·6ΐ·1>ί$(] οεβη Ιο:

Πΐί.ίΊ Η/.",·;), · ι-,ιίίΐι Ραίετ (αοϊΐ, «α ει Ρϊΐίΐΐί (ίιηίΐίΐετ

Ι'ιΐιίι ', &οΐ3ΐη Ιιαηο αοιίοιιίχ 858 βίιήίΠίικΙΐηβιη

ΓΟΐιι'ι'ιΐΓΐι',, ;ιΐ!ί'ΐ:ΐ)ιι, ΐ|ΐι;ι; ;π! >'^·ιιΙ ι.ϋΐι Η|»'«:ι :ιί, ιρι;»

φν |ΐι.(·ι·ϊ|ρΐιιιιιι Ιίι'ι-ί ΠΟδίΓΧ ( ;ΐ|ΐιιΙ 681, Ρϊΐίο Μΐίι-

ΙΓ:ι!ι;ι(. 1:ιιιι|ΐι:ιιΐί :Ι·|(:ΙΊΙ:Ι \ Η:ι, Ι|ΙΙ:Γ ίιι ΡίΙΠδ 30 ΓΊΙιί

τδν άπαθώς τέλειον εκ των δύο ονομάτων, του, ίκτισέ

με, κα\ του, γεννηί με, χτίσμα μόνον ομολόγων, χαί

μηχέτι υίδν, ως παραδέδωκεν ή Σοφία εκ των δύο

εύσεβώς την Εννοιαν · ανάθεμα Εστω. Κα\ εϊ τις, του

Υιού την μεν κατ' ούσίαν πρδς τδν εαυτού Πατέρζ

ομοιότητα ή μϊν αποκαλύπτοντας δΓ ων φησι· "Ωσχερ

γαρ ό ΠαΗ>ρ ζωην ίχει εν ίαντφ, όντως χαί τω

Τ1ίϊ> ίίωκβ ίωήν ίχειν εν έαυτφ ' την δ£ κατ'

ένέργειαν δι' ων παιδεύει· "Α γίψ αν ό Πατίιρ

ίΐοίτ}, ταύτα χαί ό Υίύς ομοίως ποιεί · μόνην την

χατ' ένέργειαν ομοιότητα διδούσης κατ* ούσίαν, ή

εστί τδ κεφαλαιωδίστατον ημών της πίστεως, άπο-

στεροίη του Υίού, ως έαυτδν άποστερών της εν γνώ

σει Πατρδ'ς χαί Υίοΰ αιωνίου ζωής · ανάθεμα έστω.

εοπδ'ΐδΐίΐ, δώρδίιπι ρπναιίδ, αηαΐΐιειηβ βίΐ. Κα\ εΓ τις, εις Πατέρα χα\ Υίδν πιστεύειν έπαγγελ-

λόμενος, τδν Πατέρα μη ουσίας όμοίας αυτού λέγοι

Πατέρα, αλλά ενεργείας, ως βέβηλους χαινοφωνίας

χατά της ουσίας του Υίοΰ του θεοΰ φθέγγεσβαι τολ

μών, χα\ άναιρών τδ είναι αληθώς υίον ανάθεμα

Εστω. Κα\ εΓτις Υίδν δμοιον χατ' οΰσίαν νοών εκεί

νου, ου καν νοείται ιιίδς, ή ταυτδν λέγοι τω Πατρ\

τδν Υίδν, ή μέρος του Πατρδς, ή χατά άπόρΊΙοιαν

και χατά πάθος, ως σωματικούς υίούς, τδν έχ του

άσωμάιου Πατρδς άσώματον Υίδν ύποττάντα, ανά

θεμα Εστω. Κα\ εΓ τις δια τδ τδν Πατέρα μήποτε

Υίδν νοεΐσθαι, χα\ τδν Πδν μήποτε Πατέρα νοεϊ-

σθαι, ϊτερον λέγων τδν Υίδν παρά τδν Πατέρα, δια

τδ τδν Πατέρα Ετερον είναι, χα'ι τδν Υίδν, χαθώς

*Α.ΛΛος εστίν ό μαρτύρων περί εμού ·

δί (|1ΐί$ ϊιι 1':ιΙΠΊ!ΐ :»(· Ι'ΊΙιιιιιι ι·ιπ1ι>π; $686

Γ:ι(ιπι! Ι10Ι1 8Ϊΐηί1Ϊ8 πιηι Γιΐί" 698611(13! (1ΐε3( 6586,

Μ'ΐΐ 30ΐΊθηί3, Ι:ιιιι|Μ·.ιιιι ρΓθΓαη3$ Μ ιι·ιι ιι) ηθΥΪΐ3ΐ68 *

ιΐι' Ρΐΐϋ 1>ι ί 6886ΙΙΙΪ3 ρ|·(ΐ11ϋηΙ'|3Γ6 ίΐυ$ΙΙ8, 61 νι·ι ;ιιιι

Ρίΐϋ ρΓορι·ί6ΐ:ιΐ6ΐη ενϋΓίεηβ, αηηΐΐιεπια $ίΙ. δϊ ηυίβ

ίίΐϊιιηι «ίηπίοηι οδβεηΐΊ» ίΙ!ίιι$ ίηίοΐΐίςοιίδ, ου]υδ Ιί-

Ιίιικ ϊηΐιΊΙΊ{·ίΐιιι·, νι·Ι ί(1οηι ρι·θΓ8ΐιβ ουιη ΡαΐΓβ ΡΠϊυηι

«886 ιΙΐΓΐιΙ. νΐ'Ι Ι';ιΙι ΊΝ ρηι·|Γΐιι, νβΐ [ΐΓοΙΙιινίΐ) ι|ΐιιΐιΙ;ιιιι

36 Ρ388ΙΟΙ16, ΟΟΓρΟΓϋΟΓΙΙΙΙΙ ΙΙΙ^Ι.ΙΙ' ΓΐΙΐιΙΠΙΙΙΙ, ΪΙΙΓΟίρο-

η.'κιιι :ι!ι ΊηεοΓρΟΓβο ΡαΐΓβ ρι·θ(1ϋ88β Ρίΐϊυιη 388(Τ3ΐ,

:ιιι:ιΐΙιΐΊη:ι 8)1. δι (|υ'ΐ8, ρΓορΙβΓεα ΐ|ΐιιιι! ιιυι]ΐΐι· 1';ιΙι·Γ

Ι-ΊΙίιΐί, ιιι·(|ΐιι: Ρϋίυδ 688βΡ3ΐ6Γ ίιιΙιΊΓιμιιΙιιι· ιιιιΐ|ΐι:ιιιι,

.Ίΐίοπιηι η Ι';ιΐι·<; Ρϊΐίιιιη 688β (Ιίοβηβ, βο ςαο<1 ιιΐΐιτ

ι! Ρ;\Ιΐ!Γ 30 ΡίΓιιΐδ, ιιΐ ιΓκΊ πιιι βδΐ : Α//Μ8 βί/ ηηί Ιέ- „ εΓρηται ·

ιίιικιιιίιιηι ρβτΐιίύΐΐ άβ ηιβ ' : ι ΙΙΊΙΙ : Τα,ιίιιΐιΐηίιιιιι χαΥ, Μαρτυρεί γαρ, φησ'ιν, ο' αέμψας μκ Πατι\ρ ·ίΙιιιιοηιιΐΗΐ

ΐαΗι'ώβΐ ι/ΐίί ηιίβΐί ηιβ Ι'αΐ,τ ν : δι ςιιίδ,ίη(]υ3ΐη, ΡΓΟ-

ρΐ6Γ ρί.πιι ίΐίαιη ηυχ ϊιι Εεο1β8Ϊ3 εοηείρίΐυΓ ρβΓϊΟ-

ΙΙΜΓΙΜΙΙ ΡαΐΓΐδ :»· Ι'ϋιΊ μηορΓίοΙαΙοιη, νεπίιΐδ ηι· ί(Ι<·ιιι

ηιιιηίηο ευιη Ρ:ιΐι·ι: Ρίΐίιιβ ίηΐεΙΓι^3ΐυΓ , άίδδΐιηϋβηι

0880111)3 Ρ31ΓΙ8 6886 ΡίΙΪΙΙΠΙ «Ιίι ,ΐΐ, 3Ι)3ΐΙΐβΐη3 8ΪΙ.

δί ηυϊβ ΡβίΓβιη υηί^βηίΐί Ρίΐίϊ ίη ΐβηιροτβ ρΐίΓοιη

ΓαΪ886 δϊ1)ί ρ6Γδυ3(1β3ΐ, ιΐι'φιι' :ιιιΙι· ΙΙ·ΠΙ|ΙΙΙΜ 0(ΙΙ116,·36

κιιρΓ3 Ιιιιιιΐίΐιΐίΐιιι 0111)1^111 (Όμίΐ;ιΐ)ΐ)ίΐι·ηι, υηί^βηίίαιη

1Ί1ΪΙΙΜ1 3 Ι'ϋΐπΐ δ1Π6 ιΐΙΙ.Ί ρ38δίθυβ (Ί Γ(!.α 6886 |ΙΓ(Ι-

ΊιΐΓΐιιιιι, 1;ιΜ(|1ι;ΐ)ΐΙ 3ρθ8ΐθΙίεΐ1ΠΙ (Ιιι^πιΐι ΙΓ3ΙΙ8£Γ6-

(ΙίβηΒ, ηιιοιΐ :ι Ρ;ιΐΜ·, ΡίΙίθ(||ιι· ΐ6Π)ρθΓΪ88ρ31ϊυηΐθηΐηβ

Γβ]ίείΙ : Ιιοε νβΓΟ ποβ ΓκΙβΙΊΐβΓ βιΐοοβΐ : Ιη ρήηή-

δια ταύτην την ευσεβή εν τί) Έχχλησία νοουμένην

ιδιότητα των προσώπων, Πατρδς μεν χα\ Υίοΰ, δε-

διώς, μήποτε ταυτδν νοηθϊ) Υΐδς Πατρι, άνόμοιον

λέγοι χατ' βΰσίαν τδν Υίδν τω Πατρ\, ανάθεμα Εστω.

Και εΓ τις εν χρόνω τδν Πατέρα πατέρα νοοϊ του

μονογενούς Υίοΰ, χαί μη υπέρ χρόνους, χα'ι κατά '

•πάσας άνθρωπίνας εννοίας πιστεύει τδν μονογενή

Υίδν εκ του Πατρδς άπαθώς ύφεστάναι, ως παρα

βαίνων τδ άποστολιχδν κήρυγμα, χρόνους μεν περί

Πατρδς χα\ Υίοΰ παρωσάμενον, πιστώς δε ημάς

παίδευσαν τό· 'Έν άρχϊ\ ί\γ ύ \ύγος, χαί ό Λύγος

ην αρύς τύν θεύν, χαί θεός ην ό Λόγος, ανάθεμα

Εστω. Και εΓ τις τδν Πατέρα πρεσβύτερον χρόνωρϊο α'ιιΐ \\Ί·Ι>ΗΙΙΙ, βί \ετΙινηι ΐταΐ άρπα ΙΙ,ΊΚΙΙ. βί

θεια ιταί \ετ\)ΐιηι " ι βιιαίΐιοιη.ι ,-,ίΐ. δί ςιιίδ ΡηίΓοιιι ρ λέγοι του εξ εαυτού μονογενούς Υιού · νεωτερον &

ιιιιίξοίΗΐο, ςυεπι ρΓοϋιιχίΙ, Ρίΐίο ΐ6πιροΓ6 βηΐβπο- χρίνφ τδν Υίδν του Πατρδς, ανάθεμα Εστω. ΚαΙ εΓ

ΓΙΜΙΙ «δδβ ϋίεαΐ; ΡιΓιυιη ν6Γθ ΡαΐΓβ .Ίιιιιίοιπιι : 3Π3-

Ιΐΐ6ηΐ3 δίΐ. δί ηυίδ (6ΐιιροι·'ΐ8 6*ρ6Γΐβηι υιιίξοηίΐί

ΟΐΠδΐί 3 Ι';ι(ι ι' ρΓθεβ(ΙθΙΙ[ίδ, Ιΐ}·ρθ8ΐ38Ϊηΐ 3(1 'υιμΓΐι)-

Ι3ΐη Γ'ΙΊ 6886ΐιΐί3ΐη ι·ι·!Ί·ι·.ιΐ, ;.ιΐιΐ|ΐι;ιιιι Υίοπάτορα, Ιιοε

081 ΠΙίοραΐΓΐΐη, 3ρρβ1ΐ3Ι18, :ιιι:ιΐΙΐι·ιιι:ι είΐ. δί (|ΙΗ8

δθΐ3 ρθΐ68ΐϊΐ6 ΡαΐΓβΠΙ ΜΙιίμιΊΐΊΓΐ Ρίΐίί, 11011 ρθΐ68ΐ:ιΙβ

Κ'ΐηΐΐΐΐ, βί 68861)113 6886 (1«ΙίΐιΐαΙ, Ι:ιιι<|ΐι.:ιιι δθΐ3Ι» |ιο-

!.·-1,ιΙί·πι υβυΓρβΠδ, 61 (.-(ΐιιιιιιιιΐίπιι εί ΓΙΙΙΙΙ εΧΐ6ΓΪ8

ορ6ΓίΙ)ΐΐδ (•(ΐιιιΙίιίιιιΐΓΐη ι π'ίιϋ«·ι^, ιιεηυβ ςοΓΐιΐ3ΐιυιη α

. ν, 19. « ΓΓίιη. νι, 10. · ίο»η. ν, 32. »

τις τδ άχρονον της του μονογενούς Χρίστου εκ Πα

τρδς υποστάσεως επί την άγέννητον του θεοϋ

οΰσΐαν άναφέροι , ως υίοπάτορα λέγων , ανάθεμα

Επτω. Κα\ εΓ τις εξουσία μόνη τδν Πατέρα λέγοι του

μονογενούς Υίού, κα\ μη έξουσί^ ομού χα'ι ουσία

Πατρδς μονογενούς Υίού, ως μόνην την έξουσίαν

λαμβάνων, χα\ κοινοποιών αύτδν πρδς τα λοιπά ποιή

ματα, κα\ ου λέγων αληθώς εκ Πατρός γνήσιον Υίδν,

ανάθεμα Εστω. Και εΓτις εξουσία χαί ουσία (·ί!))

. νιιι, 28. · ]ο3η. ι, 1. · Γ. παρά.

(49) 1\<ί'ι εί τις εξουσία χαί ουσία. Ροκίΐ'ειηιΐδ

ΐι· »η5ΐ1ιι·ιιι;»ιΊϊΐιιιΐ8 βρυιΐ ΙΙίΙαί'ϊυιιι ιιυιι

<]ΐιί 8ΪΠ6 (Ιιιΐιίπ Ιι.·«ι·6ΐϊευ$ 681, ςυβίβηυβ

ιί«1οιιι 6$ί>β Ραΐπ Ρίϋυιη ηε£»1 : Ιιοε 6$1 όμο-
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λίγων τον Πατέρα Πατέρα του Υίοϋ, όμοούσιον δε Α

]} ταυτοοΰσιον λέγοι τδν Γίδν τω Πατρ\, ανάθεμα

ϊστω.

Καΐ εΐαίν οι Οπι,γράψαντες Βασίλειος, Ευστάθιος,

Ύπερέχιος, Λητόϊος, Έορτιχδς, Γυμνάσιο;, Μεμνό-

νιος. Ευτυχής, Σευηρίνος, Ευτύχιος, Άλκιμήδης,

Αλέξανδρος. Οΰτω πιστεύω [και] ως ϋπογέγρα-

«ται, χα'ι δι' υπογραφής ομολογώ.

Έχ.1ηρώ0η τώτ περί ΒασίΛειογ χαΐ Γεύφγιον ό

ύχομν-ηματισμός.

ΙΊιΐΐΌ 1<'ίΙπιιιι \6Γ6 ϋΐΊιιιη 6δ$β ρΐΉύίεαηβ, ηηβΐΐιβηι;»

δίΐ. 81 ςιιΐδ ΡβίΓβηι, ροΐεδίαΐβ χίιηιιΐ ο! βιιηδίαηΐϊα

Ρίΐίί ΡαΐΓβηι 3§δεΓβιΐ8, οοηδίιΐΐίΐηηΐίίίοπι 859 νο'

6]ιΐ8(1ειη οιιιιι Ραίπε 8ΐι1>δΐ3ηΙίχ Ι-'ίΠιιηι εδδο ιϋεηΐ

ίΐιΐίιΐΐιυιη» 8Ϊ(.

δυββεπρδεΓβ Βαδίϋυκ, Ειΐδΐίιΐΐιίιΐδ, ΗνφοΓοεΙπυδ,

Ιχ(.Ίοίιι«, ΗβΟΓίίειίδ, <ϊ_γιηη:ΐ8Ϊιικ, Μοιηηοηίυδ, ΚιιΐΥ-

εΐιοϋ, δβνεπίηυβ, ΚιιΐΥΐ-Ιιίιιχ, Λΐΐ'ίηιοιίο*, ΛΚ·χ;πκ1οΓ.

Ιΐ;ι ιτΐ'ιΐο, ιιΐ χιιρπι κιτίρΐιιηι οδΐ, ο Ι ρι:ι· 8ΐι1>δει·ίρΙϊο-

ηεπι ρροΠίβοτ

Βαιΐΐϊί αε (ΐβοιφϊί εί ίοάοϊηηι ρπ>/β*ιί(ΐ.

ΪΚ. Τδ ττ,ς ουσίας δνομα (50) γυμνώ; μεν εν Πα- XII. δυ1)δΐ3ΐιΙΪ8Β ηοηιβη ηιίηϊηιε φΐί(1ειυ ίρδυιη ίη

ούσιον, ηβηυβ ταυτούσιον βδββ, «ΙοΓπιίι. δβ(Ι όμοού- ρυσίω νβΓΟ βΐΐαηι υΐηηυε δίίβηΐίιιηι. ΡκκΙβΓββ Ιιοο

σιον ρι·ιιρΐ(!η·3 η-ρηιΐίηπ 3 8β ρηοΓεδϋί βιιηΐ δβιηί- Β ίρβ» ιιιιιηιτο, δΐιΐι Ιίιιεηι ;ιίΙ, 1·ΊΙιιιιη άκούειν του

__:.... _..· 1..· «....· .·_..· 1. ,_ Πατρδί, κα\ 0-ουργεΐν τω Πατρί, αυιοαίΐατε, ηοΰ

εδ( υίιαίΪΓι',, ίΊ ηιίηί»ί>·ατε Ραίπ. Ιίειηςιιβ ηιιιιι. 18

Ρ;ιΙβΓ (ΙίοίΙιΐΓ αύβεντικώς ποιεΐν, Ρίΐίηβ ουκ αϋθεντι-

κώς, άλλ' ύπουργικώς. 0_ιιθ(1 ηβιιιο ηίδί Λπ«ιιυ»

ιΐίχι'ηΐ. Ί'ιιιη ηΐηφίι: 3θΎεΓδΐΐδ Αηοιηοβοδ δοΐοδ (1ι$-

ριιΐ31, ςιΐίίηι την νυν έπιφυομένην αΐρεσιν νοεαΐ, »Κ~

ρετ εχοτίαη Ηαταϊηι, ιιΐ ηυηι. 13 βυείοπίδ ίρίοβ και

νούς αιρετικού;. Ιΐί'ΐη ιιιιηι. 15 €οηδ13ηΙιιιιη

ηΐ3£ΐιορει·6 <·οΙ!ηιΐιΙ:ιΐ, φΐο<1 ΙΊΙίιιιη Ρηιρϊ ρι.·ι· ΟΙΙΙΙΠΑ

$Ίιηί1βηι βδββ ρι·οηιιηΙί3νβπΙ, «1 ηο$, ίιΐφΐίχηΐ,

ΐ/ΐοίϊπ ιΊ'ΓιΙίιηιιχ. 1ΐ;ιιχ· 3111 Ο3ΐ1ιθ1ίευδ 3ΐι "

Ιι.-ιΐιίΐιΐδ 681 Οοιίδίαηΐίηκ, .'ΐιιΐ οίΐΐηοΐίοιιιη ΊΐίικΙ

(Ιο^χιιι, δίηβ ιιΐΐπ εοη8ΐιΙ)8ΐιιηΐί3ΐίδ ιηεηΐίοιιε ϊ'ιΐίιιιπ

Ι'ίΙΪΙΊ (ΙΐΐηΐΒΧαΙ δ'ΐΐηΙΙΐ'ΙΙΙ 6886 $Ιΐ1)δΐ3ΙΐΙί3 ? ΜΐΙΙΙφΙΙΙΙΙΙ

ί(] Ερίρΐιαηίυδ 8επΙ>ει·6ΐ (α). (,)ιι;ιι·ΐ! Γπΐδίπι Ηηειοηιιβ

οιηηεδ ;ιι1)ίΐι·;ιΓι δΐιηΐ, Ικιτ ΕρϊρΙι:ιηϋ εδ8β, ςυν

ΐΐιηΐ Β3δίΙίί 3ε δεηιίαι-κιηοπιιτι. ΟιχκΙ ηυχίβιη ι:·ιιι

εβΓίο 3 ηοοίδ (ΙβηιοιίδίΓαΙιίΙιΐΓ, ηεηιο ιιι. π:Γι·;ι^:ιπ'

ροδδίΐ, ηί$ϊ ςιιί ιηει·ί(ΙΪ6 Ιιι<·.··ι·ο ηι-^τΐ. Ι^ίΐηι- ηη-

ΙΙΙΙΊΌ 1, δΐΐΐ) ΙίΐΧΊΙΙ, (Ιΐΐ.ΐίί Κε 6ρί8Ιθΐ38 Μΐ1ι]ί<·ι·ΙΟ

ρΓοΓιΐι·ΐ;π·; υηηιη ΒϋδΊΙϋ, ;ιΙΐ(·ι·ηηι Ι.,ι^ίΐϋ αε ϋβοι·ρ:ϋ

ίαοιίίεεηί, εχίεΓΟΓίιπιςιιε δβηιί»Γΐ3ΐ)θΓυπι. 11ίΐι·υιιι

ρΐ'ίοΓ 3 ιπι:η. 2 :ιιΙ 12 ιΐδφιε 8υΙ)1εχ'ιΙιιΐ'

ιιιιΙΐΛ 3)ΐ3 681, ιιίϋί ΐ|ΐι;ι·. 3ΐ> Ιιοε ίρ8θ η. 1!

8(:ι]ΐιΊΐιιι·. (,ηιοιΐ 83ηβ ('ίΐΓΐι ηιχ|ι.-^.:ηι ΙΙΙΙΙΙΧΜΙΙ Ερί-

ρΙι:ιιιίνΐ!> ίρδβ δίξΐιίϋεβΐ, ι|ΐιί ηιιιιι. 23, ροδί Ιοιι§:ιιιι

ίΙΙ.ιιη άί8ρυ13ΐίηιιι:ιιι 3 12 ηυιηβΓη ρι·ορθί>ίΙ:ιηι, ίι»

ΙιχρΓιΐιΐΓ : Αδται αϊ επιστολαι μετετάγησαν πρδς τ6

εΐδέναι £καστον ιών φιλολόγων, εΐο. Ηικ ρυττο

Ερίείοΐα α ηοί>ί$ ///> αΐΐεχια αιηΐ, βίε. ΕΓ^Ο ρΐυτεβ

3ΐιΙβι·6δδβΓΐιηΙ ερίδίοίχ. Οιιχηαηι ,ιιιίειη :ι!ΐι·ι:ι 6δ(,

ηίδί ΪΙΙ3, ΐ|ΐι:πιι ΪΙίχΊιηιΐδ, φΐ;<! 3 ηιιιιι. 12 3(1 23 εχ-

οΐυβίτβ εοηΐΐηεΐυΓ? Ιΐ;ι ρποΐεείο $εδβ τεδ Ιΐ3ΐ)βΐ.

Ι^ΐιπιΐ'ίοπιιιι ε3 (ΊΐΙρ:ι Ι'ιι'ιΐ, ΐ]ΐι'ι ρποπ βρίδΙο!% δγ·

ιιηιΙί(::ι; ϋΐιΙ^>Ί·ΊΙ»Ίΐ«Ι;ι Ιιιιτ ρυΐ3ΠΐηΙ ΟΐηηΪ3 : Έπλη-

ρώΟη των περ\ Βασί'λειον καΐ Γεώργιον ό υπομνη

ματισμός, ^(ιιιιιΐ εδδβ Γίΐίδυιη, ιιιιιιιιι ίΐΐιιιΐ :ιι·^ιι-

χ_ΥΐχχΓιι·:ι ϊΐΐϋ

9π.ιιιί, ι/ΜΚ) ραΐ' Γίτίη Ηα}νι εηιιηΐΐαΐϊοηειη αιΐ'χΐηηΐία

ρτϊοτ ΐη!ίΊΐ!ΐΐ<ΊΊ?ΐΗΓ, ιμιιιιη άηο ίιιίεΓ χε ραΐ'Ιίΐί εαβηΐ,

·Λ<Ι ΙΙϋ:ιι·ίιΐ8. Τιιι» φΐοά Ραΐτβί ίΐΐί, ηαϊ Ρααΐηιη

8αηιοίαΙεηιιηι Ιιιι-ηΐκΗΐιι ρτοηνηΐίαηιιιΐ, εΐίαηι Ιιο-

αιοΗίίοη π)(οεταηΐ , ι/ηία Ι>,Ί· Ιιαηΰ νηίίΐί εαεηΐϊα

κΐ(!ίΠΐ/ΐίΐίίυι«·ΐΜ, ίοΙίΙατΪΗηι ιιΐιριι' ηιιίίΉΐιι ίίΐίϊ εαβ

Ραιηιη εί ΡίΙίΗΐη ρηηΐίαιίιιιΐ. ΡοδίΓειηο ςυίβ ηο-

τυιιι, ΧΙΊ: ίη δεΓίρΙυτίδ ιΐδΐίΓρβΙυιη Ιιοε νικ-ιΙιιιΙιιΐΗ

<·Γ;ΙΙ. ΟιΓιΙιιι^ υιηηίουδ βΓυϋίΐβ Ιΐίΐιιπιΐδ ΟΙΊΊΙΠΊΙ.

Γ ιι ιιι (Κ· Γ6 ίρδ3 ευιΐι €3ΐηοΙίε'ΐ8 εοη86ΐιΙΪΓ6

Γ, ιΐε νοοβ ιΙιιηΙ;ι\:ιΙ ϋίδδίϋεΓβ, ρΐιιπιηιιιιι

α βαηεΐΊ$ Ι'.αιίΙιιΐΛ εοιηηιβηόβΐί, 3ε ΡΓΟ Οπίιοιίοχίβ

(ικιρπίΐιΐιΐΐΐΐΐΐ 3^'ΙΙΪΙ'ΐ δαΠί, 111 6Χ ΙΌΐΙι'ΙΙΙ Η113ΓΪΟ ΓΟΙ1-

^Ι.ιΐ. ()ιιίη ο ι Αΐΐιηιοδίιΐδ 111). Οε ίαηοάΐ» Ατίηι. ΐί

8ΐΙεακ. (Ιο ΠΙίδ 113 Ιοφ,ιίΐιΐΓ : Πρδ; δ'ε του; άποδεχο-

(λένηυς τα μεν άλλα πά-Λα των εν Νίκαια γραφέν-

των, τ.ερΧ δε μόνον τδ όμοούσιον αμφιβάλλοντας,

μη ως προς εχθρούς διακεΐιθαι · χι\ γαρ καΐ ημείς

οΰχ ως τιρδς Άρειομανίτας, ούδ' ως μαχόμενους (

πρϊς τους Πατέρα; ένιττάμεθα, αλλά ώ; αδελφοί

ιιρος άδ-λφούς διαλεγόμεθα , την αυτήν μίν ήμΐν

διάνοιαν ϊχοντα;, περ'ι δε τδ δνομα μόνον διστάζον

τας, βίε. 0\ι»ηφΐ3ΐιι δΐιρειΜοΓ ϊΐιβίηβηιβίίβιηϋβ Λι·ί:ι-

ιι.ιιιι |ΐΐτΓιιΙί:ιηι ινιΙοΙιΊ. πιιιι &δδθΓΐΙ. Ρ.'ΐΐΓβιιι ποιι εξ

ουσία δοΐιιιη, δβ(1 ουσία, Γίΐίί ΡβίΓβιη βδδβ : ςηοά

ηιηιιίηο Γ.ιΚιπιι Γ-Ι βι ΐώβΓεΙίευοι. Νοφίβ εηίιη Ι'.ι-

ι. ι ϊη Ρίΐϊιιπ), φίΜίβηιΐδ Οϋυδ βδΐ 61 3ΐι ε]ιΐ8 ουσία

|ιΐ·>ι·ι·ιΙιΙ, έξουβίαν υΐΐαηι, :πιΙ ρηΐεδίηΐεηι οΐιΐίηιΊ.

(5β) Το της ουσίας 6τομα. Νοη ιηβϋίοοκπι Ερί-

|.|ι.ιιιίο !ι:ιιιι1('πι .Ίΐΐιιΐίΐ ΟΠΗ883 ίΐ) Ιιι»1 Ιυεο 3 |Ι|ΙΓ:Ι-

τίΐδ ίηΐβΓριιηείίο ; ηαιη ροδί δνηοϋίεαπι Λιιι·\Ί·αιιί

«·ιιιιι·ι|ι:ι1ιιι1ί, ΐ)ΐι;ι: 31) Ιΐοε ΙΙΙΙΧΧΊ'Ο ύβίηοερδ Γϋ'φΐΐΐιι-

ΐιιΐ', ρπιιιΐ νιιΐ^ο εοηεερΐ3 Ιεείίο 6$1, Ερίρΐιηιιίί βδδε

νιιΙι·η!ιΐΓ : ηεε »ΓιΙ6Γ 6Χ (ιΓΒΒΐίδ π»1ί(.:ίΙ>ιΐΝ, ΐ:ιιιι Ιν[)ΐ»

ΓΜ 11,15, ιριιιΐιι δεί'ίρΐίδ, :ΐι1(.Ό(|ΙΧ! 6Χ ϋθΓΙ13Γίί III-

Ιιτρ|·ι·1;ιΐίΐιΙΙι· δυδρίεΗΓΪ ρθ88Ϊ8 : 1(110:1 1ΙΟ8 Ι|ΙΜ 1:11111

Ι.;ιΙιη;ι ιΐκ 1;ικ·ιπιι> εχρΓβδδίιηυδ. Οιΐΐιΐ ('ΐιίιιι Ιιπιι

ρυδδειηιΐδ, ειιιη :ιιΙ ϋΓίεειιιη εοηιεχίιιιη 1.3- „ ιιιεηιο ε8ΐ ; ςιιοά ηοιι λ

'
'

·
ιίιι,ι, ηιιοαίΐ Ιίι:π ροΐ(.·Νΐ, 3εεοη)ΐιιοιΐ3η(ΐ3 δ'ιιιΐ, ι.Ί,

ίί φΐϊιΐ ίΐΐίι· ραιιΐο νβΐιβηιοηΐίιΐδ ιΙΐ'|η·;ιν;ιΐιιηι οεευΓ-

τεηΐ, Ί(1 ίη Νοίίδ εοη]ίείβιιοΊιιη ροΐίιιβ νίιίεβίιιτ,

ΐ|ΐι;ιι\ι δίηε Υοίοπιιη 3υεΐοι·ίΐ3ΐβ εοηιιηυηίδ ίη οοη-

Ιεχίυ ϊρδο $οΙΗείΐ3ηϋ3 ΙεεΓιο?Ουηι Ιιοε ίμίΐιιι1 ίη

Ι.;ιΐίη.< ηθδΐΓ3 ίηΐεΓρΓβίΑΐίοηβ Γείίηεηίΐιιιη ρυΐβνβ-

ΓΪΜΙΙΙ8, ΙΙΙΓ ΙΙΙ ίιιπΐιιι ^Γανίδδίιηί εΐ η ηυΐΐο αηίιηβιΐ-

ΜΤ-Ι 1ι;ρ·Ιι·ηιΙ·, 6ΓΓΟΓΙ8 3(1ΐηθΙ)6ΐ)ίΐΙΙΙΙδ, ΧΗΙΙΙΐΙφΙι: Ερί-

ρΙ)3ηίυιη ιιοδίπιηι ;ι!ι ίηνίιΐίβ οηιηί 3ε ευΐρ.ε δυβρί-

« :ιιΐιι·1ιίΐ(Τ;Γιιιιηιι>, : ηΐΊ(ΐ;ΐ! ειιίιη ρΐ'ΐιίοι Ιο ι|ιι|ιίΐ;ιιιι|ιιιιι

651. ςυίιι δι ίδΐί Μ·π|ΐ^!Ί·Ίι ΕρίρΙ)3ΐιίυδ, 8ι'ΐυί:ιπ.»-

ιιοπιιη, ηυοδ Ιι:κ· ίη ηΧΓεϋί νβΐ ;ΚΌΙ ι ιη»· ίιιιριι^ιιιιΐ,

ΐ.ιιϋοΓ βο ραίΓοηπβ εχίΐίΙεΓίΐ, ιηίηίιηεΐ|ΐΐ6 όιιΐΐιοΐ'ι-

ειι». Ιάι'ΐιΊιιι πϋιιΐ 3ΐίιΐ(1 1οΐ3 Ιι;κ·. η3ΐτ3ΐίοιιε υδ(|υβ

αϋ χίπη. 23 (ιιι^χιιΐ, ςυ»ηι δμοιον χατά την ούσίαν,

ϊά 681 δυϋ8ΐ9ΐι1ί3 δίηιίίβηι 6886 Ρ3ΐπίδ Ι'ΊΙίπη'ι : (1ε όμο-

8ει·ίρΐ3 εδί, δβ(1 εο Η&δβηΙε, ι^υ8ί]ΐιβ Ιίιι<·ι·:ιπιιιι

οεεϋδίυηβ 3 Ιί.ΐΜΐίο, :κ: η·Ιίΐ|ΐιΝ ΛΙΙΓΥΓ;Ι: εοη§η>§3-

Ιίδ εδί εοΊΐ3 : ιιι ίιιίΐ'ιο ΐεδίαηΐυΓ. Πιι.ιχκιΐιιι-χι ιΐ.ι

(1ί8ΐίιΐ£ΐΐ6η(1ιιιη (;8( : ΈπληρώΟη. (Ιΐοε βδΐ : Ηααίε-

ηιιι εμίίΐοΐα $ι/ηο(Ικα). Τιιιιι ηιιοιΐ Γΐ·Ιί(]ΐιιιιη οδΐ

ΙΓΙΙΠΙΚΙ εδί 56φΐειι(ίδ (ΙίδδβΓίΐΐίη'ιιίδ : Των περί ΙΙα-

σίλειον χαΐ Γεώργιον ό υπομνηματισμός · Βαιίΐη αο

(ίεοΓί/α α>ηιηιβηΙατίΗ$. ίΝιιχ ειιίιΐ) ΐ:ιιιι 6δΙ ορίδίοΐο,

ι|ΐι;ιχι ΙίιΚΊ ιιΙνεΓίοΓ εχροδίΐίο, ευιιι ΓΟΠΙΙΙΙ ΙΙ;ΙΙΊ·:>-

(ίοιΐ6 (|ΐι;ι; ίη ιιονβ δίπηίί εοπιροηβηίΐβ ΙΌπιπι!» ίιι-

ΐι:ι· ϋΓδαείιιιη, Υιιίοιιΐπκ, εΐ ΒαδΊΙίηιη,

3ε δοιιιίΐ)Γί3ΐιοδ ι·6ΐίςιιθ3 3εεί(1επιιι(.

ροΐιιίΐ Ιιίε ίρκβ εοηιηιεηΐ3πο1υδ ερίδίοΐ»; ίιΐίίβι· ;ι!ι

ει Οΰεκίειιΐϋΐβδ ερίδεοροδ ιηίΐΐί : ικιιη ί,ιιΐι ίΊεηι

ΥΪιΙοίΐΐΓ, (|ΐιο Υ;ι1εηδ <·ϊ Γοι-

(α) νιι1« Αηηαΐίί 3. 357, η. 22.

(?.Β. ΧίΙΙ
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\6ΐοη, νεί Νονό Τεβίβηιβηΐο βρετίε ΓερεΓΪΐιΐΓ, «εά Α

ςυοϋ εο ^ίβΐιίΠεΜυΓ, ραχδίπι βχρΓεδδυηι Ιε^ΊΐιΐΓ :

ίιι ρΓίιηίδ ίη εο Ιοεο, ίη ςυο Οειιβ Μονββπι ηιίΐΐοηβ,

βίε ει Ιοευΐιΐδ 681 : Νίι: άίαι βΐϋί ΙΜΊΚ*! : (}ιιί αϊ ',

εΐε. 0_υο(1 (1ε Ραΐηε ρπΕδει-ΐίπι (Ιίι·ίΐιιι·, ο,υί οηΐίηε

[ΜΊΐιιιΐΗ ϊιιΙιΊΓι^ίΐιΐΓ, α φι α οτηηίι ραΐίτηίίαί ίη αιΊο

«Ι ίη ίιττα ηοηηηαΐαΓ '. Ο,ιιί ηεο,υβ 3& ιιΐΐο εδί, εΐ

ϋδ ((ΐι;ΐ! Μΐιιΐ, εβυδΒ εδί ίιι 8ΐ ίιι. Υι-πιιιι ευηι 61 Ρί-

Ηυδ δίΐ εχίίδίοηδ, εΐ ϋΐιιιΐ δίοί εοιηιιιυηίοβίιιιη βοεε-

(ΐι'Γιΐ, Ραυίυδ 83ηιυδ3ΐβηιΐ8 εΐ Μαι·εβ11υ8 ;<1ι ίΐΐ.'ΐ

."«ιιιιιιί* δοηίβηΐία, φΐ;> Μ·Ι ίρΐιιιιι εδί : Ιη ρτίηοίρίο

ίταΐ Υβι-ίκη» ', βίο,, ειτοπδ οεεβδϊοηειη βιτίρϋβ-

πιιιΐ, υΐ 1>ι:ί Ρίΐίυιη νβΓβ 688ε Γίΐίιιηι ηοΐΐεηΐ ββΐιο-

*π·Γι·. 8ι:ι| εχ ίρδ3 \ €]Ίή ;ιρρο11:ιΙίυιΐ(! 3Πδ3ΐη, ΐιΐί

αΊχίιηιυ, 3ΐτίρίεηΐ68, Ρίΐίυηι Οβί νοε3ΐ>υΙυηι, ιμιοιΐ

3ΐ> οπέ ρΓοοβιΙΐΐ, βε νοεειη ηοηιίη3Γί νοίυοπιηΐ. 01) Β

ίιΐ ΡηίΓεβ ίΙΓι, ςιιί 1':ιιιΙιιιιι δαπιοδβίβηιιηι ι1;πιιπ;ιπιη!,

(·1> ΐ;ι!ι·ιη ίηΙιΤΓθ«ΛΐίαιιοιιΙ;ιιΐ), πι Ι ίΐίιιηι δΐιοδίδίβη-

Ιβιη, εΐ εχ$Ϊ8ΐεηΐ6πι, ει ευηι (|ΐιί οβί, ε&δε ϋειηοη-

8ΐΓ3ΓβηΙ, ηοη «ιιΐοηι νικ':ι1ιιιΙιιιιι :ιϋ(]ΐιιΐιΙ , Ρίϋιιηι

5ΐι))^1.ιιιΐί:ιιιι ιιΐ νιιΐ'.ιπ'ΐιΐ ;ιι1ι1ιΐί·1ϊ δΐιηΐ : ψιιι δΐιΐ)-

κΐ3ηΐΪ33 βρρείΐαΐίοηε Ία (]υο(1 ρεπ βείρδυιη εΐδίδΐίΐ

.ιΐι εο ((ΐι<κ1 ρι·ι· 86 ηοη οχςίϋΐίΐ βΐίηιιο (Ιίϋπ-ίηιπιβ

βρρ»Γ3Γ6ηΙ. Εΐοηίηι νπι-αίιιιΐιιηι ρετ βεδβ ηοη δυ!)δί-

$ϋΐ, ιΐ'Μ- 688β ϋεί Ρίΐίυδ ροΐεδί. ΛΙίοηυϊ ρΐυτεβ

«πιπί Ικιε ηιοιίο ΩΙίί Οεί.Ν3ΐιι Ρ,ΙΜΊ- ιιιιιΐΐα οηιηίιιιιι

ευηΓβδδίοηε Ρίΐίο Ιοευΐυβ β$(, πΐ ευηι ϋίχίΐ : /·";'«<

ΙίηΐίΐιιιΐιΉΐηιη ; ϊ'ίαπί Ιαιηίηαηα; ΓηιΊιιΐΊΐΙ ίεττα '· ,

εΐι:. Ιίειη : Ραώαιηιιε ΙΐΗΐιιίηαιΐ ". Ιιβυυε Ριΐίιιηι

α\ ΚαινΤ) ου κείται Γράφι), όνους δε πανταχού

φέρεται · καΊ πρώτον άφ' ων & θεδς πέμπων Μωϋσέα

εΓρηκεν · Οντως έρεΐς τοΊς νΐο'ις ΊσραήΛ · Ό ων, ως

έπ\ του πρώτως νοουμένου Πατρδς, εξ ου Λάσα χατριά

έγ οϋραγφ χαΐ έχΐ γης δαμάζεται, 6 μήτε Ικ

τίνος ων, και τοις ουσιν αΓτιος ων. Επειδή δε χαΐ

Υίός εστίν 6 ων, ϊλαβε δε άπδ του κατά Ίωάνντ,ν

Ευαγγελίου λέγοντα , ΈΓ άρχϋ ^κ ό \όγος, άφορ-

μήν εύρατο Παΰλος 6 Σαμοσατεΰς καΐ Μάρκελλος,

ούκέτι Οέλοντες λέγειν τδν Υίδν του θεοΰ Υίδν αλη

θώς, αλλά ά-δ του Α.όγος ονόματος άφορμήν λαβόν-

τες, φημί, εκ στόματος (ίήμα κα'ι φθέγμα ήδουλήθη-

σαν ειπείν τδν Υίδν του θεοΰ, ' ήναγκάσθησαν οι

Πατέρες, οί κρίνοντες Παϋλον τδν Σαμοσατέα, ίτΛ

τω τοιούτω έρωτισμώ, ίνα δείξωσιν, 8τι 6 Υϊδς

ύπόττασιν Ιχει, καΐ υπάρχων έστΧ, κα\ ων εστίν,

,οΰχ\ δε ρ*ημά εστίν, ούσίαν είπιΐν καΐ τδν Υίδν, την

διαφοράν του τε καβ' έαυτδν ανυπάρκτου κα\ του

υπάρχοντος τ(7) της ουσίας ονόματι έ-ιδεικνϋντες.

Τδ μεν γαρ ρ"ημα καθ1 έαυτδ άνΰπαρκτόν εστί · κα\

ου δύναται είναι Υίδς θεού, έπε\ πολλοί γε ούτως

ΐσονται υίο\ θεοΰ. Πολλά γαρ & Πατήρ ομολογείται

λάλων τψ Υίώ, όταν λέγτ)· ΓετηΟήτω στερέωμα,

Γε*·ηΟήΐωσαγ φωστήρες · Έξαγαγέτω ή γη· καϊ·

Πβιήσωμετ &νΟρ<ύκοτ. "Ωστε ό Πατήρ τφ Υΐφ

λαλεί. Κα\ οί μεν λόγοι του θεοΰ ους λαλεί τφ Υίω,

ουκ είσιν υίο£ · 6 δε Υίδς, πρδς 8ν λαλεί 6 Πατήρ,

μετά των 4λλων εύσεβώς καλείται άρτος, κα\ ζωή,

καΐ άνάστασι;, Ιτι χα\ Λίγος ονομάζεται· επειδή

Γ ;ι1ΙιΐφΐίΐιΐΓ. ΡοΓΓΟ ίΐΐί ίρδί $6πηοη68, ηοίϋιΐϊ Λ έρμηνεύς εστί των του θεοΰ βουλημάτων. "Ινα μη

:»Ι Γίΐϊυηι Ρ316Γ ιιΐίΐαπ, ίΐΐϋ ηοιι $υη(. Αϊ Ρίΐίυδ, ο5ν, άπατώντες τους απλούστερους, τδν Υίδν ταυτδν

ςυειη ΡβΙεΓ αΙΙοςυίΙυΓ, ίηΙεΓεχΙεΓββ 3ρρβ1ΐ3ΐίοηεδ, λέγωσιν οί αιρετικοί τοις λόγοις τοις παρά του

νίΐβ, ΓεδϋΓΓβεΙίο 30 ιίβηίςιιε Υει·1>υιη <.·Γι;ιιη θεοΰ λαλουμένοις, τδ διάφορον του Υιού του θεοΰ ως

πρδς τα βήματα του θεοΰ ΰ-οδεικνύντες ο! Πατέρεςτέρες

τδν Υίδν, φημ\, οϋσίαν έκάλεσαν · ούτως την δια

φοράν παριστώντες, δτι 6 θεδς ων εστίν, χαΐ οί λί

γοι, οΟς λαλεί, βντες · άλλ' ουκ οΰσίαι του θεοΰ,

λεκτικά^ δε ένέργειαι. Ό δε Υίδς Λίγος ων, οίιχ\

ενέργεια λεκτική εστί του θεοΰ, άλλ' Υίδς ων ούσίβ

έοτίν. Ε! γαρ ό Πατήρ ων, κα\ Υίδς ων ων δε ού

τως 6 Υίδς, ως εκ του θεού Ιχων γνησίως τδ είναι,

Λόγος νοηΟήσεται δ Υίδς, ούχ ως οί λίγοι, οί δια

θεοΰ λαλούμενοι. Εκείνοι γαρ τδ είναι εν τφ λα-

λοΰντι εχουσιν · ό δκ τδ είναι τφ εκ του Πατρδς γ§-

, γεννήσθαι, χαΐ άχοΰειν του Πατρδς, χα\ ύπουργεϊν

τφ Πατρ\ Ιχει. Ταΰτην ο·3ν την ύπόστασιν ούαίαν

έκάλεσαν οι Πατέρες.

εδδυ, ηοιι ιιΐ οχ)6Γ3 <]ΐιχ 3 Οεο ρι·οηυηά;ιΐ3 δΐιιιΐ, ίηΐιΊΙίςίΐυΓ. 1Ι;ι·ι εηίηι ίη εο ςυί Ιοηυίΐυη 688β

ϋίικί ίΐιιιηι Ιΐ3ΐ)εη(, ϋίικί νοΓΟ ίη εο «886 βιιυηι ροδίΐοηι Ιΐ3ΐ>εΐ, ηυοϋ 3 Ραίι-ε ςεηίΐαδ δίΐ ; ει είϋειιι

,ιπ ,.·!ΐΙΐ(·ι 3ε ιηίηί$ΐι·εΐ. Ηβηο ί^ίΐυΓ Ιιγρο8ΐ38ίη Ρβΐηβδ δΐιθ8ΐ»ηΐί3ηι νοε3Γυηΐ.

XIII. ΟιΐίρΓΟρΙοι- Ρίΐίυηι ΡαΐΓ'ι δίιιιίίοιιι ίη οιηηί- ΙΓ'. "ϋμοιον ουν νοοϋμεν τδν Υίδν τφ Πατρί, κατά

1)υδ ίηΐεΐΐί^ίιηυδ, εΐ Ιιχνεδί ίΐΐί ςιι;β :ιάνεΡ8ΐΐδ Εοείο- πάντα μαχόμενοι κα\ πρδς την νυν έ

ιΙίείΐιΐΓ, εο ο,<ιθ(1 1)εί Μ'Ι νοίιιηΐηΐίδ ίηΐεΓρπεδ. ΒΘΟ

ι Μκ>('ίιτ;ι ηε Ιι;ι·Π'Ιΐι;ϊ πκΐίοπίιιικ ίιηροηεηΐεδ Κίΐίιιιιι

Ιιίδ νετϋίδ, ΐ|ΐιιι: Ρβίεπ Ιοευΐυβ εδί ,

Ρίΐίί ι1ο«·|;ΐΓ;πιι1'ΐιιι 31) ΙΜΝΠ; Υ003-

Ιιιιΐϊδ, ((υ» Ιοευΐυδ εβί ΡβίβΓ, (Γιβοπιηεη, Γίΐίυηι βιιΐ)-

ιίαιιΐίαηι 3ρρε1ΐ3ΓΪ οροιΊεΓε (ΙεοΓενοπιηΙ ; 3ΐΐ]υε ίΐΛ

ΟίδΟΓίπιειι ίΐίπιΐ εοηδίίΐυεηιιιΐ, ιι( ε( Οειΐ5 δίι εχδί-

•ιΐοηβ, 61 νεΓίΐί ίΐΐβ <\υ<κ ρι·οηιιηΙί»νίΐ Οευβ, «ίδΐί-

ΙίδδΟ <ΙΊ(·;ΐιΐΙΙ1Γ, δεά Ι1(·(|1ΐ;ΐ((ΙΚΙ[ΙΙ δΙΐ1)δΐ31)Γΐί6, VI ΓΙ1ΠΙ

','.Νΐιιπί ι.ιπιϋ 3ειίοηβδ εδ5εεειΐ863ΐιΐυΓ: 31 ΡΠίυδειιηι

π Ιιΐιιη 8ΪΙ, ηοη ;ιι·1κι α,ιιχιΐβΐη [ικρι.ΊΐιΙί, Μ·ι1, ιιί-

ρυΐβ ΡίΓιιΐ8, 8υ1)8ΐ3ηΙί3 δίΐ. Νβηι δι Ρ3ΐβΓ 6580 ιϋ'·:ι -

!ϋ^, εΐ 6δδβ ρβΓίιιϋβ Ρίΐίυδ ; βδδο νηπ> Ι3ΐκ]υ3ΐη »

ί)βο ρΓβρΓίε 30 8<;πη3η6 υΐ δίΐ βεείρίεηδ, νοιΊιηηι

· ηυ!)8επ1)6Γβ :<)) ϊιηρεΓ3ΐθΓβ εοβεΐιιβ εδί

1 Ι|:·ΜΙΙ |χ·1 ιιιιιιιΐ;) Ρ3ΐΙ'ίδ £586 δΙΙΙΙΪΙϋηΐ »$5ΰΓ6ΐ)ΐΙ, 111

βχ η. ϋ ι οπ-,ι.ιΙΓιΐ, 3(1 ιμιΐΊΐι ηυιιηιιΐΐβ, (\»κ Ιιιιε

ρεΓίίηεηΐ. εοηΓβΓΒηιιιβ. Υίιίεβ, Ιοοίορ, ηικιπίϊ ηιο-

ΙΙΙΚΙΐΙί Γ63, 13111 1ι·νι 6Χ ()ΙΐΜ'|·ν;ιΐ!ΐι:ιι· εθΙΙ86εΐ){3 8Ϊ(,

III 1:.ι·ι ι Ιιι οΓΐιιιι (Ιίδρηίαΐΐο , ΐ|π;ι· (-·! |ΐ-Τ;ιΐι; Ερί-

ρΐιηιιπ 8ϋ86 ηοιηίηυ <·' 3ΐιεΐοηΐί<ΐ6 νεηαίΐ3ΐ)3(, ΐ3η-

«Ιοιιι ΙΟΙΓΊΙ ΙΜ!:·Μ :Ι|!Μ εο^ηίΐ3, :κ·. δυίδ βυείΟΓίϋιι»

ι ι·.!·π!.·: , Γιιειιπι ΙειΊοΐ'ίϋιΐδ Γβεεπο Ιαη(ί ηοηιϊηκ

ϋ δίιηιιΐ3ΐίοηε

1 Ε\οι1. ιιι, 14. · Ερίιε*. ίιι, 15. ' Ιο&η. ι, 1. * Οεη. ι, 6, 14, 11. · ίΜϋ. 26.



4*9 ΑϋΥΕΚδ^δ 1Ι/ΕΚΕ5Ε3 ΙΛΒ. III. ΤΟΜ. ι. — ιυ.π:·:5. ΙΛΧΙΙΙ. «ο

αϊρεσιν Εκκλησία. Ή γαρ νυν αϊρεσις χ·*τ >. μεν Α

(ίούλησιν χα\ την ένέργειαν αποφαίνεται είναι όμοιον

τδν Υίον τω Πατρί · χατά δε τδ ' άνόμοιον είναι τδν

Υίδν τω Πατρί · ως κατασκευάζεσθαι παρά των νυν

χαινών αιρετικών, ότι ή μεν βούλησις του Υίοΰ, κα\

ή ενέργεια του Υίοΰ, όμοια τί) βουλήσει του Πατρδς,

χα\ τη ενεργεία του Πατρός · αΰτδς δϊ ό Υϊδς αν

όμοιος τω Πατρί. Και δια τοΰτο την μεν βούλησιν

του ΥΙοΰ χαΐ την ένέργειαν βούλονται εΤναι όμοίαν

ιή βουλήσει τον Πατρδς χα\ τϊ) ενεργεία· τδν δε

Υίδν ου βούλονται όμοιον είναι τω Πατρί· επειδή

δια6ϊ6αιοϋνται μη είναι εκ του θεού γεγεννημένον

τδν Υίδν, αλλά μόνον χτίσμα είναι αύτδν, και τούτον

διαφέρϊΐν των λοιπών χτισμάτων, ότι τε υπερέχει

μεγέθει, κα\ ότι πρώτος των απάντων υπέστη, κα\

ότι υπουργώ αύτώ έχρήσατο είς την των λοιπών δη- Β

μιουργίαν ό θεός. Επειδή, φασ'.ν οί αιρετικοί, τα

μεν αλλά δι' Υίοϋ ό θεδς έποίει, αύτδν δε ου δια τί

νος, άλλ' αυτός αύτδν αύτούργησε, και υπερέχοντα

μεγέθει και δυνάμει απάντων έποίησε. Δια τοΰτο

αύτδν έχάλεσε μονογενή Υίον.

ΙΔ'. Ημείς δε οί της κα( ολικής Εκκλησίας εκ των

Οε ίων Γραφών την όμολογίαν της πίστεως παρειληφότες

ούτως εχομεν, ότι ό Πατήρ ομοίου έστ'ιν εαυτού Υίοΰ

Πατήρ, κϊ'ι ό Υίδς όμοιος εστί του Πατρδς, εξ ου Πα

τρδς νοείται Υιός. Τοΰτο ημών προσδιοριζόμενων *,

χα\ οϋτως χαθαιρούντων * τδν νουν, ως πρδς τους

Σα*5ελλίους χα\ τους λοιπούς, ότι ούτε δ Υίδς δύ

ναται είναι Πατήρ , ου 7ε ό Πατήρ δύναται είναι

Υιός- άλλ' ό Υιός Υίδς, και 4 Πατήρ Πατΐρ, κα\

ούχ Υ'ιός. Εν τούτοις γαρ εστίν ή ακρίβεια της των

προσώπων έπιγνώσεως , τω τδν Πατέρα Πατέρα

&ζ\ δντα άσαρκον μεν ετναι κα'ι άθάνατον, τδν 6έ

Υίδν Υίδν 8ντα άε\, και ουδέποτε δντα Πατέρα. Αεί

δε λεγόντων * δια τδ αχρονον καΐ άχάτάληπτον της

υποστάσεως σάρκα άνειληφέναι κατά βούλησιν του

Πατρδς, χαΐ θάνατον υπέρ ημών ύ; οστήναι. Τούτων

διευκρινημένων, οί θαυμαστοί οΐ τηαίρέσει συμμα-

χοΰντες δύο πραγματεύσασθαι σπεύδουσιν · Εν μεν

τδ μηχέτι λέγειν Πατέρα χα'ι Υίδν, αλλά , άγέννητον

χα'ι γεννητόν · χαΐ δια τοΰτο σόφισμα της αίρέσεως

οίόμενοι έπεισάγειν τ$ Εκκλησία. Συνίσασι γαρ οί

σοφοί τα του θεού, ότι τδ άγέννητον έ'λαττον είναι

του Πατρός ονόματος. Τδ γαρ άγέννητον, ότι δ μεν *

ουκ έγεννήθϊ], νενόηται, ούδέπω δε εΐ καΐ Πατήρ εστί ρ

σημαίνει. Τδ δε Πατίφ πλέον έστ\ του άγεννήτου

ονόματος δν. Εν μεν γαρ τω άγεννήτω, φημ\, ουκ

εμφαίνεται ή του Πατρδς δύναμις· εν δε τω Πατήρ

ονόματι όμοΰ τε φαίνεται, ότι ουκ Ιστιν Υίδς ό Πατήρ,

είτε κυρίως νοείται ό Πατήρ, κα\ ότι αίτιος εστίν

ομοίου έαυτοΰ Υ'ιοΰ. "Εν μεν δη τοΰτο. "Ετερον δε,

ότι φθάσαντες άνόμοιον κατ' ούσίαν γράψαι τδν Υίδν

τω Πατρί. "Ωσπερ οΰν ένόμισαν καταψηφίζεσθα: την

Έκχλησίαν δι' ων έθήρασαν παρά του αίδεσίμου

επισκόπου Όσιου γραμμάτων εν οΤς φέρεται τδ

άνόμοιον ούσίαν. Επειδή δ£ άνελΟόντες οι εκ της

δίαηι ηιιρρΓ οδΐ ε\(·.ίΐ:ιΐ», Γοβϊβΐίιηιΐδ. Οιυε (]ΐ:ίιΙειη

ΙΐίΒΓΟδίδ νιι1ιιιι!:ιΐΓ εΐ ηοΐϊυηβ δοΐ;» Ραίπδ Ρίΐίυιη βϊ-

ηιίίοιιι εχδΡ ρΐ'οιιιιιιιίαΐ ; είδοηΐΐβ ΥΕΓΟ εοδίίοιη ϊιιΙοΓ

86 εδδο (ΙίδδίιιιΊΙοδ : αιΐοο υΐ εχ Γοεειιΐίιπιι Ιιοηπιι

Ιι.ατεΓιοοπιιη ϋεοηοΐο Ρίΐϊ'ι νοίιιηΐβδ, *·1 βοΐϊο, νοίοη-

Ι3ΐϊ δϊΐ Ρ3ΐπδ αείίοηίφίο δίηιίΐίδ : Ρΐΐϊοβ Ιίΐηβη Ίρββ

ΡβίΓΐδ δϊΐ ιΓΐ5δϊηιϊ1ϊ5. Ρι·ορΐεΓ63 νβΓΟ Ρίΐϋ νοίυιιΐιι-

Ιειιι, ει αοΐϊοηειη ρβΙβΓη* νοίιιηίαΐίδ, οί ηιΊΊοηίβ

δίιηίίειη 0556 νοίιιηΐ ; ΡϊΓιυηι ϊρχυιη Ρ:Ηιΐ8 εβδβ δΐ-

ηιίΐεηι ιιο§3ηΐ; φίοιΐ Ρϋίιιηι α ΡβίΓΟ ηιίηπηε §εηί-

Ιιιιη, «ΐ'ύ εΓοηΐυΐ'αηι ιΐιιηΐηχηΐ ε558 5Ϊ1)ϊ ροΓδαβδβ-

ηηΐ ; αΐηυο Ίη εο 3 οΓε3ΐίδ τείιιΐδ (Ιί-,ι.ιπΐ οχίεΓίβ,

Γ,ιίικΙ εΐ ιηιιμηίΐιιιϊΊιΐί- βηΐεεείΐϊΐ, εΐ αηΐε οηιηία εχ-

δΐΐΐίΐ, εΐ εο(1ειη νείιιΐ ηϋιιήηίδίΓΟ ινίίφιοηιιιι »ά

ρΐ'οιίΐίοΐίοηοιη ιίδυδϋ^Ι ΚΟΙΝ. Οιιιιπιΐοαιπιΐιΐηι, :ιϊιιιι(

Ι:;Γ1·Γΐϊ(·ϊ, 08ΕΙΟΓ3 1)βϋ5 ρ6Γ ΡίΙίϋΠΙ ρΠ>εΓ63νΊΐ, ϊρδΙΙΙΙΙ-

ηιεί νεΓΟ ΡίΙΊιιιη ηοη ιιΐΐιτ'ιιι* ΐιιΐι.τνοιιΐιι, 86(1 ριτ

δεηιείίρδίιιη οοηιΐίύίΐ, ηιαςηϊΐιιιϋηβ ει νϊηυΐο εχ-

ΐϋΐΊ5 |.Ι:Γ>Ι;ΙΙΙ|ΓΠΙ. ΙΙΐιιε ειιιιιι1ι·ηι ιπημνιΐίΐιιιιι Ρΐΐίυιη

αρρΰΐΐανίι.

XIV. Νοδ 3ΐιιεηι, ιμη ϊη ΕεοΙεβι.Ό εηΐΐιοΐίοχ ρατίε

ιηιιηεΓ3ΐηιΐΓ, ειιιη ε δεπρίυτίδ δαοπβ Ωιίεϊ ρΓοΓεδ-

δίοηειη 861 Ιι<ιιι$οΐΊΐηυ5, 5ΐο Ιι.Ίΐ)εηιυδ : Ραΐτειη

βυ'ι δϊπιίΐΐδ εδδεΡϋϋ ΡαίΓειη, εΐ ϊ'ΠΊυιη 8ίιηϊ1ι>ιη 68δβ

ΡαΐΓΪδ, ηυο εχ Ραΐι·ε Γίΐίυδ ϊηίεΙΠβϊΙιΐΓ. Τιιηι Ιιοε

ϊηδυρεΓ δίαΐυίηιιΐδ, εοφιε ύοςηιβίβ ηιεηΐεηι 3ΐ> βηιηΐ

ο3ΐ)ε11ϊθΓΐιιιι 3ο Γ;Γΐ!'!'οππιι ειτοΓε ρυΓ£:ιιιιιΐ5*, πε·

ςυε ΡίΠυηι ΡΐίΓεηη Γδδε ροδβε , ηεφιε ΡαίΓεηι

Ρίΐίυιη, δειΐ Ρίΐίιιιη εβδε Ριΐίιιιη , εΐ ΡηίΓεπι εββε

ΡβίΓεηι, ηοη Ρίΐίιιηι. Ιιι Ιιίδ φΐίρρε αοοιπ·3ΐ:ι ρει·-

δοη3Γϋΐη ϋϊδίΐηοΐίο οοηΐίηεΙιΐΓ, ιιΐ ΡΒΙΡΟΙΙΙ δεηιρ'ι-

ΐει·η«ηι εδβε ΡΒΙΓΟΠΙ, ει οβπιΐδ ί-χρεπειη , αΐί)ΐιε

ιηιιΐηΊ] Ι.ιΐι'ΐιι ; ί'ϊΐίιιιη νεΓΟ Ρίΐίιιπι (-856 βεηιρβΓ, ΙΙΙΊ:

υηςιιβιη ΡαίΓεσι εδδβ ι1εΓιηί.ιιιιυ5. ΡΟΓΓΟ ευιη ιαη-

;>(·)· (Ιίείηιυδ, Ιιοο ίρβιιιη νυΐιιπιιΐδ : ε]ιΐδ Ιιγρο8ΐί)8ϊη

»·\ΐι:ι Ιειιιριΐδ οηιηε εΐ ίιιίεΐΐϊ^βηΐϊχ εοιυρρεηεη-

δϊηιιεηι εδδο; δεϋ ϋΐιιηι (Ιεπίςιιε ΟΠΚΊΙΙ ιΐι: Ι'ηΐιί»

νο!ιιηΐ3ΐε δΐιβεερίδδε, »ο ηιηΠειη ηοδΐΓ3 ί;ιιικ:ι 5ΐι$ΐί-

ίδ5ε. ^υ^^)υδ Ιιιιιιε Ίη ηιοιίυηι Ιΐΐ|ΐΓκΙο δΙηΙιίΗΐϊδ,

ϋ ϊΐΐΐ ΟΓΓΟΠδ ραίΓοηί αΊιο ηυχϋβιη εΙΓΐ66Γβ

ηίΐιιιιΙιΐΓ. Ρι ίίΐιιιηι υΐ ηε Ρηΐπ· βηιρίΐιΐδ 30 Ρίΐίυβ,

86(1 ϊη^εηίΐιι» 3ε ^εηίΐιΐδ Ι|ΪΓ:ΙΙΙΙΙ·. ΟΙΙΒ Γηΐίοηη

Γιιπιιιι βε Γαι·εΐ'β , βΐφιε ΕΓεΐ6δί:πη εΪΓευιηνοηΪΓβ

ρηΐ.ιιιΐ ρυδβε. ΥεΓυιη ςιιϊ (ΙΊνϊικιπιηι π:Γυιη δπρίεηΐίη

ροΐΐεηΐ, ηεςιιαοιιιβηι Ιιοο ίςηοΓαηΐ : ίηςβιιίΐί νοευοι

ίηΓοΓΪΟΓβιη εδδβ ΡαΐΓΐβ ηοπιϊηε, |ΐι<φΐιτι·;ι

Ίιι-Γΐιίΐϊ ηοΐίο ΡΓΧ δβ ίΐΐιιιΐ ιιηιιιιι ΓεΠ, ιιΐ ιιοη

μι-ιιίΐιΐΝ Ϊη1ε11ϊξ3ΐιιι·, ηοηϋιιιη Ιαηιεη ί>ίΙ

(1εεΙ»Γ3(. Αι νεΓΟ ΡβίεΓ αιηρΓιιΐδ

ίηςεηίΐί νοεβϋαίο, ςυοιιίβπι ίη οοο, υΐί (Ιίχί, νΐ$

ι!1;ι ΡαΐΓΐδ ηοη εχρπηιϊΐυι·. δειΐ ίιι ΡαΐΓΐδ ηοηιΐιιε

ΙΙΙιΐιΙ ιιιΐ3 δί^ηίΓιε.ιΙυΓ, Ι'ΙΙΙΓΓΙΙΙ ηοη εδδε Γίΐίπιιι, δι

ρΓΟρρίε Ρ;ιΙι·ι· !ΐιΙι·1ίίμ:ιΙιΐΓ, 30 81Π δίπΐϊΐίδ βδδβ Ρίΐϋ

ρΓίηοϊρίυηι. Αΐιοπιιιι ςιιοιΐ ρεΓΓιεεΓε κίικίιιεηιιιΐ

Γιιίΐ , ιιΐ ιΐίδδίιιιίΐεηι ε$δεηΙΪ3 Ρίΐίυαι Ρ31Π8 ε$«α

' Ρ. την ούσίαν.

ν! ;··ι ιιι· * ί'. δ μεν.

• γρ. προδιορΟουμένων. ' Ρ. χαδαιρίντων. * Ρ. λέγομεν, δε(1 ηοηηίηίΐ ϋοβδϋβ
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(!(Μΐιπ;ΐΓι' δβ ρβδδε ριιΐϋππιΐ ίίδ ΙίΐΙεΓΪδ , (]Ιΐηδ :ΐ!ι

νεηεπι1)Ί1ί ερίδοορο Οδίο ροπ ΓΓβιιιΙειη 3ο$ΐιι1επιιι( ;

ίιι ηυίΐηΐδ (1ί$»ίηιίΙί$ ε$$εηΙία Ιεβίΐυι·. Υεπιιη ευηι

Οι·ίεηΐ3ΐεδ δίΓηιϊιιηι ρΓοίεοΙί Ιιιι]υ8 ςιιοηυε ηίερεδίδ

ίηιρΓθϋίΐ3ΐειη ιπι;ι ευηι 3ΐίί$ εβδεηΐ ο·οηιρ1εχί, ηε

ρρορίοΓ εοδ, ίμιί Οποιιίαίειη (Ιιΐοί ρΓοΓεδδίοηειη ρηρ-

δεπρίί» ιηαηϋιίΓεηΙ. Οιιο ηοηιίηε Εεείεδϊηιη εοη- Α Ανατολής έπ\ τδ Σίρμιον, περισυνελέξαντο χα\ χα-

χούργημα τούτου του αίρετισμου, ίνα μη εΰθϋνις

ύπέχωσιν έπ'ι τοις εις την άνατολικήν πίστιν τολμή-

σασιν, έσποϋδασαν τδ της ουσίας δνομα εν χρήσει

υπάρχον τοις Πατράσιν δια τάς προειρημένας αιτίας

άνελεϊν της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, ίνα καΙ

χατά τούτο δόξωσι κρατύνειν εαυτών την αϊρεσιν.

νβΓίβπο ηοη (ΙιιΙιΊΐίίΓηηΙ , ηιΐ Γ8(1<)εηϋ8η) ηΐίοηειη ίιηρεΙΙεΓεηΙιιτ, δΐιΐκΐίΐηΐϊίβ ηοηιεη, ςιιοά 3 Ραίπΐιικ 3(1

638 £31183$, φ!38 31ΐίξίΐ1111$ 111 ΙΙ81ΙΠ1 ΪΓΠ'ρΙΙΙΙΗ ΓΐΜΤΗΐ , :ΐ!ι Οεε1ε$ίΐ$ΐίε3 0111ΙΙΪ (Ι(Χ·Ι[·ίη;1 ρΓοΠί^ΜΙΊ· (Ίΐ1ι:ΐΙ:

δΐιιιΐ, ιιι Ικιε πιΐίοιιε βιιαηι 1ΐίεΓ£$ϊιη εοΓΓοΙχίΓβπεηΐ.

862 XV. δίε εηίιη ηριιιΐ 88 εου'ιίαηιηΐ : 8ΐ, ' ΙΕ'. Ύπέλαβον γαρ, δτι, εΐ τδ της ουσίας ίνομα

ρχείιίδο δυϋδίαηΐϊχ ηοιηίηε, βεΐίοηε δοΐ3 βε νοίυη- έκβληθείη, χατά βούλησιν μόνον λέγοντες, χα*! χατ'

ΐιιΐε βΐηιίίειιι Ρ3ΐΓΪδ οδβε ΡίΓιυαι άίεετεηΐ, ΙΊεεΓΟ ένέργειαν δμοιον τωΠατρΙ τδν Υίδν, έξουσίαν ουσίας

8ΐΙ)ί , 6υ1)ΙαΙο ρΓθΓ$υδ ΒΙιΟβΟίΗίχ ηοπιίηε, (Ιίί&ί- Ιξουσι μη ονομαζόμενης, λοιπδν άνόμοιον λέγειν κατά

ηιίίειιι ϋεΐηοορδ, ςυοιΐ 3(1 ϊρχιιιη εδδε εΐ εχδΐδΙεΓε . τδ είναι, καΐ κατά τδ ύπάρχειν τδν Υίδν τψ Πατρί.

ηΡΓίΊηι'ΐ. Ρ:ιΐΓίκ πΓπηιιηΓι.ιη> ΡϊΙΊιιηι. ΚριΙ νϊηΗ^ν Άλλ' δμως ό ίκδιχος της αληθείας θεδς, ό δρασσό-

μενος τους σοφούς εν τη πανουργία αυτών, ' δς την

συγγένειαν του Μονογενούς αυτού, τδ κατά πάντα

δμοιον τδν Υίδν τω Πατρ\ είναι, ίτΛ του ευσεβούς βα

σιλέως έπα^ίησιάσατο. Ούτω γαρ κα\ αϋ-δς έφρόνει,

ευσεβής ων υπέρ του ύπερμαχοϋντος αυτού μονογε

νούς Υιού του θεοΰ, και φρονών εύσεβεΐ στόματι

διωρίτατο κατά πάντα· ώ; ο!. καθολικοί πεπιστεύκα-

μεν, δμοιον είναι τδν Υίδν τψ Πατρ\, χαΐ 8ι* αυτού

μη προχωρήσαι την κατά της εκκλησιαστικής πί

στεως μεθοδείαν, άναιρεΐν βουλομένης τδ Βνομα της

ουσίας, ίνα τψ στόματι μη λαλουμένης ουσίας, λοι

πδν εν ταϊς καρδίαις φωλεύουσα ή α?ρεσις νέμη-

ται. Άλλ' αυτούς φθάσωμεν · γράφοντας δμοιον

ΙΐίΒΓεδίδ ϊιηρυηε βΓ38δεΙυΓ. ΥεΓϋΐη ςιιί δίηιίΐεηι ε$$ε Ο κατά βούλησιν, άνόμοιον δε κατ' ούσίαν · εΓ γε άν-

υποΰλως καΐ καθαρώς τδ κατά πάντα δμοιον όμολο-

γοϋσιν, εωλον αύτοϊς άπελεγχθήσεται τδ επιχείρημα,

σπουδάσασιν αραι τδ δνομα της ουσίας. Ουδέν γαρ

έκέρδαινον, άναγκασθέντες όμολογήσαι τδν Υίδν τψ

ΠατρΊ κατά πάντα δμοιον. Εί γαρ κατά πάντα, ως

ώμολόγησαν, Εστίν δμοιος, ώσπερ ηυν εστίν 6 Υϊδς

τω Πατρ\ όμοιος, Ιστιν όμοιος ου χατά την βούλησιν

καΐτήνένέργειανμόνην, καθά αυτοί διορίζονται, αλλά

κατά την Οπαρξιν, κα\ κατά την ύπόστασιν, χα\ χατά

τδ εΐναι ως Υιός- κα\ καθάπαξ, κατά πάντα, απάντων

εστί περιληπτικδν, χαΐ ούδεμίαν διαφοράν προσίεται,

όμολογουμένου του μήτε αύτδν έαυτψ δμοιον εΐναι

τδν Πατέρα, μήτε τδν Υίδν αύτδν [αΰτδν] έαυτώ είναι

δμοιον, αλλά Υίδν είναι δμοιον τψ Πατρ\, χα'ι εν τψ

ΡαΐΓΐβ ρΓΟίιιιηΙϊαΓβ ΓίΙΊυηι. 8ει1

Οου» , φπ εοπιρΓοΙιεηίΙίΙ 8αρίεπΙε$ ίη

»ίΐιιιΐ:ι $υ3 '.... ηιιί ιιηί°;εηΊΐί ί·]ιΐ8 Ρίΐίί εο^ηαΐίοηειη,

βίπιίίειη ευαι ΐη οηιηί1)ΐι$ ε$$ε ΙΊιΐΐ'ί» 388εΓεη(1ο ,

<·ΟΓ:»ΙΜ Γείϊξίϋκο ϊπιρεΓ3ΐθΓε ρΓοίε88α$ ε&(. Ναιη ει

.ίΐι.ιιι, ιιΐροίε ρίιΐ8, ηοιι βΐίΐερ ιΐε ραΐίοηο 8υο, 3ε

ρΐΌΐεεΙΟΓβ $υο υπίεο Οεί ΡίΗο 8εηΐίε1)3ΐ, εΐ ηιιοιΐ

8(·ηΐί(·Ιι;ιΐ ρίο Ίη ιιιιιιιίΙιι>8 ΟΓε ρΓθΐιαηΙΪ3νϊΙ: ΰΐ ([ΐκιιΐ

ηο$ ΟαΙΙιοΓιοί ι:ηίιΙίιιιιΐ8, Μπιίίοιιι ε8$ε 1'ίΐΐι ί;, Είΐίυη) ;

ηεςιιε [>(·ΐ' ίρ$υπι 1ι:ι·ιχ·ιΐ(·οππιι ϊιΐ8ϊ(]ίο$3ΐιι 3(1νεΓ$ιΐ8

6εε1ε$ί38ΐίε3ΐη Γιϋεπι υ^1Ιϊι1ϊΙ;»ΐοιιι $ιιο$ ρπ>§ι·ε$$ιι$

1ι;ι!»ϊΐιΐΓ;ιιιι : ςυχ $ιι1)8ΐ!ΐηΐίίϋ ηοηιεη εο εοη$ίϋο

ΐΌΐκιΙιιι· εχιίΐϊιι^ιιιτε, ιιΐ ηοη ρπιιιιιιιΙί:ιΙ;ι 3ηιρϋυ$

νοεε $ιι1)8ΐ3ΐι(ϊχ, ιΐϋΐιπιι» ίη ρεεΐοπου$ (1ρ1ίΐε$εεη$

νοίιιιιΐ.'ιΐί!, ΜΙ! κΐΛΐαί;ι τετο άί$$ϊιιιί1ειη ϊΊΗιιιη ε$$ε

βεηρβεπιηΐ, ϋιίεηι, $ϊ Ιιοικι Οϋε 3ε $ιηεεΓ6 £Ϊιηί1εηι

(Ίΐιηιΐηιι ίη οιπηϊΐιιιβ ε$8ε εοηίε$$ϊ $υηΙ, ναηΐδβϊπιοβ

«οηιηι εοη3ΐυ$ ε$βε ς)ερΓεηεηάειηυ$, (Ιιιιη $υϋ-

δίβΐιΐίχ ηοηιεη εήρεΓε οηιηϊ εοηΐεηΐίοηε δΐυϋεηΐ.

Κΐΐ'ΐιίιη δϊ πι οηιιιί1)ΐΐδ, ιιΐ αδδεΓυηΙ, δίηιίΐΐδ δίΐ, ιιι

εδί τενεΓβ, ΡΒΙΓΪ Ρίΐϊυδ, ηοη νοίυηΐβίε εΐ αείϊοηε

δοΐα, ιιΐ Ϊ11ΐ$ ρΐηεεί, $ε(1 εχ$ίδΐεηΙία αε δυϋ$ΐ3ηΙία

<·ι ίη εο ίρ$ο ιμιοιΐ ε$ΐ, υΐροίε ΡιΗυδ, δίηιίΙΊδ $ί(

ιιεεεδδβ ε$ι : ηηηι Ιιιιιο Ιοςυεηάί Γοπηιιΐβ, ίη οτηηϊ-

6«5, υηίνεΓδβ εοηορΙεεΓιΐυΓ , ηεε υΐΐυηι (ϋ$επηιεη

ίκΙηι'αιΊΐ, ψ!:ιιΐ(1οψΗ(1(!ΐη ίη εοηίεβδο ηριιιΐ οιηηεβ

Ϊ8ΐπ,(Ι ε$ι, ηεε $ίηιί1επι ε$$ε $ί1)ί ΡαίΓειη, ηεηυε

δϊΐιί ίρ8ί ί'ίΐίπιη, $0(1 ΡίΗαιη εδβε Ρ3ΐΓΪ3 δίιιιίΐβιη,

εΐ εο ίρβο , ςιιοά ίη οιηηίΐιιΐί ΡβίΓ'ι δίηιίΐίδ εδί, υ κατά πάντα δμοιον είναι τω Πατρ\ Υίδν δντα, χα\

ου Πατέρα, εξ οδ 4 Πατρδς τελείως έχ τελείου, πρδ

πάσης εννοίας, καΐ πάντων λογισμών, χαΐ χρίνων,

χα\ αίώνων ίκ του Πατρδς ίμοιότητος γεννηθείς, ως

οΐδε μόνος ό Πατήρ 6 εξ αυτού αύτδν άπαθώς γεννή-

σας. χα'ι 6 Υίδς 6 εξ αυτού τδ είναι Ιχων, καΐ φ αύτδς

αποκαλύψει εν τ}) κατ' αύτδν θεωρία άξίως ημάς τδν

εαυτού Πατέρα παρέχειν · νοεΐν.

Ρίΐίιιηι ε$88, ηοη Ρβίρεηι , ςιιί ςιιίϋεηι ρεΓίεείε 3

ρεΓΓεείο ΡίίΓε αηΐείηΐεΐΐί^εηΐίβηι οηιηεηι, οιηηειη-

ςιιε Γβΐίοηεηι, αε ίειηροΓβ $«ειιΐ3φΐ6 ε Ρ«ΙΓΪ$ β$ΐ

«ίηιίΐίίικίϊικ: βεηίΐιΐδ, εο ιιιοιίο ([ΐιυιη δοΐυβ οο^ηο-

βεΐΐ ΡβΙεΓ, ο,αί ίΐΐιιηι ε δειρδο εϊΐΓ3 ραδδίοηεηι οιη-

ηειη §εηιιίΐ, ί,ΐ'ΐΐ ε( Ρίϋυδ ηονίΐ, (]ΐιί 30 εο ιιΐ εδδεί

βεεερΊι ; ηονίΐ ροδίΓεηιο εΐ ίδ, ειιί ίΐΐε Γενεΐηηΐ,

ουίςυβ Ίη δΐιί εοηΐεηιρίβΐίοηβ Ρηΐΐ'ίϋ $ιιί, \ιΐ ρατ Γ^ΙΛ

ίη[ι·!!Ί^ι·ιιΓι:ιιιι εοηεε$$εηΐ.

863 ΧΥΙ· νι'πιιιι ηε ηυεηι Ιΐ}'ρο$ΐα$εοη ηρρεί-

ΙίΐΐΊο Ί)ΙΛ:Ι ρεΓΐιΐΓΐ>εΙ. 01) Ή1 ειιίιη Ι)νρο$ΐ3δε$ ;ι!ι

ΟπεηΐΒΓώιΐδ ιίδυτρβηΐυΓ, ιιΐ ρεΓ$οιΐ3πι:η ρΓορρίε-

10\ Κα\ μη ταρασσέτω τδ των υποστάσεων βνομϊ

τινας. Δια τούτο γαρ υποστάσεις οί ανατολικοί λέ-

γουσιν, ίνα τάς Ιδιότητας των προσώπων

ο. ν, 13; 1 ΟΟΓ. ιιι, 19. · Οεεβι ιΐΐίΐιιίύ " Ρ. φωράσομεν. *Ρ. εκ του. · Ρ. παρέχων.
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χ,ι\ υπάρχουσας γνωρίσωσιν. Εί γαρ πνεύμα ό Πατήρ, Α 'ηΐεβ δ>ι1)δίδΙεηΐ68 εχδίδίβηΐβδφΐε ίΙβιΊβΓεηΐ. Ν»ιη

πνεύμα καΐ ό Υίδς, πνεύμα και τδ αγιον Πνεύμα,

ου νοείται Πατήρ ό Υίός. Ύφέστηκε δε καΥ τδ Πνεύμα,

3 ου νοείται Υίδς, 3 και ουκ 'στι (τδ Πνεύμα ου

νοείται Υίδς, ύφέστηκε δ£ κα\ τδ Πνεύμα τδ άγιον).

Καΐ ούχέτ; τδ Πνεύμα τδ άγιον, ουδέ ό Πατήρ,

ούοε 6 Υίδς , αλλά Πνεύμα άγιον εκ Πατρδς, οι'

Υίοΰ πιστοϊς διοόμενον. Εϊκότως ϋφεστώτος καΊ

υπάρχοντος1, καΐ του Πνεύματος του αγίου, τάς

ιδιότητας, ως προειρήκαμεν, προσώπων ύφεστώ-

των υποστάσεις όνομάζουσιν οί ανατολικοί, ουχί

τάς τρεις υποστάσεις, τρεις αρχάς, ή τρεις θεούς

λέγοντες. ΆναΟεματίζουσι γαρ, εί τις λέγει τρεις

θεούς. Άλλ' οΰδϊ Πατέρα κα\ Υίδν δυο θεούς λέγου-

σιν. Όμολογοΰσι γαρ μίαν είναι θεότητα, έμπερι-

έχουσαν δι' Υίοΰ εν Πνεΰματι άγίω τα πάντα, όμο-

λογοϋσι μίαν θεότητα, κα\ μίαν βασιλείαν, κα\ μίαν '

αρχήν. "Ομως τα πρόσωπα εν ταΐς ίδιότησι των υπο

στάσεων εϋσεβώς γνωρίζουσι, τδν Πατέρα εν τη πα

τρική" αυθεντία ύφεστώτα νβούντες, κα\ τδν Υίδν ου

μέρος δντα του Πατρδς, αλλά καθαρώς εκ Πατρδς

τέλειον εκ τ'λείου γεγεννημένον καΐ ϋφεστώτα όμο-

λογοϋντες, χα\ τδ Πνεύμα τδ άγιον, δ ή θεία Γραφή

Παράκλητον ονομάζει, εκ Πατρδς δι' Υιού ύφεστώτα

γνωρίζοντες. Ως ό Παράκλητος τδ πνεύμα της αλη

θείας διδάσκει ημάς την άλήθειαν, ήτις έστΥν ό Υιός·

Ουδείς γαρ Λέγει, Κύριος Ίι\σοΰς, κΐ μτ\ εν Πνεύ-

μιιτι άγίφ. υϋτω κα\ 4 Υίδς, δς εστίν αλήθεια, τδν

άληθινδν θεδν, τδν εαυτού Πατέρα ημάς εύσεβώς

είδέναι διδάξει, καθώς λέγει · Ό βωραχ,ίύς εμε,

έώραχε τον Πατέρα. Ούκούν εν Πνεύματι άγίω Υίδν

&ξίως νοοϋμεν, εν Υίω δε μονογενεϊ Πατέρα εύσεβώς

καΥ άςίως δοξάζομεν. Καΐ αυτή ΙστΥν ή σφραγΥς της

πίστεως, εν ^ σφραγϊδι βαπτισθήναι προσέταξεν ό

ϊωτήρ καΥΚύριος Ιησούς Χριστδς, όλέγων Πορεν-

θέντες μαθητεύσατε πάντα τα εθντ\ , βαχτίζοντες

ιιύτονς είς τύ όνομα του Πατρός, χαϊ τον ΥΙον,

χαϊ τον αγίου Πνεύματος.

ΙΖ'. Περί γαρ της κατά πάντα του Υίοΰ πρδς τδν

Ιΐατέρα όμοιίτητος πλατϋτερον μεν άλλαχοΰ εΓρηται ·

ομοίως & χαΐ νυν εν βραχεί παρασημειώσασθαι ουκ

όχνήσομεν, ότι δ Απόστολος, εικόνα του αοράτου θεού

τδν Υίδν είρηχώς, καΥ εν τούτω διδάξας, δτι όμοιος

εστίν ό Υίδς τω Πατρί, άλλαχοΰ πώς δει νοεϊν τδν

Υίδν παρέδωκεν. Ένγάρ τη πρδς Φιλιππησίους Επι

στολή* φησιν · "Ος,έν μορρά θεοΰ υπάρχων, ούχ

άρπαγμύν ήγι\σατο τύ είναι Ισα θεφ · ά.ΙΛ' εαυ

τόν έχένωσε, μορφτ\ν δοϋΛου Λαβών, εν όμοιώ-

ματι ανθρώπων γενόμενος· εν δε τη πρδς "Ρω

μαίους· Τύ γαρ αδύνατον τον νόμου, εν φ ι\σθένει

διάτής σαρκός, ό θεός τον εαυτού ΥΙον πέμψας

εν όμοιώματι σαρχος, χαΐ Λερί αμαρτίας χατ-

έκρινί ττ\ν άμαρτίαν εν τη σαρχί. 'ΙΙς έπ'ι των δ·^ο

μαρτυριών έχ των δύο Επιστολών άπδ * του σωματι-

χοΰ εύσεβώς χα\ την περί του ομοίου ημάς, κα\ επί

του ασωμάτου Πατρός τε χα\ Υίοΰ διδαχθήναι. Τδ

1 Πατρδς κα\ Υίοΰ 3(1<1ο. · Ρ. την από. 3 1 ΟΟΓ.

• Ρΐιιΐίρρ. », 6, 7. ' Κοιη. τιιι, δ.

είδϊ δρίΓΪΙιΐδ Ρ;ιΐι·ι· εδί, εΐ Ρίΐίιΐδ δρίπΐυκ, ε( δρί-

Γίΐιΐδ δαηείιΐδ ίρδβ δρίΓίΙυδ, ηοη ϋιΐιιπι !';:ίπ·ιη εδ$6

Ρίΐίυπι εοιιείρίπιυΒ βιιίιηο. Οιιίιι 61 δρίπΐυδ Ίρββ

δυοδί^ΐίΐ, ()ΐιί ηε(ΐΜ3(]υ3ΐη Γίΐίιΐδ ΙιιΙεΙΙί^ίΙυΓ, ευ]υδ-

ηκιιϋ ηοη <··ι, $εά ρ?Γ δείρδυηι δρίρίΐυδ δβηείυβ

ϋΐβ δΐώδίδΐίΐ. Ηίε εηίιη ιιπριι· Γιιΐιτ εδί, ηεΐ{υβ

Γίΐϊιΐδ , 86(1 δρίνίΐυδ δαηείυδ, αιιεπι ρεπ Γίΐίιιηι

1ί(1ο1ί1)υδ Ι,'ΐι-μίΐιΐΓ. ^ιιηιτ ιηεήΐο 8ΐι1)8ίδ(εηΙϊ&

Ραίι-ίδ, 3ε Ρίΐϋ , εΐ δρίπΐυβ δαηείΐ

ρΓορι·ίβΐ3ΐ6ί> , ιιΐ (Ιίχίηιυδ, δυ1)δίδΙεηΙίυιη ρεΓίΟΐΐΒ-

πκη 1ΐ)ροδΙαδβδ Οι·ίεηΐ3ΐε8 ηοιηίηβηΐ, ηοη ιιΐ ΐΓε$

ιΐΐαίί Ιιγρο8ΐηδε8 Ιιί;ι ρπηεϊρίβ, ΐΓβδνβ ϋεοδ 68$<!

ιΓκ·;ιηΙ. ΝΜΙΙ εΟδ ;ιιι,ι!ΐΐι·!ΐΐ;ιΙι·. (Ι;ιιι:ιι:ιιιΙ , ·ιπΊ (Γ65

0*608 3886ΓυηΙ. ΝΡ€|1Ι6 Υ6ΓΟ Ι".||]>Ί1Ι 61 Ρίΐίυΐΐΐ ϋΐΙΟβ

6886 (Ιεοδ ϋίειιηΐ. ΙΙοε βηίιη ΙαίειιΐιΐΓ : ιιηαιη 6δ8ΰ

(ϋνίιιίΐ:ιΐι?ιη, ςιιχ ρεΓ Ρίΐίιιιη ϊη δρίΓίΐυ ΜΙΙΚΊΟ εοιι·*

1ίιΐ63ΐ υηίν6Γ83 ; πικπιι, ϊικριιηιι, (Γινίηίΐΐίειη, ιιηιιηχ

τοςηυηι ηΐηυε υηυιη ίηιρεπυηι βδδϋ εοηΠίβηίαΓ.

Ει ηίΐιϋοιηίηυδ ρβΐ'δοηββ ϊη Ιι^ροδίβδεοη ϋΐιιιαιιι

ρΓορί'ίεΙαΙίουδ ρίε (Ιίδεβπιυηΐ, Ραίι-εηι νίιίεϋεεί Ίη

ρ3ΐεπΐ3 ιη:ι]ι·ϋΐ;ιΐυ δΐιΐΐδίδίεηίειυ ; Ρίΐίυηι νκτο ηοη

ρ»Γΐειη 6δδβ Ρβΐιίδ ίηΐεΐΐίςυηΐ, 8β(1 3 ρετίβείο Ρβ-

ΙΓ6 ρεΓΓοείυιη , ςεηίΐιιιη 3ε βιώδίδίβηΐβιιι 3§ηο-

ϊπιιιΐ. Λ(· (Κ·ιιϊιριι: δρίΐ'ίΐυηι δ,ιικΊπιη, (|ϋεηι δετί-

ρΙιιι·3 δηει·3 ΡαΓβεΙβΙιιηι νοεηΐ, 3 Ρηΐηβ ρεΓ Ρίΐίαιη

ρΓθ(1ευηΐ6ΐη 3ε δυΐΐδίδίεηΐεπι «Ιεΐίηίυηΐ. ΟυβηΐΗΐΙ'

κιοιίιιιη ΡαΓ3ε1β(υ8, ίΐΐβ νεπίαΐίδ δρίΐ'ίΐιι», νεΓίΐ3(εηι

ΐρδ3ηι ηοδ ιίοινί, ιρι;ι; εδί Ρίΐίυδ : ΛΓβηιο πιϊιιι άίάι,

Οοηιίιια& ^^$ιι^, ιιίίί ίη 8ρίτίΐιι «αη^ιο 9. δίε ει Ρί-

Ιίυδ, ιριί νεπίβδ εδί, Οειιηι νεηιιιι ΙΉΐιΐ'ΐη ΜΠΙΙΠ

68βε ρίε ηοβ βάοευίΐ, άίεεηδ : Οκί νϊάίί νιε, νϊάεΐ

ΐΐ Ρ«ΐΓβη» *. 1«ΊΐαΓ ΡΊΠαπι ίη δρίτίΐα δϊηοΐο, υΐ ρατ

ε$(, ϊηΐεΐΐί^ίηιυβ ; ίη υηίςεηίΐο νεΓΟ ΡίΓιο ρίε, εΐ

ιιί ρ;ιι· βδΐ, ΡίΐΐΓΐ'πι εδδε εεηδεηιυδ. Ηοε ο$ΐ Γκίεϊ

νιΊιιΙ δί£ίΙΙυηι ; ίη (|ΐκι )ι:ιρΙί/.;η·ί ηοδ δα!ν3ΐθΓ :ιι·.

Οοιηϊηυδ Ιΐ'δΐΐδ ('ΐιπδΐυδ »Γκ]υαηαΌ ]υδδί(, ΙΓι» ΥΙΊ -

Ιιίϊ : Εαηΐεζ άοεείε υηηιηι ηεηία, 1>αριίϊαηΐΐ$ ίυί ίη

ηοτηίηβ Ραΐήι, εί ΠΙίί, Μ Βρίήΐιΐ! &αηαί'.

XVII. €;ι·ΐ(·πιιτι ευιη (1ε ρειΤεεΟ Ι'ίΐϋ οιιιιι Ρ:ιΐι·η

κίιηίϋΐιΐιΐίιιΐ' ;ιΙίο Ιοεο Γιΐδϊιΐδ <1ΐδριιΐ3νεηηιυδ , Ιιίο

1;(ΐιΐ(·ιι ΙίΓονίΐΐ'Γ ο1)δ(·ΓΥ3Γ6 ιιοιι ρ'ΐ£βΙ)Ίΐ, Αροδίοΐιιηι,

Ί"'864 |)("' ηοη »δρβεΐ3ΐ)ί1ίβ ίηΐ3£ίηεηνΡί1Ίιιηιεδδβ

(Ιί.νίι, εοςυε ιιιοιίο Ρ31ΓΪ8 6886 δίηιίΐεηι (Ιοευίΐ, ;<1ίο

ιριοιίίΐηι πι Ιοεο ηυβηΐ3(1ηιθ(1υιΐι δίΐ ϊηΐεΐΐίςεικίιΐδ

ι Ρ'ίΙϊιΐ8 3ρεΓυΐδδ6. Ν»ιη ίη Ερίδίοΐα, ςιιβιτι :κ! ΙΊιί-

1ίρρεηδ6$ βεπρδίΐ, ίΐα Ιοςυίΐιιι· : (,'«/ εηιη ίη (υτηια

Οεί εαιΐ, ηοη ταρίηαιη ατίίίταίιιι είΐ ε&ίε ίΐ α·φιη-

Ιαη Οεο; &εά ίεη<!ΐίρΐΗηι εχίηαηίΐίΐ, [υηηαηι ιεηί

ίη ί,ιιιιιΓιΐιι/ΙίαιΊΐι Ιιηιιιίιιηιη /«(·(«.·, " ; αιΐ

νεΓΟ βεποεηδ : Οηοά αιίη εταΐ ίιηροαί-

Ι'ίΐν /('<//, ίη ηαο ίηΙίηιιηΙ'ΐιΐΗΐ· ρετ εατηεηι, Οειίί

1'ΊΙίιιιιι χη ιιιη ηιίίίεη» ίη χίιιιιΙίΐιΐ(Ιίη? ί·«ι Ν/Ν, εΐ ιΐε

ρ^^^αίο οοηάεηιηαυ'ιΐ ρΐοεαίαιη ίη οατηε '. δίε ΐι;ίΐιΐΓ

ηοε (Ιυρίίεί Ιε5ΐίηιοηίο εχ 3πι1>3υιΐδ Ερίδίοΐίβ (1ο,-

ρΐ'οηιρίο, ;ι!> εοιροΓεβ ιι;ιΐπι·ίΐ δίιηΐΓιΙυϋίηίδ ηοΐίο-

ηειη ϊη ίηεοΓροΓβο Ι':»!ι·ι· Ρίϋοςυε ρβΓάΐδεϊπιυδ.

χιι, \ * ίο·Λη. ϋΐν, 9. · Μαίιΐι. χχνπι, 19.
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8ί<|ΐιίι1ειη ίΙΙα νει·υ:ι, Γυηηαια 6^^ι<^ , 61 ίη Α μεν γαρ. Μορ:ρι\ν ΒούΛου

ίϊιΐίίΙίίηιΙΊιΐι'ηι Ιΐιιιιιίιιιΐίΐι /Ό^ίΐίί, 03ΡΠβαι ϋΐιι.ιι 8 ΥίΓ-

ξ'ιηβ 8Ιΐηΐρδίδδ8 οΊτ!:π:ιιιΙ. (2υ3ΠΙθ1>Γ6Π1 ίΐΐίΐ ϊ|»:ΐ

ι·.Μΐι, ς:ΐ3ΐη ΠΓ'Ι ϊ'ίΐίυδ Ίιιιΐιιίι, οικΙΐΜΐι <'8ΐ ι ιπιι ι·;ι·-

Ι'ΤΟΠΙΙΙΙ Ιιοιηίιιιιιιι <·;ιπιι· : .1(1 Ιιηπ,ίππιο νΟΓΟ Μΐηϊ-

ϋΐιΐιΐίιιπιι εδδβ ιΗιήΐιΐϊ, ηιιοιιίβιη ηοη νΐπΐΐ δαίυ αο

Γΐιικ-ιιΙιΊΐιι Ιιοηιίιιαηι ηιοΐ'ε ρΓο^ιιαΙαδ 051. Νοιι δΰοιίδ

αο Ρίΐϊυδ ('ΐιηι δρΐπΐιΐδ 8ΪΙ , (Ί δρΐηΐιΐδ α ΡβίΓβ

βειιΐΐυς, ηιιηΐεηιΐδ δρίπΐιΐδ 3 δρΐπΐυ ρΐ'οιίϋΐ, ΐιίειη

€81 ΓΙΙΙΜ ϊΐΐο, δϊευΐ ΐ|ΐι::Ιι·ιιιι* <·:;ι·<> ε.\ 03ΓΙ16 Ιϋΐΐιι·;

οβί, Μαπι ν'κίεϋεεί, ΐιίειη Ρϋΐ ουηι εαπιο. ΡΟΓΓΟ

(|ΐκιΐ6ηυ8 δίηε ρποΠυγίο, ρίδδίοιιο 30 ϋΐνΐδΐοηε ιιΐΐα

α Ι'.ϋιν ι,τηίΐιιχ εδί, Ρ31ΓΪ8 εδί δΐιιιΐΐίδ ; ηβο ίιΐβιη

ουηι βο, δϊο εΐ Ρίΐϊυδ δεοιιηϋιιηι ΟΒΓηειη, αά «ίιιιί-

ΙΊΐιιιΙΊιΐι'ΐιι Ιιοίηίηπιη [α^ιι^^(ίI, ηεε εδ1.ΐϋειιι οηιηίιιο

οπή Ιιοηιϊηβ.

Χ\';ΐΙ. Ι^Ίΐϋΐ ϊη Ερίδίοΐ» 3ΐ1 ΡΙιϊϋρρεηδΟδ Ιιοο ίΐΐβ

1ΙΟ8 :!»(·ιΐίΐ, ι||ιιιΐ!ΐοι!(ΐ ΡίΗΊ ηγρθδΐ3δΐδ Ρΐΐΐΐ'ίδ Ιΐνριι-

βΐηδί δίΐ δϊηιΊΙϊδ; 8ρΪΓΪΙυ8 εηίιη 3 ΡβίΓβ ρι-ο^ι-ι'ΐΐίΐιιι·.

Γίιιιιπ; 81 δρίπΐΐΐδ ηοΓίΟπεηΐ εθΙ13Ϊ(1β|·β$, ιιΐϋΐιΐ Οδΐ

οιιιη ΡαΐΓβ, ρεΓΪηϋε 30 εαπιϊβ ϋΐιιηι ηοΐϊο ϊίίβηι

< ιιιιι Ιιοιιιίηι; εοηδίίΐαϊΐ. Νοη ϊϋβιη νεί'ο εβί, δει]

δίιιιΐϋδ (1υηΐ3Χ3ΐ, ςιιβίεηυδ δρίπΐυδ ΠΙβ, (]ΐιϊ Γίΐίιΐδ

€δ·, ηοη βδΐ ΡβΙΟΓ. Εΐ ί!1;ι ΟΒΓΟ, ςιιβΓη δίυί Υεηΐιυιη

αι1]υηχίΙ, ηοη ε νΐπΓι 83ΐιι 3ε νοίιιρίβΐβ ρΓοΠοΐδείΐιΐΓ,

ι ηιοιίο, ([πί ίιι Εν3ΐι§εΙίθ Ιπκΐίΐιΐϊ'. Ηϊδ ί^ϊΐιΐΓ

υΐ 3Π(83 ιΐίι-ΐιιιη <·δ(, ΐ|ΐιΐ!ΐη:ιιΙιιιοιΙιιιιι Ρί-

Ιϊιιβ, (|ΐΐ3ΐειιιΐδ ββΐ 3ε δυυδϊδίϊΐ ίρ«ι·, Ρ:»ΐι·ί ΐη οιιπιϊ-

1)ΐΐδ ΜΙ δΐιηΐΐίδ, Ρΐΐϊυί ηοδ οϋοοαΐΐ. ΟιιειηαιΙηΊυϋυπι

ι·, καΐένόμοιώμαΐΐ

γενόμενος, δείκνυσιν, 2τιέχ της Παρθέ

νου σάρκα άνέλαβεν. Ούκοΰν ή σαρξ, ην άνέλαβεν ό

Υίδς του θεού, αυτή μεν ?στι τη σαρκΧ των ανθρώ

πων. Εν όμοιώματι δε ανθρώπων έστ'ιν, έπίΐδή ουκ

εκ σποράς ως άνθρωποι, ουδέ εκ κοίτης άνδρδς έγεν-

νήθη.Ώς κατά τδν ομοιον τρόπον, καΧ όΥίδς πνεϋμα

ων, καΧ εκ του Πατρδς πνεύμα γεννηθεΧς, κατά μεν

τδ πνεύμα εκ πνεύματος είναι, τδ αυτό εστίν, ώσπερ

(τδ) κατά τδ σαρξ εκ σαρκδς είναιτής Μαρίας* κατά

δε τδ άνευ άπορ'ρ'οίας καΧ πάθους καΧ μερισμού έχ

του Πατρδς γεννηθήναι, όμοιος εστί τω Πατρί· χαΧ

ουκ αύτδς ό κατά σάρκα Υίδ;, ί*· όμοιώματι ανθρώ

πων εστί, καΧ ουκ αύτδ κατά πάντα άνθρωπος.

ΙΗ'. Ούκοΰν δ:ά της πρδς Φιλιππησίους Επιστολής

έδίδαξεν ημάς, πώς ή ϋπόστασις του Υιού όμοία

εστί τη ύποστάσει του Πατρός· πνεύμα γαρ εκ Πα

τρός. ΚαΧ κατά μεν την του Πατρδς * ϊννοιαν ταυ

τδν, ως κατά την της σαρκδς έ'ννοιαν ταυτόν. Ου ταυ

τδν δε, άλλ' δμοιον, διότι τδ πνεϋμα 5 εστίν ό Υίδς,

ουκ ίστιν ό Πατήρ. ΚαΧ ή σαρξ ην ό Λόγος άνέλαβεν,

ουκ εστίν εκ σπέρματος καΧ ηδονής· άλλ' ούτως ως

τδ Ιϊύαγγέλιον ημάς έδίδαξε. Δια μεν δη τούτων, ως

προείρηται, πώς ύ Υίδς κατά τδ είναι εαυτού, χαΐ

κατά τδ ύφεστώς είναι εαυτού, δμοιίς εστί κατά

πάντα τω ΠατρΧ, ό Υιός επαίδευσεν ημάς · πώς δ&

όμοιος εστί κατά την βούλησιν και την ένέργειαν,

νο1υιιΐ3ΐε εΐ ίκΊϊοιιο ορεποιίδςυε δ'ιΐ δΐιιιΐΐΐδ, Γ καΧ τα ενεργήματα, δια της πρδς "Ρωμαίους, άφ' ων

είρηκεν · Ενόμοιώματι σαρχύς αμαρτίας χατέχρίΓβ

την άμαρτίαν εν τη σαρχί. Ή γαρ αυτή σαρξ οίσα,

ην άνέλαβεν ό Υίδς του θεού, τϊ) αμαρτίας σαρκΧ,

καΧ ομοίως κινούμενη πρδς πεΐναν, καΧ δίψαν, κα\

ϋπνον, ως πάσα σαρξ, εκ τούτων άμαρτητικώς ουκ

έκινεϊτο. Διδ εϊρηται· Εν όμοιώματι σαρκός αμαρ

τίας, όπερ δμοιον εστί τψ , "Αχερ γαρ ό /7βι·ήρ,

ζαϋτα χαΐ ό Τΐύς ομοίως Λοιεΐ. Ό γαρ Πατήρ

πνεύμα ων, αΰθεντικώς ποιεί. Ό δε Γίδς, πνεϋμα

ων, ουκ αύθεντικώς ποιεί, ως ό Πατήρ , άλλ'

ομοίως. Ούκοΰν καθδ μεν σαρξ καΧ σαρξ, ταυτδν,

ώσπερ καθδ πνεϋμα καΧ πνεύμα, ταυτόν · καθδ δε

άνευ σποράς, ου ταυτδν, άλλ' δμοιον ώσπερ καθδ άνευ

απόρροιας καΧ πάθους ό Υίδς, ου ταυτδν, άλλ' ομοιον.

) [ΚαΧ καθδ μεν σαρξ καΧ σαρξ, ταυτδν, ως καθδ πνεϋ

μα καΧ πνεύμα, ταυτόν] καθδ δε εν όμοιώματι σαρ

χύς αμαρτίας, όμοιος τοις σαρκδς κινήμασι, καΧ ο«

ταυτόν. "Ωσπερ ουν εν όμοιώματι κινήσεως 6 Υίδς,

ϋπουργικώς, καΧ ου ταυτδν, ως ό Πατήρ αΰθεντικώς.

"Α'γάρ ά Πατήρ ποιεί, ταύτα καΧ ό Υϊδς, ούχ οϋτως

ιιοιι ΐϋεπι εδί ευιη εβπιίδ οοιηιηοιϊιιηΐϋιΐδ, κοιΐ δι- αύτδς ποιεί, άλλ' ομοίως.

ιηΐΙίΕ.Νοη αΙΐΙεΓ 3ΐφΐεΐ(1εηι ()ΐιΐ οοιηπιοΐΐοηΐδ ΐΐϋϋδ δΐιηΐΐίΐιιιΐίιιβηι Ιιβυβί , Ρίΐΐιΐδ βάηιΐηϊδίΓβιιιΙο οιιιη

ΡβίΓβ ΓβεεΓβ (ΙΐεΐΙιΐΓ, ηοη ίιίεηι βδδβ ευηι ΐΐΐο, .-ιιιΐ ρΓΐηοΊρβϋ ηιουΌ ΓιιοεΓε. ΝΒΠΊ ηυχευηο,υε ΡΗΙΟΓ

Γ.ΙΓΪΙ, εικίοηι εΐ Ρΐΐίυ·;, ηοη εοϋβιιι Ι3ΐηεη ηιοιίο, δειΐ 8Ϊιηϊ1ίΐεΓ Γ:κ·ίΐ. >

Εχ ΙιΪ3 νβΓΟ οιηηίοαδ |>εΓδρΐειιυιη εδί, ΡΠΐιιιη ΐη ΚοΧ φανερδν έχ τούτων, ότι χα:ά πάντα ό Υίδς

ηιηη'ιϋυδ ΡβίΓΐδ ΟδδΟ δίηιΐΐεηι, ηυειιιαιίιιιοϋυηι Ρΐΐΐιΐδ όμοιο.; εστί τω ΠατρΧ, ως ό Υίδς ΠατρΧ εξ αύτοΰ γνη-

ΡαΐΓίδ είδε δΐηιΐΐίί (Ιεϋεΐ, 3 ηυο ρι-ορρΐβ οβί 30 1θ§ΐ- σίως γεγεννημένος. Των γαρ άτοπων ϊστΧν, Υίδν

βχ Ερΐδίοΐβ αϋ Κοπιβηοδ οΊϋίεΐιηυδ, υ!)ΐ ΐΐΐε

1η ίίιηϊΐίίαίΐΐηβ 865 <"<«'»" ρεπαΐϊ αηιιΐβιηηαηΐ

ρκοαίιιηι ϊη οαηιε*. Νβιη ΪΙ1« 03ΓΟ, <)ΐΐ3ΐιι Οεί Ρίΐΐυδ

ϊηιΐιιίι, Ιίεοί (ϋΐιίοιιι βδβεΐ ουηι εβΓπε ρεεεβίί, εΐ

βοϋειη ηιοιίο 30* (Ίιηιεηι , κίιίιιι ηΐφΐβ δοηιηυηη,

ςαο ι·(.ΊΊΐ|ΐι;ι ε3Γο οιηηίδ ΙηιρεΙΙεΓείυΓ, Ιιΐδ Ιβηιεη

Οΐρηΐ1)ϋδ ηΐΜ|ΐΐιΊ():ι,ιιιι :ιι! ροοε3ΐ3 <;οικ'ϊΐ;ι1);ιΙιπ·. ΡΓΟ-

ι:!ι·ιι:;ι ιϋχιί Λροδίοΐιΐδ, Ιη ίίηίΙίΙΐίάΗΐβ ^α^ιι^» ρϊι'-

ιΊΐίι , ΐ|ΐιθ(| ι-οιί.'ΐιι <·ιιιιι ΐΐΐο ΓΐΗ'ΐιΙίΙ : ΙϊηιΐΊΊΐηιιιια

ί»ι·Μ Ραΐύτ /"αε/ί, Ιιπο εΐ Ρίΐίυε ι,ίιηίΐίΐο· [αοΐί *.

Νιιιιι Ι'.ιΐιτ (ΙΙΙΙΙ δίΐ δρΪΓΊΐϋδ, ΐ:πΐΐ)ΐι:ιιιι ρΓΐηοίραϋ

ιηοιίο Γηοΐΐ, Ι'ϋίιΐϋ νότο ιμιί ε( ΐρδβ δρΐπϋΐδ εδί, ηοη

ρΓΐηεΐριιΙΐ ιηοιίο, νείυΐ Ρ;ιΙοι·, χβιΐ δϊηιίΙίΙεΓ Γ:κ:ίΙ.

'^ιιοΐ'ίπ1;) δί εοτηεηι υΙπιΐ()υο δρεείεβ , ΐιίεηι βδΐ ευπι

Ιιοηιΐηίυυδ ΟΙιΐ'ΐδίιΐδ, ηιιβιιι ;ΐιΙηιοιΙηιιι δι δρΐπΐυπι

ιιΐΓΐίΗμιι: δροείεδ, ίιΐοηι εδί ευιη ΡαΐΓβ. ·);πιι ςιιαίεηυδ

βΐηε 86ΐιιΐιΐ6 ςεηΐΐυκ εδί, ηοη ΐι(ι·ιιι εδί, δε(1 δίηιίΐίδ ;

ρεί'ΊηοΌ ;ιΐιμκ: φΐ,ιίεπυδ κίιιο ρΓοΩιινϊο υΐΐο, 36

ρ3δδίθΙ1β ρΓΟΟΟδδίΙ ΡίΙΪΙΙδ, 11ΟΙΙ ΐΐΐβΐΐΐ εδί, Μ'ΐΐ δΐΐΐΐΐ-

(ΐδ. Ου3ΐεηυδ νεπο ί» ϊίιηίΐιίικίιηι; βιΐ <·ηι·ίΐ/,·>

' Ι.αο. ι, 3ο. 'Ποιη. νιιι, 3. ' ^^)αη. ν, 19. * Γ. Πνεύματος.



Β7 ΑΟΥΕΚδυδ Η,ΕΚΕδΕδυΒ. III. ΤΟΜ. Ι.-Η,ΕΚΕδ. ΙΛΧΙ1Ι. «Χ

θεού αύτδν τ.(Λ αιώνων υπάρχοντα, χα\ κατά φύσιν Α ΙίηιβΒβηΐΙιΐδ. ΙΙΙικΙ βηΐηι 681 ιΐκαπίιιιη, Ρίΐΐυηι ΟβΓ,

6ντα θεδν εκ θεού του Πατρδς, δτε παρά φύσιν μεν ςηϊ βΕειιΙΐδ οιηηίουδ βηΐβιϊοΓ βδΐ, βΐ ηβΐυΓηΗΐβΓ

εαυτού εκ Μαρία; γέγονεν άνθρωπος, όμοιον αύτδν Οβ,,β 3 Οβο Ρ3ιΓβ ρΓοοβϊδΐΙ, ευπ) ρΓίΕίβΓ η3ΐιΐΓ3:.ι

γινέββαι τοις κατά φύσιν άνθρώποις εν τψ εαυτού βυβηι Ιιοιηο βδΐ βχ ΜαπανίΓ^ηβ ίίοΐιιβ, ϊη βο ΐρδο,

παρά φυσιν. Παρά φΰσιν γαρ ην αΟτώ θεψ δντι γε- ψιοι1 ρΓ3!ιβΓ ηΜιι^η η^αΐ, ηαΙππ>1ΐ,,ιη 1»οιηΐ-

νεσθαι ανθρω-ον εν τω κατά φΰσιν δε εαυτού μη ηιιηι „·„,„„„ βχδΐίιί88β . ρΓ26ΐβΙ. ηα1ι1Γ3ιη αυ1ρηι

ειναι_ αύτδν δμοιον τψ Πατρι τω γεννήσαντι. Ει γαρ βΓ3ι ΗΜ, ςιιί 0βιΙ8 β856ΐ) υ( ΗΟΜΟ Γ|6Γβ1 . 3ΐ ίη οο

εν τψ παρά φυσιν εαυτού δμοιός εστί τοις κατά φύ- ςϋ0(1 ΐρ5ί η3ιυΓα]β β8ι, ηοη β88β Ρβΐπβ, ςιιΐ 8β βο-

σιν. πολλψ πλέον όμοιος εστίν εν τψ κατά φύσιν έαυ- 1)ι1ι;Γΐι, 8ΐηιΐ1βηι. δι βηΐιη ϊη βο, ςυοά ρτίβΙβΓ ηίΐϋ-

του τψ χατά φύσιν γνησίως αύτδν γεγεννηκοτι Πα- Γ3ΐη Ιΐίώβΐ, βΟΓϋΐη ϊϊιηϊΐΐδ ββΐ, ςυΐύυδ ϊΐΐιΐίΐ ΐρίηην

τρΕ. "Ωστε τδ δμοιον είναι κατά πάντα τδν Πδν τιΤ) η31υΓ3ϋΙβΓ οοηνβηϋ. ιηυΐΐο ι«»εί8 ΐη βο ςυοά ηηΐιι-

ΠατρΊ προσκεϊσθαι χατά τάς Γραφά;. "Ομοιος δε Γ31β βΐ ίιιβΐΐυιιι Ιΐ3ΐ)βΙ, Ραΐηβ ίΐΐίϋδ δϊσιίΐίβ βπΐ, η·

ένοήθΐ], ως έδίδαξεν ημάς τί}ν του ομοίου Εννοιαν δια ςυο ηβΙιΐΓβΙίΙβΓ βδΐ βΐ Ιβ^ΐϋπιβ 8βηίΙυ&. Ηίηο ϊΐα-

τών προειρημένων ό Απόστολος. "Ομοιος γαρ εστί, ((ϋβ οο1ϋ§ίιηιΐ8 ϋΐυά, ςυοο" άϊχϊιηυδ, §ίιιιϋβιη ίιι

και κάβο ζωή εκ ζωής, φως εκ φωτδς, κ»1 αληθινός οηιιιΐ1)ϋ8 β8δβ ΡαΐΓΪβ Γίΐίυπι, βχ 83θΓθΓυπ> ίί1)ΓθΓϋΐη

εξ αληθινού, καΐ σοφία εκ σοφού. Κα\ χαθάπαξ [εστί] Β βυοίοπίβΐβ ρΓοηυηΐϊαΓΪ ϊηβυρβΓ οροηβΓβ, ςυβιηβίΐ-

κατά τάς Γραφάς, ου κατά την ένέργειαν κα\ την ωο(Ιυπι Βίιπϊΐίβ ηοΐϊοηβηι ϋβ ςιι» ρΓΟχΐιηβ οοηιιηβ-

βούλησίν εστί μόνον δμοιος, αλλά κατ' αύτδ το είναι ιηοΓανίηΐϋδ, ηο!)ί8 Αροβίοΐυβ 1»άΐϋί(. Ειβιιϊηι βΊηιϊ-

κα\ ύφεστάναι, κα\ Οπάρχειν δμοιός εστί κατά πάντα Ιΐδ ββΐ, ςιιβίβηυβ νΐΐβ βχ νίΐβ, Ιαιηβη β Ιυηιπιβ, νβ-

τψ Πατρ\ τψ γεννήσαντι, ως υίδς πατρί. Γ118 βϊ ΤβΓΟ, βΐ 83ρϊβηΐΪ3 3 δβρΐβηΐβ ρΓ.οοβίΙΐΙ. Αίςαβ.

Ι υηο ν«Γΐ)ο (Ιίοαηι, ϋδ(Ιβπι ο δοπρΐυι·Ϊ8 οοηβίαΐ, ηοη βαίοηβ ηο νοίυηΐϊΐβ κοί-ιιη ΠΙΐιιβ, βοά βοεαικΙυΓη

866 1>οο ίρδίιηο ςαοα β$1, βι δα!)8ίδΐΐΐ, βίςυβ βίδϊίΐϊΐ, δίιηϊίβω ϊη οιηηί1)υδε55βΡ3ΐπ,(]υΐ ϊΐΐυηι

(]ΐιβηια(1ηιοϋιιιη ρηΐΓί Γιϋυδ βϊιηίΐί.·, βδΐ.

Ιθ*. Εάν οί καινοί αιρετικοί, προσδιαλεγόμενοι XIX. Οαοά δι ιιονί ίΐΐί ΙιΧΓβΓίϋί ηο1>Ϊ8θ«ιη

ήμΐν, άγέννητον λέγουσι κα\ γεννητδν, εροΰμεν αύ- Ιαηΐβδ ϊη^οηϊΐυιη ςβηϊΐυιηςυβ (Ιίχβηηΐ, δίο ίΐΐίβ οο-

τοΐς· Επειδή κακουργήσα-λτες τδ της ουσίας δνομα αιιτοηιιΐδ : Οιιοιιίαιιι βυίδΐΐΐιΐίχ ηοιιιβη. ηοο Ρΐΐπββ

εν χρήσει τοις Πατράσιν υπάρχον ως αγραφον ου δε- ιΐδ'ι βυηΐ, βο ηυού ΐη δβΓίρίαΓβ ηοη εχδίαΐ, ηιαίβ Γιϋβ

χεσθε- ουδέ ημείς τδ άγέννητον αγραφον δν δεξόμεΟα. Γβρικίίαΐΐδ, ηβςιιβ ηοβ ΙηςβηΊΓι νοοβοιιΐυιη, Ιβηηυαιη

"Αφθαρτον μίν, κα\ άόρατον, κα\ άθάνατον λέγει ό δεπρίο ηοη βχρΓεβεαπι, ίκΐιιιίιιϊιηιΐδ. Ν»ηι ΊΙΙΓΙΙΓΠΙ

Απόστολος· ουδέποτε δε αΰτδν άγέννητον ώνόμασεν ρΐαηι (]υί(1βιιι βΐ ηοη 3δρβοΐ3ΐ)Πβιη 01 ίιιιηιοΓίαΙβηι

ή Γραφή. "Επειθ' ότι, ως προείρηται, ό άγέννητος νοοβΐ Αροδίοΐιΐδ : ϊη^βηΐΐυιη νβΓΟ ηιΐ8(|ϋαιη δοή-

οΰδέπου σημαίνει την του Πατρδς Ιννοιαν κα\ δτι ρΐΜΓ3 ηοηιίηανίΐ. Αοοβϋίΐ ηαοϋ ΐηβοηίΐιιδ, ιιΓι ά'ΐίΐ-

τδν γεννητδν Ιδίως Υΐδν ούδέπου σημάνει, αλλά κοι- ιιιυδ, ηοηάαηι ίρδοηι Ρβίρΐδ ηοΐίοηβιη δίςιιίΠεβΙ,

νοποιεί πρδς πάντα τα γεννητά την Ιννοιαν. Ό γαρ ιιοςιιβ §βιιίΙυηι ρνορνΐβ Γϋίιιηι οχρπιπίΐ, &β(1 αιΐ

ειπών γεννητδν, δτι μεν γέγονεν έσήμανεν, οΰδαμοϋ οιιιιιίβ ]ΐπιιΙικ·ΐ;ι εοιηιιιυιιίΐβΓ ρβΓίϊηεΙ. Ναηι ςιΓι β«-

Ά τδ άϊδίως Υίδν νοούμενον παρεδήλωιε. Λιδ άϊδίως ιιϊΐιιηι άίείΐ, ρΐ'οάαοΐιιηι (ΐιιϊιΐιΐίΐηι ;ι1ϊΐ[ΐιίιΙ εδδβ άο-

έννοοΰντες Υίδν θεού, ου δεξόμεθα τούτο πρδς τςύτοις, ηιοη«·ΐΓ3ΐ, ιηίηίιηο Ιαιηβη ΓΐΓιυηι, ςυί 31) «Ίει-ηο

δτι τδ του Πατρδς χ*\ ΥΙοϋ δνομα την προς τι σχέσιν ρΓοϋιιοΙυβ ΟοηοίρΐβΙιΐΓ, Οδίβηάίΐ. ί>υ3ΐηο1>Γβιη οιηυ

βημαίνει. Διδ καν Πατέρα μόνον όνομάζωμεν, ίχομεν Οβΐ ΪΊΜυιη 31) ίείεπηο ϊηΙβ11Ϊ8»ηιυ8 οχβϊδΙβΓβ, ίΐίικί

τω δνόματι του Πατρδς συνυπαχουομένην την Ιννοιαν ϊρδυηι ηοπαεη ρπεΙΟΓβΒ ηεςιιαςιιαπι 3ΐΙηιίΙΙΗΐιιΐδ ,

του Υιού. Πβτήρ γαρ ΥΙοΰ Πατήρ λέγεται. Καν Υίδν <ιυοηΐ3ΐη Ρβΐπί ΓΠΠφΐβ ηοιιιβη ηά βΐιιιο1 ςϋϊάϋβιιι

μόνον όνομάσωμεν, ίχομεν την Ιννοιαν του Πατρδς, η31)ίΐυ<Γιιιβπι &ίβΐπΠεηΙ. υικίβ Γιεεί ΡβίΓβιιι βοΐιιηι

8τι υίδς Πατρδς λέγεται. "Εχεται γαρ θάτερον Οατέ- ηοϋΐϊηβηιυδ, ΓΊΙϋ,ηιιοςιιβ ηοΐϊοηειη Ρβΐπβ βρροΐΐα-

ρου, κα\ ου διακόπτεται ή σχέσις. Άλλα κα\ μόνον ρ ιΐοηεεοηιρΓβΙιβηββηι υηβ εοηιμΙεΠ'πιΐϋΓ. ΡβΙβΓ οιιίιη

έχάτερον λεγόμενον συνεισάγει θατέρου την ϊννοιαν Ρϋϋ ρ3ΐβΓ ϋίεϊΙιΐΓ. Αο Ιϊεβΐ δοΐαηι ηοιηίηοηιιΐδ Γί-

κα\ ου τδ ίνομα μόνον, αλλά μετά του ονόματος καΐ ϋιιιη, Ρβίρϊβ ηυοςυβ ηοΓιοηβιη υιΐ3 εοηιρΓβΙιεικΙϊ-

τής φύσεως την οίκειότητα. Πατέρα γαρ νοοϋντες Γηιΐδ, οο ςιιοά (Ηίιΐδ ΡηΐΓΪδ βδββ Γΐΐϊιΐϊ (ΙΐεβΙΟΓ.

τον θεδν, θεού νοοϋμεν Πατέρα· χαΐ Πδν νοοϋντες Αΐΐεπιπι (|υϊμρο ειιιη ΒΐΐοΐΌ εοηηβχαηι βϊΐ, ηεφίβ

θεού, Θεδν νοοϋμεν τδν ρ"ηΟέντα Υίδν θεού, χα\ πιυΐιιυδ 3(1 δθ8β ΐηνΐΐ'βιη Γββροείυδ (ΙΊπιηϊΐϋΡ. ΟιιαΓβ

όμοιον έχείνω κατά την φύσιν, ου χαΐ νοείται Υιός. ΐιηιβίδΐ νβΐ βΙΙβΓϋΐιι ρΓοηϋΐΗϊβΙυΓ, υηβ εΐ ηΐΐεπιηι

Άγέννητον δε ου λέγεναι γεννητοϋ άγέννητον, ουδέ ϊιιΙεΙΙί^οηΓιχ ηοίΙΡ* δυ1)]ίεΊΐ ; ηβε ίΙΓιιιβ ηιοιίο ηο·

γεννητδν άγεννήτου γεννητόν. ιηβη, νεΓυιη βΐΐαιιι υηα εαιη ηοηιίηβ ηβΙυΓΧ Ίρδΐυϊ

.ιΐΐιιιίι.ιΐιιιιι ϋβιηοηκίΓΐΐ. Κΐι'ΐιπιι ευσι ΡβίΓβηι 3ΐιίηιο εοηείρίιηυδ Οουιη. Οβΐ Ραΐΐ'βηι εοιιείρίιηιΐδ. Εΐ Ρί·

Ιΐιιπι (Ίΐιιι ίηΐιΊΙί-ίηιιΐΜ Οϋΐ, Οειιηι ίιιΐοΐΐίμίιιιιικ, ΐ|ΐιί Οεΐ ΙΊΙίιΐϋ :ιρρβ11»ΙυΓ, ςυΐηυβ ΐΐΐΐιΐδ η3ΐιΐΓ3 δΐιηΐΐΐ»

6δΐ, ευ]ιι$ ίηΙβΙΙΊ^ϊΙυΓ ε&$« Κιΐϊυδ. Αϊ ΐηςϋΐιίΐιιιη ςεηίιΐ ηεηικκιιιαιη ϊη^βηίΐυιη (ΙΙπίιιι-, ηεςιιβ

ι πμι-ιιϊιί ςβηΐΐυηι.

Κ'. Επειδή τοίνυν ο&τε την πρ?.ς άλληλα σχέσιν XX. ΟιιοοΪΓεα οιιηι ϊιιςβηίΐί βεηίΐίηυο

ίχει τα του άγεννήτου χ»Ί γεννητοϋ, ούτε συνεμφαί- ηβ(](ΐβ :ιι! δβδβ πιυΐυο ΓβΓβΓβπΙυΓ, ηβηυβ ηβΐυι·»

ν« την φύσιν, κοινοποιεί δε πρίις τα λοιπά ποιήματα δί^ηΐΓκϊΙίοιιεηι ίηνοΐναηΐ ; 3ε ρρκίβΓββ Ρίΐίϊ ρΓΟ



δ. ΕΡΙΡΗΛΜΙ

ρποίπίο,η οοιτιπι,ιηειη Γ.υιη «Μβι-ί,. φ,» ρ^αοΐα Α του ΥΕοΰ την Ιδιότητα- ου δεξίμεθα μεν ?,ά την προς

8'.1Πΐ. Ι'ΠΙί Ί.Ί'ίί η/· ·η1 ΐι*·ηίαΙηΙΑΜ ..|1., 2 ·- Λΐ . . _ Λ ' ' 'ΐ, εΐΐΐοίαιιΐ, ιιβ .«,! ίιηρΐεΐηίοιη υΐΐο ΐηδίϋϊβπιιη

ϋϋ<1υθ3ΐϊΐιΐί·, 867 Ϊ8ΐϊυ8ΐτ>ο<1ί ηΟΓηΐηβ τβ-

ίϊοίεπίϋδ; Ραίι-ίδ νείΌ αο Ρϋϋ »ρρβΙΙ;ιΐϊοηβηι δβη-

εΐβ 3ο ρι,τρείιιο υδυφαΜηκιβ. Ρπαιυιη φΐοϋ ηο$

β 8εηΐίϋΙ)ΐΐδ νοοαίί ϊη ίιι^ηίΐυηι βε ββηΐΐυιη 1)3ρΐϊ-

ζηΐί ιιοη δΐιηιαδ, 86(1 ΐη ΡβίΓβιη 30 Ρίΐίυηι ; άβιηύϋ

<ΐυο4 Ρϊΐίυδ ηυιι^ϋΒΐη ΡαίΓοηι δυυιη ίη^βηϊΐιιηι βρ-

ρ«1Ιαδδ6 Γβρεπ3ΐιΐΓ; 8β<1 ΡίΐΓβιη ΒβιηρβΓ ηοπιΐηίνβ-

ΓΪΙ Οειιπι, ββΐρϋυιη νβΓΟ Οεί Ρίϋυπι. Ουΐΐπΐδ ει Ιοείδ

ρ»ϋ€3 <]Π3Β(ΐ3ΐη 88θΓίΙ)βη(ΐ3 8ϋηΙ. Ηυηο φΐυι- βίο

1θ(}υβιιΐβηι αιιώ'βιηιΐδ : 5ί <Κ%βι·ΐ<Μ »ιβ, ςαηάετεΐϊί «<ι-

ηαε, φιία υαάο αά Ραΐτεηι ηιειιηι '. Ιίβηι : Ουεηι Ραΐίτ

χαηπί/ίϊαυΐΐ εΐ ιηίειΐ ΐη ηΗηάιιη, νο» ηιίΑΐ ϊ

ηνοάάίχεηιη : Πίία$ Οβί ΙΗΜ «. Ιΐβιη : £30 «' β

άσέβειαν μεθοδείαν τα ονόματα- αεί δ£ τω του Ιίατρδς

καΐ Υίοΰ όσίως χρησόμεΟα. Πρώτον μεν ουν ότι οι εξ

εθνών κληθέντες ουκ έβαπτίσθημεν είς άγέννητον

και γεννητδν, άλλ' είς Πατέρα καΐ Υίόν Επειτα ίτι

ούδαμοΰ ευρίσκεται ύ Υίδς είρηκώς τδν έαυτοϋ Πα

τέρα άγέννητον, αλλά αεί Πατέρα είρηκώς τδν θεδν.

χα\ αεί εαυτόν Υίδν του θεού (ολίγα " παρασημειω-

τέον), άκούοντες αύτοΰ λέγοντος- ΕΙ ήγαχάτέ με,

εχάρι\τε &ν, δτι χορεύομαι χρός τον Πατέρα μου-

χαϊ, Όν ό Πατήρ ήγίασβ χαϊ άχέστειΛεν βίο τοτ

κύσμον, έμοί χοΛατε, δτι είχον Υιός θεοϋ είμι·

καΐ, Εγώ έχ του Πατρός ίξήΛθο*; χαι ήχω. ΈξήΛ-

θον εκ τον Πατρός, χαϊ έΛήΛνθα είς τον χόσμον-

άρίημι τύν χόσμον, χαϊ χορεύομαι χρίις

£ΧΜ, εΐ ναάο. Εχινΐ α Ραίη,εΐ ιι«ηί ίη ηιαηάκ,ιι : ί(ί- Β ζύν Πατέρα. Καΐ ή ομολογία δε του Πέτρου- Σν εΐύ

ταηι ηΐίηφίο τηιιηάηηι, α ναάο αά Ραΐτεη 3. Λιΐιΐο Ρο-

ΙΓΪ εοιιΓοδδΐοηβηι: ΤΗ βίΟιήβίαι Ρίΐίη» Οεί ». 8οϋ ει

• ε εοβίο: Πκ βιΐ, ϊηςιιϊΐ, ΠΙία» ηιειιε άίΐείίιιι ·.

οαιη ίο δϊηΐ, ευιηηυβ βΐ ΡβίβΓ Ρϋϋ, ει Ρϊϋιιβ

ΐ'ίΐηβ 3(1 βυιη ιηοάυπι ιηειηϊηεπί, εΐ ηοβ, υΐ ϊΐεΓϋΐη

όίοαι, ΙιΪ5€6 ιιοιιιϊιιϋ.ιιΐΗ ()Ιΐϋΐ»[ΐ;ιΐΊ δϊηιυδ, ϋδϋεηι

ϋϋδ δειιιρερ υΐεπιιιι·, βε ρι·οΓαη»8 νοευπι ηονΐΐβίεδ ·,

«μια; ηροδΐο1ϊ€3ηι Γιϋειη ορριι^ηβηΐ, ρΓοειι! Γβρυϋίβ-

1)ϊηιυϊ. Οιιο(1 εηίιη 3 Ρ31Γ6 άιείαιη βδΐ,' Ιη «ρ/βη-

ί/οπ'ίιΐίί ίβηείοΓΜηι εχ νίετο αηίε Ιηοιξετητη ^βηκί

Ιε ', ιιεοβδδαΓΪο υδΐίΓραίιιιη εδί, ει 3[) εοπιηιαηίοηβ

οαηι οι-εηΐϊί τείηΐδ Ρΐΐΐιιηι ΡβίΓΪδ βΜυεεΙ : ηιϋ αϊ)

ΐρ3;> «επιιβηιΐδ ρπορΓΐεςυβ §ρη!ΐιΐ8 €81 ΓϋΊυβ; ϊϋ

<ΐυοϋ εΐ 63 νεΓΐ)3 ρΓίεδΙβηΙ, ίχ ηίετο. δίιηϊϋΙεΓ εΐ

Ι'ΊΙίιΐδ €ΐιιιι (Ιΐχίδδεί, Οοηΐηΐί! πβανϊΐ ηβ", ηε οοιη-

ιιιυηβιη ε]υδ οιιιη οπββίΐδ Γβΐυβ οαϊΐεπβ ηηΐιπβιη

ιδδβ δΐΐδρίοβΓειηυΓ, ηβεεδδβπο δυ1)]βεϊΙ : Αηίβ ΟΜ-

ηεε ουίίει ^βηαϊΐ ηιε '. $η\\ιυ$ ρΐβιη ηο1)Ϊ8 3ε ρ»8-

βϊοιιίδ οηιηϊϊ εχρεπειη ϊρδΐυδ εχ ΡβίΓβΡϋϋ ρΓορηβ-

Οΐβιη εχρΓ6δ8Ϊΐ. ΥεΓυιη δβιτιεί <1αηΐ3Χ3ΐ ΡβίβΓ, ββ-

ηιοίηαε Ρίΐϊυδ οΐ) ϋίβηι, (]υ3ΐη (Ιϊχϊιηοδ, ρίβηι Οβί

{;ετηιαηϊΐ3ΐβιη , ^εηϊΐϊ ηο1)ίδ νοεαϋυΐυιη εάϊϋϋΓυηΐ.

Αϊ Ρ3ΐπ3 εΐ Ρϋϋ ηοπιϊηϋιυδ ρΐεηυηι 631 Νονιιπ)

οηιιιε Τεβίίηιεηΐϋηι.

XXI. 8οϋ υΐ ρπορι-ϋδ δΐιιβ ηοΐίδ ιιοναϊ ϋΐίιΐδ 1)36-

Γοδίδ 3Γο1ιϊΐβεΐθδ (ΙΊδεεΓηερε ροϋδϊηιιΐδ, ει ηιιιΐιίδ,

<)υ;ί> (Ιο ίΐΐο 3Γ^ιιηιειιΙο $εήρδεΓυηΙ, ρ3ΐιε3, ηβ Ιοη-

ίί'ΐ'ΐΓ 8Ϊηι, πι1ΐΜΐΐ;ιΐϋ1;ι ριιΐηνί. Εχ φΐ&υδ <Ι;ιΐ!»η1κ·ϊ Ιοΐ3

ΐϋΐυδ ΙΙΧΓ68Ϊ8 ηιβηΐε ρβΓδρεοΙϋ, ηεοεδββπο, ιιΐ ορίηοπ,

8ΐ3ΐυεηΙ : 868 Ί"' |Μ:Ι' δεήρδεί'ίιιΐ , β3ϋβιη ίρδ3

ύβιιιηαδδβ ; εΐ ίρδβιιιεί (1ο§ιιιαΐ3 βυ3 ;>Ιι βροδίοϋεχ

Γιϋεί εοηδοπίο Γ^ΐεεΓβ. 8ε<1 εΐ βοδ ιΐ3ΐηιΐ3ΐ·ε, ψπ

< ,ΐιΐΓΐϋ 8βηιιιη ^('ΐιΐι.ιηΐ 3ε <!<ΐΓί·;ιηΙ. 8κ| ιιιΐι'ιιι ϊιι Η»ο

νβΓΐ)3 δΟ'ΐρδΰπιηΙ : ι Νβιη ρΓχοΙαι·3 δοϋΐεοί ιΐΐνίηα

' ηΐύΐιε εοιίδΐίΐυί. ΟυίειΠΗμις δυΐΐδίαηΐϊχ δίηηΙίΐυ(Ιϊ-

ηοηι δβΓναΓο ουιη Ρ3ΐι·β Ρϋΐαιη ρυίαιιΐ, 3 νεπΐ3ΐε

Ιοηςϊυδ :ιΙιι.·ΐΊ·;]ΐ·ιιιιΐ, εο φΐοϋ βρρείΐαΐίοηε ϊρδ» ίηςο-

ιιίΐϊ, δίπιίΐβ δοουηιΐυιη η:ιΐυι·3ΐη εοικίβιιιιιηιιΐ. > Ι'.ΊΙ-

8113 ΐΐα ϋίϋρυΐ3ΐιι ; < Ρϋίυδ ΡΟΓΓΟ ςεηϋηιΐίοιιβ ηιίηοΓ

. χιν, 28. * 3θ3η. χ, 56. ' ^ο3η. χνι. 28.

7 Ρί^Ι. οιχ, 3. β ΡΓΟΥ. νπι, "22. » ίϋίϋ. 25.τι, -20.

Χριστός ό Υίύς του θεοϋ. Κατί ί Πατήρ άνωθεν

Οζτάς εστίν ό ΥΙός μου 6 άγαχητός. Καΐ δια τβΰτο,

επειδή ούτω; χαϊ Πατήρ Υίοΰ μέμνηται, χαΐ Υίδς

Πατρδς χαϊ εν τούτοις τοις ονόμασι (πάλιν έρώ)

έσφραγίσθημεν, τούτοις χαϊ αεί χρησόμεθα, άπο-

κρουόμενοι τάς κατά της αποστολικής πίστεως βέβη

λους χενοφωνίας. Τδ γαρ παρά του Πατρδς είρημέ-

νον, Ταϊς Λαμχρότησι των αγίων έ» γαστρύς προ

εωσφόρου έγέννησά σε, άναγκαίως εΓρηταΐ' χα\

άπάξει της κοινότητος της πρδς τα ποιήματα (τοις)

τδν ΥΊδν του Πατρδς, χαϊ τδν εξ αύτοΰ γνήσιον κα\

ιδίως γεγεννημένον Υίδν δια του, χατά ττ\ν γαστέρα,

ονόματος παιδεΰοντος- ως ομοίως καΐ 6 Υίδς, Κύριος

Ι έκτισε με, ειπών, ?να χαινοποιουμένην αύτοΰ πρδς

τα λοιπά κτίσματα ύποιπεύσωμεν την φύσιν, έπ-

ήνεγκεν άναγκαίως· Πρύ ίέ πάντων βουνών γεννφ

με, ευσεβή ήμΐν χαϊ απαθή την εκ θεοϋ Πατρδς της

υίότητος αύτοΰ ϊννΟ'.αν παριστάς. Άλλ' άπαξ μεν ό

Πατήρ χαϊ άπαξ ό Υίδς δια την προειρημένην ευσεβή

γνησιότητα του θεού τδ γεννητδν ήμΐν έξέθεντο·

πδσα δε ή Καινή Διαθήκη γέμει Πατρδς καΐ Υίοϋ

ονομάτων.

ΚΑ'. "Ινα δε άπδ των Ιδίων γνωρισθώσιν οΐ χαινο-

τομοϋντες την αίρεσιν , έχ πολλών των παρ' αυτών

είς την ϋπόβεσιν γεγραμμένων ολίγα δια τδ μήκος

παρεσημειωσάμεθα· άφ' ων όλον οί καθολικοί χατα-

9 μαθόντες τδν νουν της αίρέσεως, άναγκαίως, οΐμαι,

κρινοϋσι τους ταύτα γράψαντας άναθεματίσαι αυτά,

καΐ αύτοϋς τα εαυτών έκβαλεΐν της αποστολικής πί

στεως· άναθεματίσαι δε καΐ τους τα αυτά αύτοΐς

φρονοΰντας καΐ διδάσκοντας. Γράφουσι γαρ αϋταΐς

λέξεσιν οϋτως· < Τδ γαρ μεταδοΰναι ΰμϊν των εν θεψ

βημάτων καλλίστων τα μάλιστα δια βραχέων προεθυ·

μήθην. "Οσοι την κατ' οϋσίαν ομοιότητα άποσώζειν

τδν Υίδν τω Πατρί ύπολαμδάνουσιν, ίξω της αλη

θείας βεβήκασι, δια της άγεννήτόυ προσηγορίας

κατηγοροΰντες του ομοίου κατ' ούσίαν. ι Καΐ πάλιν

έροΰσιν ι Ό δε Υίδς έλάττων γενέσεως /.αϊ ϊστι χαϊ

* Μηΐΐΐι. χνι, 16. " Μαΐΐΐι. ϊιι, 17 ; χνιι. 5. · Ι Τΐπι.

10 Ρ. ολίγα δί παρ», εΐ ρϊΓεηιΗεδϊ ίιιείυϋεη^α ίϊ



4*1 ΑΟΥΕΚδυδ Η.ΐβΕδΕδ ίΙΒ. III. ΤΟΜ. Ι. — ΗΛ:βΕδ. ΙΛΧ1ΙΙ. ΜΑ

ώμολόγηται. Ούχ αρά την χατ' ούσίαν ομοιότητα Α 681, «Ι 6886 (Ππΐιιι·. Νοη ΐ§ϊΙυΓ η3ΐιΐΓΧ κΐιηΊΗΐιΐιΙϊ-

ηβηι δΟΓνκΓΟ ειιηι ΐηκβηίΐο ροΐοκί. ΥβΓίιιη Οβΐ νοίιιιι-

Ι3ΐβηΐ, φΐ:ιιη ΐη ρπ>ρπ3 ΙινρΟδΙϊΐκί ίιιΙι·ι;ι·;ιιιι 1ι:ιΙ»·1

3ε 8ϊηεεΓ3ΐη , οοηββΓναΐ. ΟΙΚΗΪΙ <·:ι βΐιηΐΐίΐυίΐϊηβιπ

φΐϊιΗ'ΐιι οοηδβΓΥϊΙ ; 8β(Ι ηοη ΐη ικιίππι, νι-ππιι ίη

νοΙηιιΐ3ΐ6 ροβίΐαηι, εο ςιιοιΐ φΐαίειη νοίυΐΐ ίρβε ρπο-

ιΐιινίι. > Ει Π1Γ5ΙΙΠ1 : ι Οιιοηιοΰο ηοη εΐ ηιεειιιη ΐρδβ

ί'ίΐΐιτΐ», Ι'ΊΙπιπι Ι':ιΙι ί ιι;ιΐ ΙΙΓ.Ι ηοη βδδε δίηιίΐεπι ? ι Κιιι·-

8111)1 : < Γιιηι Ρίΐΐυβ βχΐΐιι 63Γ6Γ6 οιηηΐ ιΓκ·:ιΐιιι·, ςυΐ

νίΐίίπι ρνορπΛ βχ ηαΙιΐΓβ ηοη ΙκιΙιιΊ, ΜΙ! βχ ΐη§οιιΐ(ϊ

ροΐ68ΐ3ΐβ ; ίιΐί,νίΝΐ;» ρΟΓΓΟ ιι:ιΙιιι·:ι 8ίηβ ιιΐΐο Γιιιι;

οιιιιιί 8ΪΙ ρθΐ68(3ΐ6 ΝΐιριΜ'ΐοι1, ιιιιιιιιι· ιιι;ιιιΊΓ(.·ί>Ιι· ίηΐρΐΐ

868β Ιιοηιΐηββ ρΓοάυηΐ, ιΐιιιιι ββββηΐΐ» βκιιΐΐΐΐυϋηβ

ι, ιριοιΐ ρϊεΐαΓι εοηδειιΐ»-

ι * ιιρδς τδ άγέννητον. Άποσώζει δε ακραι

φνή φέρων εν τη οικεία ύποστάσει την του θεοϋ βού-

λησιν. Ούχοϋν ομοιότητα διασώζει, ου κατά την ού-

ϊ£αν, αλ).ά κατά τον της θελήσεως λόγον, οΤον · ήθέ-

ληϊεν ύπεστήσατο. ι Και πάλιν ι Πώς ούχ'ι καΐ αυτός

μοι συνομολογείς, ότι κατ' ούσίαν ουκ Ιστιν ό Υίδς

όμοιος τφ Πατρί; ι ΚαΧ πάλιν < "Οταν δήό μεν Υίδς

ατελεύτητος ομολογείται, ουκ εκ της οίκείας φύσεως

το ίίν ϊχων» β^λ' ^κ 'Λί του άγεννήτου εξουσίας· ή

δ' άγίννητος φύσις άτελευτήτως πάσης εξουσίας

χριίττων εστί· πώς δήλοί είσιν οί ασεβείς, όμοιότητ»

ουσίας τδ έτεροούσιον της ευσέβειας έναλλάττοντες

χήρυγμα ; » Κα\ πάλιν < Διδ τδ δνομα ό Πατήρ ου

σίας ουκ ϊστι δηλωτικδν, άλλ' εξουσίας, ϋποστησάσης ΙΙΙΊΙΙΙΙ 681, εοιηκιιιίβηΐ ? » Οβΐηϋβ, ι ΡΓΟρΙεΓεβ, ΐη-

τδν Υίδν πρδ αιώνων θεδν Λόγον άτελευτήτως ην ' εν η ςιιϊαηΐ, ΡαΐΓΐδ ηοιηβη «ιι1ΐδΙ;»ιιΐί;>ιιι ηοη

αύτφ δωρηθεϊσαν, ην ίχων διατελεί ούσίαν τε χα\ ϊβά ροΐβδίβίεπ) : ςυκΡϊΙΐ

έςουσίαν. > Κα\ πάλιν ι Ουσίας είναι βούλονται τδ

//.;,-/'/,. δηλωτικδν, άλλ' ουκ εξουσίας, τφ Πατρί *

ύνέματι και την του Μονογενούς ύπόστασιν προσαγο-

ρευέτωβαν. >

ΚΒ1. Έροΰμεν νυν πρδς τους νυν αίρετικοΰς, ότι

Ύμείς εγράψατε όμοιον κατά βούλησιν, άνόμοιον

χατ' ούσίαν διδ ημείς άντεγράψαμεν, ότι όμοιος ου

χατά |ΐ.(μη3ΐν μόνον, αλλά κα\ κατ' ούσίαν. Επειδή

τοίνυν πρώτοι ύμεϊς ουσίας έμνήσΟητε, λέγοντες

άνόμοιον κατ' ούσίαν, κα\ δια τούτο σπουδάζετε άρ-

θήναι τδ Βνομα της ουσίας, ίνα κατά βούλησιν όμοιον

είναι μόνον ϊέγοιτε τδν Υίδν, ει αληθώς συντίΟεσθε

χατχ πάντα όμοιον τδν Υίδν τφ Πατρ\, αναθεματί

σατε τους διαφοράν λέγο'/τας έμοιότητος· και γρά

ψατε ούτως, ότι Ιν.' τις μη κατά πάντα λέγοι όμοιον

τδν Τΐδν τφ Πατρ\, ως υίδν πατρ\, αλλά κατά μεν

βοϋλησιν λέγοι όμοιον, χατά δε την ούσίαν άνόμοιον,

Ανάθεμα Εστω. Και μετά ταΰτα εϊ βούλονται ουσίας

όνόματο^ μεμνήσθαι, καΐ άθετοΰσι τάς εαυτών ύπο-

γραφας, ουσίας πανταχού μνημονεύσαντες, χαι τα

των Πατέρων ύμολογείτωσαν, μη μόνον κατά την

βούλησιν, αλλά κατά τδ είναι, χαΐ χατά ύφεστάναι,

χα\ χατά τδ ύπάρχειν κατά πάντα καθάπαξ όμοιον

είναι τδν Υΐδν Πατρ\, ως υίδν πατρ'ι, καθώς αί Οεϊαι

Ι|ΙΙ:Γ Ρϊΐίυποηΐε 83·ειι1η οιηηίβ Οουιη

ΥεΓΟυπι ρΓοϋυχΊΐ, ςυΐ 8ΐιθ5ΐ»ιιΐί3πι ιΙΙ;ιιιι 3ε ροΐβ-

Βΐίιΐι'ΐιι 8Ϊ1)ί ϊη ΧΐεΓηυηι ( (ΐηι:ιιιπιίι·;ι|;ιιιι πι Λΐ'ίι' οοη-

ΙίηβΙ. ι ΡεΓ^ιιηΐ ίΙεΓυιη : ι 5ί [';Ι|ΙΊΝ νοε3ΐ)υ!υπ) βιιΐ»-

<4;ιΐ!ΐι;ιπι 8ΪςηίΠε3Γε, ηοη ροΙε$ΐ3ΐβιη νβϋηΐ, ι·;ιιΙοιιι

ΐρδα Ρ31ΓΪ8 νοεβ ΙΙηΊββηίΐϊ ςιιοςηο ρεΓ5θΐι»ηι Ιϊοεί

3ρρε11εηΙ. ι

XXII. 5εά ;κΙ\(·ι·5ΐΐΛ ιιονοϋ Ϊ8ΐθ8 Ικει-εΐίεο; Ιιιιικ'

ΐη ηιοιίιιηι ι1^|ΐιιΙ;ι1Γιιιπι« : δο-ίρΐυιη 3 νοίιϊκ ε$(

«ΊιιιίΚίΐιι ε88ε νοίυηΐΐΐε ΡίΓιυπι, 8ΐιΙ)8ΐ3ΐιΐί:ι (1'ΐ88ίπ)ί-

Ιοιη : ιιιιιΐι· ΙΙΙιιιΙ εοηΐΓ3 βεΓίρβΊηιιιβ, ηοη βοΐη νοίιιη-

Ι3ΐε, 8ϋ(Ι εΐ 8υ1)8ΐ3ηΙΪ3 βϊηιίίειη εκβε. ΟΙΙΟΙΙ'Ι:ΗΙΙ \%ι-

ΙΜΓ ΙΙΓΠΙΙΪ 8υ1)8ΐ3ηΙϊχ ιηεηΐίοηειη Γΐΐείβΐϊκ, ειιηι <ϋ8-

Μΐιιϊΐΐ'ΐιι ε886 8ΐιΙ)8ΐ2ηΓΐ3 (Ιί\(Ί·ΊΓΐϋ ; 3(Γ|ΐιε ϊ(Ιεο κιιΐι -

βοηιϊχ ΙΙΟΙΙΚΊΙ β πιοιίϊο ΙοΙΙεΓε βΐιι^εαίίβ : ςυυ βοΐι

νο)υηΐ3ΐβ 8ΐιηϊ1επι ε88β ι1(.·!<·ικΙ:ιΓιχ Ρίΐίυπι, 8Ϊ εχ

ίΐηίιιιϊ νεβίπ 8εηΐεηΐΐ3 δίηιίΐεηι ϊη οηιηΊυυβ εβϋβ

ΡβίΓί 869 ΡίϋΐΙΠΙ 8ΐ3ΐυ3ΐΙ8, ()3Π1Ιΐ3ΐβ ΪΙΙθ8 3Π3ΐΙΐβ-

ιιιιιΐι·, ΐ|ΐιί Μΐιπϋΐιΐιϋιιίκ ι1ίι<τίιιι»·η 3§ηο8ευηΙ ; 31-

ςυε 1(3 ϋ)τίΙ)ϊ(ο((·, : δι ηιιίβ ηοη ίιι οηιηϊουβ βϊηιίΐϋΐη

6886 Ρ;ιΙπ ΡίΗαπί ι1ϊ\ι·ιίΙ, <ιιιι>ηι:ιιΙιιιοιΙιΐ!ΐι ρ:»!ΓΪ 8Ϊ-

ηιϊΐϊβ (',ΗΙ βΐίυβ; «ο<1 νοίυηΐβΐβ βίηυΐεπι, 8ΐιθ8ΐ3ηΐΪ3

ϋί$8ΪιιιίΙοιιι 6886 ιΐίχεπί, :ιη;ιΙΙι·Ίη:ι 8ΪΙ. ΡΓΧίεΓε* 31

8ΐι1)8ΐαπΙί;ο ιιοιικ-η εοιηπιεηιθΓ3Γβ νβΐϊηΐ , 3ε 8ΐιί$

ιρΒοπιιιι 8υΙ)8επρΐϊοηΐ1)ΐΐ8 πΊΥίίμιπ, Γ:Η·Ι;Ι ιιΐιίςυβ

κιιΙΐϋΐ:ιιιΐϊ;ι: ιηεηΐίοηβ ϋδ φκκ ΡβίΓεβ ρποΓεβδΊ βιιηΐ

388εη(ίίΐηΐυΓ, ηοη νοίυηΐβίε ιιιοιίο, βειΐ εΐ ιμκκΐ :«1

688ε ϊρβιιπι ίΐΐιΊικΊ , βε κιιΙΐϋίΝίπιΐκιιιι, ει εχ8ΐ8ΐβη·λέγουσι Γραφαί.

Γ, .ιιιι, ;ι!ιΐιΐ(· ΐη οιιιικίΗΐκ ι1ι·ιιΐι]ΐιΐ! 8ίιιιϊΙοιιι 6886 Ρ:»1ι·ΐ Κίΐϊιιιιι 3886Γαη( , (]ΐιοιΐί«1ιιιοι1ιιηι 81ΐ)ΐίΙΪ8 681

Ιίΐίιΐϋ, υΐΐ 83επο ΙιίιΐβΓΧ ΐεδίαηΐιιτ.

Ι :,· την έχτεθείσαν ηίστιν (51) περί του όμοιον Οχίεηιηι ρΓορυδίκε ΐΐΐί Οϋεΐ εοηίεδβΐοηί, <|ΐιη Κι

' ΟθΓ. άποσώζει. · Γ. ότι οίον. ' Ρ. την. * Γ. Πατρός.

(51) Είς τη* έχτεΟεΊσα* πίστιν. Η:ΒΟ νβΐ :ι!ι

Κρίρίοηϊο ;κΙ Μίρι'ποΐΐΊΐι Κι:ιιιί:η·ί;ιικΐΓΐιιη εοπϋιιεη-

: .ι ι κιΐιιιιι :ιιΙ{]ίΐ:ι , τβΐ Ίρκίιΐϋ ερπΊΠίεπΙαποΙί δΐιιιΐ :

πι ςυο ρΓχΙετ εχροδϊΐίοηειη ΙΜεί Αεΐ3 ηοηηιιΐΐα

Καβίϋυβ 36 Οοοιριΐϋ ρπΒΜΓίρββΓ&αΙ : (]ΐιυ<1 ρο$ΐε-

ΓΜΙ8 ιιι:ιμΐ5 3ΓΠ<1εΙ. Νι ιι^ιιιΐιιιιι ε$1 :»ιιΙι'ΐιι πίστιν

:' : ·ιιη , ιΐο (|ΐιη Ιηφπΐιπ· , εκκε ρΓοΓεδδίοηειη Ι1ΐ3ΐη

ι . ; Ι.:ιιιι , ΊΙΙ;Ι-' δίπΐιϋ 681 πϋΐ:ι , (|ΐι:ιιιι ί^οεί'Βίεδ ι·1

δοζοπιβηυΒ Γ3Ι80 Ίη δΐηηϊβηδϊ 8^ηοιΙο ευηβεΓ'ιρίαιη

385«νεΓ3ΐιΐ. Ναΐα βΒΙ βη'ιιη βηηο ιΐβπιυιη 359, Ευβε-

1)ΪΟ ι·Ι Π\ρ;ιΙΙιι €058., XI Κ:ι1. .ΙπιιίιΐΝ, ιιΐ Λΐΐι.ιιιιι-,ίιι-,

Ιίΐ). /··. Λ ...-·. ;Ί. άοεεί. <.<::ι (Ιίεβ ρη(Ι. Ροηίβεηβίβδ

ίυϊ( , <|ΐιοι1 Ερίρηαοίυκ Ιιυι· ίη Ιοεο ΙεβίαΐαΓ. Υίιΐο

Νί(:οΙ;ιιΐ:ί Ρ»1>εΓ ΡΓ*Γ. 3»! Ηίΐβπί

, ρ;ι·,'. 375. Ιμϊΐιιτ ρθ8ΐ Λιιι·νΓ;ΐιιιιι:ι εοηεί-

Ιίιιιη Ι!;ιχΊΓπΐϋ, 3ΐΊΊηιιε δβπιΊβτίβποτυΓη Ιι·μ;ιΐι δίΓ-

ιηίιιιιι 3(1 ϊιιιρί'Γ.ΊΐιιΠ'ΐιι ρι-ιιΐ'ιτίί ΙίΙΙίΤΐικ ;ι!ι 00 «'οιιΐΓ!»

Κικίοχίιιιη βΐ ΑιιοίηοΕΟδ οχρΓεδδεπυηΙ. Τυιη (1β εο-

ΐΊΐηιιΐΓΐιι εοηβΐΓιο ΙιηρβΓβίοΓ 3(1 π·* Αηΐίοείιεηχ Εε-

εΐεδίχ ευιηροηεηϋαβ, ΐ|ΐι:ιπι Ευιίοχίυβ ρπχΙβΓ εβηο-

Π68 οεειιρ3Γ3ΐ , ΜΙΙΙΙΙ! 3(1 ΛιΊίί 61 Αηοπιακοπιιη

|Μΐι|!ι::;ΐ]ΐιΙ;ιιιΐ ίιιιρίι·1;»|ι.Ίΐι, ιιοναιη Μ ιιι/ιΐιηιι ευη^Γ6-

;.· .ιν. ' 1:ιΙπΊΐ ; ιριοιΐ ϊΐιρΓ3 ίιι ΙΙΙΙΙΙΟΙΊΠΙΙ 8^ιιορ8Ϊ

ίΐι'ι !:π :.ι ΪΙΙΙΙΙΝ. Ρθ5ΐβ3 ι ΙΙΐνΐ (Ιβ <ΙΓΐ)6 , III (](13 ΟΟΠ-

668811$ Ι ι.ι !νπ ροβδϋΐ , !:··'] π -Ιΐ|!!:ΐ!ΐι βρίβυορϊ εθΠ·

νβηίΓοιΐ, Βϋδΐϋυϊ βηηο 549 πιΐϋΐ.-, 3(1 ι
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Αι·6ΐΙιιΐ8Ϊ:ε ιΐ;ι

ϊίπ·, ίη οιιιιιίΐιιιχ Γ.ιΐιί ϋίιηϋίδ

8υΙ)8(τ'φ5θπιιιΐ ; Μ;ιιιιΐ8 ερ'ικεοριΐδ

ίΊι'ιΙο 01 86Π11Ο , III ΜΙΠΠΙ *(Ί 'φΐΐΐΐΐ) 6δΙ. ΕοΐΙβΠΙ

ιΐ!θ(Ιο ι·1 ^ιιί :ιιΙιτ:ιηΙ ΜΙ!» ι ιρ-ίοπιιιΐ. Αϊ Υβίοηδ

Ιιιιιιι: ιιι ιικιιΐιιιιι : Οικ'ίικιιΐιικιιΐιπιι 63 ηοείο, ςυαιη

ιΙΊι'ί, ΡβηΙβ6()8168 ΗΓ(ΊΙ[;ΐ 651, δΙφβΠΟΓβΙΙΙ ΙΐίΙΙΐε 81ΐ1)-

δεηριίοηοιη εϋίϋεπιηυδ, ιιοπιιιΐ ΐ[ΐιϊ ΐηιτι ρι·χ$?ηΐεδ

Γΐ'ΐιιιΐ, αε ρίιΐδ ίη ρπιιιίβ ΜΐιρϋταΐοΓ, ηριιϋ ςυεπι εΐ

811)6 δ6ΓίρΙΟ ΜΙΙΙΙ 6ΐ ΜΤφΙο εθΙΐΙΡδΐ3ΐ))5. Ροδί ΙΐΚ'Ο

< ΙΙΙΙΙ ΥΤ:ΐΐ6Πδ δυο ΙΙΙΟΓ6 81)1>8ΡΠρδί55Ρΐ, εΐ :ΐ(Ι 81ΐ1>-

δΟΓϊρΐίοηβπι 3(ΚΙίιΠ&δεΙ, δίιηίίοιη οίβο 1';ιΐπ Ρϊ-

Ιίιιιιι, ρΓΧίβΓΠΐίδδϊδ ιιίδ νοείΐκι», ίη ιιιηηίΐ'ΐια, ειιιη·

ςιιβ 63 Γ(! ι1εεΐ3Γ388βΙ, ςιιβηι ίη δαίδΐιιιι 63 φΐ:>!

ΜΤ"Φ!;Ι ΓιιοΓ,ιηΙ 3ρρΓθΙ)38$β(, αε <]ΐΐ6π>3(1ιηοι1ιιιη εοη-

$υ1)8ΐ.ιηΐΪ3ΐίδ νοεειιι ίιιίεΙΙίκβΓεΙ, ρίιι» Ιιοε ΙιυροταΙοΓ

ιΐΐ'ίίιιιΐιπ·, Ίΐα Α είναι τδν Υίδν τω ΙΙατρΧ κατά πάντα υπέγραψαν

οΰτως · Μάρκος ό επίσκοπος 'ΑρεΟουσίας οΰτω πι

στεύω και φρονώ τοϊς προγεγραμμένοις · χαΧ οί παρ

όντες ομοίως. Ούάλης δ'ε ούτως · "Οπως μεν ύπεγρά-

ψαμεν τι} νυκτΧ έπιφωσκούσης της Πεντηκοστής την

προγεγραμμένην ϋπογραφήν, οΓδασιν οί παρόντες

χαΧ ό ευσεβής βασιλεύς, πρδς δν χαΧ εμαρτυράμην

άγράφως τε καΧ εγγράφως. Μετά δε ταύτα οίκείψ

ήθει ύπογράψαντος Ούάλεντος, καΧ προστεθεικότος

τ?ί υπογραφή, ομοιον τδν Υίδν τω Πατρι, μη προσ-

τεθεικότος δε, χατά χάΓτα, καΧ ίείξαντος όπως χαΐ

συνέθετο τοϊς προγεγραμμένοις, ή τδ όμοούσιον πώς

νοεί, έτ.Εσημηναμένου τε τούτον του ευσεβούς βασι

λέως, χαΧ άναγχάσαντος αίιτδν προσθεϊναι τδ, χατά

πάπα, όπερ καΧ προστέθεικε , Βασίλειος ύποπτεύ-

ουδοτνονίΐ, εΐ υΐ, ϊ;ι οιιιιιΊ/ηια , 3(]]ΊεεΓ61 οοΐ'^ίΐ : Β σας καΧ τδ, κατά χάντα, !δί(>) νψ αύτδν προστεθει-

χέναι είς τα Γσα (έσποϋδασαν οί περΧ Οΰάλεντα λα

βείν, εφ' <)ίτε άποκομίσαι είς την χατά Άρίμινον

σύνοδον ), ύπέγραψεν οΰτως · Βασίλειος έπίσχοπος

Άγκυρας πιστεύω καΧ συνευδοκώ τοϊς προγεγραμμέ

νοις, ομοιον ομολόγων τδν Υίδν τω ΠατρΧ χατά πάντα.

Κατά πάντα δε, ου μόνον κατά την βούλησιν , αλλά

χατά την ύπόστασιν , καΧ κατά την ΰπαρξιν, χαι

χατά τδ είναι , ως Υίδν χατά τάς θείας Γραφάς ,

πνϊΰμα εκ πνεύματος, ζωήν εκ ζωής, φως έχ φωτδς,

θεδν εκ θεού , άληθινδν Υίδν εξ αληθινού , σοφίαν

Υίδν εκ σοφού θεού καΧ Πατρδς, και καθάπαξ χατά

πάντα τδν Υίδν δμοιον τω ΠατρΧ, ως υίδν πατρί. ΚαΧ

εΓ τΕς κατά τι λέγοι ομοιον, ως προγέγραπται, άλλό-

τριον είναι της καθολικής Εκκλησίας, ως μη χατά

τάς θείας Γραφάς δμοιον τδν Υίδν τω Πατρί λέγων.

Άνεγνώσθη ή υπογραφή, καΧ εδόθη Οΰάλεντι, «βρ

όντος Μάρκου, Γεωργίου, Ούρσακίου, Γερμανού,

Ύπατιανοΰ (52) επισκόπων, κβΧ πρεσβυτέρων χαΧ

διακόνων πλειόνων.

ΥαΙοηΓι ΐΓ;κ1ίΐ;ι. ΑϋΓαεΓβ, Μανοικ, Οεοι^Ίιΐδ, ΙίΓδβ-

ί$ αε (Ιΐηεοηίδ ρΐιπίΐιιΐί.

ΚΓ'. Αδται αϊ έπιστολαΧ μετετάγησαν πρδς τδ

είδέναι ϊχαστον των φιλολόγων, των τα αληθή της

πίστεως έκζητούντων, ότι ου κατά χενοϋ φερόμεθα

προ; τινας λέγειν, άλλ' εξ αληθινών συστάσεων φιλο-

τιμούμεΟα όρμίσθαι. Διηνέχθησαν ουν οί αύτοΧ (53|

πάλιν πρδς τβϋς συν αύτοΤς, δια μίση τινών χαΧ ζή-

λον άνθρώπινον έρεσχελοΰντες έκάτερος πρδς έκάτε-

Πιΐβ (Ιίδρυΐβΐίο, ει 3)1 εβΓΟιη Γβςυΐαηι ρι·πΙιΐΓΐ;ι.

Μ:ΐΓ( ιιιιι Αι·εΐηιΐδίυιη ηο υΐρβςυβ ρ»Γΐβ 688β άείβ-

(111)1), 3 ςυο δΪΓΠ)ίβηδί$ ϊ!Ι:ι ΓοΓηιυΙα ιΓκ·ί ,ιΐ;ι ; ι ιιι

εοϋδ. ρΓχΓιχί δΐιηΐ. Εχ ςιιίοιίδ :>ρρ:ιπ·ΐ , ΟβΓΠΐίηίυιη,

ειιιη Ιιαείεηιΐδ ΛΙΙΟΜΙΟΜΙΠΙΙΙΙ ρεΓίίιΙίχ ΙΊΠΙΙ Υαΐεηΐβ

(·ι ΙΐΓ83είο ίυΐ88εΐ : φ.ιίΙ>ιιβ Γυιη εΐί.ιπι 0$ϊυπι ><1

ομοουσίου, εΐ όμοιουσίου ΙοΙΙοηϋαδ β ιπβιΐίο τοεβκ

:)ΐΙι·(ΐ(·πιΐ, ιιΐ Ιίΐί. ιν, ι·:ιρ. 11, δεπ1>ίΙ δοζοιηοηυβ,

β!) ίΐΐίδ ρ:ιιιΙιι1ιπιι ϋίδδβηδίδίβ, βΐ διιρρτν853, τϊ)ς ου

σίας ιηεηιίοηε, 1'ΊΙιί ρεΓ οιηηία ευηι Γ;ιΐπ· δίηιϊΐίΐα-

ΐΙίΐΚΊΙΙ 3£Ι1ϋνίδδ6.

(52) Γερμαηΰ , Ύχατιαγοϋ. ΑΙϋ Γερμανίο»·

56(1 Γερμινίου Ιορ.

(55) \ιι\νέγβι\σαγ ου»· οΐ αυτοί. Β3$ίΙίιι$ Αηοί-

ι·3ΐιιΐ8 ραβί ΧίπιιιΐΊΐΜΊΐι ΜΊΐιχΙιιιιι , ίη ςυα δίΓεηιΐΐΐη

:»Ιν(Ί·Μΐϋ ΡΙιοΐίηιιιη ορεί'ΐηι ιΐ3ν3νεΓ3ΐ, αρικί ίηιρβ-

Γ3ΐθΓ6ΐη ξΓΟίία ρΐιιπιιιιιιιι , (Ί ;ιιΐ(·1οΐΊΙ:)Ιι· νίΐιιίΐ :

)ΐ;ι»ι 3ΐ) Λικ·ν)·;ιιΐι) εοηεϋίο ;κΙ ΊΙΙιιιη 3ΐΙβ£3ΐυ$ ιιίηίΐ

ιιοη ο!)ΐίιΐϋίΐ , βϋοο υΐ Ευϋοχίυηι, ~' —«—

ί(Ιφ.ιο ιιΐ ]ιΐϋϊΐΐ5 6Γ31 ρΓΧδΙίΐίΐ. Αι Βαδΐΐίιΐδ «ιΐδρ'ιεβ-

111$ Υ066δ ίΙΙ:ι$, ί» (ΐιιιιιίΐ'ΐιχ, ι·χ ρκιρι Ί:ι ιηβηΐβ 36

Μ.ΊΙΜΙ :ιιΐ Γοπηιιΐηηι 3ΐ!]εεΐ38, ειιηι εχπηρίιιιη ρΓΟ-

Γβδδίοηίβ ίΐΐίιιβ ΥιιΙΐΜΐΛ πιπί δΐιίε 1ΐ3ΐ>6Γβ νεϋεΐ, ΐ|ΐκιιΙ

βεευιη αιΐ ΑΓίηιίηοηββπι ^νηοιίιπιι (ΙεΓοπ'βΐ, Ιιοε ηιο(1ο

:ρΐ5εορυδ Αιιε^Γ-τε εηεϋο, βΐ

δΐιρί'α δεΓΐρΐ3 Νΐιιιΐ, δίΐΊΐϋειη ίη

οιηηί1)ΐΐδ εοηΐίΐεηδ Ρίΐΐηίδ 6586 Γϋίιιιη. Ιη οηιηίοιίδ

νεΓϋ ευιη (ΙΊει), ηοη νυ!ιιηΐ3ΐ6 ^οΐυιη ίηΐβΐϋβο, 86(1

61 δΙΐ1)$ίδΙθηΙΪ3, 61 6Χδίδΐ6η113, :ΐιΐΓΟι|ΜΡ. 6δ5θηΙΪ3

ίρδ3, υΐροΐβ Ρίΐίυιη, ςιιοιΐ 836ΓΚ Ι,ίΙΐβΓ,ΈεοηΓίΓηιβηΐ :

δρΊπΐιιηι 6 δρ'ΐΓίΙυ, νίΐαηι β νίΐα, Ιυιηεη β Ιιιωίηο,

!>ΓΙΙΙΙΙ ρχ Οεο, νρπιιη Κίΐίιιπι εχ νβΓΟ, δ3ρίβηΙί3ηι

Κίΐίυιη β 83ρ'ιεηι Οοο :ιι: Ι'.ιΐι-ο. 870 Ιι> "ι ΟΒΟ

νει-Ιιο (Ιίε:(ΐιι, Ρίΐίυηι Γ;ιΐΓΐ8 ιιηϋεευηφ:ΐϋ δίηπίβιη,

ιιΐί Ιίΐίιιιη ριιΐπϋ. Αε δι φϋίδ :ιϋι|ΐι:ι δοΐιιηι εχ ρηΓίβ

Μ'ιιιϊΐΐ'ΐιι εβδε (Ιίρΐιΐ, ιιι 3ΐιΐ6 δεΓίρΐυηι 681, ιιΙ> Εεείβ-

813 63ΐΙ)θΙίε3 αΐίεηυηι εδδε εεηβεο : εο ςιιοϋ β 83-

6Γ31·υΠΙ 1.ίΐΐΡ|·:ΐΠ11ΙΙ ρΓΧ86ΓΪρΙΟ 1';ΐ(ΙΊ δίΐηίΐεπί ϋ88β

Κίϋιιιιι ηοη 3^ηο8ε3ΐ. Ιιβεΐ.ι εδί 1ι.ι·ρ. δαΙ>$ει·ίρΙίο 61

XXIII. II. ι' ροιτο ρρίδίοΐχ 3 ηοΐιίκ Ιιίε

ευιιΐ, ιιι ΊΙΙικΙ ΐ'πΐιϋίικί ιιιιΐΗΐρκ·, 3ε νβΓχ ΙίιΙοΊ δΐιι-

ιΐίοϋΐικ ίηΙοΙΙϊ§3ΐ, ηοη ίιιιιηίΐο· 3ε δίηε ε3ΐιβ3 ηυδ ίη

;ιΙί([ΐΐι'ΐιι ίηνεΐιί, κρίΐ Γ6ΓΐίδδίηιΊδ ρΐ'οΙκιΓκιιπΙιιΐϋ ηίΐί

νείίε. ϋχίεπιιη ί(Ιειη ίΐΐί ΙΊΙΙ-ΜΙΗ 3 δυίδ (1ίδε68δβΓυηΙ,

ι ιιιιι (ΐ!ι ρι·ΪΥ3ΐ3 0(1)3 Ιιι;ιιι:ιΐι;ι<ΐ|ΐΐιί δίιηυΙΐ3ΐεδ ιΊ

χηιιιΐβΐϊυηβδ κρδο ίηνίεεηι ίυππίδ Ι3εβδ$ει·εη1, βΐ <1β

ί»ίπΐ)Ίιιιιι :>ι)νο!.!ΐ. ΡΓΪΟΓ εηίιη ρποΐ'εείίο ίη αηηυιη Ο

κΐιρίΊ-ίοΓί-ιιι , (]ΐιο εΐ ΛΙΗΛ ι·:ηιιπιι εοηείΐίυιη εβ!βΙ)Γ3-

ΐιιηι 681 , ίηειίΓπΐ. 11>ί ειιιη ΓΓΜΠΙΙΠΙ , Υηΐεπίοιη,

Μ;ιι ('ΐιιιι Λι·(·|1ιιΐϊΐιιιιι , ββΠΓξίιιιη ΛΙι·ν:πκΙι πιπί!) ,

(ΐβπιιίιιίιιιιι , 3ΐίθ8(|ΐιβ Γαείίοιιίδ Λι·ί;ιιια·. ρι ίιιι·ΐ|ΐι··ί

<>ΙΓ<Ίΐ(Ιί*Μ·1 , (ΊΙΙΙ1 ίΐΐίδ εοΐ1§Γ688υ$ 681, 86 ρΟδΙ ΙθΠ-

^;ΙΙΜ 3ΐΐϋΓε3ΐίοη6ΐη, (Ιειηυιη »1Ι»ΙιθΓαιιΙε ϋοιΐ8ΐ3ΐιΐίο,

πι ΙΜΙΙΙ Οίΐε'ι ρΓοίβδβίοηειη εοιίϋβηβυιη »Ι) οηιηίΙ)ΐι$

ο.ιΐ, ιιι ουσίας, ι.Ί ομοουσίου 3ΐ)θΙίΐί$ νοείϋυβ , Ι·'ί-

Ιίιιιη ΙΊιΐνί ριτ ιιιιιιπιι δίιηίΐεηι :ιΙΓιπιι;ιι·Γΐιΐ. €υί

Υβίβηβ ίηνϊΐιΐ8 βυίχοπρβΐΐ; Ββίίΐίιιβ νείΌ,ηυοά

ιιιιρι'ίπιπ· ιπίιιίιικ· ροΙΐη85«1, ιιΐ ίιι ΓθΓΐηΐ)ΐ3 ίρ83

*ιι6«(αιι(ία «ίιιιι/ίί Ι|Η·Ι·Κ·ΙΙΠ· Ρίΐίυβ , ίη 8υΙ)8εΓίρΙίοιιε

ΜΙ:) φΐ'ιιΐ ββηΙΪΓβι, Ιϋβίβΐυιη νοίιιίΐ , ιιΐ ηοε Ιρεο

ιι;ιι·ι:ιΐ Ερίρη3ΐιίυ8. Υ:ιΙί·ΐ)8 ΐΊΐι» Ιιαε Γοπιιιιΐη Ιίιΐβί

5ΐ3ΐίηι 3(1 Απηιίηεηβε οοηείΐίιιιη ρειτεχΊΐ. ΙηΙβΓ

Ι!ιΙ:ιι II !ι , μιικ ιιΙ;ι 6X8131 ερΪ8ΐθΐ3 βεπηίηίί , εχ 'ΐιι.ι

ίΐΐΐΐΐΐ |Μ·.Γΐι·Ι·(Μ (ΊιμΠΙΙΜΊΐΐΙΙ : Γ,υΐΙΙ (ΙΙ.ΓΜΊΐΐΓ (ΐόΐΐ-

ΐ)^ία5 αιΐ ηυείϋΐη υκιιιιο ρπι1*η.ι ε$ϊ6ΐ ϋο
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ρον, χα\ φιλαρχοϋντες. Καΐ έκρατύνβη τότε τδ μέρος

τούτων των Ήμιαρείων, των περί Βασίλειον, φημ'ι,

χϊ'ι Γεώργιον, χα\ Σιλουανδν (54), και λοιπούς,

Εχοντες μεΟ' εαυτών σαρκδς δεξιαν Κωνστάντιον τδν

βασιλέα, οί περί ΕύδόςΊον ' (55) κα\ Γεώργιον τον

'Λλεξανδρέα, χαΧ Εύζωϊον τδν Άντιοχέα. Και οί

μεν περ\ Βασίλειο·/ και Γεώργιον τδν Λαοδικέα έτα-

πεινώθησαν, καίπερ πολλά ίσχύσαντες. Εξ ων πάλιν

Ετεροι ίιηρεΌησαν της αυτής αίρέσεως χαΧ συνόδου ·

κιΐ γέγονε τδ των Άρειανών σύστημα εις τρία τά

γματα. Άκάκιος γαρ ό Παλαιστίνος ό Καισαρείας άμα

Μελετίω, χαΧ ΟΟρανίω τφ Τυρίω (ο(»), κα'ι Εΰτυχίψ

τω ΈλϊυΟεροπολίττ) δια τδν πρδς Κύριλλον τδν Ίερο-

σολυμίτην ζηλόν τε κα\ μίσος άνΟίιτατο τοις περ\

Βασίλειον, χα\ Γεώργιον τδν Λαοδιχέα, καΐ Σιλουανδν

τον Ταρσία, Έλεύσιον τε τδν Κυζίκου, Μακεδίνίον

τδν Κωνσταντινουπολιτανίν, Εύστάθιον τδν Σε6α-

στείας χα\ 'Λνιανδν τδν Άντιοχέα , τότε καταστα-

Θέντων * χατ' αυτών (57) έαυτδν στρατεϋσας 6 αύτδς

'Λχάχιος πολλήν φύρσιν εϊργάσατο. Καΐ γεγόνασιν

εις αλλήλους δμέδοξον μεν γνώμην κεκτημένοι, δια-

εορως δε έκάπτου αυτών 6μολογοϋντος, εις αλλήλους

διενηνεγμένοι , και σχισΟέντες , είς τα προειρημένα

ίιεσπάσθησαν τρί/». τάγματα. Ό μεν γαρ Άκάκιος

καΐ οί μετ' αυτού ούτε όμοΐύσιον ώμολόγουν, ούτε

χτίσμα ϊν των χτισμάτων, χαίπερ οΐ αυτοί υπάρ

χοντες · χρυφή δε δια τδν χαιρδν παρασιωπήσαντες

τδ του χτίσματος, αυτοί μεν όλοι ήσαν, όποιοι κα\

1 Βββίΐ :ι!'!.]ΐιίι1. » γρ. κατασταθέντα.

Α |ιι·ϊιι<·"φ;ιΙιι ΓΟΐιΐΓίκΙι'ΐτϋΙ. Λι· ΐιιιιι Κ<·ιιιί;πΊ:ιιΐ(ΜΊΠΐ'

ίϋίοπιιιι |>ηπί1)ΐΐ8 ΓοΙιιΐΓ ϋπτί,^/ι, ΜΙ ΐ|!ΐίΙιΐ!Ν ΐυείΌ

ΒαβίΙίιΐΒ, βΐΌΓβίιικ, 5ίΙν»ηιι$ , ;Μ· εχΐβΓΪ, (|ΐιΊ1>ιι$

(·:ιπιίϊί ΐΜ'ίΐιΊιί ιιιιι ;ΐ(1]ιιιικ·ιιΙο ι·ι.ιΙ, 6οη$ΐαιι(ίιιΐη ίιιι-

ρβΓΐΙΟΓΟΙΠ ΪΙΐΙοΙΙίξΟ. Οΐιΐϊιιιιΐ'ΐι· Ι:πιΐΓΜ |ΙΙΙ^|ΙΙ]:Μ|ΙΠΙΙ

ΚικΙιΐΜΐικ, εΐ (·Γΐιι·ΐζίιι·ί ΑΙοχβηάΓΐηιΐδ, οΐ Ειιζοϊιΐδ

ΑιιΐίοΰΙιεηιι$. Η:ι$ίΗυ$ ΥΟΓΟ αο 6βοι·ςίυ$ ίαοϋίεοηιιβ

(·ι;ιιι 5Ι1Ϊ8 ιηίιιοΐ'β πι ρκΊίιι Ι·-Μ· ΰοοροπιηΐ. ΙΊΙΜΙ

1ι;ΐι·1(·ιιιΐϋ ρΐιπ ίπιιιιη ;ιικ·ΐιΐΓίΙ:ιΙι· λΜΐιΓιββοηΙ. Εχ ίί$

πιΐ'ϋΐιπι :ιΙϋ :ι!ι ι'ΐιιΐι'ΐιι 1ι;ι·ιι··.ι 30 βγιιοιίο (ΗνυΙ$ϊ

κιιιιΐ. αιίεο ιιΐ Αι ί;ιικιι ιπιι $6ϋΙ» ΐι ί:ι ίιι Γαοΐΐοιιιιιη

ιΐίνοι ιί;ι ύίί>εε$&εΓΪΐ. Ναιη Αϋ3<·ίυ$ Ρα1χ$ΐίηυ$ ^»-

83Γοηε ορίβεορυβ, ουηι Μείεΐίο, οΐ υπαπίο Τ^ΓΪΟ, βΐ

Γ.ιιΐ)(·1ιίο ΕΙβυΐΙΐΰΓοροΙίΐαηο ρπο βο ηιιο ΐη (1\ : ΪΙΙππι

Ηίΐ'|·θΜ)1νηιϊΙ:ιιιιιιιι ΟιΙΪΟ ι·Ι. Ίιινίιϋ;· Ι1:ιμι·;ι1>;ιΙ, Βα-

.. $11ίο ΑΪ. ΟεοΓ^ΐο Ι.:κιιΓκ·ΐΊΐιΐ, δϋναηο Τ-.ΓΧΓΙΙΧΪ,

ΕΙβϋΒΪο ϋ)·ζϊι·εηο, Μηοοϋοηίο €οηη.ιηΐϊηορο1ίΐαηο,

Ειι$ΐ3ΐΙιίπ 8οΙ>3$Ιοηο εΐ Ληίαπο Αηΐϊοείιεηο ββϊρβαιη

ορροΝίιϊι, (]ΐιί Ιιιιιι εοη$1ίΙιι(ΐ πιπί 658θηΙ, $υα$ ΐιι

(•οχ νπ'ΐ'Ν εοΐίοςίΐ Λι-ιι-ίιΐϋ, 30 Ιιιι·1ι,·ιηιιιι ρΐιιι ΊΙΙΜΠΙ)

εοικ/ίνίΐ. 113 ΠιιΊιιπι ε$1, υΐ οιηι ίιι ι·;κ1ι·ηι ;ι1ιιΐ(|ΐπ

<>Μΐιι<·5 ορϊηίοηο Γοπ-πΐ, ηοιι εοιίειη Ιαιηοη ηιοιίο

ϋίη^υϋ ρΓθΓέ$$ίοηϊ$ $11% Γοπηιι1;ιηι εοικιϊρείΐηΐ, οΐ

3 ΒΟ Ίηνίεειη (Ιί^ΒΪάεΓεηΙ. Εχ ςυα (ϋνίκίοιιε πι ΐΓΰ$

ίΙί;ϊ!ί, (|11:ιχ ΐιΐιιιΐο ιΙΐνΐΙΙΠΙΝ, Γ3ε1ΪΟΙΙΟ$ (1ϊ$ΐΓ3Γΐί 8ΙΙΠ1.

Κΐΐ'ΐΓπιι Λ(·:Κ·'ΜΙΝ ΙΊΠΙΙ 8υίκ ιιοΐ|ΐιβ εοηβιιΐι^ίαιιΐίιιίριη

Γ:ιΐι·Ιι;ιΐιΐΓ ε$δε Ρίΐίυηι, ηο(]ΐιβ €Γβ3ΐυπ>ηι ο.χ 871

οι·(1ίΐ)<: αο ΙΙΙΙΙΠΟΓΟ. Ει (]ΐι.ιηινϊ$ 6»(1υιη

ρΐθΓ6$ ΐιηρβΓ3ΐοπ3 βϋίοιο ρεροβΙΙοΓεί. ΜΟΪ Ίη Απ- ^

ηιίηεηίίϊ εΐ 5ϋ1ευι·ϊεη8ΐ $γηο(1ο οοιι;;Γε^αηϋί$ ρι·χ-

. Ι(ΙΙΙ.ΙΝ ρβΓίοβ ι·μί(. ΥΓΠΙΙΙΙ ρ3υ!θ ρο^ΐ Λ(·:ιι·ίί !':>-

οΐιοηβ ι !ι·]ι·(·ι ιι>;, ηοη πιοιίο ίιηρϋΓβίΟΓίκ μΓ^ιΐ ί.ι , 86(1

ιρί$εθρ3ΐυ ίηβιιροι· ΓΜΊιΓιΙ. 1'Ί:ιχ|·.ιΙι:(ΐιΙ ρΟΓ ίΙΙα

ΐβιυροΓβ ηοη βοΐιιιη ίηίορ ΑΓίίΐηυβ εΐ ϋβΐΐιυΐίεοβ,

6βά ΪΟΐβΓ ίρ>>Ο5 Λπ.ιιιιι> (Ιί>8ΐιΙί;ι. Πιιοπιπι ιΐιικ: ρο-

Ιΐκίιηυιη Γαείίοιιεβ βΓβηΐ. 1)ιιίιΙ.ιιιι βιιίηι εχ ΐΐΐίδ

ήβη ιϊημιιΐΜΐίΝ (3ΐιΐοΓ6$ ηίηϋ , ιρκ»! 3(1 ούσίαν <·ι

δΐιΐυΐαηΐιαιιι ρβΓίίηεΐ , εοιηιηυιιβ ε$$ε Γίΐίο ι·ιιιιι

Ι',ιΐη- Μ·ιιΐΊ··Ιι;ιιιΙ: ί(1οοΐ]ΐιι· Ι3ΐη ύμο'.οϋσιον , ςιιαιη

ίμοοϋσιον Γι·|>ιΐιΙί;ι1ι;ιιιΙ , ικ·ο ιιΐΐηιιι οιιιηίηο της ού-

αίις ιιιπιΐίιιιιπιι 3<1ηιΐΙΙβ1)3ηΐ ; ρπι εο 3ο ρΙυπΙιιι$ ίη

ίΙΙΟΓυιη (·ιιιιι ίΐίίΐΐιιιΐϊί) (ΙεΟΓεΙυηι |ΙΙΓΓ:Ι|, ιιι;ι\ιιιπ· ίη

ϊ··ι ΠΜΙ|;Ι ^Ίπηίεηβϊ Γιιπιηιΐιι , ιμι:ιιιι ((ΜΙ 01 ΙΊιϋιιιιϋ

1ιΙα$ρΙιοη)ίαιιι 1Ιίΐ3Γίυ& 3ρρε!Ιαΐ. ΙΙοπιιη ρήποίρΰβ

ΟΓ3ΠΙ Κ:ΐι|.·\ίιι.ι , πιιί ΛπΙίιΐΓΐκΊΐ.ιιιι Μ·(!(·ΙΙΙ ιιι·ι·ιιρ:ΐΓ:ι1,

Λ.-ΐι; ραΐΓοηιΐ3 , (ι6θΐ·£ϊπ$ Α1εχ3ΐΐ(1ηηυ8 , Ευζοίπδ,

ςυ'ΐ ΛιιϋιιιΊπ.ι· ροδί ι.·ν,·πιι Ιοί ;ιΙιιιιι ΜιΊιΊίπιιι ΜΐΙΙι'-

€Ιϋ$ 6$1 : ηβοηοη Λι-.κ ιιΐϋ ϋχεαπειίέΐε , ΓπιιΓπιχ

Τ]ΤΓΪ ερϊχοορί ; ίη Οεοίιίειιΐβ νβΓΟ ΙΐΓββοίυβ , εΐ Ο

νϊΐεηβ, 0(τηιίιιίιΐ8 , βΐϋφιε ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΊ. Οικ»Ι ΓΜ'ΙΙΙΙ

Λι·ιί;ιιι;ιιιι ρπ ΐκΐΐίΐιη ι·ιπιι Ευϋοχίο Λ<::ιι·ίιιχ , οχίει-ί-

ιρί'· ρΓορυ^ιΐίΐνβπηΙ , ΐβ$ΐ3ΐυΓ δοζοηιεηυβ Ιίΐι. ιν,

< ·Ί'· 11· ΑΙίΐ νβΓΟ ι·\ ΐΜΐ(Ιι·πι Λι·ί:ιικιπιιιι μπ'ϋι' 3

ηΐ3£ΐ$ΐπ 5ϋΊ ίιηρίϋΐαίε ρβυΙαΙυηΊίΙεδεΊκεεηΐεβ, ουσίας

νοοϊ|>υ1υιιι , 61 Γϋϋ ίιι οηαηί1)ΐΐ8 , βϋοοςυε ίο ΜΙ!Ι-

, βϊιηίΐίΐυϋίηβιη 3@ιιθ8εεΙ)»η(. Ουοπιπι ^ιμιΓι-

ιΙ:ι. .·-, ι·ι;ιιιΐ Β»$ί1ίυ8 Αικ·)Τ3ηιΐ8 , ΟεοΓ^ίιιβ

>, δϊΙν3ΐιυ$ Τ3Γ8εη$ί$ , 8ορΙΐΓθΐιίιι$ Ροιιι-

1···ι·'ρι·!ίι.ιΐιιι>, !·,[(· ιι >ιΐ!-; ϋνζϊεβηυβ, ΜβεβάοιιίυβΟοιι-

$ΐαιιΐίηοροϋΐ3ηιΐ8 , ε( , ιιΐ δοορβίεβ βε δοζοιιιειιιιβ

τοίυηΐ, εΐΐβιη ΟνπΙΙιΐ8 ΗϊβΓΟβοΙ^ιηίΙβηυβ. Ηχο ϋιιο

\ι .ΙΓΙ.Γ Μ·. Ι:ι: ι·;ιρί(;ι Γιιι'ΠΐιιΙ, (||ΙΟ|·(1ΙΙΙ Ίιι ιΐιιμιιΐϋΐι:

··;·-" <1ΐ&86ΙΙ&ίθ \ΐΊ·>;ι!ι,ιΙπι·. 'ΓιΊΐι;) ιΐι'ίικίι' Ι1ΟΙΙ Ι.ιιιΐ

βχ πιιιΐι- νβΓ'ιεΙαίε, ςυ^ηι εχ ο<1ϋ8 ει »Πειΐ!>ίι>ιιί-

ΙΜΙ& βχοηα ΓβεΐίοΉΐ, ΑΰαείβιιοΓυηι νίϋϋϋεεί. £ι-

Γβτί

βηΐιη Αοίοϊυδ ΟίΡδβΓίβηδϊδ ειιηι Μείοΐίο , οΐ ΙΐΓβηίο

Τνι·ίο , Ευΐνοΐιίο ΕΙβυΙηβΓοροΙϊΐαηο , ει αΐϋβ

|ιιΐΛ(Ι:ιιιι Μΐ;ΐϋ Ϊρ8β ρ3Γΐ88 εοη$ΐΊ(υίΙ, 30 5(!ΐιιίηι·ί

πιηι (ΙΐΗ'ίΙ.ιιιη ;ιιτπ ιιιιο Γε8ΐίΙίΙ ίιι 8βΙεΐΙθΊβηβϊ ΟΟΙ1-

είΐίο. (,)ιιϊ ίη εο , υ( ορΪΜΟΓ, α!> Ευϋοχίη, βΐίίβςυβ

ρϊ;(ΊΊ·;κ.·Ιίϋ Λι·1ί:ιιιίϋ (1ίϋ(·ι·(!(ΐ.ιΙι:ιι , ηιιοιΐ Γίΐίιιιη ΟΓ83-

ΐιπ;ιιιι Γϋϋΐ· , 3ΐιΙ Ρ31Π8 ιΙί>Μΐιιι1<·ιιι εΐβί ριτίιιι]!·

αίςυε ίΐΐί Μ·ιιΐίΐΊ·ι , ηοη Ιβπιεη ΙίϋβΓβ 3ΐΐ(]3θΙεπ|ΐιβ

ρΠΐΙίΐΐΤΓΐΠΓ. Οβ }|ί$ ΠΜΙΜίΙΐ'. δυΟΓ^ΙβΠΊ Ιΐΐι. II, ("ΐρ.

31 61 Ν('ΐρΐιΊΐΙί1)ΐι>; ΤΙίΓοιΙιιΐιΊ. Ιιΐι. ιι, Ο3ρ. "21 ; δο-

ζυηι. Ιίΐι. ιν, ι .«ρ. 21 30 όβίιιεερβ.

(84) Τώτ αέρι ΒασίΛειοτ, -ηί'Ί, *<Λ Γεώργιοτ,

χαΐ ΣιΛονατόΥ. Ηιιιιε ίρκυηι δίΐνηιιιιηι τεΓεη ΤΙΐι·ο-

ϋθΓεΙα$ ΙΊΙι. ιι, εβρ. 27, τδ όμοούτιον ΟΟΓΪΙΙΙ ίιιιρε-

ι :ιΙοΐι: (]εΓβΙΐ(1ί$8ε. (,ΙιιοιΙ ν:ι!ιΙι· ιιιιπιι· : ικιιιι Ίιι 8β-

ΙΙΊΙΓ'ΚΊΙΗΪ ουιΐί'ίΐίϊΐιυΐο ηιιηο ιιπιιιιι :ΙΙ|\·Ι·Ι·ΜΙΗ Λι·:ι-

(·ίαηο8 \ιι.'Γΐι·ιΐ(Ιιΐ , ιιΐ ΑηΙίοοΗειΐ3 ΓοΓηιυΙβ ΓΓΙΠΙΙΊΊ·-

ΙΜΓ, :ιιΙ δθΟΓ3ΐε8 Ιιΐι. II , 03ρ. 32. ΟιΓκΙ :ιιι1ι·ιιι ΪΠ

ηηίιιιυ Ιιαίιΐιπ ίΐ ίκ , ηιιί ο&σιον :ιρικΙ ΪΙΐι·ιιιΙ(ΐπ·Ιιιιιι

ΡΓΟ όμοοΟσιον νερυιιεη(1ιιιη εοιιβιιίΐ , ιΙοιτΓο ίρ-κ·

ιΙ(·Ιιιιι·ι·;ιΐ. Ναιιι νοχ ίΙΙα ο&σιος ηοιι 881 ηβυοϊ.

(5ο) 01 περί Εύδόξιοτ. ('.»\·\·\\\>\·Λ βίιιε οΊι!)ΐο,

ιιι·ι|ΐΐι· 8:ιΐίχ ίπΐι·μι·;ι 181α ΜΙΙΙΙ : ηβφΐϋ εηίιιι ΕυάΌ-

χίιΐ8, 30 (ίίΜΜ-μιικ ΑΙβΧ3ΐιιΐΓίιιιι$ α Παδίΐϋ αυΐ Η.-

ηιΪΑτίαηοπιηι ρ3ΐ·ιίΙ)υ$ &ΐοΐυΓ6 , <|ΐιίΙ)ΐι$οιιιιι νείιο-

ιιΐϋ.ιΐίβϋίιιιβ ουηΙοιιι!ϋ1)3ΐιΙ. Νθ8(]αχ(1ϋ8υιιΐ ίη ίιαίίιιο

βιιρρίβνϊιηιιβ.

(56) Και Οί>ραχώ,) τφ Τνρίφ. Αρικ) δοοΓΛίειιι

8χρίιΐ8 (,ΓίίΐΐίΜί ριυ Ιΐταηϊο ρεΓρεΓαιιι 5ΐιΙ>$ιίΐιιΐιι·

οί.

(57) Τότε κατασταΟέττωτ κατ' αυτών, ίοβ- «Ι

εκί ίιι ηκιι-^ίηβ, χατασταθέντα. Ν;ιιιι (Ιερρϊίΐοίιι !»ο-

ΙϋΐΐΓΪειιβϊ εοιιοϊ1ίθ3 Ββίίίΐίοβΐ δεηιίαι·ί:ιιπ$ ΕυιΙοχΉ).

8ΐιΐΤυϋΐυ8 68( Αηί3ΐιυ8, ηιιί :ιΙ> Αι·αοϊιηί8 ρ<τ

Ι..ι·.ι, ΊΙΊΙΙΜΙ εΐ ΙιΟοηηιη ίη οχαίΐίυηι ι·]ιτΙ:ΐϊ ι;!1. &Η

111). ιι, οαρ. 52



«47 δ. ΕΡΙΡ1ΙΛΝΙΙ

«Ίιΐιι 3ΙΜ8 βεηΙΪΓεηΙ, βυαηι ΐβηιεη ορπΗοηοιη (1Ϊ88Ϊ- Α

ΐϊιιιΙ:ιΙι;ιιιΙ, 3ε Ιπιιριιπ 86ΓΥίβηΐ68 ι ιι·;ιΙιη;ι·, ΙΚ.ΙΙΚΊΙ

βίΐεηΐίο ρΓα·ΙεπΙ>3ΐιΙ, ειιιη ϊηΐβππι ηί5ί! 35 ΑπαιΓιβ

(ΓΐίΜιΙι-ΓΓ'Μΐ. \ (!ΠΙΙΙΙ [Μ'.ϊ ίΐΐΐΐΐΐ ΙΟΙ'ΐρΐΙίί ([110(1 III 3Ι1ΙΙ1ΙΟ

ΙΙ;Ι|ΙΓ|>;ΙΙΙ| οιτιιΙΐ.ΊπιιιΙ, οπή Ιιίΐιϋ :ι1ίικ1 ρι·;(Ίι;ΐ' ίΐίικί

ϊη ορίηίοιιε 1>3ΐιει·ειι1 : ψιοιΐ ΙΌΠΙΙΙΙ μτηΐϊιι ΓαεβΓίπιΙ,

φΐϊ 56 ΛιΙ ίριιρπιιιι 4·ΐΓΙ ιιιιι ;ι;4',-'Π·μ;ι\ ι.'Πΐ ιιΐ , ΙΐΟίηίηε»

:ιΙϊικ|ΐπιι ΐΗΐ1ιικ1ο\Ι, 80(1 8ιΊηυΐ3ΐθΓ6!>, ιΊ ίιηρβπιίοπβ

ροΐεδίαΐί δοπνίβηΐβδ, εβιικίϋίηςυε Γ6Γοπηί(1:ιηΙε», ηυί

ΜΤΙΠΙΙ ίηνίεεηι ίιιίιηίόΓιβδ ι·χι·ι·ι·ι·Ιι:ιιιΐ. Ν:»ιη Κ«Μ -

ε!ιίυ$ ΕΙειιΐΙΐΡΓθροΓιΐ3ηιι$, ιιίρυΐε « 1>ε3ΐο Μ:ινΐπκιιι;>

11ΊβΓθ$ο1νηιϊΐ3ΐιο ερίίοορο :κ; εοιιΓεδδοτο εβίΐιοΐίεχ

ίίιΙ.Ί ίιΐ8ΐϊΐυΙΪ5 6ΐ1οεΙιΐ8, μΓορΙοη (Ινπΐΐί οίΐίυιη, ;κ1

Αεαοίιιιη $ββε ηοιι 3(1]ιιηχίΙ. Οπί φΐίιίοιιι ;ιϋΐ]ΐΐ3ΐιΐο

(·:ι! ||(|!ΙΓ:ΙΙΙΙ Ιίιΐι'ΐιι 3Ι1ΐρΙεεΙΟΙ18 , (1Ϊ£ΐηΐ3ΐί8

Βΐιχ ΓεΙϊηεηώΒ

&ΙΪΠ3Β εοιηρΙιΐΓ68 ν·ρι'ϋΓΐΐ|Μ. ΡτορίεΓ ςιιοδ Αεβεΐυβ

«ιιπιι 8υΪ863ΐ1ειη Γα1>ίο οΐ ίιι(ί(1εϋΐ3ΐί8 ΓΙΙΓΟΠ· ρι·η 'πί,

ηίΐιίΐ 3(1 κ-ιιιριΐϋ Ι!Γ Ιιί8εΰ (1ο§ιιΐ3ΐί1)υ8 ηιονοπε νο-

Ιιιεηιηΐ, ιιεηυεβυΐ 3ΐΓιπΐ)3η(1ο, :ιιιΐ ηεςαπϋο ρΐ'οηυη-

ΐϊ:ιπιηΐ. δεϋ δείευεΐχ, ΐ|ΐι.ι· Λβρεπη (Ιίείΐυτ, ίη 1>;<ιι-

ΓΪ3 6οπ8ΐαηΐϋ ϊηιρεΓΐΐοΓίδ ]υ8$υ εοη§Γ6£3ΐί α!ί3ΐη

'Αρειανοί · παρεκρύβησαν δε τψ καιρψ έκιίνψ, μτδέν

ίλλο φρονοΰντες άλλ' ή τούτο δια τους συν αϋτοϊς

μεμιγμένους, φύσει ορθοδόξους, ύποκριτάς δε υπάρ

χοντας , κα\ ΰποκρινομένους την βασιλέως δεξιάν ,

καΊ δεδιότας ', κα\ Εχοντας προς αλλήλους έχΟρίαν,

βουλόμενοι στήναι. Ευτύχιος μεν γαρ ό Έλευθίρο-

πολίτης, οία δη άπδ του μακαρίου Μαξ'.μωνδ του

Ίεροσολυμίτου όμολογητού επισκόπου την πίστιν

?χων σαφή της ορθοδοξίας, δια την πρδς τδν Κύριλλον

έχΟρίαν ουκ (58) έμίγη τοις περ\ 'Ακάκιον, όρθοδό-

ξως μεν ίχων δχρι καιρού, ύποκρινόμενος δε δια τδν

ί'διον θρόνον καν άλλοι «λείους τί,ς Παλαιστίνης,

δι' ους 'Ακάκιος κα\ οί μετ' αυτού την αυτήν ίχοντβς

λύσσαν και μανιώδη κακοπιστίαν, τέως πρδς τδν χ»

ρδν περ\ τούτων ουδέν έκίνουν, οΰτε μεν όμολογεΤν,

(1ϊ$8ίιηιιΙανίΙ, υΐ 61 αΙΓι Ρ»!»- ρ οδτε άρνεϊσΟαι · αλλά συνελθόντες εν τη Σελευχεία,

τη Τραχεία καλούμενη, κατά την Ίσαυρίαν, έχ. προσ

τάγματος Κωνσταντίου του βασιλέως, πίστιν Πέραν

δήθεν εκτίθενται, ου κατά την Οπδ των Πατέρων

ταχθεϊσαν εν τη Νίκαια τ?5 πόλει, την δρθόδοξον και

χαλώς τεταγμένην, αλλά προσποιητώς μεν, ως χατά

άφελότητα είπίντες-

Ιίιΐΐ'ί ΓοΓίιιιιΙηηι ρι·υροιιιιηΐ, ηοη «ιυαίβιη ΡβίΓθβ οϋιη Ίη Μοχιια κνηοιίο οιΊΐκκΙονίΐιιι 3ε ρπρϋΙαΓ3η) ίιι$ΐί-

ίικτ;πιΙ, Μ:Ι| εαΐϋιΐβ «ε Γιείο Βΐιηιιΐβΐ» Ι:ιιικ·ιι -,ίιηρϋι ϊΐ;ιΐι·, Ιιυηε ΐη πιοιίπηι ϋθίΐ$εήρ$εΓυιιΙ:

XXIV. ("κ·ι1ϊιιιπΗ ϊιι ιιιιιηιι 1>ι·ιιιιι, 1';,Ιπ·ιη οηιηϊ-

ροΐεηΐβιη, εΐε., βΐ ϊη Γίΐίυιη ϋοί, οίε., $ΊιηρϋείΙεΓ

ηε ιιίΐιίΐ νείιβηιεηΐίυβ οίοευΐϊ. Ρϋ^1ϋ3 ν,το ιοι»ιη πι

1Ί1ιιι1:ιιιι ηςβΓοηΙ, «ιΐιΐίιίοπιιιΐ : ι Οοιιβιιΐιδίαιιΐίίΐβ

ιι·]κ·ϊιιιιι·ί, 1:ιη<]ΐΐ3ΐη 3 ΜΐίΊ'ίί, Ι ,ΊΐΐΐΊ ό 3ϋεηυηι. Ιϋΐυιΐ

ΚΔ'. Πιστεύομεν είς Ινα θεδν, Πατέρα παντοκρά

τορα, κα\ καθεξής · καΐ είς τδν Υίδν του θεοΰ, λιτώς,

μηδέν ίσχυρδν λαλήσαντες. "Υστερον ϊνα ϋττοδείςωιι

την αυτών δραματουργίαν, Εφησαν, δτ: ι Έκ6ά).λο-

μεν τδ όμοούσιον, ως άλλότριον της θείας Γραφής.

νβΓΟ ιΙ;ιιιιιι:ΐ!ΐ!ΐΐ:; : ΙΗϋΜΐιιίΙιΊΐι 6ί>$6 Ρ31ΓΪ8 Ιιΐί ιιιιι. ι ^ '\>, ^ άνόμοιον Υίοΰ πρδς Πατέρα άναθεματίζομεν. »

ΚαΙ ην τούτο δολίων θηρευτών δέλεαρ. Κα\ γαρ Εφα-

σκον, οτε εν αύτοϊς έγίνοντο, καΙ έδίδασκον, δτι Κτί

σμα μεν ϊστιν ό Υίδς του θεοΰ, άλλ' όμοιος εστί τω

Πατρ\, ως κατά διάνοιαν ταύτην την εν τοις άνθρω

ποι» νομιστευομένην. Έκτυτκύσι γαρ κα\ οΐ πλα

στουργοί ανδριάντας, κα\ άφομοιάίουσιν εΐκένας ^τοι

εκ χρυσού, κα\ αργύρου, κα\ άλλης ΰλης, ή δια χρω

μάτων επί ξύλου, καΐ τδ δμοιον έχουσιν, ουδέν δε κατ'

Ισότητα των έκτυπουμένων. Ούτως παρ' αύτοϊς τδ 86-

λιον ?ίν, ίμολογεΐν μεν δμοιον τω ΠατρΧ, ουδέν 6έ ϊχειν

της του Πατρδς Οεότητος τδ παράπαν. Άλλα τίνες

των μετ' αυτών, άμα δε δια την ούτω σνμβίσαν

συμφοράν του καιρού κατεδέχοντο, καν ομού ί^ϋτν

συνειδητές οί πλείους αυτών · τινές δε χα'ι άγνοβΰ·»-

' τες, ως ύστερον έδείχθη. Ην γαρ άμα τούτοις Π*-

τρόφιλος 6 Σκυθοπολίτης, κα\ μετά τούτων Φίλιππος

ό εκεί κατασταθείς διάδοχος του «ροειρημένου, κΛ

άλλοι πλείους, οί φύσει ταύτην την αϊρεσιν χατίχβ»-

τες. Νυν δε μετά την εκείνων τελευτήν, δτε είς πλά

τος έλήλακεν ή αυτών κακοδοξία, κα\ μετά πα^^η-

σίας τυγχάνουσι δια την της σαρκδς δεξιάν, χαΐ

μηκέτι έμποδιζόμενοι, κηρύττουσι σαφώς τδ αυτών

επιχείρημα · ούκέτι ούτε αίδοΐτινι κατεχόμενοι, οδτε

ίνδαλλόμενοι από τίνος προστάγματος, είς τδ μη «ν*

!ι:ι·ι· ιΐΐ'ΐΐιπιιι ('ΐ'-ιί ε»11ί(1Ϊ88ίιιιθΓυηι

ϊ!1ι·ί·<·1ιι·:ι. δί<; ('ΐιίιιι ιιιΙι'Γ Μ·.·,:· ιιπι^ΝίΙ:ιίι;πιΙ, 3ε <1θ-

ι·(Ίι;ΐ!ΐ! : ('ι·ι';ιΙΠΓ;ι (|ΐιί(1εηι 081 Οοί Γίΐίιΐί, 86(1 κπιιίΐίϋ

Γ;ιΐ π, εο νίϋεΐίεεί 8βη$υ, (]»ί οιηηϊυιπ Ιιοηιϊιιυιη ιΐ8ΐι

3ε ΐΌΐιβυείυύίηβ Ι;ιι:ιί1ί:ιι·ΪΛ 081. Εΐεηίιη ρΐαβίχ 813-

Ι, 3ε ΜΙΙΙΙΐΐΛΓΠΙ 6Χ 3ΙΙΠ), 3Γ[,'(![>Ιθ, 3ΐί:ΐ\ ι!

;ηιΐ οο1θΓΪΐ>υ8 ίιι Γιςηο εχρπίηιυηΐ, ηιιχ $ί-

ηιΊΓιΐυϋΐιιεηι 1>35εηΙ ί11:ι ΐ[ΐπι1(Ίΐι,('Χ(;ιηρ1:ιΐ'ί1)ΐικ

5(118 ΙΙΙΐΙΙΟ ΠΗηΙο ΜΙΜί :ι'(|Ιΐ:ΐΙίίΙ. δίε 3ΐ) ίΐΐίβ

4)ΐΓκΙ(Ιιιιη εχοο^ΊΐιιΙιιηι εΒί Ιιιι]ιΐ5ΐηθ(1ί , ιιΐ Ρίϋιιιη

Ρ»ΙΓΪ 8ΪιηΊΙειη ε8^ε ΓαΙεί'κιιΐιΐΓ ; Ιίεεί ηϋιΊΙ ϊιι ίρ$ο

|ΐ:ιΐ»'πι:ι: (1Ίνίηίΐ3ΐί8 Ίηε886ΐ. 872 ";ι'ί' ϋ'οΓϋηι (1ε-

ι:ι·ι:ΐ;ι ηοηηυΙΗ, (|υί ι ιιιιι ΐρ$ί8 βΓ3ηΐ, ρβΓίίιη ρΓορίβΓ

Ιβηιροπ$ Γ:>ΐΛΐηίΐ;ιΐΐ!ΐιι αρρι·ο1ΐ3Γυηΐ ; εΐ νπ ο ιιιημικι

εχ ρ3Γΐβ εοιίδείι 3ε ΓβιιΐοΓεβ επιηΐ. ι^υίιΐβιη Ι3ΐηεη '

ϊηβεϋ εΐ ίηιρί'υίΐεηΐεβ ;ι!ιη·ρΓι ςιιιιΐ, ίιι ρ»υ!ο ρο8ΐ

;ΐ|ΐρ:ΐπΓιΐ. Εραπί βηϊιη ίηιεΓ ίΐΐυδ Ρβΐΐ'ορίιϊΐιΐδ δεγ·

ίΙιο|κίΓιΐ:ιιπΐΛ, εΐ ΡΙιίΓιρρυβ, ([ΐΓι 1ιιι]υ& 8ΐιεεε&8θΓ

ΓοιιχίίΐιιΐιΐΜ ίΐΐϊε ίικ:ι·;ιΙ, πιιιι αΐϋβ ρΙβΓΪδςιιβ, ςυϊ

Ιιβηε ΙίΓΡΓεδΊιη βιηρΙεείεϋβηΙυΓ. Ηοάίβ νεΓο ροβΐ

ϊΐίοπιηι ο1)Ίΐιιηι, υ1)Ί ΐρβοναιη ϊηιρϊβίββ Ιοι^ Ι3ΐοΐ|ΐιβ

ρι·ορ3^3ΐ3, 3ΐΐ(1:ΐ€ίαιη 3ε ΙίΰβηΓιαηι ηβεΐί , 3ε εβτηίβ

1)Γ3εΙιίο ΓΓ61Ϊ, ηιιΐΐ» Γβ ]3Πΐ ο&8ΐ3ηΐε, ΐ]ΐιθΓ(ΐηι εοη-

ρϊΐίιιιη )ΐΓκΜ·:ιιιΐ αρεΓίε ίΠ;ι ρΓχϋίεβηΙ. ΝαΙΜι,-, εηίιη

1 Γ. καΐ την βατ. δεξ. δεδ,

(Κ8) Δια την πρύς τύν ΚύριΛΛοτ ίχθρίατ ονχ.

Κ\\·ιΐ!ΐί!Γΐΐι):ι Οίηιιίηο ικ·^;ιιιι!ι |ΐκι·Ιί(Ίΐ1:ι; ιιίΐιιι Ευΐν-

• 1ι · :;-. ρΐΌ £υο ίη ( ' νΐίΐΐ ιππ (κΐίο £ϋ&ε 3ά .'

ίΙ, .μιοππιι Γ)Ί·ί11ιιιη ΗϊθΓθ&ο1}'πιίΐ3θυαι
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ίοχεΐν κατά χοινοΰ φέρεσθαι, ' χοΛ την έκτεθεϊσαν Α ^πι Ϊ1!θ8 ρυάοΓ κ:Ι;ιπ1η( , ηβςυε ιηαηάβίο ιιΐΐο ουει·-

Ιχιΐ και ύπ' αυτών των περί Άκάκιον πίστιν μεθ' οίΐί δϊιηιιΐβΐίοηεπ) ψι.υιιιΙ.Ίΐιι 30 βρεείβη) ρπΐί 8β

υπογραφής των εν αυτή τη συνόδω γενομένων ενταύθα ΓβΓΓΟ εοξριηΐυι·, ηβηον» βΐ ΪΙΙΙΙΜΙΓΙ|;Ι ηιιχιΐΐηι :ι»ίΙ;ιπ:

παραθήσομαι. Καΐ £στιν ηδε· νίϋεβηΐυΓ. 8β(1 ΠΙ.ΊΙΙΙ Γκίεί Γοπιιιιΐβιη, ςυαιη

πιιη 8ΐιΐ8 ϊΙΜε ρι-οροδίπΐ, ιιη3 ειιπι εοπιιη, ςιιϊ οϊ δρο(Ιο ϊηΙεΓΓϋβΓυηΐ, βυ&δΟΓΪρΐίοηβ Γι1)εΙ ΙΓιο

ίοΓβ. Κ:ι β8ΐ ε]υ8ηιο<1ί :

ΈχΟεσις αΐστεως της ίτ ΣεΛενκεία ψενδο-

σντόίου.

ΚΕ'. Οί συνελθόντες επίσκοποι (59) εκ διαφόρων

επαρχιών εν Σελευχεία της Ίσαυρίας κατά πρόσ-

τιγμα της ευσέβειας του θεοσεβεστάτου βασίμως

ημών Κωνσταντίου τάδε διελαλήσαμεν ημείς οί συν-

έν Σελευχείφ της Ίσαυρίας χατά βασιλικών

ί.ιροίίΐίο ίιι Ν,·/ιΊίι·ί.·ΗΝ/ ιάίία,

XXV. ΟΙΜ νηι-ϋδ β ρΓονίηεϋδ Γείΐςίοδίδδίιιπ ϊιηρβ-

ΓίΐΐοΓΪδ ηοβίιϊ Γοιίδίηηΐϋ ιηβικίΒίο δείβυεΐχ ίιι Ιββιι-

π» εοηνεηϊηιιι<! βρ'δεορΐ, Ι«ΡΟ εοιηηιιιηΊ εοηδειικα

Ττ) χθες ήμέρι, ήτις ην πρδ πέντε Καλανδών β

Χ)χτω. (60), πάσαν σπουδήν ε Ισηνεγχάμεθα μετά πά

σης ευταξίας την είρήνην τη" Έχχλησία διαφυλάξαι,

χ«\ της ' πίστεως ευσταθώς διαλαβεΐν , ως προσ-

έταξεν ί θεοφιλέστατος βασιλεύς ημών Κωνστάντιος,

χατά τας προφητικάς φωνάς, χαΐ μηδέν παρά τάς

βείις Γραφάς παρεισενέγχαι τη εκκλησιαστική πί-

ιτει. Επειδή δε εν τί) συνόδω τινές, τους μεν ημών

Οβρισαν, τους δε Ιπεστόμισαν, ου συγχωροΰντες λα-

λεϊν, τους δε απέκλεισαν ίκοντας, κα\τοΰς καθτ;ρημέ-

νους δε εκ διαφόρων επαρχιών μεθ' εαυτών, και τους

τ:ιρα κανόνα κατασταθέντας ήγον μιθ' εαυτών, ως

πανταχόθεν θορύβου πλήρες γενέσθαι το συνέδριον,

χαθώ; χα\ ό λαμπρότατος (61) κόμης Λεωνάς, κα\

ί λαμπρότατος ηγούμενος της επαρχίας Λαυρίκιος

αυτοψία παρέλαβε · τούτου Ενεκεν διαλαλοϋμεν, ως (·

ου φεύγομεν, την αϋθεντικην πίστιν εν τοις έγκαι-

νίοις τοις κατά Άντιόχειαν προκομίζοντες , οί κα\ '

αύτο\ μάλιστα οί Πατέρες ημών κατ' εκείνο χαιροΰ

πρ&ς τδ ϋποκείμίνον της ζητήσεως συνέδραμον.

ΗεδΙεΓΠβ ^^ε, ςιι?Β 8Γ31 Α. Ο. V. ΚϋΙ. Οεΐ. οπιηϊ

δΐυύιο :ι<: ιιιοι1ι·ι·;ιΐΐιιιιι· ίη ΐιΐ ιιιΐΊΐΙιιιίιιπίΗ, ιιΐ ροεείη

Εεείεδ'ιχ δ3η(·ΪΓβιηιΐ8, 3ε εοηδίαηίειη εΐ δοΐίιΐηιη

Ιϊιΐι'ϊ π'ρπίιιιιι εοηβΙίΐυεΓειηιΐδ, ρπι εη 3ε ΐνϊ αηιβη-

ρΓΐιρΙΐί>ΐ:ιπιιη θΓ3ειι)ΐδ, δΐε υΐ ηίΐιΐΐ ρΓΧίεΓ 83εΓ3πιιη

Ι,ίΠίτ.ιπιπι ϋΐΐ(·ΐοΓίι·ηΐειη ίη εεε1ε8Ϊ:)8ΐΐε3ΐιι

ϊηνεΙ)6Γ6ΐηυ8. δοιΐ ηιιοηίβιη ίιι δγηο<1ο ηυηηιιΐϋ ;

6 ηοϋΐπδ εοιιΐυηιείϋδ βΟεεεππιΙ ; 3ΐϋδ βίΐεηΐίιιιη

ίηιΐί ΜΙ ιπιΐ ; ικτ ηιιχ νείΐεηΐ είοςαϊ ρεηηί86ΓίηΙ ;

3ϋο8 ϊητίΐοδ εχείυδεηιηΐ ; Ιυηι εοδ <]υϊ ιίοροδίιϊ

6Γ3ΠΙ, \ ,ΙΓΪΪΝ β ρΓονίηεϋδ 3(ΙΙιϊ1)ΐιεΓυηΐ ; ψιοςιίαηι

νΐ'Γο ρρχίερ ε3ποηεηι δεειιιη ηι](1ιιχ<;πιηΐ, ιιΐ ιιηϋε-

( ιιιΐιρκ: ΙιιιΊΜιΙεηΐίδδίιηυδ εδδεί ϋΐβ εοη$68$υδ, «ΙΙΙΙΊΙΙ-

αϋηιοϋιιιη είαπββίπιιιβ εοπιηδ Ι,βοηΓ.3, 61 εΐ3Π!>&ί~

ΐηυδ ρπινϊικ 1,ι· 873 ρΓΧΓϋ(Ίιΐδ 1.;ιππΐΊΐι.·ί ιιοιϋΗ

δΐιίβ νίιΐι·! ιιιιΐ ; ι·:ΐ!ΐι οί) ε»υ83ΐη ρ:ιΐ3Π) ρΓοΠίειηιΐΓ,

ηίΐιίΐ ηοδ δΐι1>ΙεΓΓιιςεΓ6 , εΐ ρι-Ίηοπαιη ΠΙαιιι Ιίι1<·ϊ

ΓοπιιυΙ.ΊΠΊ, ςυχίη Αηΐίοείιεηχ εεείεδϊχ ι1ι·(Γκ·ηΐϊοιιο

ρΓοροδίΙβ εδί, ίη ιηειΗιιιη ρροΓεΓΓε. ϋυ]υ8 αιιείοροκ

ρ(:ιικ1;ιιιι ριτ ίΐίικί ΐεηιριι$ εοιινειιΐυδ Ιια^υεπιιιΐ.

1 Οββδί. εγώ δε. ' Ρ. τα της. » Ρ. ή κα·.

(59) 01 σνγκΛ,θύγτες επίσκοποι. Οβ δϋΐου-

(ΐεηβί εοηείΐίηΐιιΐο. ςιιοϋ ΑΓΪΙΙΗΙΙΓΙΙ-,ΙΛ άντίμιμον

ιρρείΐαΐ δοοΓηΙΐδ, νίιΐι- ι ιιιιι 5οεΓ3ΐειη ίρ$υηι, ΐιιηι

Γ6ΐί(|υο$οιηη68θεεΙεδί3δΐίε3Γυηι ιεηιηι ει :ιηιι»1ίιιιιι

ΚΓΪρΙΟΓββ.

(^εΙ(?1)Γ3ΐ« 681 δείβυεΐεηβϊδ κνηοιίκκ ηιιιιο Οιπδΐϊ

559, Ι·.ΐ!Μ·ίιίι> εΐ Ι!\ ρ.'.ΐιιι εο8&., εοΓβηι Ι,:ιιιι·ίι.·ίο ι·ι

Ι.ιιιιι:ι εοπιϊΙϋ>ιΐ8, ηυοδ ει ηιο<1εΓ3η(]χ Οοηβΐίΐηΐίυδ

ρηίεεεί'βΐ. Ρπηιιΐδ εοιΐ8β88ΐΐδ εε1εΙ)Γ3ΐυβ ΟΒί δερί.

ιινιι, ςιιο ιΐιι- ;ι1ΐΐΊ·ι:.ι[κιιΐΓ8 (·χ«ΙίΙι;πιιιΙ , φΐυιΐ ]ιι-

I .·!ΐ!(· Ι,ι-οιι:ι ιιΐ <!ι; Ιίιΐι· χοιιΙ<·ηΙίίΐιιι ΙΊ'ΠΊΊιΙ, πε£3ΓεηΙ

ϊΙ)δεηΐίΙ>υβ Ββ&Πίο, Μηεεϋοηίο, ΡβίΓορΙιΐΙο, 3ε οχ-

Ιεπ8, ςυϊ ιη.ιΐι- Μ!Η εοη$εϋ (ιπη πΙιι·ι·;ιηι, (|ΐιίι1ςιΐ3ΐη

ρο&88 αβοβΓηΐ.ϊϊειΙ ίηδίβηΐβ ηϋιΊΙοιηΐηπδ Ι-ΓΙΙΜ.Ί, ευιη

«Ιβ (ΐιιίΙνιΐΜΐιιιιι, ΐ|ΐιϊ ;ιι·ι:ιι«;ιΐϊ 6Γ3ΠΙ, εοςηίΐίοηειη 1)3-

) .·ιι.|;ιιιι 3Πΐε ερίδΟϋρί 8ΐ:ιΙιΐ(ΐΠ'ΐιΙ, ΐ|ΐι;ιιιι 1 1 1: Γιιίεί

'ιιμιηιιΐΊΙιη* 3§6ΓεΙΙΙΓ (ιΐΐ'ΐϋΐί εηίηΐ ιτιιιιΐ (Λΐ'ΠΙιι.-ί

ΙΙΐι·ιιΐΜΐΙ\ΊΐιΊΐ:ιιιιΐϋ, ΚιιΜιιΙΙιίιΐίϊ 8βΙ)38ΐεηυ8, ί.Ί :<1ϋ

ηοπηυΙΓι) ; ρεΓν'ιείΐ Ιβηιίειη εοηιεδ, υΐ ϋβ Π(1ε ηιιχ-

: · ι,ιΐιιιιι μι 1Π5 6886 ν'κΙυΓιΊιιΐ'. Ιΐιί Αεβείο ΠΟναιη ΙΚΙεϊ

! Ί πιΐιΐϋΐιι, ιΊ Λίι ,ι·ιι:ι· ρβηίΐυβ εοηΐΓ3ΓΪ3ΐη υϋεΓεηΐί

δίΐτϊηυβ , εχίεήςυβ δβιηϊ3Π3ηΊ τεΗεπιεηΐϊδδίιηβ

:···.1ι1ι·ι ιιηΐ. (2ιι;ικ· Λι·;ιι ί:ιιιίϋ ϊιιιΐι·. (ϋΕΓεδδίβ, !(·( 1;ι

είΐ ΛηΐΊοοΚεηα Εκθεσις. Οιιαηι ρο^ΐΐΊΐΙίο ίη δείειι-

-Ϊ εοείβδία, (ϋ·ι ΙΙΙΜΗ ΐοπίιΐι», 8ΐιΙ)8επρΐίοη6 8ΐ)3

. δεαυεηιϊ Ιυεε, ςυχ ϋ>·ιιο()ί ΐεπϊα

ΙΊιίι, ειιηι ]αιη ϋ3δί1ίιι$ β( Μαεεάοηίιΐδ ϊηΐβΓεδδβιιΙ,

Λι ;ιι·ϊιΐ8 (-ΙΜΙΙ Ι,ΙΊΗΚΙ ϊη^Γεδδΐΐδ ρπιηιιιη ιιΐιΐίιιιιίι, ιι(

ιΐΐι ίρ$ϊ, ςιιί αεειίδ^ΐί ει·»ηΐ, ;ιίι εο εοείιι δ»1)ΐιιονε-

Γεηΐυτ. Οείηϋβ ηηνηηι Γιιίεί Γοπιπιΐιιιιι ρεΓ 1,ΐ"ΐιι:ιπι

ρΓοροδυίΙ, φΐ.ιιιι Ερίρίκιηίυδ Γεοίΐηΐ. δε<1 ι·ι·(:Ι;ιιι,;ιιι-

ΐίΐιιιβ Γ;Γ|Ι:Π^, πιπί ιπιΐΐυδ εοηΐεπΓιοιιιιηι βε δίιηιιΐτ

ΐιιΐιιιιι ι·\ίΐιΐ5 β$8εΐ, ίεοικίδ 3(1 εοιιεϋίιιιη ΓειΓίΓβ

Ι) ηηΐιιϊΐ, ιιΐ ηεε Αεβείβηί, ιμπ οΐι εοιιΐιιηιαείβπι 3 δ«-

)ΐιΊ:ιι·ί;ιιιΊϋ (1ρρο$ίΐϊ δΐιηΐ. Αϊ ίΐΐί Γ.οιίδίαιιΐίηορηίίιη :ιιΙ

ίηιρί'ΐ·. ρι·(ΐΓι·ι ΐϊ, Ιιιιικ· ίκίκτϋΐΐϋ Ιίι^ΊΙίιιΐίΐ, (ίπίΓ^ίιιιιι

1,:ιι»Ιίι·οιιιπη, Γβ1ίΐ)υ3ΐηςιιβ Γ;κ Ιιοικ-ιιι ηι»]θΓ6ΐη πι

ιιιικίιπιι εοηείΐηπιηΐ. ΙΊιπ:ι ι!ι· Ιιί$ δοεραΐείί.

(60) Πρύ ΛΚ^τε ΚαΛαΐδώτ 'Οχτω. Ροδίόχτω. Ίη-

Ιιτριιιι^ιΊΐιΙιιπι , πι 8ίΙ (ΐ!ΐιιιιϋ;ιΐ;ι νοχ ρΓΟ Όκτω-

βρίων.

(61) Καθώς καΙόΑαμχρόιατος. ΛριπΙ 8οεΓ3ΐεηι,

ε3ριιΐ 31. ίεοηαδ ι1ίι·ίΐιπ εΓς των εν βασιλικοί;

έκφανών, 1.»ιΐΓίείϋ8 νβπο των κατά την Ίσαυρίαν στρα

τιωτών ηγούμενος, ΤΙιβοι1θΓ6ΐο ό των στρατιωτών

του Εθνους ήγεμών. ΟϋΟδ ουπ» λαμπρότατους δ)Ίΐυ-

(1ιΐ8 βρρείΐεΐ, £(απ($ί'/ιθ5 ίηίενρΓεί^η ηοΐιιί, (|ΐΐ3ΐιι,

κι ^ο^η3^^υ8, ϊΙΙα$ίτίιζίιηο$; ι/;ιιη ίιι <\ι·. ίεοιιβ ΐ;ι-

ι ΐ'.ιπι, άκ ςυο ηϊΐιίΐ εοιηρεΓΪ, ΚαιίΓίείυδ εεπβ Εθνους

ήγεμών, Ιιοε ?5ΐ Ι^;πιι·ί;ν ρΓχδεδ Γιιίι, ()ΐιειη ιιβ < Ι;ι-

Γίδδΐιιιυιιι ψιίιΐβιη ΓιΓι$8ε, ΜΙ! ρεΓΓεεΐί88ΐηιυηι ρυΐίιι$

Οαιιΐ,ι Γ,ιικποίιΐΛ Νοίίΐίχ ΐ'.ιρ. 115 ριιΐβΐ. ·
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Οοιη ΐι:ι<·ΐι'ΐιιΐί> Ιιοιηουβϋ, ει ΙιοηιθΒου$ϋ νοο»1>ιιΙ» Α Επειδή πολλούς έΟορύβησε το όμοονσιον χαΧ

ρΙεΓΟδφΐβ .ΐιΐ Ιιοιίίβτηΐΐα Ιειιιριιβ ιι«μιι· μθΓΐιιιΊ);ι-

; ίηΐ, 61 ;ι ηοηηιιΐΐίδ οΐϊαιηηιιηι ίηηοναπ ίβΐιιιΐ Γη ;ιηΐ,

ιιΐ ιΙίΜ ιιιίΐί» Ι'ηΐΓΪ ΓίΓιιΐδ ε8δθ ι1ί(·:ιΙιπ·, οΐι ίιΐ Ιιο-

ηιοιίδϋ, Ικκ: 681 οοη»ηΙ>$ΐαηΐϊαΙίί νοοεηι, ΐαηηυηηι α

1·ίΐΐ6ΓΪ8 ροτοβπηαηι, Γΐ·]Ίι·ίιιιιι« ; :ιποιιιιι·ιιιη

ο, Ιιοο Ρϋΐ ιΐίίαίιιιίΐι', εοηιίεηιηαιηιΐδ; εΐ φΐίευη-

ψιβ ιψίΜίκκΙΊ 8ΐιηΐ, :ι!ι Εί'οίοδία »1ίβηυ$ βδδε εειιββ-

ηΐϋδ. δίηιίΐεηι \ΌΓΟ Ρβΐήδ εδδε ϊ'ίΐίιιιη βρβηΐβ ρι·ο-

ΐίΐΐΊίπιι-, βΐ Αμοδίοΐυιη ίη εο βοηπίιηυι·, ηυί (1β Ρίϋο

ΙιΙφΙΓΙ!* : <,11<ί ί(1, ί!ΙΙ|Ι|ΙΙ, ίΐ1ΙΙΙ(]<> 1>ιΊ ίΗΝ.νί7'1/ΙΝ '.

ΐ'.οιιΐιΐι'ΐιιιΐΓ αυΐβιη 61 ει·ε<Γιιηυδ ίη υηυηι ΐνιιπι,

ΡϊΐΓβιη οιιιηίροΐεηΐβιη, Γ;κΊοι·οιιι οοοίΐ οι ΐβιτχ, νί-

Μΐιίΐίιιιιιιμιΐ! αϊ ίηνίδίϋίΐίιιηι. Οοϋήηιΐδ βΐίηιη ϊιι Οο-

πιιιιπιιι ηοδίπιιη .ΙΓΜΙΪΙΙ Οιπδΐυιη ΡΊΓιυιιι Οοί, ι·ι :ι!ι

Β

όμοιούσιον εν τοις παρελθοϋσι χρόνοις, χαΧ μέχρι

νυν, αλλά κα\ έως άρτι λέγεται καινοτομεϊσθαι ύπ·$

τίνων τδ άνόμοιον Υίοΰ πρδς Πατέρα · τούτου χάριν

τδ όμοούσιον ως άλλότριον των Γραφών έκβάλλομεν ·

τδ δε άνόμοιον άναθεματίζομεν χαΧ πάντας, όσοι τοιοΰ -

τοιτυγχάνουσιν,άλλοτρίουςήγούμίθα της Εκκλησίας.

Τδ δε δμοιον του Υίοΰ πρδς Πατέρα σαφώς όμολογοΰ-

μεν, κατά τδν Άπόστολον τδν λέγοντα περΧ του Υίοΰ·

"Ος εστίν εΙκΐύΥ του θεον του αοράτου. Όμολο-

γοϋμεν δε καΧ πιστεύομεν είς ένα θεδν. Πατέρα παν

τοκράτορα, τδν ποιητήν οϋρανοΰ και γης, ορατών

τε καΧ αοράτων. Πισ-εύομιν δε κιΧ είς τδν Κύριον

ημών Ίησοϋν Χριστδν τδν Υίδν του θεού, τον ες

αύτοΰ γεννηθέντα άπαΟώς πρδ πάντων αιώνων, Θεό»

ίρδο βΐιηίιιιιη είΐΓ3 ρ388Ϊοιιειη πΐΐιιιιι βηΐε οιιπιία " Λόγον, θεδν εκ θεού μονογενή, φως, ζωήν, άλήθε-.αν,

σοφίαν, δύναμιν, δι' οί τα πάντα εγένοντο, τα εν

τοις οΰρανοΐς καΧ τα έπΧ της γης, είτε ορατά είτε

αόρατα. Τοϋτον πιστεύομεν επί συντέλεια των οίώ-

νων εϊς άθέτησιν αμαρτίας σάρχα άνειληφέναι έχ

της Παρθένου, καΧ ένανθρωπήσαντα, παθόντα ΰτώρ

των αμαρτιών ημών, καΧ άναστάντα, καΧ αναληφθέντα

είς ουρανούς, καΟέζεαθαι εν δεξιά του Πατρδς, —άλ:ν

έρχόμενον εν δόξη χρϊναι ζώντας χαΧ νεκρούς. Πι-

στεύομεν δϊ καΧ είς εν άγιον ΙΙνεϋμα, δ ·*αΧ Παρά-

κλητον ώνόμασεν 6 Σωτηρ καΧ Κύριος ημών Ιησούς

Χριστδς, έπαγγειλάμενος, μετά τδ άνελθεϊν αυτόν,

πίμψαι τοις μαθηταϊς τούτο, δ καΧ άπέστειλεν, δι" ου

καΧ αγιάζει τους εν τ?ί Εκκλησία πιστεύοντας, χαι

; βαπτιζομένους εν ονόματι ΙΙατρδς, χαΧ Υίοΰ, χοΧ

αγίου Πνεύματος. Τους δε παρά ταύτην την τκστιν

άλλο τι κηρύττοντας αλλότριους οΐδεν ή χαθολιχή

Εκκλησία. "Οτι δε ταύτη τϊ} πίστει ισοδυναμεί χοι

ή εν Σιρμίω πρώην εκτεθείσα πίστις έπι τήςεϋσ;-

βείας του βασιλέως ημών, γνωρίζουσιν οί έντυγχά-

νοντες τϊ) πίστει.

Κ(7'· Υπέγραψαν οί παρόντες (02), ΒασΟ,ειος. Μάρ

κος, καΧ Γεώργιος 4 της Αλεξανδρείας έπίσχοττος.

,ι, Ι>ΓΙΙΙΙΙ ΥΓΙ·|ΙΙΙΙΙΙ, Ί)ι ιιιιι ϋε Οου, υη'ιςπηίΐυιιι,

ΙιΐΓί-ιΐ), νίΐαηη, νεί'ίΐαίειιι, δΐρίειιΐίβιη, νίι-ΐιιίειιι, ρεΓ

φΐεΐΠ οΐ!ΐιιί:ι Γ.κ·>:ι 8ΙΙΙΙΙ, ι|Π.ι· ίη 6(£ΐίδ εΙ ίιι ΙΙ-.Γ.Ι

ΜΙΙΙΙ, δίνε \Ί>Ί!ιίΙί.ι, δίνε ίηνΪ8ίΙ)Ί1ί3. Ηυιιε ίρδυιιι

< Γί'ΐΙιιιπι.Ν ίη Γιηε «χευΐοΐ'υηι 3ΐ1 εχδΐίη^αεηϋιιιιι ρεε-

<·;ι[ιιιη εηηιεηι ε 83ΐιεΐ» Υίιςϊηε $υιιιρδί88ε, Ιιοιιιί-

ηεηΐφΐε Γ3€(ιιιη, ρ388υιη ίίειη ρτο ρεεεηΐίδ ιιθ8(Γίδ,

ΓεβυΓΓεχίϋίίε, εΐ πι πιΊιΐιιι 8ΐιΙ>νεεΙυιη δβϋϋΓε η«1

ιΙι-Μι-πιιιι ΡηΐΓίδ, εΐ ιΐΐ'Γίπη νεηΐυπιηι πιπί μίοι Ί ι

]ιπ1ί(·;ΐΓΐ; νίνοδ (Ί ηιοΓίιιοβ. ΟειΗηιιΐδ εΐ ίη υηιιιη

£3ηεΙαηι δρίήΐυιη, ςιιοη δβΙνηίοΓ ει Οοηιίιιιΐδ ηο-

φΐε ρο&ΐ (Ιίδεεδδΐιιη ΜΠΠΓΙ ιηϊδίΐιπιιιι δ» ηρο$1ο!ίδ,

ρι·»ιιιί-ιΐ. Οιιειη ει τενει-3 ιηίβίΐ, 61 ΡΚΓ ευιη ΓκΙεΙεβ (

ίη Εεείεδί.ι 83ηεΐίΓκ·3ΐ, φΐί Ιι.ιρίίζηιιΐυρ πι ηοιιιϊηε

Ι·»ΙΓΪ$, 61 Ρίΐϋ, βΐ δρίρΊΐυ$ χιιικΊι. Ουϊευηηιιε νεπο

|ΙΙ·:Ι·ΙΓΓ Ιιαηε Πϋεπι :ιΙίηι1 ςη'κΐϋαιη ρρχ(1ίϋ»ιιΐ, 3ΐίε-

ιιοδ ηονίΐ Εεο1εδί3 εαΐΙιοϋε3. Οιιοιιηιΐηιθ(ΐιιη) νπο

οιηι 1ι;κ· ΙίιΙ"·ι Γοπηυΐα ευη8βηΐ3ηε3 βίΐ 63 ςιιχ δίτ-

ηϋί ιιιΐ|ΐι'ΐ· εχροδίΐα Γ>.Ι (·οι·;ιιιι Γείίςίοδίδδίιηο ίιηρβ-

ΓίΐοΓβ ηο8ΐΓθ, ηοΓυιιΐ <μπ Ιΐ3ΐιε ίρ^αιη Ιε^εΓΪιΚ.

874 XXVI. Κιι)ι>(·|·ίμΜθπιηΙ ΐ|ΐιί ;κΙι·Γ:ιιιΙ, Β38Ϊ-

1ίιι$, Βίαπειίδ, 6εοΓ^ία$ Αΐεχηηιΐήίυ ερίδεοριιβ,

1 ϋοΙ<>88. ι, 15.

(6-2) Ύ.τέ·|γ>α\!^α^ οί παρύγτες. Τρτη Ιιοο η ΥΟΓΟ

.Ίΐιι-ιιιΐιιΐ εδί, ('ΙΙ. "ι! ιμιιιιί ΙιΙ.ι\!!ΙΙΓ. Ν)ΙΙΐηυ3ΙΙΙ Β38Ϊ-

1ίΐΙ8 3111 Μ,ΙΙΤΠΝ \Γ.\Ι ι;ιπ,ι_' ί&ΐί Ι.ιπιιιιΙ;·· ΜΐΙΐΜΤίμ,ίΙ,

ίιι ιιοε ϋεοίιίεηΐίδ ερίδοορί, <μιί Αι·ίιηίηΊ, ιιοιι δε-

ΙΙ-ΜΓΙ.Ι: εοηνεηεπιηΐ. Οείηιίε ηιιοΓδίιιιι Ι)ίδ (ϊβΟΓ^ΊΊ

αε Ρ;ιιιει·3ΐϋ τεροΐίιη δυϋδεπριίο? Αΐιμιί ιιοιι ιιΙίΐεΓ

ΕρίρΙΐ3ΐιίιιιη δίτίρδίίδε, ηιιΐ 8Ρΐι«Ί»ϋ6 ιιεοοβδβ 881,

φΐ3ηι ιιΐ ρΓθΓεδ8ίοηί ϋίί Γ.ικϋιιι ,. Μαιτυδ, ΐΐϋηυε

Μ!!>Μ·Ι'Ι[ΙΜΊ ι:ιΙ : ιι:ΐ!ΐι ίιι Πιιε 5ΐιΙ)6θι·'ιμΙίοη\ιιιι «ρί-

8θΐ|(θδ ιιιιιιΐϋΐ3ΐ 45, φΐοΐ τενοπι βιιιιΐ, »ί ΒίΐβίΙΊυιιι,

ΜαΓοιιιη, Γβϋφίοχςιιε εοιιιρίβειίιηιιη δοεΓ3ΐβ8 βιιίειη

Γ ;ι μ. 51 ΙΙΟΙΙ ρΙΐΙΓΰδ (|Ιι:ΐΜΙ 50 ΟΙΠΙΓ ΑεΛΟίο, (ίΡΟΓ{*ΪΟ

Α!εχ3ηιΐΓίηο, 1;ι.ι;.ίιι εΐ ΕιιαΌχίο εοιΐ8ρΐΓ388ε ίη

ι :ΙΜΙ ΓοΓηιυίηιη ΓοΓβΠ, υΐ ίη ιοίιιιη δίηΐ 54. δβΐίδ

ίκίΐυρ εοηδίιιΐ Ιΐίεο ροβίΓειηα, όμοΰ επίσκοποι μγ",

Ερίρΐιαηϋ ιιυιι ε88ε, Μ Ιιιιηε 3ΐ> 6ΐτυπ8 ευΐρίΐ Ιιίι,·-

Γ:ΙΙ·Β νβΐίιηιΐδ : ιιεψιβ ροπΌ ρΓίοΓεβ ίΐΐοί, Βαδίΐίιιιη,

Μ:ΙΓΓΙΙΜΙ, ΙΙνμ:ιΐί:ιιιιΐιιι, βΐ Οοείάεηΐ3ΐεδ 6ρίδεορθ8

Λι·:ιι ι;ιιι,ιηι ΙκΟεσιν :ιρρΓθ1)3886. Οιιιιι ι· ιιιιΐ πιι ιιιιι

ίιιι1ιιι·ΓΐιιΙ.\ ηοιιιίιια, βιιΐ 113 Ιεςοιίιΐιιιιι 681, γνωρίζου-

σιν οί έντ^γχάνοντες τη πίστϊΐ, ί[ υπέγραψαν οΐ

παρόντες, Βασίλειο;, βίο'., και οί πλείστοι επίσκοποι

της Δύσεως. Ταιιι 1'εώργιο; επίσκοπος, εΐε. ΛΠίπηαηΐ

ΐ'ΐιίιιι \Ι·:Ι(Ί:ΙΙΜ ι·(1Ίΐ.·ιιιι 3 80 ΓΜ|Γ'Ι εοπΓβββίοηειη οιιιη

63 εοηβειιΐΐΓβ ΓοΓίιιυΙ^ι, ίιι ςιιβηι δίηηϋ ευπι Υη-

Ιοηΐε, Ι ι ·,:ιι·Η!, ει Οοα<Ιοηΐ.ιΙίΙ>υ5 εοηνεηβΓε |!:ΙΜ)ΙΙΙ>,

ΜβΓειιβ, ϋεοΓ^ϊυ8, βΐϋφιε, ςιιοβ ϋεΓηιϊιιίυβ ίιι ρρί-

8ΐθΙ», ιμιΐΓ ΙΙΙΙεΓ Ηίΐ3ΓΪί Γι^ιμιΠΓηί,ι ΓερεΓΪΙυΓ, βΙΙΙΙ-

ιιιι ι;ιί : ηεηιρε βεοΓφυιη ΛΙεχ3ΐι<ΐΓίηιιιη, Γ., ι, .·.·.-

Γιιιιιι Ρβΐίΐβίηυιη, Βκδίΐϊυηι Αιι^Γ.ιηυπι, Υηΐεπίειπ,

Ι:Γ>:ΙΙ·|ΙΙΙ!! ι·Ι. Μ:ιι<Ίΐηι, 1!,··,ιί[ιιπΊι!:ι πιιτιι Γ ι! , ι

νοχ ε$ΐ ίη Οβπηίιιίί ερίβίοΐϊ : υΙ>ί Ϊ13 8ΰΓΪρ(ιιηι β$ι :

Εί 6βθΓ<7»ο ΐρίίοορο Αΐΐχαηάήηοηιηι ΛΊ·, ·;,·...·.·;· * * ΐ'ε-

Ιιΐίίηοηιηι. Ιιιιο νείΌ Ιίεη ροίεβΐ, ιιΐ Ι!\ μ.;ΐι:ι:,ι ·;;...-

ςυε ηιιηιβη 3 Οεπηίηίη οοιηπιεηιοΓ3ΐιιιη εχοιάβπι ;

πιιιιι Ερίρ1ι3ηίΐΙ8 ίη «·;ιΙπ· ιιιιιιι. Ί- ΙΠ16Γ 6Ο5. 14111

δίτηηίειίδί ΓοΓπιιιΙχ δΐιίιβΟΓίρββΓυηι, .κΙΓυϊίίβ ιιβτηίΐ

('ΐιιιι (·;.·Ιι·Γΐ^ ϋ',μιιΐιιιιππιι : ςιιί Ι1(·ι.κ·|ι·.ι· Γυίΐ ορϊ-

8θοριΐ8, πι :ιίι δοζοιιι. ϋΐι, νι, ε:ιρ. 7. ΙΗιί

ΐΊΠΓΐιιΙ:ιιΐιίιι> ε8ΐ, ιΐιιιιι 3ΪΙ Μ:ΐί:ι!ιΙηιιιιιιιθδ, φΐί

Ιι3ΐιιρ8αε| εοηνεηβΓυηΐ, Υ»ΙβηΙίιιί3ηο ει \

ίηιρεΓ3ΐιΐίΙ)ΐΐ8 ΙΜΙΜΜ· ομοουσίου ρΓορυ§Π3(θΓε!>. Ι.· -

μι-ιιιΐιιιιι 6$Ι εηίιη όσοι Αλλοι ίμοουσιον τω Πατρΐ

τον Υϊδν λέγειν ήξίουν. Ε81 οιιϊιιι ηοη !»οζοιιιβιιϊ

ΟΙΤΟΓ, 86(1 Ιιΐιι ;ΐί ϊι
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Παγκράτιος, χα\ Ύπατιανί>ί, και οί πλείστοι έπ£- Α

σκοποί της Δύσεως· Γεώργιος επίσκοπος Αλεξαν

δρείας ίξεθέμην την πίστιν ούτως· "Ομολογώ φρο-

νεϊν ως πρόκειται · Άκάχιος επίσκοπος Καισαρείας

εξεθέμην την πίστιν οΰτως· "Ομολογώ φρονείν ως

πρόκειται. Ουράνιος επίσκοπος Τύρου, Ευτύχιος

επίσκοπος Έλευθεροπόλεως, Ζώϊλος επίσκοπος Λα-

ρίσσηςτής Ιυρίας, Σέρας επίσκοπος εκ Παρατονίου '

τΐ5ς Λιβύης, Παύλος επίσκοπος Έμίσης, Ευστάθιος

επίσκοπος Έπιφανίας (65) , Ειρηναίος επίσκοπος

Τριπόλεως της Φοινίκης, Εύσέβιος επίσκοπος Σελευ-

κείας της Συρίας, Εύτυχιανδς επίσκοπος Πατάρων

της Λυκίας, Ευστάθιος επίσκοπος Πιναρών καΐ Δι

δύμων, Βασίλειος επίσκοπος Καυνίων της Λυδίας,

Πέτρος επίσκοπος "Ιππου Παλαιστίνης, Στέφανος

επίσκοπος Πτολεμαΐδος της Λιβύη;, Εΰδόξιος επί- Β

σκοπός (64), Απολλώνιος επίσκοπος Όξυρύγχου ,

θεόκτιστος επίσκοπος Όστρακίνης, Λεόντιος επίσκο

πος Λυδίας, Θεοδόσιος επίσκοπος της Φιλαδελφίας

Λυδίας, Φοίβος επίσκοπος Πολυχαλάνδου της Λυδίας,

Μάγνος επίσκοπος θεμισών της Φρυγίας, Εΰάγριος

έπίσκο-ος Μιτυλήνης των νήσων, Κυρίων επίσκοπος

Δολίχης, ΑΟγουστος επίσκοπος Ευφράτης, [Μάγνος

επίσκοπος θεμισών της Φρυγίας,] Πολυδεύκης έπί-

σχοπος Επαρχίας δευτέρας Λιβύης, Παγχράτιος

επίσκοπος Πηλουσίου (65), Φιλίκαδος επίσκοπος Αϋ-

γουστάδων Φρυγίας επαρχίας, Σεραπίων επίσκοπος

"Αντιπύργου της Λιβύης, Εύσέβιος επίσκοπος Σε6α-

στης της Παλαιστίνης, "Ηλιόδωρος επίσκοπος Σωζού-

βης της Πενταπόλεως, Πτολεμαίος επίσκοπος θμούεως

ΑύγουστονΕχης, Αϋγαρος επίσκοπος Κύρου Εύφρα-

σίαί, Έξερέσιος επίσκοπος Γερασών, Άραβίων ί~ί-

αχοπος Άδράων , Χαρίσιος επίσκοπος Αζώτου ,

Έλισταΐος επίσκοπος Διοκλητιανουπόλεως, Γερμανός

επίσκοπος Πετρών, Βαρόχιος * επίσκοπος "Αραβίας.

Όμοΰ επίσκοποι μγ'.

Πεπλήρωται έως ώδε ή των προειρημένων Ήμια-

ρείων και Άρειανών Ικθεσις.

ΚΖ'. Οί νουνεχείς, ταύτην (66; καΐ τάς Λλλας διελ-

1 Γ. Παραιτονίου. * γρ. Βαρίχιος.

(63) Ευστάθιος έπίσκοχος Έχιφατίας. δεπί).

Επιφανείας. Οπ» ηοπιϊηβ οοηιρΙυΓεδ εεηβειιΙιΐΓ.

Είΐ βηίηι »ά Οι-οηΐβιη ιιηβ, ;ιΙΐι·πι αύ ΕυρΙίΓηΙειι ;

αΐϊα ϊη <"ΊΐΓί;ι. ιιΐ άε Γβΐίςυίβ 8ΐίι·;ιηι.

(64) Ευδοξίας έχίσχοπος. Νοη :ι1ίιιηι ορίηοΓ

683β, <|ΐκιιιι Λιιιιιιι-Ικ.Ίΐιπιι. Ι1ιι· βηίπι ι ιιι.μιιΐΓΐ ιιπι ΓΙΙΙΙΙ

Αοοίο εβυβϊηι !ι;ιΙιιιι( : ευιη ερςυβ ίη δβίευοϊβιιβϊ

εοηνεηΐυ α 8ΰΐιιί3ΐ·ίαηί5 ίη οι ιΐίηβιιι Ι·<·Ι|:Ι<·ΙΙΙΝ, νίείβ-

ΒΪΠΙ ί!1ο$ ίη €οπ$ΐ3ΐ)ΙίηοροΙίΐ3ηο εοηείϋο ρι·ι·ι·ιιΙιΐ.

>···! 81 18 ββΐ, ιιιιπιιιι νιιΐιΐι·, ΐ|ΐ[ΐιιιΐ!κΙιι ΠΟΙ1 ρηΒΐ

Γ,,·:ιιμππη βηΐΐβιη ΛΙι'χιιΐΗΐΐΊΐιιιηι 5υΙι8ί'Πρ$ϋΓΪΙ, ΐ|ΐιί

υΐϊηυβ αηΐε θΓίβηΐ3ΐε$ εΐ 5}Τ08 βρίβεοροβ ηοηιί-

ηοηιΐιΐδ Ιιιιΐ.

(65) Παγκράτιος επίσκοπος ΠηΛουσίον. Οιιί εΐ

δίπηϊεπδϊ ΐεηίχ ΡΓθΓε$5ίοηί Ι.ΊΙΙΙΙ ΜΐΓεο, ϋιΐϊίΐιο, αε

Ρίίικ'ίαιίιΐδ, ΙΙνρ;ιιί:ιηιΐ8, ει ρΙυΓίηιί Οΰϋϊιίεηΐΐβ ερϊ-

κί'ορϊ. Κ«η βεοΓξίυβ (·ρϊ$εορυ8 Λ1ι·χ:»ι(Ιι·ί;ο ηβηβ

Γιϋεΐ ρΓθΓε5$ίοηειη ΐϋΐϊι-ϋ, :ιΐ(|ΐιι: ίΐη, ιιΐ $ειίρΐυιη εβί,

ηιε $εηΐίΓε ρΓΟΙϊΐεοΓ. Εςο Αεαείυβ ερίβεορυβ 6ίε$3-

ΓιΜ' Ιιιιικ: Ιί,Ιι·ϊ ρΓθΓε$8ΐοηειη ι-ιΐίιΐί, 3((]υβ ίΐιι, υΐ

ϊπΊρΐιιιιι εδί, ηιβ κεηΐϊη; ρποΠίοοΓ. ΙίΓηηίιικ ερίβεο*

ριΐ8 Τνιϊ, ΕυΙ)·εΙΓιιΐ8 ερϊ$εοριΐ8 ΕΙευΐΗεΓοροΙϊβ ,

Ζοϊΐιΐδ ερϊδοορυβ ίΒΠδβ;»; 8γΓΪ«, δεηαδ ρρϊδεοροβ

εχ ΡίΐΓΧίοιιίο Ι.Π'\;ι·, Ι'ίΐιιΐιι·» ορίδεορυβ Ειηίβςχ,

ΕυδΙαίΗίιΐδ ερίδεορυβ Ερίρΐιβηίχ, ΙΙΤΙΚΓΙΙΗ ερΐβεο-

ριΐδ ΤΓΪροΙίδ ΡΙιοεηίεΡδ, Ειΐ8θ1)Ίιΐ5 ερίκοορυ» δείεα-

εϊίΕ δνΓίίβ, Ειιΐ)·εΙΓΐ3ηυδ ερίδεοριΐδ Ρ;ιΐ3Γθπιιη ίη

1>ν(·ί;ι, Ευδίαΐΐήυδ ερίβεηριΐδ Ι'ίιιιιπιπιηι οι Πϊι1\!ΐιυ·

πιπί, Γ·:ΐϋΊ1Ίιι$ ερΊδεορϋ$ ('ιιιπιίοπιιιι 1.\·(Ιί:ι·, ΡείΓυβ

(·ρ'ΐίι·ομιΐϋ ΙΙίρρί ΡαΙβΒΒίΐηχ, δίερίιηηιΐδ ρρίβεοραδ

Ρίοίειηηίιϋδ Ι,ίΐινίΐ·, Ειιάοχΐιΐδ ερίδεηριιβ, ΑροΙΙο-

ηΐιΐδ ερίδοοραδ Οχ)·Γί]ΐοΙιί, ΤΙιεοείίδΐιι» ορϊ$<ορυ8

ϋδίΓβεϊηεδ, Ι,οιιιιΐΊιΐϋ τρίδεορυδ Ι.\ιΙίϋ·, ΤΙιεο^υδϊιιβ

ερΐδοορυβ ΡΙΓιΐ3(1ε1ρΗΐχ 1.)·(1ί2Ε, Ρΐιοείιυδ ορίβοορπδ

]'01ν<ΊκιΙ:ιπ(1;« Ϊ,νι1ί;ι·, .Μημιιιΐϋ ερΐδεορυδ ΤΙιεηιϊίο-

πιιιι Ρ1ΐΓ)'(·ί?ρ, Ενα^Γίϋ» βρϊδοοριΐδ Μ}·ΐϊ1εηεδ ίηΒΐι-

1;ιι ιιιιι, 6)τϊοη ερΐδοοριΐδ Οοϋεΐιεδ, Αυ^ιΐδΐυδ ερϊ-

εεηρυδ ΕυρΙΐΓ3ΐε$Ιχ, ΡοΙΙιιχ ερίδθθριΐ8 ρΓονίηεϊχ

νΙ.ί;ι·, Ρ3ηεΓ3ΐίιΐ8 ερϊδεοριΐ8 Ρείιΐδϊί, Ρΐιΐ-

ερϊδεοριΐδ Αιΐξΐιςίηιΐοηιηι ΙΊπ νμϊπ: ρΓονίη-

είίκ, δεΓΗρίοη ερίδεοραδ ΑηΐΐρνΓβί ΙιϊΙ)^κ, Ευδβ-

1)ίυδ ερίδΐ'οριΐδ 5ε1)3δΙ% Γ;ιΙ;ΐ!«ΐίιι;ο, ΙΙοΓκκΙυπιβ ερί-

δεηριΐδ δεζυδχ Ρεηΐ3ρο1ί$, Ρίοΐεηιχυδ ερίίεηρυβ

'ίΙιιιπκ'ΐΜ Αυ^υ8ΐοηίεε$, Αιιςοτυδ ερίδοορυδ (ΛΤΪ

ΕιιρΙΐΓ3δϊ%, ΕχεΓβδϊυβ ερίδοοριΐδ ΟβΓΗδΟΓυηι, ΑΓΒ-

ΙΓιοιι ερίβεοραβ Λιΐι αοιπιπ , ΟΙιηπβίυβ ερίδεοριΐδ

Αζοίϊ, ΕΙϊδδίευδ ερίδεορυβ Πίοείεΐίαηοροΐϊδ, 6ει·-

ηκιιιιΐϊ ερίδεορυδ Ρείηπιιη, βητοείιίυδ ερ!ϋεορυ5

Λι:ι!ιϊ;ι·, Οπηηεδ ερϊδεορΐ ηυηιεΓΟ XI. III.

Ηβείεηιιβ δεηιΐαπ3ηοΓϋπι <·ι Ληηηοπιπι (ϊϋει

εχροδίιΐο.

875 XXVII. €υιη ΙΙ:\Μ<: εΐ εχίετηδ ϊιΐ ςυη

(66) ΟΙ νοντεγ.κΊς, ταύτηΓ. Υ;η'ϊ;;· «,ιιιιΐ Λ!) Απα-

ηίβ <Ιίν6Γ$ϊ$ ΐεηιροηϋυβ κάίΐχ ΡΓθίο$ί.ίοη6$ Ιίι1ι·ί :

ι]Ί.ιηιΐ!ΐ ΙΙΙΙΜ-,ΙΙ οιΐ)η'ιηυ 3(1 (ΙοπκΙηηΐΜίοροΓιΙίΐ'.ιιπιι

!]-·]!,. · <·(ΙΙιΙΊΐί:ι1ΐϋ',ΙΙΙΙΙ, (|||(|,| 3 ίίι:Ιθ!Ι(ΊΓ ΙΙ-.1 |Ί'(ΙΧίΐ1ΙΓ

«Μ οβίιίΐυπι, Ι·.·(.·ΙΙΜ·Ι δοεΓ3ΐβ8, βειΐ οί ΑιΙΐ3ΐ)3-

8ϊιΐ8 !:!> /'. ιφηοά., εχ<]ΐιο (3ΐηεη ιΙΐΜοιιι εοΐΐίςιιη·

ι :ι ()υ3ϊ Ιιοε Ιοεο 2ΐΙίη£3ΐη 1ιιχ·\ίΐοι. Ι'ήιηα

Ιίάεί Ικθεσις Αηΐίοοίιίχ ΕηΓχηϊοπιιη ΐοηιροΓε 8επ-

ρΐ3 Μ;ΐΓΐ<·Ι!ΐΜί! ει ΡΓΟ|>ΪΙΙΟ εοββ., 3η. 541, υοί ι!··

ουσία νιτίιιιιιι ιιιιΐΐιιιιι ; ίεαιηάιι, ίη εοϋειη εοη-

, είΐίίΐύιιΐυ ειΐίΐα, ρηιιΐο Ιοη^ίοι· : ιιΐη Ι·'ίΙίιιιπ Μονο

γενή θεόν, 3ε της ουσίας εικόνα ηοιηίΐ)3πιιιΙ ; ίεηία,

ιΙιί<!ι'πι 3 ΊΊιΐ'ορΙιΐΊΐπκι εοπ8επρΐ3 : ΐ|ΐι·ι· ε( ουσίας

Μΐι·;ιΙ.κιΙιιΐ!ΐ βπρρηιιιίΐ ; ηαατία, ρβυεοδ ροβΐ ηιεηβεβ

ρερ ΜβΓείδδΐιιη, Μίΐτίιη, 3ΐίοδ(|ΐιε ίιι (ϊ.·)ΙΙί3β 3(1 €οη-

Μιιπίεηι ιΐιίδί>3 : ίιι Ιι:ιι· ι!:ιηιιι;ιΐί ςυί ϋίεεΓειιΙ εξ οΰχ

βντων τδν Γίδν, ί) εξ ετέρας υποστάσεως, καΙ μη έ»

του θεοϋ γενέσθαι, αυΐ ίυίββε «Πφίαικίο Ιειιιριΐίί ,

ειιηι ηοη ε8δεΐ; ηιιίηία, ρϋί>1 Ιι·ίειιηίιιιη ίη Ιΐ:ιΙι;ιιιι

ιηίδ53 μακρόστιχος, ηοε οί. Ιοη^ίοΓ ;ιρρ<·11;ιΐ;» ; ι|υ.ιιη

(]πίιΙ(Ίΐι ΛΙ,!ΙΙΜ·|ΙΙ;Ι' εοηΐεχΐ3πι ίη Αηηαΐίΐχΐδ ΓερβΓίο,

δει! Ιιοε ηεςυε δοεΓβΐηδ βο δοζοιηεηυδ , ηεηυβ

ΑΐΙιηικΊδίιΐΒ ιτΐΐ'πιιιΐ : ίη φΐ3 της ουσίας ιηεηΐίο

ιιιιΐΐα ; ι,ΐ'.'.Ίΐι. ίη εοιίϋίΐίο δίηηϊεηβί εοη(Γ3 ΡΗοΙίιιυηι

€(1ίΐ3 3ΐιηο 351 : (Ιέ ψια ίη 5ΐιρΓτίοι·ί1)ΐΐ3 αϋιιικίβ

ιΙίιΊππι εδί; ίβρίίηιη, δίπηίί ίΐηηο 557 Κηιίι»· δονί-

ρΐ3 ες!, ιΐε ΐ|ΐι:ι, ιιΐ εΐ ιΐϋ οαανα, ςιιχ ΛιΊιιιίιιιιΐιΐ

Ρ(·Ι·|;«Ι;Ι «31, <:οιι«οπρΐα αηιιυ 359, βαΐΐκ ηηΐε3 (Ιίδριι-

13νΐη·υδ; ιιο»α, εδί Αε3είίΐη3 δείευείββ |

ηιΐ3ηι ι-ιιιΐι διηιιίεΐιδί ΐΐ'ΐΐί:·. ευιΐδεηΙίΓβ
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ΓκΙεί βχροδίΐίοηεδ νοβ Ιοβίιΐδ, ςυίΐυβ ρπιιίεηΐϊχ Α θόντες, γνώτε πώς ρ"αδιουρ·)<!ν εστί τί> έπι „ ,

ϊιιεδί 3ε ϊιιϋίείί ηοηηίΐιίΐ, ;ιιιιηι;κ1νοι·1ίΐι·, ςιΐίβδο, θατέρου αυτών του συστήματος, χα'ι ουδέν ορΟίιν

ίΛ II '1 III ι, ] Ι Ι ιίΐ ι ιΐ 1 1 Γη ·Ί /· ΙΙΙ·ι 1 1 1 ΐη^ιιηΊ υ ϊ Ι ιι 1 1 ϊ ιι ι· Λ» ΐΐΐη ..," ^·?-. Ο , ~,. * .„-._-'... _."Ί _ > ι _ ι [ ^ * . .ιμιιιιιι ΜΐΙι(Ιπ1:ιιιι 3ε ιιιηΐίΐίοδίιπι δϊΐ ΝΙΙΪΙΙΒ οχ

8«!ΐ·1:ι ρβΓίΐβ οοιίΜΐιιιι:), 3ε ιιιΐιιΐ Π'οΐιπιι Ιΐ3ΐ)63(, ιιο-

ςιιε νβΐ Ιενίδδίηιε ϋίνπι;ι· Γκίβί δίΐ ρΓοΓεδδίοηίδ εοη-

δοηίαηβιπη. Εΐεηίπι Οοηιίηιΐδ ίΐ3 εοηιηιοηεΓεείΙ :

^ί^οά Ιη αιιπηι αηάίιί», ρτπά^αίε ιυρετ ι^^ιαι. Αίςυβ

ΠΙ Αροδίοΐιΐδ ΙιοηηΙιΐΓ : νο·ίΐηΐαη ιιηιιαηιι'ϋ,ιμια Ιο-

φιαίιΐΓ εκηι ρτοχίηιο ίΐιο '. Αϊ ΡΓΟρΙιβΙβ ΜΙοπιιη ϊηι-

[>ϊιι!πΙ;ιΙοιιι ιιοιι ΜΙΙΟ Γερι-εΐιεηδίοηε ιΐιτίιπιΐ : (,Ί<ι;ι

ρτοΜίηο, Ίηΐ|ΐιίΐ, ίοι/κ/ίκι· ραεί/ΐεα, ίη αοτιίβνβτο χιιο

ΙιιιίχΊ Ίΐίίιιιϊι'ιιίπιιι ·\ δίνε ηι:ιΓιΐί:ιιη. Ί'ηΓικ εδί Λι;;ι-

οίιιχ Ί8(β ΓΙΙΙΙΙ $ιιΐ8. Ν.ιιη ο.ιιιιι $β 3 Βΐδίΐίυ ει ο]ιΐϋ

385βε1Ϊ5 ιΐϊφιιχί-κοηΐ, ιιιιο νοπι; εοηΓεβδίοηίδ νίη-

οιιΐιιπι 3ε ηοΜίιιι ιΙΊκίοΐνοΐΊ! ειιρίεηΐεβ, 3(1υ11βπη3ηι

ουδέ βραχύ μετέχον της κατά θεδν ομολογίας. Φίαχξ!

γαρ ό Κύριος λέγων · "Ο είς· τύ ους ηχούσατε, επί

τώτ δωμάτων κηρύξατε. Και καθώς ό άγιος "Απ*,

στόλος φησιν · ΆΛήΟεια^ ΑαΛβίτω έκαστος μκά

τον ΛΛ.ι\σΊον αύτον'ύδί Προφήτης την τούτων χαχί»

νοιαν δ:ελέγχων έκφαίνει λέγων · Μετά ζοΰ χΛη.

σΐον αντον ΛαΛεΙ εΐρηπχά, έτ δε τ»} χαρδία αυ

τόν έχει την ε·/θραν, εΓτ' ουν χαχίαν · ούτω χιΐ

οδτοι περί Άχάχιον. Εκ των περί βασιλέως ' β

διηρημένοι, βουλόμενοι λΰσαι τδν σύνδεσμον της αλη

θινής ομολογίας, νόθον τινά κα\ εϋάλωτον έχ πιν-

ταχόθεν άπολυτην Εθεντο Εκθεσιν, είς τδ δυνασίαι

αυτούς άπδ τούτων των είρημένων, εϊ μεν βίλοιέν

ηεβοίο φΐιιιη, εΐ 3(1 ΓεΓεΙΙεηάυηι Γβείίειη, εΐ ϊη οηι- ρ τινας άπατίν, δύνασθαι όμολογεΐν τδ δί/.αιον (Ι Ά

θελήσαιεν της εαυτών κακοδοξίας έκφδναι τδ δηλτΓ

τήριον, ίσται αΰτοϊς αυτή ή έκθεσις έπαμ^οτΐρίζονια

τάς πρδς δύο σχέσεις, καΐ δυναμένη ποιεϊν Ιχάτ:τ;

αυτών ποιήσεως την όμολογίαν. Άλλ' έπειδήπερ £·/

τη κατά τδν 'Λκάκιον ταύτη τί) άπδ των άλλων δίο

συνίοιον διαιρϊΟείση συνίδω· εφημεν γαρ πώς είςτρίι

τάγματα ή της Άρειανών διηρέθη τάξις, ως 6 |ών

Εΰδίξιος, χα\ Γερμανό;, Γεώργιος τε ό 'Αλεξανίρίίι;,

Εΰζώϊός τε Αντιοχείας, εϊ; εν τάγμα άπεσχίίίηιαν

Βασίλειος τε κα\ Έλεύσιος, Ευστάθιος καΐ Γεώργιος

ό Λαοδικείας, ΣιλουανΛς τε ό Ταρσού, Μαχί5όν:ο{ ί

Κωνσταντινουπολίτης, χα\ άλλοι πλείους ώιαύτω;

είς εν τάγμα διηρέθησαν Άχάχιος δε πάλιν, ώ;

προεΐπον, καΐ Μελέτιος, και Ευτύχιος, χα\ άλλοι τι-

δίδ, Μβεειίοηίυβ αοηδίΒηΐίηοροΙίΐ.ιηυδ, εΐ :ιΙϋ εοιη- Ο νες άλλο τάγμα κα\ ούτοι γεγόνασι, χαΐ ην τδ πάν

ΙΙΟΗ ρ3Γΐε8 νεΓ83ΐ)Μειι> Πιίεί ρΓθΓε$8Ϊοηβπι

πιιιΐ, ιιΐ εχ εοηεερίβ ίρ83 νη-ίχιπιιιι ί'υπιιιιΐϋ, 81

ςυίίιυβ ίπιροηβΓβ νβΐΐοηΐ, ]ιΐ8ΐ3ΐη ηο. 1β^ϊΐίη)3ηι ι·οη-

Γε88Ϊοιιειη ΡΓ* δε ΓεΓΓε νΐίΙεΓΪ ροδβεηΐ. 5ΐη ρειΤκΙία;

ΜΙ;Ι: νίηΐδ ραΐεΓαεεΓε ευρεΓειιΐ, ε]υ8ΐηοι1ί ίΙΙΪ8 ηύ

ιΓιαηιπη εβκεΐ Ιΐιίεϊ ρποίεβδίο, <\\ιχ πι> Ίιιΐ[ΐκ· 8ρεθ3η$

:ιι( (|ΐι:ιιιιΙίΙ)ΐ1 ΊΙΙοπιιη δίηιυΐαΐίοιίϋηι 3ρΙυηι ιιιιιιΙιΙ;ιηι

εχρηίιηεΓΟΙ. 8εϋ ηυοηίαηι ίη Ιιοε ΑΓΗΟΙΙ εοιινεηΐΐ-

οιιΐο, (ΐικιιΐ αϊ» ηΐϋβ άυο1>ιι$ ε8ΐ $ε]υηεΐυηι ; μιη

εηίιη ύϊχίιηυ$ ι ΓΟΗ ίη ρηΠβ8 Απαιιοπιιη 8εεΐ3ΐτι εδ$β

ιϋνί>:ιιιι. Οιιιιιι: Κικίιιχπικ , βεΐ'ΠίαηΐΙδ, 6βΟΓξϊιΐ8

Α1ι·χ:ιικ!ιιιιιΐΗ, Ευζοίιΐ8 Αηΐίοείιεηιΐδ ϊη ιιικιιη ί;ι-

εΐίοηειη ίΐ-^ιν^νΐί «,ιιηΐ ; Ββδίϋυδ νεΓΟ ΕΙευβίυδ,

Ευδΐ3ΐΙιϊιΐ8, ΠεοΓ^ϊυδ 1.3θ(1ϊεεηυ8,

ρΙιίΓΕδ δερατβΐίιη δΐιιιιη εοΓραδ εϋεεεΓυηΙ ; Αεβείυδ

(Ιεηϊςιιε, υΐ βιιρΓβ ιΐίχϊ, ειιηι Μείειίο, Ειιΐνοΐιίο οι

βΐίίδ ηοηιιυΐΐίδ Ιερίίαδ ίη ρητίεδ (ΙίδεεδδεΓυηΐ : ςυο-

πιιιι ιιοςοιίιιιη οιιιιιο Ι'πιικΙΐΝ, 3ε ηεςυϊΐίβΒ ρΐεηϊδδί-

ιιιιιιη ΙΊιίι. Ν:>ηι ειιηι 3 $ε ίιινίεεπι ορίηίοηβ ηοη

ιίίκ! ΐ'ί·|ΐ:ιπ·ιιΐ, ιιΊΙιϊΙοιηϊηυδ εεΠ3δ ΐη Γ3εΙΐηηε$ <1ί-

νυίδί δΐιηΐ, άυιη ρπναΐηδ ϊηίοι· δε δίηιυΐΐαΐεδ εχετ-

η:ηΐ, νείυΐί ςιιοιΐ ϋ>τί1Ιιΐ5 ΠϊβΓΟβοΙγιηΐΙβουβ ει Ειι-

ίνεΐιίιΐδ ηιυΐιΐ38 ίηίηιίϋίιίαδ ΓονεΓεηΙ; ("^τίΐΐιΐί νεπο

3 Β3$ί1ϋ <;,<1;ιΐ.ϊ·, εΐ Ληίιιηί, ςυί ΑπΐίοεΙιία3 ηι·ι1ίη«-

ΐιΐϋ ΙΊΙΊΙ ερϊδεορυ$, 3ε 6εοτ0ϋ Ιιβοϋϊεεηί ρ3Πϋ)υϊ

8ΐ3Γεΐ. ΟαίιΙ βυΐεηι βΐΐίηοΐ ίη εοΓυπι εοείίοιίδ ρ3Γ-

ιίεηιΐίδ αο εοιτιηιεηιθΓ3η(1ϊδ Ιειηριΐδ ΙΟΓ8Γ8.1 Υεηίο

1 ίΐΐοβ ΟΙΙΙΙΚΉ ΓεΓεΙΙεηίΙοδ εΐ

κυβείας έμπλεων τδ έργον · α γαρ Ικαστος έφρίνει,

ταύτα χα\ 6 έτερος εΐχεν · είς σχίσματα δε διτ;ρίβη·

σαν πρδς αλλήλους, ή μίσει τινί τω πρδς άλλήλο^;,

δια τδ Κΰριλλον τδν Ίεροσολυμίτην.πρδς Εύτϋχιον

Εχειν μήνιν, χα'ι Εύτύχιον πρδς Κύριλλον είναι %

τδν Κύριλλον άμα Βασιλείω τω Γαλάτη, καΐ Άνιανφ

τφ κατασταθέντι επί της Αντιοχείας, χαΐ Γεωργίω

τφ Λαοδικείας· τί δε κατατρίδομαι τάς τάξεις διαι-

ρών τε καΐ λέγων ; Έλεύσομαι 64 είς τάς τούτων

αντιθέσεις, χαΐ άνατροπήν της έχάστου τούτων δο-

λιίτητος. Δει δε με πρώτον περί των δστερον γεγο

νότων λέγειν. Συμ6έ6ηκε γαρ ταϋτό τισιν είς αγα

θότητα, τισ\ δε είς πονηρίαν.

876 <"Ί1ί(Ιίΐ3Ιί5 Γνι·ιΙΐΊκΙ;ιιιι ιΐιΊ[ηϊιϊ:ηη. 8ε<) ι)ί

Ιιΐδ ρΓίι,δ, ςιΐΒΒ ροδίεβ εοηιί8βι·υηΐ, (ϋεειιαϋηι νίϋεΐυΓ. Ιδίυά εηί.η ίρβυιη ΐ)ηηηιιΙ1ί5" 3α

»Α ρΓανίΐ3ΐεηι εεβδίΐ.

XXVIII. Είβηϊιη Μείεΐίϋδ 31) Αεβείο ΑηΙίοεΗί* Ο ΚΙΙ'. Μελέτιος μεν γαρ 6 εν Αντιόχεια χατασταίεΐί

ύπδ των περί Άκάκιον · εντεύθεν γαρ γέγονε του Ά«-

κίου ίνστασις, υπέρ του καν ολίγον τι άποίτρέψειν

της κακοδόξου αυτών γνώμης, και ύποφαίνειν Ιη'Λι

δήθεν εν δρθοδόξοις, δια τδ βεδαιώσαι τον προειρη-

μένον Μελέτιον εν τη καταστάσει· κατασταθεΐί

ερίδεοριΐδ. Οείιιεερδ ειιίηι Ιιοε

ρι·οροδίΐιιηι Ιιβϋΐιίΐ, ρβυΐυΐιιηι υΐ α)} ϋίοι-υπι

«Ιθ£ηΐ3ΐβ άεΟβνΙβΓοί, ει ιιηυηι δε βχ Οιΐΐιοιίονίκ Ιβ-

εει-εΐ, Ιιοε ίρδο, ςιιοιΐ Μείεΐίυηι ιιι Ϊ1ΐ3 υηΐϊικιΐίοηι.;

εοηΠι·ηΐ3ΓεΙ:(ίυίρρε Μείβΐίϋδ Ιιίε 31) Αεαεΐβηϊδ ρ3Γ-

1 Μαιίΐι. χ, 27. · Ερηεδ. ιν, 25. 'ΡδβΙ. χχνιι, 5. ΌΟΓ. Βασίλειον.

ίΗΉΐϊ 8$86ΐ·ιιηΙ; άίάηα, Οοηβίβηΐίηοροΐί η* Αε3είο,

Κϋΐίοχιο, βΐιιβςυε εοηΠαΙβ. <}υχ ουσίας εΐ ΰποστά-

'ρ.?'η!1 ί0111"";"1,,0··»" νεΐ»ΐ : δίιηίΐβπι ΙΪΙΤΙΟΡ

ΐΊΐιιιπι εβδε αβϋιιιΐ. Ηΐδ υικίεείιιιαιυ ;κ1(Ιϊΐ

Αΐΐοηηδϊιΐδ Αηΐίοείιΐηβ 31) Πδΐΐβιη ΐδΐΐδ

ιιΐιί δΐιροΓίοΓεηι βιηβηίΐβπιηΐ, 30 (ϋδδίηιΐκιη Ρ.·ιπ·

Εϋί,,ηι 3«<13ΓΐβΓ ρΓοηιιιιΐίϋπιηΐ : υηιΐε Α,ιοηιαίί,βΙ

Έξουκόντιοι 3ρρεΙΙ«π ΙΙΙΊΚΊΙΙΙΙΙ
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ό Μελίτιος ουτο; ΰ-' αυτών των περ\ Άκάκιον, έν>- \ Γι1>Π8 εοιυΐίΐιιΐιιβ,

μίίετο παρ' αυτών είναι της αυτών δόξης. Άλλ' ούχ (ΙεΙ>αΙυΓ. Υεπιπι |ΐΙ<·ιϊ-

ίδρέΟη, ως πολλο\ πίρ\ τούτου άπαγγέλλουσι. Νυν

μεν γαρ οΐ αύτώ προσκεκλημένοι καν τω αύτοΰ

ΐάγματι, άπδ του εκείνον μεν δεδιώχθαι χαν έκβε-

βλήσθαι άπ!> του Ιδίου θρόνου, τω χρόνιμ χαΐ τη παρ-

ώχη1 του δίδιώχθαι προσβαίνοντες και προστιθέ

μενοι δια τδν θεδν όρΟοδοξοΰσιν. 'ίΐσαν μεν γαρ οί

λιοϊ πλεϊουςτοϋ τάγματος τούτου του της συνόδου, οι,

επισκόπου; έαυτοΐις' κατατάξαντες, όμολογοΰσι περί

Υίοΰ θαυμαιτώς, καν τδ όμαούσιον ουκ έκδάλλουβιν ·

αλλά χζ\ εν έτοίμω, ως · γα-:, τούτο εχειν, εί γέ

νοιτο σύνοδος τελεία, όμολογεΐν, καν μη άρνεϊσθαι.

ε γαρ αύτδν τον προειρημένον τιμιώτατον

των Άρειανών των περ\ Άκάκιον κατασταΟέντα

προσομιλία ω; άπαρχήν έπ\ της Άντιοχίων

ϊξηγήσβιΟαι έπν τ?]ς εκκλησίας· κα\ ως μεν οί πλεί-

ους φασίν, δρθοδόξως · την ΖΙ αυτού έξήγησιν ένταϋ-

8α παραθήσομαι. Καν Εστίν ήδε.

έ,μιΛΙας ΜεΑετίον.

Κβ'. Ό μεν σοφώτατος Εκκλησιαστής φησιν

άγαθήν έσχάτην λόγου υπ£ρ αρχήν αΰτοΰ · 3σ<;»

κρεΐττόν εστί καν άσφαλέστερον παύεσθαι της περ\

τδ λέγειν αγωνίας, $, δρχεσΟαι · μάλισθ' οτε ί αΰτδς

Εκκλησιαστής φησιν · Α<?ΓΤ} ή σοφία τον χίη\τος

έζονβκνημέη}, καΐ οΐ Λύγοι αΰτοΰ οΰχ είσΐν άχονό-

(ΐετοι· επειδή τδ σώμα οΰχ Εν εστί μέλος, αλλά

πολλά · πάντα 61 μεριμνά υπέρ αλλήλων τα μέλη, (

ίνα μη σχίσμα ζ εν τω σώματι · καν ου δύναται ει

πείν ή κεφαλή τοις ποσί· Χρείαν υμών ουκ ΕχΜ.

Άλλ' 6 θεδς συνεκέρασε τ!> σώμα, δεδωκώς τψ ύστε·

ρουμ^νιο π$ρισσοτέραν τιμήν."Οτι μεν ο·Ιν άπαραίτη-

τόν εστί κινουμένιο παντ'ι τω σώματι μη συγκινεϊ-

σβα·., α6τίθεν ίηλόν εστί.

ΐρ8ΐ8 οριΐίίοιι:·; .·

ΓβρΰΓΐυδ, υΐ ϋε <

ί|!ΐ(' ιι:πτ:ιιιΐ. Νυυε ειιίιιι ιμιί 3ΐ1 ίΐΐυιη ει

(•ΗΊΐιινι &είρ8θ8 Γ\ιΙ]ιιη\ι·πιιιΐ, ε\ οο ηιιοιΐ

ϋοηε ίΐΐβ ]ί\ε(.ιΐιΐ8 ε( ο 8θι)ε ΝΙΚΙ <Ιοΐιιι·1>:απΗ ε&(,

ΙοηιροΓΪϋ ιιΐι·|·;ι ι·1 ρθΓ8ι>ΓυΙίοιι:8 Ιοη^ΐηηιιί'λίε $0

ίκΐ ίΐΐιιηι ϋ^ςΐΌ^ϊηΙββ, Οι·ϊ ϋ»ιΐ83 βίιιεοΓΐΐιη Ικίεηι

βιηρΙοείιιηΙιΐΓ. δί(|ΐιϊι1οιη εοιηρίορεδ οχ ίΐΐϊιιβ εοιιεϊ»

Ηί ('<ιΜιι ροριιΐί Γικ'πιιιΐ ηιιΐ, ερίδεορϊδ 8Ϊΐ)ϊιηεΐίρ8Ϊ$

ρΓχροβίΙίδ, ιηη·Ί(ί(·;ι:ιι (1ε Κιΐίο ρΐ'οΓϋΒβίηηεηι Ιίιΐοϊ

ρι-Λ' βε Γεπιηΐ, ηε« εοηδυϋδίαηΐίβΐβ η'ρϋΐΙΊ.ηιΐ; ><·.-

πιιιι ραταΙθ8 80 εβδο Ίίπιιιΐ, 8Ϊ ρΐ!ΐΤ(;<·1:ι Ννικιΐΐνιι

εη^.ιΐιΐΓ, ίδΐιιιΐ Ίρδίιηι ρι-οϋίοι ϊ, ηοε ιιΐΐο ιηοιίο ηε ·

ί;:ιι·ε. δ3ηε ηυ'κίειη Ιιοε νεηει·3))ί1ί ΊΙΙΊ ΗηΙοΓιο εοη-

Γιι,'ϋ, ΐ|ΐιί :ιΙ> Αη3ηί$ εΐ Αεβεϋ ρ3Γΐί!)υ8 εοιίδΐίΐιι-

Ιιΐ8 εϋΐ : ρΓΪηιηιη ιιΐ Αηΐίοοίιίχ ίη βεείεβα βοτιηβ-

ηοιη 3(1 ρηριιΐιπη !':κ·οι·(:ΐ, 3ε νείυΐ ςιΐΐδίίαιη ηιιιικ:-

ΓΪ5 «ιιί ρΓΪηιίΙΪ3δ «νΐιϋιίτοΐ. ΟΙΗΊΙΙ ηηίιΐο.ηι ΚΚΙΊΙΙΑ-

ίΐ(·η» ρΐεΐ'ίηιιβ ΐ'ΐιηι Γβε(3 0(1β ι·ΐ)ΐικι·ηΐ:πιειιηι ε8$«

εοηΓιηη3ΐιΙ; ευηι ηοβ Ιιϊε 38ει·ί(>οιΐ(1υιη ριιίανίιιιυί,

ςιιί 081 ο]ιΐδΐηοιΙί.

Εχίηίρΐιιιη Μηηοη'ΐ! α ίΐβ'αίιυ ΙΐίΛίΐι.

XXIX. Μί'ΐϊοπ'ΐιι ρΓΪηεΐρίο βοηηοηΊδ εχίΐιιηι οβ«Γ.

δβρϊοηΐίδδίιυυδ Εεε1θ8Ϊ38(ε8 βδδεΓίπΙ ', ρΓορΙοτβ»

ηικκΐ « ό'ιεεικίί εοηίβηΐϊοηβ *ε 8θ11Ίεϊ(οιΙΐηο ε«88Αΐ·β

Ιοηςε εδί, (μκιηι ϊΙΐ3ΐη ίη(·)ιο3Γθ, ηιείϊιιβ η ο 8ΐ'('ΐι-

Γΐιΐδ. ΓΙΪ'ΜΊ ιίιιι οιιιη ϊ(Ιεηι ΙΓιε ΕεεΙο<>ϊ38ΐ(8 (ΓΐΜΊ·ΐι :

/«!« })ΗΚ;)Ι·Π'Ϊ ίαρίαιίϊα αιιιΐηπρίη, ίί χηηηηΰχ «}*ί

ηοη αηιΠιιηΙη)·''. 4:πη νετο ευιη ι.Όίριΐδ ίρκυπι ιιοιι

ιιηιιηι δϊΐ ιυειηϋπιιη, δο<1 εκ ρΐιιπυιΐδ ουικοχΐ»ι»,

ηα;Β οιτιηί3 ίο 8β ιηιιΐιιο δοΐΐίοίΐβ βυιιΐ, ηβ υΐΐιιιιι

δίΐ ίη οορροΓο ϋΐβΜιΙϊηιη ; ηβηυο οβρυΐ ρ£(Ιϋ«ιΐ8 <Ιϊ-

οεΐ'ο ροΐβδί : ΝίΙιίΙ νο1)ϊ« ορυ8 ΙιαΙκ:ο. Υοππη Οβιιβ

οοι-ριΐδ ί4» ΐοιηρίτβνΊΐ, ιιΐ βϊ ρηηί, ηυκ 877 ιΙι;1β'

ΓΙΟΙ- 08801, »Ι)ΐιιΐ(1»ιιΐίοι·εηι Ιιοηοΐ'βιη Ιι·11ΐ(ΐεπΙ '.

ΡΟΠΌ αιηι Ιοίιιηι Ίρδίιηι οονριΐδ ιηονοΐιιρ, ικΗ.·ο«*3-

ΓΜΙΙΙΙ εδίΜ |Η·ηΊιη~, ιιΐ <>Ίιιμιι1:ο ρηιΊεδ ιιικι ηιονο^ιι-

ΙΙΙΓ, νεί ίη(Ιε «οηκί-ίΓΟ ρβιοβΐ,

1·>(|ΐιθ(1 νερό (ϋεοιιΐί ηιίΐιί ;ιριΐ"Ι νο$ :ΐιΙΐιϋ·Γΐκ1ιιηί

681 οναΐΊοιιΪ8 ΐΛ(ΐΓ(Ιιιπη? Αη Ιιοε ρενδρίευοιη οβ( :

(|ΐιΐΜΐκ:ιιηΐ|ΐιο βερηιοηειη ν(Ί οριΐδ Β^βΓεϋίβΓΟ, ίηί-

Ιίηιη (Ί εχίίπιη 3 ραεΐδ ηιειΗίοηε Οδδβ εβρΐεηΗηηι ,

ιιΐ Μι ο» ι·ι θΓ(1ί3ΐηιΐΓ, εΐ ίη Γ.ΊΙΙΙ <Ιο$ίιιαιιπΐ6? Ηοο

ΐ'ΐιίιιι !|>8υιη3ΐΙ δηΐυίειτι ρΐ'οίιιΙιίΓυηι ιΐοεεί Αροδ1»Ιιΐδ,

Τίνα ί' &ν τις του λόγου του πρίις υμάς ίρχήν

ποιήσαιτο; "Η δήλον, ως, παντδς αρχομένου καν λό

γοι* κα\ Εργου, προσήκει την εϊρήνην αρχήν ποιεί-

σθαι χαν τέλος, και άπ' αυτής αρχόμενους, χαν εις

βύϊήν χαταλήγειν; Τούτο γαρ φησιν 4 Απόστολος

4·εο6ή<τεσΟαι εις σιοτηρίαν δ:ά της ημών δεήσεω; καν

Ιικχορηγίβς του Πνεύματος, δ όίδωιιν Ιησούς τοίς ρ ηο8ΐΓ3ΠΜΐι ί|ΐι'κΙι·ιιι ΟΓαΐΐοηυπι χιιΙΤί'.Ίξϊο εοιηηιιιιιί-

Ο3ΐϊοηι·ςιιε δρίρΐΐιΐδ, ηποηι ΟΐΓΪΜΐιβ εΓΟίΙοηΙίΙκιβ ίη

δεδο ΙαΓ^ίΙπΓ. Αε δίνο ηιΓίδρίβηι χιΙίΓιεηΙίοηίδ νοι Ιι.ι

1ιιι|πη! ΙΙΓ, 8'ινο ηιΙΙιΟΓίηΙίοηϊδ, 8Ϊνο εοη$οΙηΐίοιπ8, <\\\χ

3 ι Ιΐίΐΐ'Ίι.ιΐο ρΓοβείβείΐιΐΓ, δίνεοοηιηπιιποηΊδδρ'πΐιΐδ,

ΙΙ.-ΒΟ οηιιιΪ3 ηΐ) οη ρηεε ηιιχ δεειιηϋιιιιι Οι-ιιιη οβί,

ρΐ'.ιΓιοίβειιηΙιΐΓ. Οιιβπ^ιιηηι ιιηη ρι·οηιί$ειιο οηιηί!)ΐΐδ

ί!ΐ3 δΐιρρείίΐ, δκϋ ίίδ (Ιιιηΐ.ιχηΐ ςπί Ιο^οιιι (Ιίΐίβπηΐ ,

ιιΐ Ρι·ορΙιεΐ3 ΐεδίΛΐυτ; Ιε^ειη νεΓΟ ηοη εορρηι-Μΐη,

ι]Μ,ι· ίιιΐιπ,ιπιιη ιιπιΙιΐ'Λΐη 3ΐί]ΐιβ ίηιβ^ϊηοηι εοιιΐίιιεί,

βεϋ δρϊρίΙιίΑίοιη νίιίεΐίεεί, ΐ|ΐι:«· εοπιηι οιιιηίιιηι (|»;ι:

ρρ«!,ϋ(·ΐ;ι δυιιΐ, εχίΐυιη πιηηίΓεδΙε ϋοηιοιΐδΐΡ3ΐ. /',υ.

('Μ)ΐιι. ϊιΐφΐίΐ, ηιΐίί.κ <ΙΊΓι/ι·ηΐι!'ΐΐ5 Ιί, βί ιιηη β!ί >ΙΙΊί

:1ς αυτόν. Κα'ι είτεοίκοδομήν λαλοίη τις,

ε?τε παράχλησιν, είτε παραμύΟιον αγάπης, εϊτί κοι-

νωνίαν Πνεύματος, δια της κατά βεον παραγίνεται.

Ου μην πίσιν άδιορίστως, αλλά τοις άγαπώσι τδν

νίμβν , ως ό προφήτης φησί · τδν νόμον ου τίν σω-

μΛΤΐχ?»ν, δς εΙκόνα καν σκιάν Εχει των μελλόντων,

άλλΑ τ?>ν «νευματικδν, ός σοφώς άνακαλύπτεϊ των

ιτροαναφωνηθέντων την Εκδατ.ν. ΕΙρήνη γαρ, φη-

Λ, χοΛ-Ιί) τοις άγαχώσΐ σε, χβΐ ουκ ίση)- αύ-

το'ς σχάνδαλον. 'Ος ίήλον εΐνσι, 3τι τοίις την ε!-

ρή·'<·,' μεμισηκότας μίνει τδ σκάνδαλον. Και προσ-

•',χιι »νί ·ϊο>ια>ν έλευΟερωΟήναι ποθοΰντας καθά-

1 V. έαντοίς. · Εχριιη^ο £>ς. ' Ε«·1ο. νιι, 9. » Εοοίο. ιχ, 16. · Ι ΟΟΓ. ιιι, 2*.

ι. Γ,«. χυι.



5. ΕΡΙί'ΗΑΜί 460

»Μ:ι;ίιιΙιιιη *. Εχ φιο

ΊηευιτβΓβ, φΓι ρ.ιοοιιι οιϋο ρΓΟΒΟφπιιι-

ΐ!ΙΓ |Λ ('<>> οροΐ'ΙΟί ι| ιί αϊ) ΙΓκ ίί!).·,·:ι|·ί (Ίΐρί,πιΐ,

< Ιι:ιπ!;ιΙο (Τ;,':ι ΟοιιπιπιΐΜ, νι·!ιιΙ δοιιΐο φΐοι1:ιιιι, «,Γίι;

ρι·ο1θ£0Γθ. λ.'ίί ι'ΐιΊιιι ίρα ραχ ηο&ΐτα, <;ηϊ (β€ί( νίτα-

ι/ιιί «ΗΗΐη.βΙ ιηίΐΐίιιιη ρατίεΙβ;η αιααήα! ιυΐι-εηί, ίηί-

Ι'.Ί ηιτηε, Ιβί/β νηκαρίοτηιη ίη ιΐο^ιηαΐίΐι»!

Ί '. Λτοΐ|υο ΥΟΓΟ !ίη ί ροίοδί, ιιΐ Οοιιιίηί ιιι;ιιι ·

<ΐ.ιΐ:ι ΒΡΓνοιιΐιιι· , ηίβί Ποί <·1ιαι·ί;.ΐ5 ρπι-οεβδοπΐ ; 5ί

ειιίιιι ι/ίί/ί/'""·· ·"''', Ίΐ")Ί:ΐ., ηιαιιάαΐα ηιεα .Μ·/·Γ«/)ΙΙ/.\ ?;

ίΙ(·Ι|ΙΙι· III ΟΟΙίΙΪ, νοί |·(ΐ|';!:ΐ ΟΟΐΙΐΙδίΡβΙΙΙΐΙΓ, Ιΐίδί ΙΐΙΧ 3

|·.ι:ΐ!ΐιίΛ' ίϋ .·ιί'Γιι!,.(·;ιί : /'Γπν/ι.ΉΐΗ εηίιη, ίιι·|ΐιίΙ, ϋαιιιί-

ιιί ΙαΜαιη, ϊΙΐΗ<ηίηαηί οπ<ίο«\8ει1 ηβ(|υε νεπίβίεηι

«Ίοςιιϊ ροίοδί, ηίϊΐ ςιιί (.!:ΐ·ί^ΐιιιιι ίιι Βοίρδο Ιοφίβη-

ΐι·η> 1ιαΙ)εαΙ, ιιΐ ΐε$1:ιΙιΐΓ ϊ.1· πιιϊ (Ιίείΐ : ΛΓιιιιι

Λ51, βθ5 ίρ5θ8 ίιι Α πίρ Ουρεόν τίνα προβάλλεσΟαι την άγάπην . '>*ι

Κύριον. Αύτύς γαρ εστίν ?) ε/ρϊ/ν·^ η//ώκ, ό ζιοη\-

σας τα αμφότερα £ν, χαΐ τί> μεσότοιγ.ον ίου \

γμοϋ .Ιύσας, τί)ν ί·/βραν εν τ>~ι σαρκΐ, τον

των έιτοΛώτ ίν ΰόγμασι κατάργησης. Και <Λ:ι

τηρεΐν Εστί την έντολήν του Κυρίου, μη της αγάπης

του ΘεοΟ προηγουμένης · Εάν γαρ άγαΛΪίτέ με,

φησ\, τάς έντοΑάς τώς έμϊις ηιρήσετε · οδτε φ«ι)-

τισΟήναι τους οφθαλμούς, οϋδϊ την χαρδίαν, μη της

εντολής φωτιζούσης · ΈντοΛί) γαρ, φηΛ Κνρϊον

τη.ίαυγώς ιβ ρωτίζουσα όρΟαΛμσύς · άλλ' ούίε λί-

γον αληθείας προέιθαι, εί μη τις Ιχίΐ ΧρυτΛν Ιν

:φ λαλοϋντα, κατά τδν λέγο·/ια· ΕΊ δοκιμών &{·

του εν εμοί ΛαΛσνντος Χρίστου· μάλλον δε

. . . . ου λαλοΰντος μόνον , αλλά κα\ έ)^οϋ·/τος. ΈΛΘοι

φκνίΊΐίί Ιοι/ΐίαιΐ!» ίη ηιι αιτ'αΐί'ΐΐιηο νεΓΟ " γαρ, φητί, το ίΛεός σου χαΐ τύ σωτι'ιρίύν σου εχ1

έμέ,χάΐ άχοχριθήσομαι τοις ύνειδΐζρυσΐ μοι Λ.ά·

γον. "Οπίρ ουκ αν ύπάρξειεν , εί μη τις τα δικαιώ

ματα έ/ζητήσει. Των γαρ μη οϋτω διακειμένων 1*1

σχήματος" ή εν τοις όνείδεσιν αισχύνη· ως μη δύ-

νασΟαι λέγειν ΠερίεΑε άα' εμού όνειδος χαΐ έξ-

ουδένωσιν. Περιαιρεΐται δι εκ του στόματβς της

αληθείας δ λόγος , ως μηδέν είνβι πλέον τω εΰχο-

μένω · Λίί) ΛεριέΛτ(ζ Λόγον άΛηθεΙας έχ τον στά

ματος μου.

ιΐ"ΐι ιιιοϋο Ιοφιοηΐϊβ, Ηι'ΐΐ ιί ηιίβΟΓειιΙΪΒ. Υαιίαΐ, ϊη-

ηιΊβεΗίοηΙία ΐαα, ει αιΐιιίατε Ιηαιη ίη αΐι', εΐ

ηάΐΙ>ο εχρΓούηιηΙίΙιιι» ιηίΐιί <·<Ί·ΐηι;ιι '. (}υοι1

ιιιιΜο η, ο. Νι Γ!ΙΙΙ!.ΪΙΙ:;Ι.ΊΓ( , πίδί φΐίβ }ιΐδΙί(ίεηΐίοιιεδ

νεςπΐΓΟΓεί '. ΟιιΊ οηΐηι $ϊο αΠΌειί ηοη δΐιηΐ, Ιιοπιιη

ρι-ορπα εδί ΐη ορρι·ο1ΐΓϋδ νεΓεειιηιΙϊη, αϋεο ιιΐ Ίβΐιιϋ

ΙΙ614Γρ3ΓΟ Ι1Ι'φ!Ι!:ΐΙ!ΐ : 878 ·'"/'-''" « ""' ('/'/ΊΊ'/Ί'/ΗΚΙ

«ί ι· ΊΐΐιΊΐιγίιΐιΐι ". Νδίη οχ ΐΙΙοΓϋηι ΟΓΟ βοπηο νεπία-

ιιΐ ίΐϋΠϋΐιΐ Ϊ8 (Ί'πΐ'ϋπΐ) δοηΐ'ιαΐ, φΐί δίο

: Λ'β ηκ/βΓβϊ η·.ι·Ι»ηιι νεηίαΐκ ί.ΐ οτε ιιαβο·,

XXX. θΜ.ιιιι!ιι;ι:ιιιι νβπο Ϊ11υ(1 αεείιΙ!ΐ? Οϋΐη Ιοβιΐηι

φΐΪΒρ'ιαιη ρερρείπο ιιοη οΐΐδορναί; ειιηι ίη Ιαιίΐϋϋίιιβ

ιΐϋίΐ αηιΐιιιίαΐ. Ο,ιίρρο (ΗΙαΙβΓΪ εορ ηοεβδβο Οδΐ β]ιΐ8,

<!·ι) ίηαιηίχιίαΐΐΐεΐη €ΙΐΓΪ$Ιηΐη ΓΟείρΟΓβ Υ(ΊιΙ, πψΐίί (

βΙοΓίαιη ιιοη Ιιοιηίηοδ, δθ(1 οίβϋ ρΓΟίΐΙίοηηΙ : Οα?/ϊ εηίη

εηατταηΐ αίοήαιη Οεί ", νβΐ ίρδοηιεί ροΐίιΐδ ΡβΙεΓ (1ΐ-

οεηδ : /7ί< αϊ ΠΓιιιχ ηιινι ί/ί/«ίΙ««, ίη φιο ηιίΐιί ΟΟΜ-

ρίβίΐιί". Ουειηφί'κίοιη οοηΠίοΓΪ ηοηιο ροίεβΐ, ςιιί ίη

8ΐι1)Γιηιε ΙοφίαΙιΐΓ ίηϊφΐΐΐηίειη ηιΐ ρΓοχίιηυιη ΜΙΙΠΙΙ ι': :

!>ί ϊη 3ηΙ'ιε1ιι·:δΙθΓΐιιιι ϊΐίπηι εοβίηιη .ιρρο11:<1'ιοηεηι-

φΐε ρε1Ιίεΐ3ΐ, 3 ΟΙΐΓΪδίΊηηοηιηι οπί'ιιιο εΐ 3ρροΙΙαΐΊοηο

(Ιίδίηιοΐιΐδ, (Ιο φΐΐΐηΐδ δΟΓΪρΐιιιη οδΐ : ΙΥο/ίΐβ ΐαιι^ϊΐ-ε

Γ/ιπ'ΐίοϊ ΐϋίΟί". βΗΐ'ί ίΐιϊιη β5ί, ίηΓ|ϋίΙ, ηιειιιίαχ, ηί»ί

(/Η; ηι'ιιιιΐ ^ι'.κιηη ι·«ίι: ΰ/ιπ'δίΚΜ ?//ίί«ίί, ηιΐ|ϊΓιΙ, Λιιίι'-

/-/ιι·,:5ί««. ΛΤαιη ηνί ικί/αΐ Ρίΐίηηι , »?</»« Ραίΐ'εηι

Ιιαίιεί ; εΐ ηηι Ρίΐίηιη Μηβίεΐητ , ηιιιι ^,,η/^ι^ιιι^ (ΐ

Γαίηιη . (Ιιιικί ίΐί'ιΐιΐΓ. ϊηφίΊΐ, <ιΙ> ίηίιίο ιηκίί,ιί.·;, ηια-

»: ίί,' Iιο^ ϊη !·'··' !Λ. Ει $ϊ ιηαηεαΐ, ίιΐ(|υιΙ, ίη νοίιίι,

ηαοιΐ «Ι' ίηίιίο αηιΙΊ.-,ιΊ::, ει νο$ ίη Ρϊΐίο ηιαηβύίΐίι,ΐΐ Ο τω εν ύμ'ν. Καϊ εάν, φησ\ ,

ίη Ραίνε Γ'. Αίςυϊ Ιαιη (1ι:ιιιιιηι η)3ηε1>ίπιιΐδ, ΙΊΠΙΙ

ΓΟΓ,ϋΐι !»,·<), εΐ εΐβοΐιβ ηηςεϋβ, δει] οι εοι·3ηι ρηηεί-

ρϊΐιιΐδ $Ίηβ υΐΐε ρυιίοπε εοηΙϊ!εΙ)ίιηιΐΓ. ίοφιεΙιαΓ βηιιη,

ϊικ|ΐΓι1, άε ΐείΐϊιηοηίίί Ιαί$ ίη €οηιρεΐΐιι τεί/αιη, βΐ ηοη

ΓΟΗ/Ήιΐί/βίηΓ ". 1>ί Ιιοε ΓηΐεαιηιΐΓ, ίη!|ΐΐ3ΐη, Ποί Γί-

ΐίιιΐΜ Οουιη εδ$ε (1ε Οεο, υηιιπι εχ υηο, υιιϊ§εηίΐυηι

οχ ιιηί^εηϊΐο, βχίιιιϊαηι φ^ιηπκίαηι ςοηοναηΐίϊ δοΐιο-

» ίιι, (Ιί£ΐιιιηιηυε ε3Γβη(Ίδ ρήποΊρίο Ρίΐίιιηι, πκΊ1';ιΙιϊ-

Γίδ ίηεΟΊι1)ί1ειη ϊηΐεΓρΓϋΙειη, ΥΙΊ ίιιπιΐ, βηρίοιΓιηπι 3ε

τίΓΐιιΙειη ο]ιΐδ, (]υϊ δαρίοιίίαηι ;», νΐιΊιιΙβηι οηαηειη

Λ'. Πίτε δε τοΰτο γίνεται ; "Οταν μη φυλάξτ) τ^ν

νόμον διαπαντός · δταν μη πορζυΟη τις εν πλαϊυ-

σμώ. ΠλατυνΟήναι δίΐ την καρδίαν, ης μέλλοι"τις

Χριστδν έμπεριπατοΰντα χωρεΐν · ου την δόξαν οΟκ

άνθρωποι, άλλ' ουρανοί"· Οϊ'ρανοίγΐιρ διηγούνται

δϋζαν θεοΰ, μάλλον δε ύ ούτος Πατήρ, λέγων · Ού

τος εστίν ύ Υιός μεν ό αγαπητός , εν ψ ηί'δύ-

χησα. "Ον ουκ ϊστιν ίμολογήσαι , εΓ τις εις Οψος

άδικίαν λαλοίη πρΐ»ς τδν πληαίον αυτού · εΓ τις εις

την αντίχριστων τάξιν καΧ έπωνυμίαν αυτόν καλέ-

σειεν <0, άποστάς της τάξειος κα\ επωνυμίας τω»

Χριστιανών · περ'ι ων εΓρηται.· Μ>\ &ψι\σθε των

χριστών μου. Τις γαρ, φηΛν, ύ ψευδόμενος εΐ

μη αρνούμενος , ότι Ίι\σονς ό Χριστός ούχ

Ιστιν ; Ούτος, φησ\ν, Λ ^Αντίχριστος. Ό γαρ

αρνούμενος τον ΥΙον, ουδέ τύν Πατέρα Ιγ^ει ' ό δί

όμοΛογών τον ΥΙον χαΐ τίν Πατέρα όμοΛογεΐ.

"Οαερ ουν, φησ\ν, ίξ άρ'/.ής ·>}χούσαΐ8, τούτο μενί-

^ εν ύμΐν '-···.'·

ΐξ άργ.ϊ[ς ηχούσατε, χιά νμε'ϊς κν τφ Υΐφ μενείτβ

χαΐ τφ Πατρί. Μενοϋμεν δε, όταν ενώπιον θεοΰ κα\

εκλεκτών αγγέλων όμολογήσωμίν, αλλά και έν<άπιον

βασιλέων , κα\ μη αίσχυνώμεθα · 'ΈΛάΛουν· γαρ,

φησ'ιν, εν τοΤς μαρτυρίας σου εναντίον βασιΛέων,

χαΐ ούχ ϊισχννόμην · ότι Τίδς του θεοΰ , θεδς έχ

θεοΰ, είς εξ ένδς , εξ άγεννήτου μονογενής, έξαίρ,ε-

τον γέννημα του γεγεννηκότος, κα\ άξιος έ Υίος

του άναρχου, του άδιηγήτου έρμηνευς άδιήγητος ,

Λόγος, κα\ σοφία, κα\ δΟναμις του ύπίρ σοφίαν χα1.

1 Ρϋ»1. «νιιι, 103. · Ερίιοδ. ιι, \1, Ιδ. · ^οηι1. χιν, \Γ>. * Ρ$η1. χνιιι, 9. · II ΟΟΓ. χιιι, δ.

Γ\νιιι, 41,4-2. ' ϊΙ)ίιΙ. 91. · ΊΙΓιιΙ. 22. ' Ρ$ηΙ. εχνιιι,45. '° 1'κηΙ. χνιιι, ϊ. " Μαΐΐΐι. ίιι, 17; ΧΜΙ. 5.

" Ρ«αΙ. ι.χχιι, 8. '3 Ρ*ιΙ. ΓΛΜΙΙ, 15. " Ι αοηιι. ιι, 2-2-21 " Ρ8:ιΙ. οχνιιι, 46. " ίΧΧ

17 Υοΐ. 1>62· :τί'.3χήμ«τος. '5 0. ε! μίλ. " ϋι-εκΐ νοιΊυιιι. " )ϊ>. όμολογήσειεν.
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Βύναμιν, υπέρ δ φΟέγξασθαι δύναται γλώττα, υπέρ 8 Α. ειοεΙΠί, δΐιρί1» ΚΙ οπιηπ ηιιοιΐ νεί οίηφίϊ ΙίημΗη, νι·Ι

κινήσαι διάνοια· γέννημα τέλειόν τε και μίνον, έχ

τελείου χαΛ μένοντος εν ταυτότητι, ουκ άπορ" (ίεΰσαν

έχ Πατρδς , οΟτε άποτμηθέν τε χα\ διαιρεΟέν, άλλ'

άπαΟώς χα\ όλοχλήρω; προελθών, εκ του μηδέν άπο·

6ί€λτ(χότος ων είχε· κα\ ότι Αόγος εστί τε χα'ι λέγε

ται Υίδς, ου μην φωνή του Πατρός, ουδέ ίήμα νοεί

ται. Τφέστηκε γαρ καΟ' έαυτδν, κα\ ένίργεί, καΐ

ί(' αϊτού τα .-:ι<>"«, χαΐ έγ αί·τφ τα χάπα·

ώσπερ κα\ β)φία ό αΰτδς ων οΰχ ενθύμημα του Πα

τρός νοείται, οΟτε χίνησις του ηγεμονικού ενέργεια,

αλλά γέννημα δμοιόν τϊ του Πατρδς, χα\ τδν χαρα-

χτήρβ του Πατρδς άχριβοΰν. Τούτον γαρ 4 Πατήρ

έσφράγίΐεν ί θ;ός· καΐ οϋχ έτέρω μεν ενυπάρχει,

ούχ ύφέστηκε δε καθ' έαυτδ, αλλά γέννημα ένεργητι-

χ4ν, κα'ι πιποιηκίς τόδε τδ π3ν, χα\ φυλάττον αεί.

Ταύτα Ικανά καΧ της Ελλήνων πλάνης ήμ3ς κα\ τη;

Ιουδαϊκής έθελοθρησκείας ελευθέρωσα·., κι\ της αι

ρετική; χακοόοςιας.

ΛΑ'. Έπιιίή δε των εν ταΐς Γραφαΐς κειμένων

λίξεω·/ τδν νουν παρατρέποντές τίνες, κα'ι έτέρως ή

«ροιήκεν ερμηνεύοντας, χαΐ μήτε των βημάτων την

δύναμιν , μήτε των πραγμάτων την φύσιν χατα-

νοούντε;, τολμώσιν άθετεΐν την θεότητα του Υιού,

ίτροτκί—οντες τζ λέξει της κτίσεως τζ

ταΐ; Παροιμίαις· Κύριος γαρ Ικτισέ /<«

έδώ>· αΰΐοΰ είς έργα αντοϋ · ους δέον τω π·/εύματι

τω ζωυποιοΰντι ακολουθεί·/, χα\ μη τζ> γράμματι τφ

άποκτίίνοντι · Τύ γαρ χνενμα ζωοαοικΐ- φέρε δη Ο ΐαη Ιίΐίοι-ηηι δοφίί ; 5/)ΐ>ι/«ί «ι'ιιη Νπ/ίίβΙ» : 330 οΐ

ροΐοίΐ. Ροιϊοοίϊΐη, ίιι-

ςιιηιη, $ο)>οΙ(:ιη, ε( δ(3ΐ>Πεηι <·\ ρει·Γεε(ο ει ίη <·<>-

ιΚ·ηι 8ΐ3ΐυ ροπη^ιιΐΊΐίΐΐ. Οιιιιι <|ΐιίι!(·ιιι 8θΙ>οΙ('3 ηοριβ

3 Ι'.ιΐΐ'ο ρΐ'οΐΐιινίΐ, ιιεο (·ΧΜ·(·|:Ι ϋί>1, νεί (Ηνίδίοιιο

86(1 είΐΓ3 ρΐδίίίοηειη ίιιΐο-Γοίμΐι:· ;ι!ι εο

Ίι, ςιιί ιιίΐιίΐ ΓΟΠΙΙΙΙ, ςυΐϋιΐδ

ΤΐΙΙΙΙ (ΜΙΙΠ(Ιΐ·ΙΙΙ ίΙΙΐΙΜΙ ΓίΙίΐΙΙΙ) Υι'ΓΐΐΙΙΙΙΙ

Ίί(·ίΐ]Μ(·, ηοη νοοείη 3«1 ιϋπιοικ-ιη ΡαΐΓΐδ ίιϋεΙΙί^Κ.

οηιιιίιι, (Ι ίη /;>.<» ΜΙ»; οιηηία 3. <}ιιεηια(1ιιιοϋιιηι Ί(;ι

ίΐΐε 879 83ρίεηΐΐ3 οβί, πι Ρ3ΐι·ί$ εο^ίΐϊΐίο, ν<·1 ιηη-

Ιϊο ηιειιΐίδ, ;ιι ιίονι· ηιίιιίιηο $ίΙ ριιΐιιιΐιΐιι·., βειΐ 8°ι-

ιηίΓι» ΡηΐιΊδ δουοίβδ, ει 3εειΐΓ3ΐ3ΐη ίη δΡ»ε Ρβίτίί

οΙΓι^ίηηι εχρπηιοηδ. Ναιη Ιιυιιο Οοιίδ Ι'ίΐΐετ δί^ϋΐο

ν ι-ΐιιΐ οΐΐδί^ιιανίΐ, ικΊρΐ!· δίε εχ$ίδΐίΐ ίιι :Ι!Κ·ΓΟ, υΐ |Ν·Γ

βεδε ιηίιιίιιιε δΐιΙ)$'ΐ5ΐ:ιΙ, δΰιΐ εΠ*κ·3χ (|ΐιίΊ.ιιιι ΐΙ!« !<·.-

ΐιι$ ε$1, φΐί ιοίιιιη Ιιοε υηίνεΓβιιηι ηιιοϋ πιιιιΐκΐίι ,

ρετροΐυο ι ΐ)ΐΐϋΐ·ι·ν:ιΐ. Ηχο ίιΙοικ-.Ί δΐιιιΐ, ΙΗ ηοδ εΐ Λ

Ίι π οπιιιι ειτοπε, εΐ :ι Ιιιιΐίεοηιιη δυρεΐ'8ΐίΙίϋΐΐ4, ιΊ

;ι!ι Ιϊ;ΐ'ΐ·ι·ι1(·ιιπιηι ηεΓαπα ορΐηίοηο νίιιιΐία'ΐιΐ.

\\ΧΙ. (}ιιο!ΐί;ιιιι ΜΊ'ο ιιοιιιιιιΐΐί νοευιη ϊΐΐηηιιη

ΐ|ΐι;ι: ίη δΰΐίρΐιΐΓί$ ύχδίηηΐ , δεηδίιιη ϋεΐοι·<]ΐιοιιΐε$,

ηΙ(]ΐιο αϋΐεΓ (ΙΟΒΙΙΙ ρ;ιρ δίΐ Ϊ4ΐΙεΓρτοΐ3ΐιΐ<;5, ηεφίε :ιιιΐ

ν.·ι Ιιιιι-ιιιιι ρι-<ΐ|ΐΓίιΊ;ιΙοιιι, ;ιηΙ η-πιπι η.ιΙιίΓΜίι ΐιιΙιΊΙι-

ςεηΙε$, Ρϋϋ (1Ίνίιιίΐ3ΐοη ενοΚεΓβ ηοη ι1ηΙιίΐ:ιιιΐ, ι:ΐ

3(1 ίΐΐιΐίΐ <·Γι·;ιΐκιιιΊδ νιΐΓ.ιΙιιιΙιπιι οΠ'οικΙιιιιΙ, ςυοιΐ ίη

Ιι'^ϊΐιΐΓ : ΟοηιΊηίΐί, ίιιςυίΐ, <·ι·('ηι·/ι ηΐΐ ϊηί-

αιπηιιη ϊη ορετα ϊρ6Ϊ«ι *; φ^ο8 φΐίιίοιη

οριιι ΐιΊΐϋΐ νίνίΓιειιηι ροΐίιΐδ δρ'ΐΓίΐυη), ηιΐΛΐη ι

τβλμτ,αωμεν χα'ι ημείς μικρά περί τούτων διαλα-

6ιΪΊ , οϋχ ότι ' έντε·)Λς εΕρηται τοις πρδ ημών είρη-

ζόσιν ή γαρ αν μαίνοιτβ τις, εί τούτο λέγοι · ουδέ

ότι χρίετε διδάσκοντος · αύτο\ γαρ ύμεΐς Οεοδίδα-

χτοί έστε · άλλ' ίνα φανερωΟώμεν εν ταΐς συνειδήσε-

σ·.ν ημών, 2τι των επιθυμούντων έσμέν χαρίσματος

ΰ;ιϊν μεταδοΰναι π·^ευματ(κοΰ.

Πίιτευτον ουν, 2τι οϋτε άλλαχοΰ της Γραφής, οίτε

έ«\ του παρόντος χωρίου εναντία τα ίήματα της

Γραφής άλλήλοις έστ'ι, καν μάχεσθα* δοκί) παρά τοις

τη πίστει μη ΰγια!·/ουσ:ν, ήτοι άσθενούσι τη γνώμη·

χαΐ ως «ύδέν των χατά τδν κόσμον παραδειγμάτων

τέ εστίν εύρεθήναι, όπερ έςαρχεϊ καβ' έαυτδ σα-

ηοδ ιΙι· Ιιίδ ραιιε.ι ϋίδρυΐειηιΐδ, ηοη ηιιοϋ εα ι·ε$ .ιΐ)

ϋ$ ρειΤεεΙε Ιι·αα.ιΐα ηοη Γιιει-ίι φΐί 3ΐιΐυ ηο$ ϋίχβ-

πι.,ι : Ι::Ι·ΓΙΤ ΓΙΙΙΠΙ ϋΐιιιη ηοεεβδε εδί, φΐί ίδίικί ;ΐϋ-

ΜΓ31: ιιι·<ιιΐ(· Ι|ΙΗΙΙ| ϋοείορεορυδ Ιι:ι1ιο:ιΙί>. ; νο$ εηίιιι

ίρδί «1ίνίηίΐιι$ ε$ΐίδ εϋοείί ; $εϋ υΐ <1ο ηο!)ί$ βίι ίΐίικί

ίη εοιιςείεηΐίη νβδίΓ.ι ιηπηΊΓεκίυΐΗ, ειιρεΓΟ ηο$ δρϊΐ'ί--

ΐιι$ 8;ιιιεΐί ϋοιΐ3 εοιηιηιιηίΐβΓε νο!>Ϊ8ευιη.

ΙιιιρΓίιηίδ ί!3φΐο εΓούο ιιϋπΐ ηοο ίη εβϋΙεΓΪδ δοιί-

ρΐιιπυ Ιοεΐδ, ικ·ι· ίη εο «Ι.; φΐο ηιοϋο :ιι;Ίιιιιΐϋ, ιιΙΙ.ι

Μ|Ι·; ίηνΐεεηι ε8$ε δε4·ίρΐυΓΧ νετ!)3 εοπίποΊ:), (ιηιοΐ-

δί ίί$ ι1ιιιι!.ι\;ι| φΐί ν,·| 83113 Ιϊιΐιί |ΐι;ι·ιΙΪΠ πιιιι $ι|||(,

νοί ίιιι1)β(.·ίΙΙίοΐΊ8 ϊιίβεηίί βιιιιΐ, Γεριικ«·'»«·ο νίιΐι-ίΐιΐιιι·;

(ΙοίικΙε πιιΐΐιιιιι πι ιιιυηιΐο εχοιιιρίιιιυ ΓερειΊΐΊ ρι>δ$ο,

νώς παραστήσαι του Μονογενούς την φύσιν. Κα\ δια ηιιοιΐ 3ϋ ΓΡρπβδεηΙοηύΒΐιι Ι'ιιίβριιίΐί ιι,ιίπι ,ιιιι ριτ

τούτο ή Γραφή πολλαΐς έπινοίαις περί του Μονογε- δεϊε δϋίΐΐείβΐ. ^ιιαιη ο!)ε3υδ3ΐη δει-ίρΙιΐΜ ιιιυ1ΐ3$3ΐΙ

νου; και έπωνυμίαις χέχρηται, εϊ πως δυνΓ,θείημεν

δια των καθ' ημάς τδ υπέρ υμάς χαταλαβεϊν, κα'ι δια

ίων γινωικομένων φαντασθήναι τα αγνοούμενα ,

ήρεμα και χατά μιχρον άπδ των φανερών π^>ί>ς τα

χεχρυμμένα προβιβαζόμενοι. Έπε\ τοίνυν Ιδεί τους

«ιστεΰοντας * είς Χριστον, ως όμοιος εστίν 6 Υίος τω

Πατρ\, άτε δη είχών ύπαρχων του επί πάντων ύ δια

ίΜντων, δι' ου τα πάντα δεδημιούργητοκ, τα τε εν

τοί\ ούρανοΐς, χαΐ τα επί γης· είχών δ£ οΰχ ως άψυ

χα* εμψύχου , ούδ' ως ενέργεια τέχνης, ούδ' ως απο

τέλεσμα ενεργείας, αλλά "γέννημα του γεννήσαντος ·

ϊϋ οχεοςϊΙαΐ3δ ι·3ΐίοικ·8 οΐ ηρρΰ1!η(ίοιιο$ ηοοοπιιιιο-

ΛΛΙ, $ΐ ηιιο ΓοΠ3δ86 ηκχίο οχ Ιιϊ$ (|ΐ«; ηο{>!8 Γαιιιΐ-

Ιί;η ί;ι ΜΠΙ! «·1 <·(ΐ«ηί|.·ι, φΐχ ι·:ιρΙιπιι ιιοϋΐηιιη Μίρι·-

ναιιΐ εοιηρΓβ1ιοη(1θΓθ ροδδίηιιΐδ, οι οχ εο^ηίΐίδ ί§ιιο·

1:ΐΠΙ!1Ι ΙΤΙΊΙΐη ΪΙΐΓθΠ1Ι3Γ6 ΙΙΟΐίΠ.ΊΠΙ, 3 ρ(Ί'·ίρΐ(·|ΐίι, |[Ιί«

ροιίείεηΐίηι 3(1 3ΓεβΠ3 οεευΐΐαφίο ρβηΐιΐϋΐϊ. ϋικιιΐ

οθδ (}υΊ ίη ΟΐΓίδΙυιη ΟΓοϋβΓΟΓίΙ, οηοϋοΓο οροί1-

δίηιΊΙβιη οδδΟ Ρ»ΙΐΊδ Ι'ΊΙίυιη, υΐροΐο ουιη ίΐΐίυδ,

ςϋϊ 8υρΐ3 οιηηία Οδΐ, ΐηηβο δϊΐ ΙΙΙβ (|ΐιϊ ροη·3(Ιίΐ

οιηηίβ, (Ι 3 φΐο ρπιιΙικ·ΐ;ι δυηΐ 880 οιηιιϊβ, ΐ:ιιιι ίη

οοείο, φΐβιη ίη ΙΟΓΓΒ : ϊηΐ3£θ ΡΟΓΓΟ β]υδηιοϋί ηοη

3Ι16Γ3 ηο^αΐίο. * Αϋ(1ο π;στε·.'ι:ν. ι, 16. » ΡΙΌΤ.ΥΙΙΙ, 22. . · Η €ΟΓ. ίιι, 6.
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<|ΐΐ3ΐί8 βί>1 ηιππκιΐϊ Π^ιιτη Ί·1 ς»θ(] ηηιιιυε ββΐ εχρβΓβ; Α ''·*'· δτι οίι θέμις ίστ'ι της σωματι/ης ανθρωπινή;

ιιοηιιε νβΐιιΐ ητΓιβ είΓΜίϊο, ηιιΐ οΟίκΓιοπίβ οριΐδ, 96(1

1;ιιιΐ|ΐι«ιιι £εηίΙθΓΪ8 ίιΐ φίοιΐ ^«'ΐιίΐιιιιι εδί. ϋυιηφίβ

ρΓ3ΕΐΐΤβ3 ηεΓ.Ίδ 811 3(1 Ι'ϋί^ίϋΐίΐί ^(ΊΚΊΜΐίοΐΙί'ΙΙΙ, φΙίΒ

ηηιιπίιιικ ρποΓ 65», εοφοτεα; εΐ Ιιιιηΐίηκ

ρπιρι·Ί:ιχ ηοΐ38 εοηιΙίΙίοηεΒίμιε Ιτβηβ-

!<Ί ιν ; :ιΐ' ϋοιιίψιε εΐΙΙΙΙ 3(1 ΜρίοηΙκΚ ΪΙΙΊιΙΒ ('ΧΙΊΙΙ-

ρΐιιιιι, φΐη· Ιπιπιηιιηδ εθ£'ιΙηΐίοιικ$ εοιηρίεείίΐιιι·, ίΐη

Γιΐϋ δίΐ 6Χί"(ΊΙΐ1» ςεηεΓΑΐ'ΐΟ, Γι Ι ]ΜΊ· Μ·8ί> ϋΐΐΐ.ΐί,ίχΐιιΐ

ηίΙΓιΙοπ)ϊηιΐ8 ει εχδϊδίηΐ : ϊιίεο 3ΐη1>2ΐ>ιι$ ίΐϋβ <Ικ·ιίο-

ηΐΙ)ΐΐ3, οΐί-αΐίοιιίδ αο ςβηεπιΐϊοιιϊ!;, υΐϊ 8εηρΙιΐΓ3

νυΐιιίΐ; ουιη ι·η:ιη·Ίΐ ρβπικίε ιΐίχίΐ, :ιυ ί/,-ηΐίίι : ηοη υΐ

·':;>1ί·!>1 (1θ Γ6 δ'ΐηΐΐΐΐ Γ,ΟΙΙΐΓ.ΊΓΪΙΙ ιΓΐί'ϊ νίιΙιΜιιΙΙΙΙ', ϋι'ιΐ II Ι

]!· Γ η·ί·ιιΐ!ΐ!ί νοί'ίΐΐιιιΐιιιιι, 8ΐι1)8ΪδΙεηΙειη 30 ίΙ;ι1»ί1ι·πι

ικιίοιηι ε$Βο Οϋί Κΐΐίιπιι; ρεΓ ηΐΐεπιηι νβΓΟ, $ΟΙΙΗΪΙ,

γιννήσειος την του Μονογενούς γέννησιν την προ των

αιώνων χαρακτηρίζεσθαι · · κα\ ως κατά το παρά

δειγμα της σοφίας της περιεκτικής των ανθρωπίνων

ενθυμημάτων του Πατρός , ου μην άνυπίιτατίς τι

και ανύπαρκτος, έκατέραις ταϊ; λίξεσιν ίχρήβατο ή

Γραφή, της τε κτίσεως, κα\ τϊ| τζς γεννήσεως, τ| τε

του, Εχτισε, κα\ του, έγέττησεν, ούχ ίνα τα ένβντίϊ

δοκή χα\ κατά το αϋτδ περ'ι των αυτών λέγεσθαι,

άλλ' ίνα δια μεν του, έχτισε, τ& ένυπ-ίστατόν τε χΛ

μόν.μον, δια δε του, έγέννηο'Β , το έξαίρετον τβΰ

Μονογενούς κα\ ιδιάζον παριστά. Έγύ>, φη<Λν, έχ

του ΙΊατρύς έξήΛΟον, καϊ ί)*ω. Ίκανον δε εστί χαϊ

τ6 της βοφίβς δνομα πασαν εννοιζν *άθου< άπο-

χλεΐσαι.

(·\Ίηιίιΐ!ΐι 3ε ρεουΙίβΓε αιιίϋιίοιη Ιιιΐιεπε ηιοηδΐΓ3Γε(. /·';/«, ΐηφίϊΐ, ιχίνι α Ραΐη, £1 ναάο*, ςιΐ3»φΐ»ιη χνί

£3μίεηΐίίΕ ηοηιεη ϊρδίιιη 3(1 οηιηεηι ρββδϊοηϊδ οχείικίβικίαιιι ομίιιίοηβιη 8υΠΓκ·.ίι.

XXXII. Υεπιηι ιμιο Ιηικίοιιι Γ3μΐιηιΐΓε]ιΐδ, <]ΐιϊ ί(3 Β ΛΒ*. Άλλα ποΐ φερόμεΟα μη μνημονεώοντες τοδ

Μτί ;.*'!, ιιΐιϋιί: Ο ιιΐιίΐιιιίο ι/ιπ'ί/ΐίπΐιίί, ιαρίαιίίικ ΐΐ

•ΊΐιΊ-.ΐιιΐ' Ιΐι'ΐ: ηηαιη ίηοοηιρηίιεηιίΐιίΐία αιιιιΐ ίαάϊάα

ί/ιΐϊ, «ί ίπ«ίχίί3ηί>//ίί νια· β]ιι» * ! Νοδ εηίηι (Ιόοΐο-

Γ(>ιη Ιι:ι1)ίΐηιΐ8 νεί'ΐΐηΐίβ ΒμίΓίΙιιηι, φΐεηι ηο!)ΐ8 ροβί-

Γ.ϋ|Μ:<ιιι ίη (ΊΐΊιιηι ;ΐΛπ;ιι:ϋΐ, |;ΙΓ^Ϊ(ΙΙ:; εκί Οοηιίηιΐδ:

ί ί ι:ιιΙι·<ίΐιι;ιχ φιχ α Οίο άοηαΐα :ηηΙ ηοΐιϊί. Ιη ηυο

α ΙοηαίιχιΐΓ, ηοη ίη αίοαίί Ιιηιηαηίκ ίαρίαιίία'. νετίιίί,

«(ά α άίί,€ΪρΚηα 8ρΐτΐΐαι α€?(ριίί, ιρΜίβϋύαί ιρίτϊΐα·

Ιϊα α)ΐηραπιηΙβ!,ΪΗ ηαο βο/ί'ΗΒί βΐ αΊϊταιηιιι1 : ειι]ιΐδ

{;ρ»ιί3 ίςι;οηΊίηϊ3 :·,1ίί·.·ιιιιιιι·, ρεΓ (\ιΐ(ίη ρΓορΙιείχ νβ-

ιϊοΐηηΐί δΐιηΐ, 3 φΐο ]υβΐϊ Ιιοηιίηεδ ροπ νίαιη ^ο(1ιιοΐί

κιιιιΐ, ρβΓ ςιιβιη οοηεϋίβηιιΐΓ Ρίϋο. Οιιΐιΐ 3ΐΙϊηεΐ ί$ί-

ΙΙΤΓ ίιι ίΐΐϊιΐδ ηιιΐιπ'ίΐιιι ηιΐ[ΐππ,ι·ρ ? Νοηηβ ίίρικί νο$

8!0 Ι311φ13!11 δρίΐίΐ.ΐΐβδ ΜΤ1ΙΙΟΙΙΓΪΙΙ ίΐΐϊΐίΐ ΙΙΪΙΙΙΙ1,-, '' Ν^ΙΙΙΙ

?,ι! ηΙΊοδ Ϊ$13 ρεΓίίηεηΙ: βαοηίαιη ηοη ροαηηι»! να·

ί'ί.ι Ιοηΐίϊ Ιαηηηαιη ίρϊηΐαϋίιΐ5, $ίά ΐαηηιιαηι ΠΙΠΙΗ/Ϊ-

ί»ιι« *. Εκί ϋΐιΐι! νιίΓϋ ηιοΐυοηιΐυηι, ηε βχ εβηιηι τε-

ΓΙΙΙΙΙ, ςυβϊ εοητιρΓεΙιεηϋί ηοιιυειιηΐ, ηιη1)ίιϊθδο $ΐικ!ϊο,

οΐ οοπυιιι, φΐ83 ίιινϋίΓι^.ΐΓΪ ιιοη ροδδΐιιιΐ, ίηηιιίδίΐίοηε,

Ίη :ι1ιί·, .ί·.ι.:ιΐιι ϊιηρϊεΐ3ΐίδ νθΓ:ιςϊηειη ίίΐ!·ίιΙ;ιιιιιικ. Ι',ί

ιΐίίί: δαρίίηι ατό; αϊ ϊρια Ιυιιιι'ιιιχ α ιηί ^ε^6^ίίι <{ΗΙΗΙΙ

ΐΓοί ; ΐΐ αΙΐίαίηηιΐΗ αϊ ρπι/Ήΐιΐ/κι/! ; ηη'ιι '»ίΐ·ΐ'χίΊ

ϊΐΐιιιί ' '! ΜεηΓιηεηιηιιβ ειιϊηι ο;ιΐδ, ςιιΐ Ίδΐ3 ϋίχίΐ : Εχ

ρβτΐβ ·: ·<)ΐι<ι:,ι·:,ι<;>·ί, ,Ί (Χ ραΓίβ ρτορίιείαιιιιιβ. 881

(.'ίΐί.'ΐ ίίίί.Ί'»! ί1, ίίΓΐ'ιί ί/,'ίι.ιί ΙΙ,Ί 1<',·ΐη;;ΐ. αϊ , ΐνα€ηαΜΐ«Γ

ψΐοά α (-'.ΊΙ-ίί' ΐίΐ ''. 8ϊ ι/Κ/.-ί 1-ί'ΙιΊΗΓ \ΠΓ|·, ίΐυΐιΐΐΐΐΐΐΐ

ιιον'.Ι φκ\ηαάιηοάηη\ οροΓίεαΙ ιητε " . (,)ιι;ιιιι»1)ΐ·.·ιιι

νεί'εηϋιιηι ιιο!^ί$ εδί, ηε ιίιιιη άε 1ιϊ$ φΐ.ι; 3586ΐ]ΐιί ηοη

είπίντος· "Ο βάθος αΛούτου χαϊ σοφίας

θεον , ύς ανεξερεύνητα τα χρίματα αυτόν , χαϊ

ανεξιχνίαστοι αϊ ύδοϊ αϊτοί .' "Εχομεν γαρ διόά-

σχαλον το Πνεύμα της «ληΟεία; , 8 Εδοικεν ήμϊ^ ί

Κύριος μετά την εις ουρανούς άνάληψιν, "ίνα Ιδωμετ

τΐί ϋ.τό τον θεον χαρισθέντα ήμϊν. Έ? φ χαϊ

ΛαΛοΰμεν, ουκ ετ διδαχτοΊς άνΟρωχΙπ\ς σοφίας

Λόγοις, ά.ΊΛ' ετ διδαχτοΤς του Πνεύματος, ανεν-

ματιχο'ς Λι·ευματιχά συγκρίνοντες · έτ φ Λα-

τρεύομεν χαϊ προσκυνονμεν. Δίο άτιμαζόμεθα Ιν

ζ) -ροφήται προεψήτευααν, εν (5) δίκαιοι ώδηγήθησαν,

δι' ου προσαγίμεΟα τω ΥΙώ. Άλλα τί πολυπραγμονοϋ-

μεν τα της φύσεως ; Μη γαρ ως σαρχιχοΐς, άλλ' ούχ

ως πνευματικοΐς διαλεγίμεθα ; Έπ' άλλων γαρ εΓρη-

' ται,Όπ ου δυνάμεθα ϋμίν ΛαΛήσαι ως πνενματι-

χοις, άΛΛ' ως σαρχικοΤς. Λέος γαρ εστί μήπως έχ.

της των ακατάληπτων φιλονειχίας κα\ της των άν·

εφικτών ζητήσεως είς ^υθον ασεβείας έμπέσωμίν.

Καϊ εΪΛΛ · Σορισθήσομαι · καϊ αυτή έμα*ρύνβτι

ά.ι'1 έμον υπέρ δ »}>· · χαϊ βαθύ βάθος ' τις ΐίφή-

σει αυτήν; Μνημονεΰσωμεν γαρ του εϊπόντος· Έχ

μέρους γινώσχομεν, χαϊ έχ μέρους αρο:ρτ\τεύο-

μεν δταν δε ίΛΟβ το τέΛειον, τότε τύ έχ μέρους

χαταργηθήσεται . ΕΙ τις δοχεϊ γινώσχεητ, ονχω

Ιγτω χαΟΐύς δει γνώι-αι. Κα\ δια τούτο δίος ίστ\,

μήπως, βιαζίμενοι λέγειν περ\ ων ου δυνάμεθα λέ

γειν, μηχέτι συγχωρηθώμεν μηδ» περί ων δυνάμεθα.

Έχ πίστεως γαρ δει λαλεΐν, ούχ έχ. των λαλούμε .ων

ρθ8$ιιη)υ8, (]ΐιο ]»Γε, φΐ:κ;ιιο πι]υΓΪ3 (1ΐ3ρυΐ3Γε νο- ^ πιστεϋειν γαρ, φησί, ΰιύ έΛά.Ιτ)σα.

Ιίϊΐΐϋκ, ηε (1ε Ιιΐδ (ΐαϊϋεπι ηιυε αΙΙΙιι^ΟΓΰ ροδδϋΐηυδ,

ιΙί-|ΐπΙ:ιικ1ί Γ;κ·ιι1Ι:(!ΐ ΓϋΙΪΠφΙβΙυΓ. Ν;ιπι εχ Π(1ε ΙοςίΙΪ,

ικιιι εχ ΙΓΐ8 ςυχ ηυίδρΪ3πι ΙοφίΗυΓ, Ούεπι .ιιϋιίΐιοπ·

εοηνειιΐΐ : Οηάίίΐϊ αιίηι, ϊπηυϊΐ, ρτορίετ ηαοά εΐ Ιο-

Γκίικ ίΐιη ·. Οιΐ3ΐ·ε φΓι (1ε ρΐΌρπη ςεηο·3ΐΐοηο εεπΐ

ΐιίηίΐ ;:ί1ίΐΓ.ι:ιΐ'ι' ροδδυηιιΐδ, ι-ιηιι 1><·ί ξίΐιεΓΐΐίοηειη

ρεΓ8ει·υ(3ΐη«Γ, εΐ ;ππ1>α"ιον.· εχρϋεβΓε ϋΐα

Γ, ηοηηε ιΐιηεηϋιιιη ο$ι, ηε ΐβ ηιιί ηοη

ηιοιίιι Ιίΐι^ιι,ιιη, 8ε(1 εΐ ορρθΓΐυηίΐ3ΐΪ8 3(1

"Οταν ουν τδ μίν περί της οικείας γεννήσεως μη δ·^

νάμενοι άποφαίνεσβαι περιεργαζώμεθα, χα\ φιλο·/ει-

κεϊν έπιχειρώμεν περί της του θεού γεννήσεως · πώς

ου δ:ος εστί μήπως ό βιδοΰς ου μίνον γλώτταν

παιδείας, αλλά κα\ γνωνιι ήνίχα δει είπϊΐν λόγον,

καταψηφίσηται ημών της έπν τω λέγειν προικτε&ς

την σιωπήν ; δπ=ρ έπ\ του μαχαρίου Ζαχαρίου ·«-

ποίηται , 8ς , επειδή μη έπίστευσε τ« «δβγγϊλισβ-

μένω τήνγένεσιν του παιδδς, άνΟρωπίνο-.ς '

1 ίθ3η. χνι, 23. ' Ποηι. χι, 53. ' Ι ΟΟΓ. ·ι, 12, Ιό. * Ι ΟΙΓ. ΗΙ, 1. « Εοοίβ. νιι, 2*. · 1 Γ.ΟΓ. ΙΗΙ.

ί'··ι>>. 7 Ι Οιτ. νιιι, 2. ' ΓΛ.Ι!. ι.\ν, (0. * Ι'.ιηιη) «:χρε(1ΙΙιΐ8 Ιιίο Ιοουβ.
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ίοχιμά;ων την του θίοΰ χάριν *α\ δύναμιν, και δια- Α ϋίοβικίιιιη δάοιιΐΐαπι εοιιΓεΠ, ηοίίΓαιη Ί1Ι»ιιι «ιΐ ιΐι-

πορών πρδ; έαυτδν, εΐ φύσιν £χβι τον πρειδύτην εκ

τη; κροβεβηχυία; παιδοποιήχασθαι , τί φησι; //ώ<·

γτώσομαι τούτο , δτι ίσται ; Έγω γαρ ίίμι .τρβ-

σδύτης, καϊ ή γυη\ μου προβεβηχυΊα έτ τοις ήμέ-

ραις αυτής. Τοιγαρούν οπίτε1 ήχουην, ότι 7&>ΰ

ίίτρ σιοΐΛώ»·, *«2 ον δνγάμετος ΛαΛβΊν. Καΐ ούχ

έΑάΛησετ έξεΛθώτ.

^ι^ΟΗ^οάο, ίιΐ(|ΐιίΙ », (οπ ϊ$ία οοηηοκαηι ? Ει/ο ΐηίιη ιηιη ιβηΐΧ, ά ηχοτ ηιβα ρτοαα&ίΐ ίη <ϋ«6κί ί«ίί. Ι'ικίβ

βΐϊΐΐπι .;Μ<!, ιι : Εαχ εή$ ΐααηα ει ηοη ροΐεηι ίο,/ιιΐ. Ει ηοη ροίπαΐ Ιοηιιί ποη ιΐίβΐ εραινί.

ΑΡ. Διοικρ, άφίντζ; περ\ των αμφισβητουμένων XXXIII. <}ΙΙ.Έ ειιιη ίΐα ϊΐηΐ, εοηίειιΐίοδβ ΐΐΐα ύα-

φ·.λονε:κεϊν κα\ περ\ των υπέρ ήμά1;, χρατοΰμεν 4 Ιιϊί$ ι)β ΓΒΐ)Η8 , ςιι« οβρίαιη ηοκίηιιη 8(ΐρεΓ3ΐιΐ,

παρειλήφαμεν. Τις γαρ ίυτιν ό τολμών επί γνώσει ίΓβοΐΛΐίοηβ ρπείοΓίηϊδία, ϋβ ςιιχ α ιη»]οΓΪ1)ΐι$ »οοβ-

φυσιωθήναι, 6π·5τε αύτΐς ·, των άποχαλύψϊων χατ- ρ!ηΐϋί Ίη1ΐ96Γϋΐηυ8. Οαΐϊ βδΐ <:ΙΠΜΙ αιΓι δοΐοηΐϊα \Ά·

εεηιΐιιηι ρΓχείρίίοιι ηικίιιείαηι $ΊΙίΊΐΙίο

Οΐ10() Ικαίο ΙΙΙί '/Λΐ!·1ι;ιι··ί;ι·. ι:(ιΐι(ί-Ίΐ. (.>"' Ι1ιιίι!ι·ιιι Γΐΐϋ

ηαΐίνίΐαΐβπι ηπηίϊαιιΐϊ $Ί1>ί αιΐ{;6ΐο ηιίηϊιηβ ΓΓοςΙεη$,

80 Γνί §Γ31Ϊ3ΐη βΐ νίιΐΜίπιι !ιιιιιι:ιι.,ι· ΓαΙΐοιΓίΒ 1ΙΙΟ-

ηιοιΐΪ8 αε ροηι1εΓΪ1>υ$ χ$ΐίηΐ3η$, βεευηκιιιε ίρ$ε (Ιιι-

1>Ίΐ3ΙΙ8, .·Π|πίΐΙ ϋ.ΐί ΙΙΓ.'- ριιίΓΓΓίΐΙΓ, Πΐ 80ΠΪΟ (Ί ιΙιΙ',Ί'ΙΐΙΝ

εκ .ιι,ιι Γι5εΐΌ$ $υ8εϊρεΓε(, ςυ'κΐ (Ιειηυηι ε!θ({ΐιΐΙιΐΓ?

 

6 Προφήτης ο ειπών Έχίστευσα, διό έ,ΐά,ίησα·

"ΕζαχείΥύΟ^Υ, φηο\ν , ούχ λπλώ;, αλλά σφόδρα.

"Οσψ γαρ 4ν τι; έγγυτέρω τήί γνώσεως είναι δοκ3|,

τοιοϋτψ μ2λλον οφείλει λογί^ισθαι πρδς ία'υτ6ν 6τι

4νθρω-ός εστί. Περ\ τούτου 4·/ουε τί λέγει · '£)·ώ δε

είχα έτ τ$ έχστάσει μου · Πάς &γΟ(Λίχος ψ-εύ-

σπ)(· "Εχοντίί ουν τον διίόσχαλον τήί άληθϊίαί,

μηκέτι Ανθρωπινοί; διδάσκαλοι; προσχρώμεθα, αλλ*

έ-ΛΟοΰντες· χΛ μήτε τρίπου{ περιεργβίώμεβα,

μήτ* ϊτερ<5ν τι. "Ωσπερ γαρ την γέννησιν του ΐίοΰ

ουκ ϊστιν είπεΐν, ουδέ τον τρίϊΐον ττ-ς γεννήσεως του

Πατρός Ιστιν άποφήνβσβαι. Άλλα άρκείν ήγιΐυθε

Ι ΊΙΙι', ίικμίΐΐιι, εαπιί8 βΐίιηιιΐο οοβΓεϊΐηβ 8ΪΙ, ιιο

«ε »ΓΓθ8»ηΐβΓ εχΐο!ΙεΓεΐ*? ΟαΊη Ρι·ορ1ιβΐ» ΐΐΐε <ρπ

(Ιίχΐΐ : Οι-ΰΐΐίιΐί ρΓορΙκΓ ηιιοά ει Ιοοιίιΐ! ιιιηι : Ιΐιιιηί-

ΓκιΙα$ ιιιηι, ίιι·|ΐιΛ, ΒΟΗ ιιίειιηςυβ. Μ·.! ;ιΐηιί: '. Ι·.ι -

ειιίιη (ΐιιαιιΐοηιιΐΛίΐιιε η(1 βΕΪειιΐίηηι ρνορίυβ ν'κίεΐιιτ

3εεβ(ΙοΓ8, Ι»η1ο ιηπ^ϊδ Γβριιίατο ειιηι ηιιίιιιο 8υο ιΐο-

ϋβΐ, Ιιοιηίηείίΐ «β εδδβ. 0«» ϋε Γβ ίΐιιϋ (|ΐιϊ(1 ϋΐΐ!

ϋΐεηΐ : £30 νετο άίχί 'η ευείΐη ηιεο : Οιηηϊι Ιιαηιο

ηιιηάαχ ". Ιΐαηυο ευιη ρι·α;ερρΐθΓεηι νεπΙαΓίδ Ιιη-

Ιι;·αηηΐ8, ιιυΐΐοβ αιηρϋυβ ΙΙΙΙΙΓ.ΪΙΙΟ* (ΙοεΙθΓϋ$ ΐΐΐ-

]ιπΐ8ηηιιΐ8, 80(1 αριιά ηηβ ΐρβί εο^ϊΐεηιηδ; ηο ιιοηιιο

(Ιίνίηηηιιιι ΓΟΠΙΙΙΙ ιηοιίοβ ει πιΐ'ιοιιεδ, ηειριε (|υί(1-

διδασκαλίαν τούτο, ότι ίΐάιτκ δι αύΓοΰ Ο ηιιηηϊ ηΐίιιιΐ ουΓΪοίίυδ ίηι1η£6ηηΐ3. ΙΙΐ οηίιη Γι1:ί ·;ο

έ;·έΓετο, χαΐ γ.ωρίς αυτόν έγέί·ετο ουδέ Ιν. Δψη ηοΓΛίϊοηεηι εχρΙϊεηΓε ηεπιο ροΐεδί : ΐΐη ει 882 ηι°

δε Κύριος χατα τλν 'Α6ρ»»μ φρονοϋντβς ήμ4ς τον ίΐιπη ΐΐΐιιηι, (|ΐιο ΡαΐεΓ βειιαΐΐ, εη«ΓΓ3Γε ηιιΐΐιΐδ ρη-

ΐεβί. Υεπίϋΐ ί!Ι"(1 »ϋ ϋοοίι-ΐηηπι δηΛΐοβΓε ρ«13ΐοΐε :

Οιηηία ρβτ ϊρ»«ηι /α«/ο $«ηΙ, 6ί ιίηε ίριο [ααιιιιΐ (»1

Ώίΐιίΐ'. υΐΐιΐίΐη νβΓΟ (ΙιΊ Π1ϋ(1 ηο1)ϊβ Οοηιίηυβ, υΐ

(·;κ1ι·ιιι <ιιι:ι Α1)Γ.Ίΐιαηΐυδ ρπΐιίπιΐί;» ρΓΧ(1ίΐίι ι·π:.ι

(1ί\Η : Λ'κπί ατρί αιιη Οοιηϊηο ηιεο €οΙΙοη«ΐ. Κφν

νβτο («>η ΐεπα εΐ πΉί:1; β',Ιοο υΐ ηοη ΓεϋΓοπιηι

ίίΐιηηϊ ΐιΐ8ΐ3Γ βΙΙοΙΙίηηΐΓ ; εο <])ΐθ(1 ηοη ίη ϋοειίβ

1ιιιπι;ιιι;ΐ! δ3ρΐειιΐΐ» κ·ι Ιιΐί ', βοά Ιί(1ι·ί ϊιιδΙίΙιιΓιοιιβ

ροη-θρίϊδ , »;(ΐϋ3ΐ)ΐΙΪ8 ΊΙΙβ βε ραεϊΐΐεβ δηρίειιΓι» οοιιι-

ίιΐ(]ΐι»ιη, ποίίδ, ιιΐ Ι\Ο:|ΙΙ;ΙΙΙΜ:ΙΙΙΙ

λέγοντα· ΛΓΰν ήρξάμητ ΛαΛεΤγ ζφ ΑΊ·ρίω μου.

"ΐγω δε ΐ'ιμι γη καϊ σποδός · καϊ μη ύπεραιρομέ-

νους χατα τάς κίδρους τ*δ Λιβάνου · ότι μη εν διδα-

χτοΐς ανθρωπινής σοφίας λίγοι;, άλλ' εν διδακτοί;

τίστεω; ή ομαλή και ειρηνική κατορΟοϋται σο^'α,

μήτε διαπορεϊν ημάς, άλλ' οτιούν ποίοΰντε; εύαρε-

στήσωμεν τψ θεώ κα\ Πατρ\, χα'ι μϊΐ' αυτού ', χαΧ

συν αύτώ εν άγίω Πνίύματι, •'ή δόξα, τδ κράτος, ή

τιμή, κα\ ή δύναμι; νυν χα\ άε\ κα\ εις του; αιώνας

των χΐώνων. Αμήν.

ιιπι> : νι'ππιι ηιιί(Ιΐ|ΐΓκ1 ΐαπιίειιι η^πιιιπϋ, Πβο :ιε ΡίΐΓΪ, βΐ ειιιη ΐρβο ΓΊΗο, ίη δρΐπία 53ηεΙο ρΙαοι-3-.

ηπΐί, ευϊ £ΐοπ3, ϊιιιρεΓ'κιηι, ΙΙΟΙΙΟΓ, ει νΪΓΐυβ ηιιηε εΐ βοιιρεΓ ίη βχειιία δίεευΐοηιιη. Αιηεη.

Πζτλήρωται ή του Μελετίου ομολογία. Ο Ηηείειιιΐδ Μείεΐϋ εοηΓεβδίο.

ΛΑ'. "Εδοξε δε τούτοι; μετινέγχαι αύτδν άΐϊδ τη;

Ποντική; χώρα; τους πλείουςτών 'Αρι:ανών, ουκ έ^Ι

χαρά;, ουδέ ει; αυτών άνάπαυσιν, άλλ' όί; έιιάχθειαν.

'Κ-ΛΐΟΟεν χινοΰσι τδν βασιλέα , κα\ συσκευάζονται

τδν άνδρα, ως δια τδ μη ώμολογηκέναι κτί-μα τέ-

λίΐον αύτδν, χα\ έξεούσι της αυτού καθέδρας. ΚαΧ

νύχτωρ φυγαδεύεται (67) 4 άνήρ, ϊως τΐιν χρίν- - -—»|- Τ ί --,.- ^.,.ρ ^ν . ^ ν .· · ι^ ^ , _ ιιι<, »θνΓ * γ 4 ί\*ί Ι Ιιΐ Ι1\Ιί 111 ι

1 Ρ. τ<τε. · Πεεδί ΐΓίώ. ** Οβοβΐ ω. ' ίιιε. ι , 18 5(ν|<].
• ίΐιίιΐ. 11. ' ίιοη. ι, δ. · Οβιιεί. χνιιι, 27. » 1 ΟΟΓ. ιι, ο.

ί67) Καϊ ί-ύκτωρ φυγαδεύεται. Βΐδ Αηΐϊοείιΐ»
{•.ιιίβυβ ε^Ι Μβίεΐϊιιε. Ρπιηυιη α ΰοη8ΐ»ιιΓιο , ςιιοά

ΑΓΪ3ΐιιιιη ιΐΐίμ'πι:! ΗΐΊιιίιιιΐ', ιιΐϊ δρεβ ι·ι;ιΐ. ΓονεΓβΐ;

ίΐΐΐΐε Λ Ν .ιΚν.Ι ι1 : Π3ΙΙΙ δΐΐΐ) ] ιν ι;ΐ!ΐ ι ΛΐιΙ ΙΙΗ ΙΓι.Γ ι-ιιπ-

«ϊΐϊυαι 1ι.ι1,·ιιιΐ, ίη αιιυ Μαοοιίοιιί,ιηί εΐ Λΐ-.π ί.'.ιιι Νί·

XXXIV. Οκιεπιπι ρΙοΓίδίριο <·χ ΑΓΪηηη Γ;ιεΙϊοηβ

νϊδυπι εβί Ιηιηε ε Ροιιΐΐι;·.» τοβίοιιε. ΐι-.ιιιβΓεΓΓε : (ΐ\ιο<1

ίρδί$ Ι.ιιηεη ιηϊιιϊιηε, υΐ δροΓ3ΐιηηΐ, νοίπρίηίοηι <··.

οΐ.ιιπι. ΜΙ! ηιοΐεδίίαηι ηΐΐιιΐίΐ. Ι.αιιι· ΙηιρεΓαΐΟΓειιι

ϋεΐαΐίοιιε δΐΐ3 ίη Ιιοηιΐηεηι εοιηιηονεηΐ : ηιιπϋ ρ^Γ-

('ΙΊ ΐ:,πι εΐ'83ΐιΐΓ3ΐη εδδβ Ι'ΊΙίιπη ρροΠίοπ ιιοΐΐεΐ, »Γ

Ι3ΐιϋειιι ε βυα δβιΐε (1βΐΜΓΐ)ίΐηΐ. Ιΐιηιιε ιιοε(α Ίιι εχ-

* II ΟΟΓ. χιι , 2 8ψι. ' Ρβαΐ. οχν , !0.

Γκίειο ηηιρίεχΐ βιιιιΐ, δοοΓ.ιίεδ ΙΊ1). πι, ε. 21.

Ρθ8ΐ .Ιονί.ιιιί οΐιίΐιπη α Υαΐεηΐε π·1ι·μ:ιΐιη·, ιιΐ 'κίπη

ΓιΙ). ιν, ε»ρ. -, εχίεπιμιε ρι·θ(Ιιιη(. Οιιηηιοΐιΐϋηι

ηιιοιΐ *(ΤΐΙ)ίΙ Εμϊρΐι.ιηκίδ, Εΐι·ς τούτου του χρόνου,

ιιοιι βίο ίηΙϋΙ1Ϊ£θΐΐι1ϋΐιι ϋ$(, ιιΐ ρΰΓρείιιιιιιι .; Οοιίδΐιιπίϋ
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ΐίϋίιιιη (1ι·]ΐιιι·ΐ:ιΐ!ΐ.-, ϊιΐ Ιιχο Μ.Ϊ.ΦΙΟ ΙεηιροΓα ϊιι ραίπα Α τούτων δς χαΐ δεϋρο υπάρχει ΐν τ$ ϊβ?α πατρ-δΊ

τίμιος άνήρ κα\ έπιττόΟητος, μάλιστα δι' ων νυν\

ένηχοΰμεθα κατωρΟωκέναι , κα\ αφ* ων νυνί οί

ύπ' αύτδν εν "Αντιόχεια όμο>ογοϋσιν, οΰκετι όλως

βυτε εν παραδρομή" μεμνημένοι χτίσματος ονόματος,

άλλ' όμοούσιον όμολογοΰντες Πατέρα, κα\ ΥΡ>ν, κα\

άγιον Πνεύμα, τρεΐ; υποστάσεις, μίαν ούσίαν, μίαν

θεότητα· καθώς εστίν ή αληθινή πίστις, ^ άπδ των

ανέκαθεν, προφητική τε κα\ ευαγγελική, καΐ ίτη-

στολ:κή · ην (ομολόγησαν οί συνελθόντες Πατέρες

ημών καΐ επίσκοποι εν τη" Νίκαια συνόδω έ~\ Κων

σταντίνου του μεγάλου καΐ μακαριωτάτου βασι

λέως. Γένοιτο δε χα\ αύτδν τδν τιμιώτατον Μελέτιον

οϋτως όμολογείν κατά τους ΰπ' αυτδν δντας εν τϊ\

Αντιόχεια κα\ εν άλλοις τισΐ τόποις οΰτως όμολο-

ϊίΐΓ',ιιΙ.ιιϊ ΙΙΟΙΙΟΓΟ αε Ιιοιονοΐοηΐία μιοδε-

ΐί, ΙΊΠΙΙ ηΐι αΐϊ», ΐυιιι οΐι ι·» <·,ιι:'· ηιιιιβ |>ηβ-

«·Ι:ιπ· αϊ) π» ββδία ιϋιίκ ϊηιιΐ'. ; ι·ι φΐωΐ Λιιΐίικ ΙΙΓΙΜ,

φΐϋιιΐΗ ίΐΐβ ρι-χπδΐ, εϊηεεπιηι Γκίβιυ Ιιαε ΙοιιιροΐΌ.

|>ΓοΠΐοιιΙιΐΓ : ψιί ηιιΐίαιη αιιιρίίιιβ, ;ΙΓ ηβ ΙενΐΐβΓ

ηΐιίύβιη, ει·θ31ιΐΓ3ΗηειιΙίοιΐ(Μΐι Γαείιιηΐ ; $6(1 |';ΙΙΓΙ·ΙΙΙ,

•·ι Ρίΐίυιη, «ι δρίπΐιιηι &αηοΐιιιη εοΗ$υ1>$Ιαηΐϊ>Ιβιη

€886 ι·ηιιΙίΙΐΜ)Ιιιι· ; Ιπ·.·; Ιι ν|ιη>1,ΐΜ·> , π:ι:ι ιι ΓϋΜ'ιι-

ΙΐαΐΙ), 30 ι1ίνίιι!ΐ:ιΙι.·ΐιι ιιιι:ιιιι : φΐοϋ φ!!.Ιι·ιιι Μ·Γ:Ι

(ίιΐι-χ ίΠίπηαΙ ; ηυχ α πι:ι;ϋΐ·ϋιπ> ΐηκίίι.ι. ρι-ορίιβ-

ίϊε.Ί, ι:ν:,·πμ(Ίΐί·,ι, εΐ .ΐρΟΧίοϋοα Η·η:-,Ίιπ\ Π'.κιΐϋ ίΐΐί

ΐρ$ί ρΓΟΓίίδδϊ δΙΙΙΙΙ Ι'.ιΙΙΓ* ΠΟ$1|Ί (·Ι ΡρίδΟΟρϊ, φΐϊ

ίιι Νϊεχη.ι δγικηΐο ϋοηδίαηΐίηϊ ιηα£ΐιί αε Ιιεαίίδδίηιί

ϊιηροΓαίοπδ ΐεηιροΓβ εοΐΐβϋΐϊ κιιηΐ. ΙΙιίηαιιι νβπ»

<Η ΜΊΐΓΐ-ι',ιίΐΚ ίρδθ ΜιιΙιΗίιΐδ οαπκίοηι ειιιη Αηΐϊο- Β γούντας! Εΐ«\ γαρ καί τίνες των δοκούντων αυτί")

κοινωνείν > κα\ τη κατ' αΰτδν συνόδω βλασφη μουντές

τδ Πνεύμα τδ άγιον χα\ περί μεν ΥίοΟ χαλώς

λέγοντος, τδ δε Πνεύμα κτιστον ηγούμενοι, ν.α\

άλλότριον θεού «αντάπασι. Περ'ι ων ύστερον εν τ}

κατ' αυτούς ανατροπή" της αίρέσιως τα πάντα ακρι

βώς κατά δϋναμιν λέςομεν.

<·<]|ιΓι.Ι:ϋΐ'!:ι ρίΟ νΪΓΐΐΙδ :ιι (·Μ :Ι!'Ι·^ΪΙΙ:Γ (1ίδδ6ΓΓΠ'<Ιί8.

ΛΕ'. Τίμιβς ουν ό ά·/ήρ ήμΐν, ως Ιφην, δια τάς

τοιαύτας περ\ αυτού φήμας υπάρχει. Κα\ γαρ και

τίλλα αυτού βίος «μ·Λς, τρόπος άγαΟδς, εις πάντα

τοις λαοϊς έπιπόθητος δια τδν βίον αυτού παρά «3-

σιν έκθειαίόμενον. Τινές δε χα\ περ\ τούτου ούχ

οΐδα λέγειν, ή1 μίσει φερόμενοι, ή φθονώ, ή τα έαυ-

•ΊιΐΊΐ'κ δυΐ9 ϋ8ηιιε ιριί α1ϋ8 ϊιι Ιοεί8 ρονίικίβ δοιι-

ΐίιιηΐ, Πιίεί Γυπηκίαιη »;φΐίΐ!ιΐΓ! Νϋε ειχίιη «Ιίδΐιηΐ,

φΐΐ <·ιιιη ίΐΐο 1 1 ειιιιι ο]ιΐδ δ\ηθ(Ιο εοιηιινιιιΓιοηειη

Ικιΐΐι-κ; νϊιΙοηΙιΐΓ, φΓι ίη ^ρίι-ίΐιπιι ΜΙΙΙΓΙΠΗΙ εοιιΐιιηιβ-

ΙΐιΐίΐϊΐιοιιιιΊΙιίΙ οΙΤιιΙίηηΙ : 883 ΊΛΙ» ειιιη Οο Γίΐίο τεείβ

Νΐ·ιιΐΊ:ιιιΐ, δρΐπίΐιιιη ϊρ^αιη ει·εαΐυιη βΐ α Οοο ρποΓδυδ

εχΐ&ΐϊηιηηΐ. Ρε αιιϊΐυδ ϊη ϊΙΙοΓυηη

XXXV. Ουοπτεα ηια^ιιϊ α ηηΙ>ϊ&νίΓ ίΐΐε Πι, αϊ (Ιΐχϊ-

ηιιΐδ, ρρηρΙεΓ ί^ΐίιΐδΐιιοιΓι Γιιηιαιιι, ι|ΐκυ ι!ι· ίΐ

ΙΙΤΓ. Εδί ειιίιη νϊΐα ιί!ίπ> αΐίοφί'ι ςΓαν'ιβ «·ι Ι

'^π'ί,'ίί ; ίρ$ε ϋειιίφιβ ρηρυΐο οιηιρΓίιηΊδ

ΙιίΙΊδ, οί) νϊ(;ι· ίιιΐπ§ι·'ιΐαΙειη, (|ΐΐίΐιη ι]ίνΐιιϊ$ οιηηεβ

Ιαικϋϋιΐδ ιιΐιίιριβ ρΐΜ·ιΙκ.;ιιιΙ. Κ<·.| ηυηηιιΐϋ Ιηηιοιι,

Λαιίίΐ 5θϊο αιι Οιΐϊο ίιι ειιιιι εοηιιιιοΐί, ηη ϊιινίϋϊ:ι € των μεγαλύνειν βουλόμενοι, τίνα ύφηγήσαντο, ως Ετ·.

ούχ ένεκεν ορθοδοξίας ή κατ' αυτού γέγονε χίνησις,

άλλ' ένεκεν, φασί, κανονικών πραγμάτων, χα\ της

άναμέσον αυτού χα\ του αυτού ιερατείου έρεσχελίας'

χα'ι δτι τινάς έδίςατο, ους πάλαι άπεβάλετο χιΐ

άνεΟεμάτισεν. Άλλ' ου πάνυ ταύτα κατά νουν έΟή-

χαμεν, δια τδ μάλιστα έσύστερον ίν τη χατ' αύτΐν

συνόδ<ι» όσημέραι δι&ρΟούμενα, χα'ι ίμολογούμενα εν

τη" πίστει, ως άνω μοι προδεδήλωται. Δει γαρ κάτι

τδ μέρος τούτο ά'τ,Οεύειν δση δύναμις, χατά τδ άσΟε-

νίς τδ ή-μέτερον εν «2σι. θέλεις γαρ παρήλθε τ&ν

άνδ,ια εν τω ρΌίζω της των λόγων ίξηγήσεως, ουκ

έχω λέγειν · θέλεις κατά άφέλειαν άπ' αυτού 6 λί

γος παρήχθη, θεώ έγνωσται. Πλην εν έν\ μέρει (8Χ)

επιλήψιμοι δύο ή τρεις λόγοι εν τη" αυτή έξηγήσίΐ

οηιΙίοιΓίδ Ίιηροΐιι Ίηιρπκίεηΐϊ 3ΐΊ<}ΐ'ϊιΙ οχεϊιΐοπ», Ιί- ^ ευρίσκονται, εν τω όλως τ:ερ\ χτίσματος περ\ ϊίοϋ

(|ΐιϊ(Ιο «(ΰπιΐίίΓε ιιαη αιιϋβηιη, »» ροΐϊιΐδ οχ φίαιί.ιιη του θιοΰ λαμβάνειν εν τη αυτού θεότητι, χΐν.ίως

:ιιιϊιηϊ 8Ϊιιιρ1ϊεϊΙαΐ6 ρΓοϋίεπΙ, ηονίΐ ϋοιίδ. ΙΙΙιΐιΙ (|ΐιί- ονόματος- χα\ εν τζ τφ ειπείν, ότι Ύαέρ

(Ιειυ εοηδίαΐ ίη ΐρ&ίιι& οΓ;ιΙίοηο ιΐιιο ιηανε ιτρει-ϊπ χιιϊ εϊ τι ετε[·ο^.

ίικα, πϋ* ΓορϊοΙιΐ'ΐΐϊΊοηβ ηοη ε;ΐΓβ;ιιιΐ : ρνϊηΐϋΐη φίοιΐ εα, (ίιι* Ία εΓβαίιΐΜ ιΙίεηιιΐιΐΓ, «Ιβ ίρ»ο Ι

ηεϋοε]ιΐ8 (Ιίνίιιίΐ.ιΐϋ, νεί «ρρβίΐαΐίοη,β Ιΐβκιι» ίηΐκΐϋυίΐ ; ΐαιιι «ιααηϋοίΐα ΙοφΓΛιΐΓ : 5«ρβΓ ««ρίβηίΐβιη, «' «ι

«Ιίΐίά ΐ((. >

XXXVI. δοϋ ϊίίΐη υΙ)Ί ρηαι α αϋνβι·&ιΐ5 ίΙΙ«πι»η \ζ'. Όλϊγα 8ϊ πρδς τα ύπ' αυτών υ.το&λτ,Οεντα

ρι-ίΐροδίιβΓΪηιιΐδ, ιιΓΐ853ΐη Ιιηιιε Ιι:ι;ι·β$ΐιη διηγησάμενοι, χ»\ ταύτην παρελευσόμεβα την ύ?-

Ι)'»οΙβ ίμίΙιΐΓ, ι»1)ίεο·Γθ νοβ, φΐι*1 Ιαιιΐο- ήγτ,βιν. Λέγετε ήμϊν, ώ ούτοι, τί έλύπει λέγειν τδ

|νπ ϊϋ. αιι ι1ι·ηϊ(|υϋ &ιια ιιΐ ίιι ιιι;ι]ιΐ5 οχίοΐίαιιΐ, ιι·· -

ί-είο φΐ;ι; ρ;ιι ιιιιι &οειιιιϋα ϋβ ίΐΐο Γαιιια 5ρηι·$ει·υιιΙ :

ιιΊιιιίπιιιι ιιοιι οί) εαΐΐιοΐίεαιιι Ιϊϋοιη Ιΐΐϋ ίιι ίΐΐιιιιι

ΐιιι·Ιι:ι>) ε$$ο εοηΠ;ιΙ:ι$, ΜΙ! οί) οε(·Ιο$ϊθί>ιίε9 ηιιχιίαιη

ιιεςυΓια ηε ,]ιιι·;;ί:ι , ςιι;ο ίπίοτ Ιιιιιιο οΐ ε1θΓΐοο$ ΐιι-

(οι·εε5$.£ΠΐιιΙ. Τιιιιι φΐηχΐ ηοηιιιιΐίος ηιΐ Γοιιιιηιιηίο-

νιοιη :κΙηιΊίΐ·ι·:ιΐ, φΐο$ οΐίηι »1) οη Γθ]ι·.οβΓηΐ (Ί ηιιη-

Ιΐιοιιι.ιΐο (Ι;ιηιιι:ιν,·ι·,ιΙ. Υϋπιιη ΗΟ Ιιίϋ ρβηίΐιιβ α<>$ειι-

ΙίαιηιΐΓ, ρι·οΙιί1)εηΐ εα <ιιι» ϊη ίρ$ίιΐ8 > ιτΐιι αε εοη-

εϊΗο ίιι ιΐίεκ ειιιοκ1;ιιιΐιιι·, οΐ. ιιΐ ηηΐεα ϋίεΐαι» Γ-Ι,

οιιιυ ΐ'εείχ Γιιΐοί μι-οΓϋΐδΐοηο εοιΐ5θΐιί:ιιιεα [Γ.ιιΙιιιιΐιΐΓ.

1ί:)(·. (·ι\ϊηι ίη |ΐ;ηΐι·, ηιιοα*! ρΐ'Ο νϊι·ίιιιιι ΙΙΟ$ΙΓ:ΙΠΙΙΙΙ

Ϊ!ΐι1κ·(·ίΙΓιΙ;ι!ι! < (Η)Μ·(|πί ριΐΛ-,ιιιΐιΐΐί, νεπίίΐΐβΐιΐ III ΟΙΙΙ-

ιιΊΙ)ΐΐ5 ΓείϊηοΓΟ ιΙοΙκ:ιιιΐί8. δίφιίιΐϋΐιι ΙΙΙΓΙΙΙΙΙ ϊιι ίρ«ο

ί^ιηροΓε ΓιιβΓΪΐ οχδίΐΐϋΐη. Οο Μι-Ιηίο νιτο, οε ΐΓίρΚ. ϊ οηρ. νιπ :Ό «εδς Εκτισε με, οίο., «Ιβ ιηεΓβηΙη 5»·

ΑιιΐϊοοΙιοηίΕΕοεΙββΚΒ ιϋνιυίίο βοβϋϋιιι ΓΟΠΙ») βοε1<> ρίοηΐίη, οε Ουι νοι·Ι)θ ιηΐβι-ρΓβΐηΐιιβ ι»βπΐ. ι

ιΪ38ΐϊ(:απιιη δ.τΐρίοιτϋ οοιίδΐιΐο. ο>ίηι ρίοπιμιυ ΡαΐΓβδ Γοεεπιιιΐ : ιιΐ '"

ί6^ Πίιιι· ί(· ίι·! ιιέι-κι. Νοιι ρΓηηΙεΓβ.ι «Ιηιιι- Ε»ί$1. αά ΤταΙΙ., ΛΜιαιιαϋ. 1
\**/·'( * ·*__ ,1 " . . ι · _ .!·?_. 1

.

«ι Μςΐυΐίαβ, «1πο^ Ιοιιυιιι ίΐΐιιυι εχ ΡΓονβϊΙ). ικ>ά'ι, οι βΐιί
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[ομοιούσιον] ομοούσιο·/ , Σαφώς ήμΐν ομολογήσατε, Α Ρ'ΤΟ ηιοΐο&ΐιπιι τοίίΐδ ε$1 30

Γνα χα\ υμάς έπιγνώμεν ιδίους δντας, κα'ι μη αλλό

τριους. Δύναται γαρ κα\ όμοιούσ-.ον είναι πρδς χρυ-

σδν χαλχδς, πρδς άργυρον κασσίτερος, πρδς σίδηρον

ό μόλ·.6δος. Άλλ' ουκ απατήσει ημάς ή υμών έπι-

τετηδευμένη κα\ τετορνευμένη μυΟοπλαστία. Εϊ μεν

γαρ τινας βουλεμένοι άπατησν. βούλεσΟε προφάσεις

ψίυδεϊ-: λέγοντες, ότι ου χρή λέγειν τδ ίμοούσιον,

7να μη συναλοιφήν ποιήσωμεν τδν Υίδν πρδς Πατέρα,

ή τδ Πνεύμα πρδ; τον Υΐδν κα\ Πατέρα, κα\ εν

τούτω διέπεσεν υμών ό έπ:τετηδ:υμένος λίγος. Ου

γαρ εΓττομ^ν άμαούσιοτ, άλλ' έμοούαοΓ · ίνα μη

δέν του Ηατρδς παρηλλαγμένον ομολογήσωμεν, αλλά

θεδν δντιος εκ θεού γεγεννημένον, κα\ ουκ άλλαχί-

θεν, ουδέ εξ ούχ δντοίν, άλλα Πατρδς προελθίντα

*χρ4νως και άνάρχως, χαΐ άνεχδιηγήτως γεγεννη- Β ρΓοΓιΙεβιιΐϋΓ, δθ(1 Οειιιιι εχ Οοο νεΓε §ειιϊΙυιη, ηοιι

βϋαηιΐβ , ηβε βχ η'ιΐιϋο, δε(1 3 )'.>! η: δϊηβ ΐεπιροΓυ

ει ίιιίΐίο, ει ίιιεχρΙί<·3ΐ)Ί1ί φΐίκίαιη Γαιίοηο ]>π>ι'ιι-

ειιιιη ηε βοιιίιιπιι ; ιμι'ι βειχρεΓ ειπιι Ραίπϊ Γιιεπί,

ηοε £880 φΐ:ιιιιΙ<>(|!ΐε ι!ΐ'Μΐι;ιΐ : βΐ'ΐιίΐιιηι ροιτο, ιιοιι

(,ΊΤΐιυιιιιπιι Γπιΐι ΓΙΙΙ, ηοιι ιινυηι. Ναιη 1ι;ιτ ρ:ιι·1ί<·ιι1.ι,

€οη, Ηγρο8ΐ9δεδ οΊΐ38, ιιεε 3Ηεΐ)3δ ηβΐυτίΐ δί^ιιίΐίε.ιΐ.

Γικίΐ' ει νεί'Ίΐιιΐίβ νείϋΐ ιιεχυβ 3ε νίιιευΐυιιι, ηοιι

δίηο 83ΐιοΙΐ ϊρΐι-ίΐιΐδ ίίΠΙηΙιι, ρει· ϊΐΐοηιιιι ΟΓα, ςυί

ΡΓ'ΙΙΙΙΪ .ιιιε(οι·ο8 ΓιιοΓίιηΐ, 681 ΐη ε3 νοεε ευηδίϊΐα-

ΐκιιι. ΥίίΙι-8 ίςίΐυΐ' ηιιΐΐιιιιι ,ίιιιιι 1ΐΙ»ϊ εοΙοΓειη αιιΐ 8ρο

οίοιη Ο88β ιεΐίίΐιιηηι , ηοιμίθ 3(1νβΓ8ΐΐ5 οι·ΐ1ιοι!οχ;ιιη

Γιιίεηι ηΐΡΓ'ιΙο ροδβο εοηίοηιΙεΓε, νεί εοβ ρεΠιιιΊιιΐΓϋ

φΐϊ Γϋΐ^πιιι ίΐίαιΐ Ιαυηι 3 Ιβ ()εοΓεΐυηι 3ο ββπυοιιοιυ

ΓΊΙίυηι Ραΐή

εοιΐδΐι1ΐ8ΐ.ιιιΙία1ειη α$δΰΓεΓκ? Υι Ιίιιι Ιιοεηιϋιί ίηςοιιιο

;ιρ(Μ·ΐι·(((ΐο Ι;ιΐι·;ιπηιιϊ, ίιι νο$ ηοιι βΐίειιοδ 3 ηοΐιίβ,

80,1 ςεπηηηοβ Ο8$ο εο«;ηθδε»πιυ3. Ροίοδί οιιΐιιι ι·1

ίΓδ :ιιιι·(), εΐ :ιι·!ί.·ηΐο $ΐ3ηηιιη), ι; ΤεΓΓΟ ρΐιιιηΐιιιιιι

δίιηΊΙίϋ 6580 δΐι1>5.1αιιϋ;ί. δβιΐ ηοδ νοδίΐ1» ΊΙ13 ρεΓρε-

ΐ'ηιη εχΓΟ^ϊΙηία αε ΓΓηιΐιΙιιΙοηΐερ ΐΟΐιΟϋΐαΊ.'οηιιηειιΐη

ηοιι Γηϋεηΐ. Ν::ιη δι, υΐ ίιι επΌΓοηι βϋφίοδ ίιιιρεί'.α-

ΙΪ9, ϊηαηεβ $ρεείβ8 εοηιιηβηΙϊιΊ38φΐϋ (ριχιίΓιβ, ει

(•(;ΐΐ5ΐιΙ)-ΐ;ιιιΐϊ;ι1<:ηι ρηορΙεΓοβ νοεβΓΐ ηοιι οροιΙΟΓβ

(ΙεΓεικΙίιίς, ηο Κίϋιιιη ευηι Γ;ιΐη·. ι·ι δρΐιίΐιιιη -;ι:ι-

ι.ΐιιιιι ι-ΐϋΐι ιιΐΓθ(|ΐιο εοηίυιιϋίηιυδ , 884 '"'· 'ιαο

ςιιϊϋειη ίιι ραιίβ ροβδυηΐ ηιεηϋαεία νεδίΓβ εοιίδί-

δΐϋΐ'ε. Νοη πιίιιι ιίηιιιΐίΐιΐιιίαηΐίαίειη , &κΛ ύοιαιώ-

ίίαηΐίαΐαη νΐιΐ'ίιιιιι-, ; ιιβ 3ϋΐ|ΐιΐι1 (ΙίνοΓδίιηι α Ρ;ι(π·.

μένον, άε\ &/τα τ:ρδς τ4ν Πατέρα, κα>. μηδΐιτοτε

διαλείποντα του είναι, άλλα γεγενν^μένον, ου συν-

άδελφον, ου προπάτορα. Τϊ> γαρ, ύμον, δύο μεν ύπο-

στάτεών έτ:ι σημαντικών, ουκ αλλότριων τ?( φύσει·

διδ ό σύνδεσμος της αληθείας εν τούτω εκ του Πνεύ

ματος του αγίου φκονόμηται, εν στόματι των τούτο

έχθεμένων. Κα\ δρ?ί, ότι ουκ Εσται σοι πρόφασις,

ουδέ δύνασαι χατά της ορθοδοξίας λέγειν κα>. πτύ-

ρειν τους παρά σου την άκοήν του παραπεττοιημένου

σου λίγου παραδεχόμενους· ότι, Εάν τις είτπ) τδ

έμοούφιον, συναλοιφήν ώμολογησεν. Ούχέτι γαρ Εϊται

τοϋτο. ΆπΊ γαρ του, όμοούσιον, σημανθήσεται δύο,

και άπδ του, ομοουσίου, δηλωθήσεται ούχ άλλότριον

τδ γέννημα πρδς τδν Πατέρα υπάρχον. Σϋ δε, έπι- _ βοι-ερεί'ΐιιΐ . δϊ ςιιίδ εοιΐ8ΐιυδΐ3ηΙΪ3ΐο ΐ)δυιρ.ιι·ε νοίϊΐ,

«λασάμενος τδ, όμοιούσιον, δια μεν του όνίματος της ιοπΓα^οικ·πι ({ΐι;ιιιιι1:ιιιι ίιι ιΙΊνΐιιίΙβΙε οοηΐΐίοπ. Κο·

ουσίας έλεγχΟήτί), δια δε -ης παρηλλαγμένης ομολο

γίας καταχριβήστ; , ού·χ & λέγεις φρονών , άλλ' α

φρονείς παραπεποιημένω; διδάσκων ει γ^ρ όλως

ούχ Ιστιν εξ αυτού, όμοιος δε αύτώ εστί, πολν άφ-

έστηκας της αληθείας. Όποία-.ς γαρ ϋλαις τδν έκτυ-

πούμενον εΓ τις «ν Οέλοι διακοσμήσει·; ', ούχ. αν ίσον

τω έκτυπουμένιο κατασκευάσειε. Καΐ γαρ καΐ κατα-

σχευής τδ ϊργον. Τδ δε γεννώμενον εκ του τίνος,

εκείνο πρδς τδ γένος τδ δμοιον κα\ τδ ίσον της γνη-

σιίτητος άποσώζει είδος. Ει τοίνυν ουκ εξ αυτού γε-

γέννηται του Πατρδς ό ϊί-'ίς, ίκτδς δε αυτού είη,

όμοιοϋσιος δε παρά σο\ κατά χάριν λεχΟήσεται, ουδέν

αύτώ δέδωχας, άλλ' έξέπεσας της παρ' αυτού χάρι-

ηιιε οιιίιιι ηιιιρίϊιιβ ίϊΐιιΊ ο^Ίεοτό ροΐοβ.

νυχ ιΐιιοδ (|υη$ι1:)η

Ιιαιιιΐ «Ιίοιιαιιι 3 Ρ»ΙΓΟ δοΐιο'.υιιι ι;8ϋΐί

ιίπιΐϋίικίιιιΐ. ΤΐΙ \(Ί'·ι ΙίΟΙΙΙΙΧΟΙΙδίΟΗ, !ίθΓ ( 81 !Η&-

ίίαηΐία ίϊηιίΐα, ι ΟΊΙΙΙΚΊΙΙΙΚ, ΡΙΊΜΙΙΙΙΙΙ ίρβο ιΐδίχ, Ιιοα

ε8ΐ δΐιΐΐϋΐαηΐίχ, νοοαίιιιΐιι ι·εΓϋ1!ει·'ΐ8 ; (Ιι.·:;.ιΙι· ΐπ;ι ΐβ

ίΐΐα (1ϊ$εΓερ3ΐΐ8 ιιεε εοιίϋοιιΐηηεα ρι·οΓο88Ϊο εοιιϋειιι-

ιπΐ, ειιηι ηοιι εα ιΓιι·:ι* ιιιι.ι: 8εηιία8, 8ει1 (]ΐιχ Μ·ι:ΐΚ

Γ. .Κι» ;ιι· ηιεηϋαεϊΐεΓ «Ιοεβαβ : είειιίιιι 8ΐ αϊ) ίρβο

Ρηίπε ιιοιι ε8ΐ οιηηίιιο Γίΐΐιΐδ. 8βιί ιιΐΐιϊΐυιηΐιιαβ ϊ'ι-

ηιίΐίβ ί·>ι. α νοριίαίε ρΙυΓίιιιιιηι :ι1.<·π;ι·>; ι>3ΐη ΐ|ΐι,ι-

ειιικμιι; ϋοιηιιιη εχ ηιαΐεΐ'13 (|ΐιίΙίΙ>εΙ εχρΓε88υηι :ιϋ-

«ίιηυΙαοΓαηι οπιατο νοΙυεΓ'Κ, ιιιιιιι|ΐι;ιιιι ίΐΐΐ'ιΐ

τος. Ό γΐφ μϊ\ τιμών τΰ* Υΐύγ ως τιμζι τύγ 11α- β ειιιιι οχοιηρίαπ ΐρδο 3(1χ(]ΐΐ3ΡΒ ροΐϋΐ'ίΐ : εβί βη'ιιιι

τέρα, ή όργ'η του θεού μέπα. έχ" αϋτύΓ, ό άγιος

απόστολος φησι · καΐ πάλιν · Έγω ίκ του Πατρός

έξήΛΟοΐ, χαΐ ήχω · 6 φήσα;

ύ Πατϊψ έτ έμοί · 6 λέγων

έμέ έώ^αχε ιί>- Πατέρα.

ιί,ιιιι 8ΐιυ$ΐ3ΐιΐϊ.·ρ, νι-ΐιιΐ "

β>· τφ Πατρί,

, ό κωραχώς

βίΓυείυΐ'α; :ιΐφΐε οίΐεείϊοηίβ οριΐ8 ϋΐιιϋ. Οιιοιΐ αιιίοιι

;ι!ι αϋ^πο μίίΐιιΊΐιΐΓ. ίϋίρδίιιιι »«1 ΐϋ, ιιιιιΐε ςϊςιιίΙιΐΓ,

ςεπιιαιιίΙαΓίδ δΐιχ δΊηιΊΙοηι εΐ χφΐηίειη Γοαηβηι

ΐΊΊίιιι·!. Οιιιιηιοΐιϊΐΐη δί :ι!ι ίρδο Ρ;ιΙΐ'ε ιιοη εδί ξειϋ-

Ιυδ, εΐ οχΐΓ3 Ίρδίιιη εδί, Ιί;·ι·ι 8Ϊιιιί1ίΙυ(1ίηοιη ψιηιιι-

ΐΓίΙίΐι:»·*, πιϊη! ίρ:,ί ΙΙΙΓ^Π ΊΝ, ΜΙ! ;ι!ι ε]ιι$ εχΐ'ίϋίδΐϊ ζΓ3ΐΪ3. (2ι<4 ΐηίπι

ηοη Ιιοηοταΐ ΠΓηιηι, ίίαιΐ Ιιοηοταΐ Γαΐτεηι, ίια Οε'» ηιαηβΐ ίιι ίρίΐΐϊκ, ;ιίι δ3ηοΐιΐδ βροβίοΐιιβ '; ΐίειιι :

ΚχΜ α Ραΐη, α ναάο 3, ίΐΐε Ίρβε ιιίηιΪΓυιιι φΐί (Ιίχ'ιΐ : Ε(/ο ϊη Ραΐη, βί /'Λ/«Γ ϊ« »ιβ*. Ταιη ΠΙιαΙ : ΡΙή-

Ιίρρί, φή νΐύίΐ ηιβ, τίΛίΐ βΐ Ραικιη '.

ΛΖ'. Πολλάκις δε κα\ περ\ τούτων διηγησάμενας,

άρχβτώς Ιχειν ενταύθα ηγούμεθα των αυτών άνα-

τών ^ηΟεισών 5νω πρδς την ρΊ'^αν την εκ-

XXXVII. ί:,Γ(ι.Ί·!ΐϊΐι ειυιι Ιιχε δϊιιΐ α ιι·ο

, ςΐΙΧ 3(1 ίιιΐ|ΐί:ι· (ιιΐ|ΐι.-, ΙΙΚΊΤΜΛ 885

δΐίτροη ενεΓίεηιΙηηι ίΐηΐο (ΙΊχϊιηιιβ, δηιίδ

' Κ. διαχοσμήϊϊκν. · ^»ιι. ν, '2ό ; ίιι, 30. > ^αιι. χνι, -28, * ίο:ιιι. χιν, 10. « ϋιίιΐ. 9.
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!κ>6 Κ«:ο ριιίβηκιί, ϊΐίΠ» ««(}«η) ΐΐΐ.ο ΓΛίίοιίΓϋ 8ΐΙ ,\ φϋιιιαν τοϋτοιν την χαχαδοξίαν δυναμένων χι'ι έν-

<·οΐιΙΊΊΐ;»ιι<Ιο8 ;ιι:(:οιιιιιιοιΙ;π·ί ρ·08-

>ίΐιΙ ; ιιι:ι:ιιοη ι·ι ηιΐ 1Ι1θ9 ΓβίεΙΙεηιΙοδ, η αϊ δβ ;',!)

ι>[οι ιιιιι οοηβοΐ'ΐίο ϋΟ^ιτ^ΗΜίιιΙ, Λ<·;ιι·ί;ιιιθ!, ίηΐιίΐΐίμο,

:<ι·, ίιιΊι'ΠΐΝ ήπί δεΙϋυείίΚ ΙΗ 1>:ιιιπ;> :ι1ίι·ι·;πα ι]ΐι;»ιιι-

ιΐαηι ΙίιΙιΊ λιπίιΐιΐηηι ει ΜιΙιοητιιΐΓΐιι α νεπίβΐβ

«•οιιιϋιΐΓπιιιΐ, φΐ.ιιιι ηοβ ίη ίρεηυιη ΐΗοεπιηΗβ ρΓΟ-

ίειτβ τοίεΐιΐε», η( ιτ:ιΐ αϊ) ί!Ι« εχ οηιΐιίιιπι ρετδοηα

Γκιΐι<·ΐ'ί]ΐΐη, ριβΐ Πίβϋϋ Αηο^αηί βΐ <;οοι·£π Ι,ηο-

«Ίεβιιί οεΗΐΙ'οίϊΊοιιβιιι , ίιιΐι^Μΐΐ! ΜΙ|>Π> ρι-οροδυί-

ιηιιβ. Ρυη-ο «ε ίεΐηιη ρτοΓεβδίοηβη», ςΐιίε εΙ:ιηευ1υηι

<|!Μΐ)οίΐι πιιιι ηι^επίί ιΙ.Ίΐιυιυ :·<· ρεπιίείβ ςΓΗ883ΐιΐΓ,

Μ·(|, ιιΐ ΙεηιροΗ Ηΐ:ι·νί;ιΐ, ρι'ϊ 3'ιιηιιΐΛΐΐοιιοιιι ;«· ίΥ;ιιι-

<|<·ΙΊΙ , ίιι]θΓΐΟ ίιι 0$ ι :ιρ'ι>ΙΠι , 86 νοίπΐ ΐ|!1ι>ιΙ:ι;ιι

ΓοιτιτίιΐΓ ; ηε Ιιηηε, ιηφιαηι, ηϋ§1ίςεηδ, <ι!>Ιί·

ρΓλΙΟΓΪδδΟ \'κ!ι·:ι|·, |ΐ;',ιπ ·< ι|ΐ(;ί·ιΙ:ίηι αΐΙΤεΓδΙΙΪ

ίί!;ι;ιι, εΐ :ιϋ(·ΐοπ·.·ί ε]υ^, Αοηείιιιη ν'κίεΐίΐεΐ, Κυ-

/.ιιϊιΐ',ιι , Ειΐ!«·(.·η;υίη , :«· εχίοΓΟδ Ιιοΐ'ϋΐη ϋδβεϋΐαβ

ιϋ>ρ',ιΙ;ιιο ΙίΙκΊ. ()ιι;ιιιΐ|ΐι;ιιιι ΙιιιϋιΙ οΐιχι ιιπιιιι ε$1,

ι|ΐι:ιιιΙ.ιπιι Ϊ8ΐ» Γιιΐι'ί ΓοπιηιΙ;ι νβΓίΟΙίβ βίΐ ϊιιπιιιιΐϋΐ;»

.ι. ΥΙΊΊΠΙΙ ικ: ρεΓ <·;ι1ιιιπιιί:ιιιι 1ι:ι:ι·. > ποίιίϋ

• ϋΐοβ ε88θ ιΐίιτ» φΐΪ8ρί3ηι εοηΐεη(1β(, ςΐϋβ*

ίΐΛΐβ »ϊι»1 ρΓΟ^ΓΟίδϋ ΙβηιροΓίδ ίη Ηοο ϊ|ηο ϊΐίοπιΐιι

ι'Οιη ΙΙίο ιΙι·|)κΊιΐΜΐί>;ι :κ: ρί)ΙεΓ;ιι·ΐ3, ϋΐοιΐλΙιιι1)ίηιιΐϋ.

Εχ Ιιηε ειιίιιΐ ςνε^β (!:ΐδ3ΐ·κι»8ί3 ΕιιζόίΗΐ ρΓοϋϋΙ

ϋΐιρπιιη ιΙΪ8(;ίριι1β8, ι|ΐιί ροΜ Λι·;!«·ίιιιιι ει «βιΐί ρπε-

Γιιίΐ, ΐ'ΐιηι :·ιιΙι! ΙΊιίΙιιιικ.ηιΐί Α €}ΤίΙΙο Ιΐίϋκιχοίγηιϊ-

Ι.ιιιο ίη ίΙΙα εοιίδΐϊΐιιΐιο ΙΊιί88«1 ; βε (Ιείικίβ (ΛτΊΙΙιΐί

Γ.ιιΐ\ι:1ιίο εοΙΙοε;ιΙυδ ; η<· ιΚτ.ιιπιι

υς τους Λροειρημένους Ήμιαρείους 4ν«-

ι/, χα\ τους άπ' αυτών οχίίαντβς, το\ις «ερί

Άχάχιον καί τους άλλους τους εκθεμένους εν τ|)

ϊίλευκεία της Ίιαυρίας έτέραν τίίτιν παρά την

της αληθείας, ην χαΐ αυτήν την εξ αυτών έχτεθεΤίΐν

εϊς φανερον βουλωμένοι κατάστησα·., ομοίως μετά

την Βασιλείου Άγκυρηνοϋ χα\ Γεωργίου του Λαοοι-

χέως, ίχ προσώΐϊου όλων γεγραμμένην πδσαν τε

λείως προετάξαμεν. "Ινα δ£ κα\ ταύτην την κρυφή

μεν τα δεινά έργαζομένην, φιμδν δε Ιπ\ τω βτίματι

λαβοϋσαν, ώσ-ερ δια χαλινού δια τον καιρόν της

ύποκρίσεως, μη εν δευτέρω θέμενος δίξω ώ? κατλ

λήθην τοΰτο «ΐποιηκέναι, λέξω κα'ι ολίγα προς αυ

τήν χα'ι τους αυτήν έκθεμένοος, ίιρος τους ΐίροειρη-

μένους περί Άκάκιον, χ.αΐ Εύ^ώΐον, κα\ Εύτύχιίν,

χα>. τους άλλους. Κα\ φανερά μεν Ιστιν ή ϊχΟίτις

ή προκειμένη, άλλοιώσασ* την άμολογίαν της αλη

θείας · ίνα Κ μη τίνες είπωσι κατά συχοφαντί«ν

τρο; τούτους ήμδς είρηχέναι, δείξωμεν & προβαι

νόντων των χρόνων ώφΟη και φωρίβη ίν τ!} προει-

ρημέντ) των αυτών συνόδΐ;). Εξ αυτών γαρ ΙΛ-

ζιόϊος (69) 6 εν Καισϊριία, μαθητής έχείνων υπάρ

χων, εΐ χ»\ τίτ^ Άχάχιον δΐίδέξατο μετά χατάίτασιν

Φίλου μίνου ταυ ύπδ Κυρίλλου του Ίεροαολυμίτου

ΚίτϊσταΟέντος, χα\ μετά χατάσταίίν Κυρίλλου του

γίροντος, του άπ6 των περί Εύτύχιον κατατίϊβέν-

τος, κ*\ μετά χατάσ-ίβσιν Γελασίου του ύπο Κυρίλ

λου «5βι< «ϋ Ίεροσολυμίτου χαταίταΟέντος. Εξ

;ι!ι Γ^ι-ίΙΙο ΙΙίεΓΟβοΙ^ιΛίΙίηό, ευ]ϋ8 ΒΟΓΟΓΙ» _ άΐελφής γαρ «ΰτΛϋ ετύγχανε. ΚατΛσταθέντων γαρ

βι·«1 ή1ϊβ8, ί-ΐΗ-δΐι* εϊίρΐ ίιηροϋίίιΐί. €υηι εηίι*ι !ιί των τριών, χ»1 άργηίάντων δια την προς «λλήλους

ιιιιιΐιι.ι* δίιηυΐΐαίε»ίη» ίΐΐίο οηΙίιΐίΓι Γοτεηΐ, βΐ >

ιΐίςηίιαίε οεββίδδειιΐ, ρη'ΐιιιοιίιιιη Ειιζοίιΐδ

>ΙΙ·ιιη οΐιΐίιιιιίι. Εχ «>ίδ<1πιι ίΐΐίδ εΐ βεηιείΐίηιΐδ εχδΐί·

ιίΐ. !ιιΰίιΙ(·ιη εΐ ΡΙιίΙίρρββ Ν(·νΐΙιο|ιοΐίΐ:ιΐΗΐ$, ηεε-

ιιοη εΐ ΛΐΙιιιικίΜΐι* 8ϋ)'ΐΗ«)ροΙί13Αΐΐ8. ΟΜΙ ηιιϊιίπιι

Ιχ>η οοουΐΐε, βειΐ ρβίαιη ίΐ «ιιιΙαοΐεΓ, νείιιΐ Ικιιιϊΐιι-

Γ>δ οιιιηιι εχρειΊΜ, ηβιι ΑΗί βοΐυηι (ΙοεΓεία (Ιοοοηΐ,

8βι1 εί §ιι»ηι ίρδοίιιιη ρι-ορηςηίΐιιΐ ϊΐίεΓεβίιι »ε νεΓΪ-

1»ΐίδ ρροΓεβδοΓεδ ίήδΐςιιηηΐιιΓ. Οιιο» ΒΟΜ νεί'Ιιίβ

ιηικίο ιιίΐιιηΐιπ· επτίοΡε, δοΐ οι Ιιπδΐϋίΐηΐδ ίηίιηκ'ίΐϋδ,

*ο ΜΗϊ 1»εεδδΐιηΙ, βΐ ίη Γβεΐα; ΙΗΙεΙ 8βεΐ:ιΐοΓοδ ^Ια-

ϊριν, αύθις 6 τηίτιιρημένος Εύζώϊος χατεστάθη. Εξ

Λυτών ουν χα'ι Γεμελλίνος ΰπήρχεν εξ «ΰτών Φί

λιππος 6 Εχυθοπολίτης · εξ αυτών Αθανάσιος ο

ϊκυΟοπολίτης · βυτίνες ούχ εν κρυφή, αλλά μετά

παρρησίας, ως άπειρϊγίΟήσαντίς ', ου μίνον τλ

Αρείου διδάσκουσιν, άλλ' υπερμάχου;! της ού«*ν

«Ιρέσεως, κα\ τους την άλήΟϊίαν διδάσκοντας δι«!>-

κουσιν, ούκέτι λίγοις βουλεμένοι άνατρέπιιν, αλλά

κα\ έχθρίαις, χα\ πολέμβις, κα\ μαχβίραις παριδ·.-

ίόν-ίες τους ίρΟώς πιστεύοντας. Λύμην γαρ ου μι^

πίλει χα'ι χώρα είργάσαντο, αλλά πβλλαΐς.

όί'ΐδ εΐίίη» 3ΐιίηΐ3ΐ1ηΜ·ΐιιιιΐ. Νέε ειιίηι ίη υηβ ιΙιιιιΐ:ιχ:ιΐ οίνϊΐίΐΐε, νεί ρνονίηοί» , 8«Ι ϊη ρΙεΓίβηιιε ηβ-

Γαΐ·ίε Ιι.κ·ι·|ι:ιΐϊ δΐιιιΐ.

886 XXXVIII. Οιφίδίηοιίί Ι,ικ ίιι^ ίΐΐε Γιιΐι, ηιΓι

ΑΙοχαικΙΗίβ 3ΐΙνεΓ8(ΐ8 βοί, ηιιϊ ϋε Οοϊ Κϋίο νει·ο 80

|ιΓοΙϋι.:Ιι:ιιι(!ΐι·, Ι:ιιιι Ιιιΐπ·ι·!κ!:ι ι·ί ηΐΓθΟΪ»

Ε8(. Ιμϊΐιιΐ' ΦΙΪΒ ίδίοπιηι 8θιΐ!)Ι!(ί(ΐιη, βε

Γηοΐίοηειη, ΐ|ΐιί (|ΐΓκΚ·ηι (Ιϊνίπ.ι 8:ιρϊοιι(Ϊ3 δίΐ ρι·<ε(Η-

ΐιΐδ, ηοιι ίη ϋϊοβ »3η'>δείΙ? Οιιοιιιηίΐιιιοϊίπιη ι·Γειι1ηιη

β$δε 1ΐι·ϊ ί'ιϋιιιιι, αε εΓεαΙαπι δρίπΐιιιη 83ΐΐ(.·(υιη, :Η·

ΛΙΙ'. ' Λούκιος ούτος, 4 εν Άλίξανδρεί^

1 έργασάμενος εις τους 4μολογοΰν*4ς τον Τίδ» του

Θεού εν αλήθεια. Ή δε αυτών φατρία χαβ' έκάβτην

ήμέρβν τίνι των σύνεσιν θεοϋ εχόντων ούχ εβχι

δήλη ; ως δημοσία κηρΰττουαι χτιστον με>» τί>ν Υίΐν

του θεοϋ, κτιστον δε κα\ τ!) άγιον Πνεύμα, χα\ άΐλί-

τρ;βν πβντάπβσι της του θεοϋ ουσίας. Περ\ γβρ

1 Γ. άνδραγαΟήσαντίί. * Οοοβΐ ώι-ερ.

(69) Έί αίιωγ γ(ιρ ΕνζώΓος. Γ%8»ηεηδί8 ίβΐβ

χατ' άντιδίαστολήν ι1ί»·ίΐιιι·. υΐ »Ι) ίΙΐηΓο άίβοεπιβίαι·,

(]ΐιί (Ίΐΐιι (Ιίαι'οιηΐί; ΑΙ<·χαηι1ι·ίη;« εκ&εΐ Ε<·εΙε$ί«, ειιιη

Από ρ<ιΙ$ιΐ8, |ΐ«κ!ι·:ι ΑηΐΊοοΙιβιιίΐιι βε(Ιοιιι οΐιΐίηιιίΐ.

Αι (::ΐ'83ΐ·ίριΐ8ί8 ·\(·:κ·Ίο δυςεειϊοιιβ δΐιεϋεββορειη ίρββ

Ιιαίιιιίΐ, ιιΐ ΙΙΊοιοη. 1ι!>. /·'. «ο·ψί. ^^^I^ι.

ίη Ιίΐτο Ε«κϋ ϊιΐίΐφβι· ίίιΐϊιΐδ ιηβ-

ηιίιιίΐ, ειιηΐφιε δεΓΪ1)ίΐ ευηι ΟΓΟ^ΟΓΪΟ

ΤΙκ·<.ρεκϋ νΐιείοπδ :ιιιι)ίιοκ·ιιι ('.:<^:ιη'« Γηΐβββ :

ιι|·Ι)Ί8 πιΐ«(.·ορ;ιΙιιιιι :κ1ι·ρΙ(ΐϋ, ρΐηιϊηιο

ρίαιη Ι>ίΙ>ΙίοΐΙΐίύαιη ΟτΊ0εηϊι ΐΐ ίΌηιρΙιίΙί ίη ηιαιώτα-

ιιίί ηιιίαντατε εοιιηΐη» αϊ : αά εχίταηαηι ζιι!>

άο$ίο ρπΉπ'ρί /ία·,'ί5ΪΛ ρπΐίαι αϊ.
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τον ' περΧ Εΰδίίιον, έξότου το τέλο; άπίϊληφεν αί-

«/ρως δ Γεώργιο; έΐί' Αλεξανδρείας, χαΧ τα πρω

τεία έδέξατο, χαΧ τί φίλα πρδς την χβτ' εξοχήν ούσαν

έξουιίαν. ΕύδόΞιο; ων'άπδ'των ικρΧ Ύπατιον χαΧ

Εϋνόμ-.ον ίδοξε δια τίνα Οωπείαν ως ελεγχόμενος, ου

διέλειπΐ τα μέντων Ανόμοιων φρβνών , έττικρυ6ό-

μενος δε, ου; Ιξώριίάν ποτέ δια την τοιαύτην του

βαράθρου έξήγηϊιν, αυτός είς προκοπήν άγαγών 4η-

μίφιλον, Ύπατιον, Εύνίμιον, τους Άετίου μαΟητας,

του έξορισΟέντος ποτέ είς τα του Ταύρου μέρη, του

ύπο Γεωργίου Ιού Άλεξανδρέως (70) χατασταθίντος

διακ-ίνου' εξ οΰπερ ή των Ανόμοιων έφύη (ϋζι,

μιας μεν ακανθώδους οδίης χαΧ της αυτής ρΊζης,

δ·.α?όρω; δε, ώ; επΧ εκάστης αχανΦης τα σχίσματα,

οϋτω καΧ ή τούτων κακόνοια άλλως άλλοτε καΧ άλλοτε

άλλω; τα «ρερμηνεύματα τη"; χακοδο'ξου αίρέ-

σϊως έπΧ τδ χείρον πρσχόπτοντα την λύμην τω (&«[>

έξήμεσε, κ&Χ ώ; ύστερον περΧ τούτου του Ανόμοιου

ι εροϋμεν. Τα δε νυν έως ώδε καλώς ίχιιν νομί-

.-. κ*Χ ώσπερ ί^πετδν δεινδν άνατρέψαντες, χαΧ

««ρωίάμίνοι, άνβτρίψβμεν μεν, καΧ πατήσαντες τε-

Ονεώται χαταλεί·γ(ι>μ:ν, χαΧ παρεγκλίναντες, έπΧ τάς

έςής ορμί,ίωμβν, (-·_·,/ επικαλούμενοι βοηΟήσαι ήμΐν

ώιαύτως είς το την έπβγγελίαν πληρώσαι.

1ι*(.ΊειΐΗ5 (ΙίοΐΑ, εοιΛββίΊ, ΟΙΙΙΗ νβΐυΐ πιιιιιαηειιι

Ιιιιιιε Η08 |ΐ!·ο(·ιιΙ<·ίΐίιιιιι ιικιιΙ··ιιιιιιι|ΐΐι: |·ϋ1ίιιΐ|ΐι:ιιιιιΐ8,

1>οι ορέ ρπηιυιιι οιιιηΐυιη βϋνοοαίϋ, ιιι

ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤϋΜΑΧΩΝ (71),

ι τετάρτη, ι\ χα), επτακοστϊι τετάρτη.

Λ'. Άπδ τβύτων των Ήμιαρείων χαΧ άπ?< ορθοδό

ξων τίνες, ί>ς εΙπεΤν, τέρας τιβΧ · γεννηθέντες άν

θρωποι, διφκεΐς χαΧ ήμίπλαίτοι, ως τβΰς χενταϋ-

ρο«;, ή Πάνβς, ή σειρήνας οί άναγράψαντες τους

;:.,';ν,.Γ, έπαιέιτησαν ήμϊν ο! μεν άπο Άριίοα

βντες, χαΧ δήθεν τον Υΐ4ν ο·1 τέλειον χτιστδν δριζό-

μ;·/Μ, άλλ' Υϊον «χρό'/ως γεγεννημένον. Χρόνον δε

ί> ΰπονοία λέγουσι τον άπ' ούρβνοϋ χαΧ δεύρο. Ου

ρήν άπηλλαγμένβι της εν πρώτοις βπδ Αρείου έξ-

ίμίθί'ιηςλέξεω;, τη; φαιχούτη; ϊΐναί ποτέ δτε ουκ

τ,ν. Πρ4 χρόνων δε πάντων αύτδν είναι , δι" οί τα

-ί/ιΤ'< γ·ί5·ο»*«, λέγοντες, βλασφημούσι το Πνεύμα τδ

&γιον. "Αλλοι δε φύσει καΧ περΧ τ^ν Υίον όρΟοίόςως

Ιχοντε;, ότι ην άεΧ ίΰν ΠατρΧ, χαΧ ουδέποτε δ-.έλειπε

τσ3 ε -ναι · άλλ' εκ Πιτρδς μϊν αυτόν γεγεννημένον

άνάρχως καΧ άχρίνω;· είς τδ Πνεύμα δε τδ αγιον

τ.χ;-:; ούτοι βλασφημούσι, μη συν«(ΐιΟμοΰντες αύτδ

ΠατρΧ «αΧ ϊΐψ εν τϊ\ Οεότητι. Πολλάχις δε περΧ

τούτου πολλά διελέχΟημεν, καΧ εν εκάστη αίρίσί ι

την τ« άληθινήν περΧ *ύτοϋ σύσταιιν , ου μικρώς

ύφηγηοάμεθα, ως συν ΠατρΧ καΧ Υίω χυριοί,εκτεϊτβι,

Ιίπνμα γαρ Κι-ρίον Ο€Λ.Ιι]ρωκε π'|>" οίχονιιέ>·ην ·

ΓΟ Πτενμα της άΛί^θείας, τδ Πνεύμα του θεού.

Λ 1'ι'ί 8ΐι1)8ΐαιιΓΐίΐ ιιΐίΓΐιιιιιι (ΐιιΐιΐίπ· ρΓΧιϋιβτε πι.)» άϋ·

Ιιίΐι ιιΐ. >:ι:ιι ([ΐιιιιΐ ;ι 1 Ι·°ιιιΙιι\ίιπιι Πΐΐίιιεί, 3 (]υθ

|.·\ιΐ|ΜΗν (ΙΐΜίμ,ικ Λ!ι·\.ι;ΐι!ι·ι;ι· ΙυΓρίδδίιιιιιηΐ νίΐ;.··

εχίΙΙΙΠΙ 80ΙΐίΙΐΙ8 Γ>1, ΓΙΙΙΙΙ |,ι·ιιιι·Ί|:ι·ιιι |;ιι:ι!,· Ιικ ιιιιι

οΐιΐ'ιηιιίΐ, κιιιι .ιριιιΐ ο>8, ρι·ικ·ί ιμιοκ δίπιιηιυηι ίιιι-

ρβΠΙΠΙΙ 081. .;ΛΊ·:ιΙΪ;ι 01 ηΐΐείοΐ'ίΐϊΐβ ί!οπι;1. Κικ!ο\ϊιι-,

ΊΐίΊΐιιΐ' (Λ Ιΐνρϋΐϊ «Ι Κιπιοηιϋ ^ΓΓ^,Ί·, ιιΐ 86 ;πΙ Ιειη-

ριΐδ ;ΙΜ·ΟΠΙΙΙΙΜ.!-·Ι, Γοιινΐεΐυβ ρΐ'Χλεηίιη ίο Γ(·ρΓβ-

Ιι«η8ΐι$, ΛιιοιικΕΟπιιη (1οςιΐ'3ΐ3 ηίΐιίίοιιηηιΐδ, ββά

(Η (Ίΐ Ιι· 30 ιΙΊ$ϊίηηι1:ηι(βΓ Γείίιιιιίΐ, (ιιηι ηηοδ οί) ;ιΙ-

Ιίδδίιηηιη ίΐΐιπιι ίιηρί(.·(:ιΙίδ νοτ.ηςίηειη βϋηιιηικίο ΓΟ-

Ιεςανβπιπί, 3(1 ροΐεηΐί3ΐη ενεχίΐ, Οειηορίιϋπηι, ίη-

(|ΐι:ι:ΐι, Ηνρνίίυη), ΕπηοιιΓιιιιΐ), ίΙΙιιΐδΑοΙϋ (]Ϊ8εϊρη1<>$:

Φΐ'ι 3 Οεοι^Ίο Λίρναικίτίηο ϋίαοοηιιβ οπϋιιβίιιβ ΙΗ

Τ^υτο 8ου](.Ί·ΐ!»ηι ΐ'Ρ^ΐοιιεϋΐ ΛορηΠΛίυ; εδί : Β ΐ]ΐίβ

Ο ΛΐΙΟΙΙΗΕΟΓΙΙΐη ΟΓΪ§0 ΙΗ3Π3ΥΪΙ , ;.,!.·:) ιιΐ ηΐι.Ι

90 $ΊΐΙ{{υ!3Γ! 6\ Γ:ιι!ίι·ι·, 8ρίΐ13Γυ(11 Ϊ113ΐ3|·,

ΐΙΙ;ι: (ΐιιπιοϋ Γΐ'υΙΐοανεΓΪηΙ ; ^ΙΊ! ναπ:8 ΙΙΜΠΙΊΙ ηκ'ΐΐίβ,

ιι( ϊη δρΐηΐπιη) ΐ'ηιηίδ αο δυτοιίίβ, ίΐίοπιηι ϊιηρΓΟ-

1ιίΐ38 3ΐπ$ ;ι1ί(ΐ ΐεηιρορβ ηυΓηΐ'ίχ ΙιαίΓεβίδ οχεοςίΐηΐϊ»

ίΐ)!"·ΐ(ΐΓΓΐ;',ιί(>ιιϊ!ιπ^ ι·ι ίιι ϋϋΐϋΐ'ίιΐδ ρι·οςΓε8δίδ, βιιιιιη

ΪΙ1 οιΊιι'ΐιι Ι(Ίΐ·;π·;ιηι εχίΐίιιιη αο νίπΐδ είΤιιύϋΓίΙ,

(]ΐΐ6ΐιιαιΙιηοι1ιιιιι (Ιο 1ι:κ· ίρ$α Αιιοηιαΐοπιιη ΜΊ·Ι.Ι

ιΐΓΠΐηι ροδΙθ3 ιΐκεηιυβ. Νιιηο 3ΐιΐεηι Ί'ΐ8 ηιιχ »ιιη(

> δοΐ'ροιίοη οχδΐίη\οιίιιιιΐ8 3ο ρι·(ΐΠί^.ινοπηπΐϊ,

ορυβ .ιιΐ οχίΐυπι ρεηΙιιεοΓο ροδ$ίιιιυ$.

€Ο.ΝΤΚΑ Ρ.ΝΕυ\ΙΑΤΟΜΑΟΙ108,

(ίιιαι αϊ ΙκϋΓαίχ ίΙΫ, »ϊνε Ι,ΧΧΙΥ.

\Λ

Ι. ΑΙ) Ιιϊδ Ηι·ιιιϊ;ιι ί;ιΐίϊ>, 61 :ι]ι ΟΓΐΙιυίΙοχΊβ η>οη-

κίπιιιι ΐ|ΐκΐι.ΙιΙ;ιπι, ιιΐ ϊΐα ιΐίι-.ιιη, 837 ΙιίΓοΓίιιίιιιιι

Ιιιιιιιίηκιιι ;ιι· δειπΊΓοΓΟΓαιη εοιιΐΓβ ηοδ εχεϊΙ:ι(»ηι

68( : Γΐι]ιικιιιοι1ί ΠΊΙ|:ΙΙΙΠ>*, 3ΐιΙ Ραιιηβ, .'ιιιΐ βίΓοι»!

!';Ι!ΙΜ|;ΙΙ ιιιιι ηοΐάδ 3ΠΊΓΐ€Ρ8 οιΐ'κίεπιηΐ; αΐϋ ηιι'ιρρε :ιΙ>

ΛΓΪ;Ι·.!;Ι ιϋ-,ΓΪμΓΐϋ.ι ρΓθΓε«Ιί 1'ΊΓϋΐιιι ιιιιιι ηΙ)8ι>ΙυΙ»ΙΙΙ

\ί(Ι(·1ΐΓΐ·ι (·]·(';Ι[ΙΙΓ:ΙΙΙΙ εδδε (ΙεΠηϊιιηΐ, βε(Ι βίιιε Ιοιιι-

ΡΙΙΙΊ· εδβΰ ΐίΐΊΐΊΐιιιιι. Τεκιριιβ αιιίεηι ΊΙΙικΙ ίη ειια

ορίιιΐοηε δίαΐυυηΐ, φΐηϋ 3 ΜΙ·!» οοικίϊΐο 3<1 Ιιο-

ιϋι'πιιιιιι ιι>ι|ΐιι· ιΐϊ,'ΐιι εΟΙκχίΙ. δειΐ 3 ΙΙΓΜΙΠ: ΊΙΙ:ι δειι-

1(·ιιΠ;ι. (]1!;ΙΙΜ Λΐ'ίιιβ ΡΥΟΙΙΙΙΐίΙ, )ΐ(·ι|ΐι;κ|ΐι;πιι Γεοειίΐιΐΐΐ :

ΓιΓιβδε ιιιΐιιίπιιιι Ιειί'ριΐδ, πιιη ηοικίιιιη ε8δεΐ Γιΐίιΐϋ.

ΡΟΓΓΠ πιηι ΐεηιροΓίύιΐδ οιιιηίΐιιΐδ βιιίεΓΪΟΓριιι ϋΐιιηι

βδβε ιΐοοοηΐ, γύΤ ηνεηι οηιηία [α€ΐα »υηΙ '·, Ιυιη (Ιο

Ο δρίιίΐιι δηικ-ΐη εηηΐιπκυΓιοδε °ηπ·ίυιιΐ. ΑΙϋ νιτο οπηι

'.'ι' 1'ΊΙΊο η·! ί ι; εΐ Ι'Χ Ιί·!ι·Ί ι ;ιΐ!,ιι',ιι .Γ

8οηΐί3ΐιΐ, 3ε δ(·ιηρεΓ οιιιη Ρίΐίπε Γαίδδο, ηεε

εδχο ιΙεδϋδδΒ ρυίειιΐ, 3(Ιοοί]ΐιε δίηβ ιιΐΐο ίπϊιίο 30

ΐίΐιιροΓε α 1'ΛΐΓε εβδε ρΐΌ Ιΐΐοΐιιηι : ηίΐπίοιηίηυδ Οιη

Ιιί, ςιιβιη 3ΐϋ οιιιηοδ ίιι δρίι-ίΐυιη δΛΐιοΐιιιη εοηΐιι-

ιηείίοδΐ δΐιηΐ, ηιιοιη οιιιη Ρηΐνο εΐ Ρίΐΐο ίη οοιηιηε*

ΐ;ΐ"Ι:ηΐι!:ι ιϋνίιιΊΐ:ιΙι· 110Π ηΐΙΙΙΙ6Γ3ηΙ. Νοδ 8ΙΙΙΟΙΙΙ ΡΛ

ιΐο ΓΟ ρεΓϊχρβ ιΐϊϊρυΐανίιηιΐδ, εΐ ίη 5ΪηςιιΙΪ8 π:1Ίι-

1 Γ. ·Λι. ' Γ. ο3ν 4«ί. 5ι«1 Ιι»:ο ' ΐ. τίράιτιον. * ίοαη. ι, 3.

(70) Λί ύΛύ Γβωρ)/ον τον ΆΜιζανδρέως. 5>ο-

Γπιΐβ5 Ι. η, ο. 28, βΐ δοζοιιι. Κ ιν, €. <1, Αείΐιπιι

·,. : ιΐ'ΐϋΐΐ ιι ίειιηΐΐο Εν'ιτβίο ΑηΙίοοΙ)ί;β (Ιίηο,οηυιη

οηΐ^ΐίΐίαιη : <ιιιοα·;ΐ δυίααβ ϊοΝίοορΙιοιιΐϊ

(71) Κατίί Πηυματομάχωτ. Βο

οΐιίδ εοΓϋ»Η|ΐιε ρΓίηεϊρο Μβεκιΐιιιιίο

ΚΙ), π, «ρ. 55 ·*υζθ!ΐι. Ιίϋ. ιν, ε;ιρ <
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Ι>α:Γ68ί1)ΐΐ8 <·ΓΙ ΐί.-,ΜΐιιΐΛ Ίϋ πιΐίιιιιίΐιιΐϊ. ιιοη ιιιο- Α Πνίϋμα γαρ Κυρίου λέγετϊΐ, χ.αΐ εκ Πατρίς έχζο-

«ϊ'ιοοπ ιΙιΙίβι.Μΐΐί;) ρπ>Ι)ΐιΙιι:η Γείίψιϊηιιΐδ : νίιΐι-ΐϊινί

δρίπΐιιιη ΜΐιΐΓΐιιιιι < ιιιιι Ι'ϋΐη· ε| Ρίΐϊο ϋοιηίιιιιηι

ηρριΊΙαπ. 8ρίΐ'ίΐαί ιιιίιη Οοηιίηί κρίενίι οΐ'Ικιη (ιτ-

ΓΛΓΚΙΗ ' : 5ρι'π'/κί ίίΐε ιιβπίαίΐί* 80 Οοί. Βρίπΐυ»

βηΐιιι Οοιιιίιιί (Ιίεϊΐυι·, οΐ α Ι'αΐΐ'ο ρΓΟΐϋϋοηβ "', ιΊ κ

Γίϋο :ιπ ΊρΊΐ'ΐι* ί, Μ: δίιιςυϋβ ν:;πι· (Ιοηη ιΐίδΐΐ'ί-

1)·ιοιΐ8 ν, ρι-οιιΐ ΙϊΙκΊ', Οβί ηιιοφίο ρΓοΓιιηιΙβ ί,οπι-

1.1118 ·, 00111 ΡϋίΓΟ ΟΧ8Ι5ΐΟΙΙ5 01 Κίΐίϋ , 1).Ί|)Ιίζ:|Μ8,

«>ΙΐΜΐ:ιι:ΐΜΗ, οΙ\&ί({η:ιΙυηι<|ΐιβ ροιΤκίοιίΒ. Υβπιιιι ηο

ι-ΐίίικίΐΊπ Ιαϋοΐ'ειιι ίΐι·ι ιπιι Ιιοο Ιοοο ι·οροι«ιη, ίΐιι.ι· ίη

ιιι;ΐ£ΐΐ!> ίΐΐί (Ιίδρυΐαΐίοηο, φΐ,ιηι <!« Π(1ο ίη Ραιηρίιν-

Ιίαιη δοπρϋί, οΐίιη 3 ηιβ ύϊδριιΐ:ιΐ3 δΐιηΐ, Ιιίο ρι-οροηβηι, ηιιο οΐ οοηΐυιποΠοδΟδ ϋΐοβ ίη δρΊιΊΐιιηι

οΐιιιη ΙκΒΓβΙίςοβ ϊι.·!ι;1Ι;ιιιι, οι ΙβϋΐΟΓϋβ ίΐ)3ΐίΐιΐ3ΐη , οι π5 (|ΐιί Κρϊπΐιιηι £»ικ.·ΐιιιιι οΐΊίηιιοηιηΙ ,

ρευόμενον, χα\ τδ Υιού λαμβάνον, χαριζόμενόν τ: τϊ

χαρίσματα διαφόρως , ως βούλεται , ερευνών χα\ τϊ

βάθη του θεού, συν ΙΙατρΊ >«ι Υίψ δν, βατηίζον,

σφραγί^ον, τ:λειοΰν τδν έσφραγισμένον. "Ινα δ* μ{]

ενταύθα χάματον άναδέξωμαι, τα ήδη μο·. είρημένα

εν τω μεγάλο; λίγιο τω τ.ζρί πίίτεοι; γραφέντ·- είί

τα μέρη τη; Παμφϋλων παραΟήσομαι, ιτρος άντίθεσ-.ν

μεν των βλασφημοΰντων το αγιον Πνεύμα, εϊί διδα-

σκαλίαν οέ των έντυγχανόντων , χα\ εις εϋφρασίαν

των Πνεύματος αγίου χαταξιουμένων. Καΐ Εστί

τάίε.

II.

Ι;«!ΐίΐί;ιιιι αΙΓοΓβιη. Ι; :ι ροιτο £111)1

Κχ Λΐιίιιηιία εχόετρία φικιίαιιι.

Αρραηιϊΐ ι/ταΐία Οοηίίηί ηοείη ^ε^Iι

ηο$, αϊ αΙ>ηα]αηΙι'5 ίιηρίβίαίειη εΐ

α, «οίτ/ί, ρίε εΐ )ΐα>ΐβ ΐΊί·αιιηΐ3 ΐη Ηοο

·' 888 ''''·'·''«>» ·ν;''''" >'' α(ΙνεηΐΗ>η

Οε'ι εΐ 8αΙναΙθΓΐ« ηοίίτί ^β^η (',Ιιήβΐϊ, ι/υί ΐτα-

ίΐίιΐίΐ ίείι>«αιιι ρτο ιιοΐιίζ υΐ ταΐίιιιεηΐ ιιο$ αϊ) οτηηΐ

β, εΐ ρΐί>·ί)αί·εΙ ςίΐιι ίμ$ί ροραίιιηι ρεαιΙίαΓεια,

ίοιιοηιηι ορεηιιη ', ιΐείείο ρετ άεοτεΐα

9, φιοά εοηίτα ηο$ εταί αο ηοΙ>ΐί αά-

Ι/ΗΙ.Ί,' β ΙΙΙΓ,,Ιίιι Χΐιΐιίΐΐΐ'ΐϋΐ Ι1/Ι/.1 ΪΙ ΟΊ!Ι·Ί. ΙΙ€

ρ,ΊΐιώραΙιΐί ει ροΐαΐα'.εί ςρυΐίαια ίηκίιιχίΐ αιιιίααΐΓ

ΐΓΪιιηιρΙιαιιί ίΐΐυί ίη ίειηαΐΊ\;»ο ". Ει υιιιιι »;ι:.εηδ ΓοΓΐ'5

ι-οηίπνίδβκΐ, ηο νοεΐε$ ΓϋΓΓεοδ οοιιΓΓΟβίδδεί ·, νϊΐα!

ροκίιιιοιίιιιιι Ιιιιιιπι Οδίεηιΐίΐ, ιιΐίΐηιΐδ ροπί^οΐδ

Β Έχ τον Άγχνρωτον Αό]·ος.

Κ'. Έπεράνη ή χάρις του Κνρίου )^//ώ»· Ίι\σοΰ

Χριστού διδάσκουσα ημάς" 7»·α, άμτησάμεγοι τη*

άσίΒειαν χαϊ τίις χοσ]ΐικάς επιθυμίας, σωζρό-

νως χαϊ εύσεθώς χα) δικαίως ζι\σωμ«γ εν τφ

»'ί'>· αΐώη, προσδεχόμεροι τί\ν μαχαρία*" έΑχ.'δα

χαϊ επί',ράνειατ της δόξης του μκγάΛου θεού

χαϊ Σωτηρος 4/<ών Ίησον Χριστού· ος ίίω*ΐν

ίαυτίι· ύ.τίρ ί\μώτ. Ίνα Λντρώσηται ή/«άς άχύ

πάσης ύι·ομ!(ΐς, χαϊ χαΟαρίση έαντφ .Ιαίν Λϊρι-

ονσιον , ζηΛωτίρ χαΛώ}· ίρ^Χι)*·· έζαΛείτϊας τα

χαΟ' ημών γ^ειρόγραρον τοις δόγμασιν , ο ι]»·

ύπεναγτίον ι\μώι~, ήρχει· έχ μέσον Λροση.ΙύίΓας

αΰτύ τφ σνανρφ · άχεκδυσάμεΓος τάς άρ'/.ας χαϊ

τάς έξονσίας, έδειγμάτισεγ ϊ,ν Λα/'/'ησΊ'ζΐ Οριαμ-

τ'ια:ιι ιιιιιη'ιοιίδ, οΐ αύ εαΐΐιιιιι ϋοιιβοοηϋϋΐκΐιιπι 8ΐ·:ιΙ;ΐ8 " βενσας αυτούς έ>· «ίτφ· θύραί χαλχδί σύντρι

ψα;, χα\ μοχλούς σίδηρους συνθλάσας, τδ φως αύβις

ύ-έδειξε της ζωής, χίΤρας όρέγων, οδοποιών, Οπο-

βάθραν ουρανών ύποδειχνΰ;, παράδεισον αν/Οίς οί-

χείν αξιών. Τοίνυν κατφχησεΓ έ)τ ι\μΪΓ, χα\ τδ δ:-

χαίωμα του νόμου δούς ήμίν του Πνεύματος, εις τ6

γνώνα: αύτδν, ή τα περ\ αυτού, δ εστίν αρχή χαΐ

τέλος ζωής, νόμος δικαιοσύνης γέγονεν ήμϊν, νόμβς

πίστεως, νόμος πνεύματος, ελεύθερος εκ νόμου σαρ

κός αμαρτίας. Διδ συνήδομαι τω νόμω του θεβϋ

χατα τδν Ισω ανΟρωπον. "Ειω δε ημών δ Χριατος,

είπερ οΐχεΐ εν ήμΐν. Άλλ' αύτΐίς θανών όδδς ζωής

υπέρ ημών γέγονεν · "Ιτα οΐ ζώπες μηκέτι ί<ιν·

τοίς ζώσΐΥ, ά,υά τφ ν.ιερ ι\μώΓ ύποΟαΐ"ό>·τι χαΐ

3, 30 ρ;ιι ;Ι<ΠΜΠΙΙ ςΙοιΓκμιυ Γΐιΐ'9113 :ιιΙ Ικιϊιί-

ΐηιιιΐιιιιι οΙΓεΓθηδ. Πιο ί-Ίΐιπ· Ικώιΐιιι-Ίι ίη ηοΐιίί "', ;:<·

Ιι-μ'·-1 δρίΐ'ϊΐυδ δ.ιηείί ]ιΐ5ΐίΠο;ιΙίοποιη ηοΐιίδ ι-Μ. Ιητ-

^Ίΐυδ, ιιΐ ι.ιιη ίρδυιη, ιμιηπι ηυχ βυηΐ ϊρ5ίιΐ3 ρΓΟ-

ρρία εη§ιιοδε3ΐιηΐ8 : ηιιοιΐ νίι.ρ ίιιίΐίιιιη 3ε (ίηίδ εκ(.

Κι·^ο ]ιΐ3ΐίΐίχ ιιοΐιίδ εοηεβδία Ιι·\ εδ(, Ιεχ, ίη(|ΐιαηι,

Ιίιΐΐ'ί, Ιεχ δρΐπΐιΐδ, εΐ 3 Ιεςβ εβπιίδ ρκεεβίϊ ΠΙιεΓα.

Οιι.ιιιιοΙιπΊΐι ιμιοιΐ 3(1 ίΐιΐπ Ίιιπ-ιιι Ιιοηιίηοιη ρηι-ΐίηοΐ,

ΙΚ-ι ηΐβ 1ι·\ (Ιι·!ι.·ιΙ:ιΐ". Εδί ίΐΐϊίι'πι ίΐΐΐΓ.1 1103 ϋΙΐΙ'Ί-

δΐιΐδ, δί(|ΐιίϋειη Ιιαυϊΐηΐ ίη ηο1>Ϊ3. δει! ηιοπιιιΐδ

ίρδε νια \ ίΐ;ι· ηοδίΓα εαυδα Γβεΐιΐδ εβί : ΙΊ ι/αί νί*

ηιιιΐ, ηοη ιίΐιϊ ίρίίε αιηρίίιΐί ιίη/ιιΐ, (ειΐ εί ι/ιιί ρι·ο

Ηιι/ιί.ν ιιιιιΐΊιιιια ί':.1 εΐ π'.Μΐϊι','.Ί'Ιί ". ΙιΙι'ΐιι<|ΐι>! ΥΪΙΧ

ρι-ίικ-ίρΊιιιιι, 30 ]ιΐΓΪ8]υι·3ΐιϋϊ, «ριΟ δβ 3ΐιΙο ρΐιιπεδ β άγαστάγτι,αλτίι» ζωής, του πρδ πολλών γενεών όρκου

μνησΟε\ς, κατά τδν Δαβίδ· Ό θεύς ι}»· έ>· Χριστφ,

χύσμον χατι/ΛΛάσσωτ έαντφ, μη Λογιζύμει-ος

αϋτοϊς τα παραπτώματα αυτών. "Οτι εν ούτω

ηΰδόκησε πάν τδ πλήρωμα κατοικήσαι, καΐ δι' αΐτ&ϋ

άποκαταλλάξαι τα πάντα εις αύτδν, είρηνοποιήσας

διϊ του αίματος του σταυρού.

Παραγέγονε τοίνυν εις οίκονομίαν του πληρώματος

των καιρών, καθώς έπήγγελται Αβραάμ κα; λοιποϊς

άγίοις, άνακεφαλαιώσασΟαι τα πάντα εν αϋτώ, τα τε

Ιν τοΓς οϋρανοΐς κα\ τα έπ'ι της γης · διάσταβις δε ί,ν

, ' δϊρ. ι, 7. · ^αη. χνι, 13. ' Ιοαη. χν, 2ϋ. ι ίο»η. χνι, 14, Ιο. ' Ι ΟΟΓ. χιι, II. · Ι ΟΟΓ. π, ϋ'.

Τ Τίι. ιι, 11-14. · Οοίοδδ. ιι, 14, 15. · Ρϋ;ιΙ. Γ.νι, 16. '° ίο:ιη. ι, 14. "Κοιη. VII, 22. " II ΰοη *, 13.

11 ΓβηΙ. ιχχχνιιι, 4. ι4 11 ΙΛΓ. ν, 10. " ϋυΐυβδ. ι, 10, ΐϊ(».

υ1)8ΐ>·ίηχ6Γ3(, ιι ι αίΐ Ρανίιΐ", Γ6ϋθηΙαΐιΐ3

ΓΝΐ : /ΊΉΛ ιΊΐίιΐί ί'ηιί ίη (".ίαΊ-,Ίιι ιααιι/ΐιιιιι τεεοηώ-

Ιϊαηι ίίΐ/ί,ίαα ϊΐΐίι άεΐίοία ηυη ίιηριιίαη!11". Οιιηιιί.ιιιι

ίιι ίρίο ρ1;χ:ιιίι ΙΙΙΙΠΚΊΙΙ ΙιαΙιίΐαΐΌ ρίοιιίΐιΐιΐίιιοιιι, εί

ρι·|· ίΐΐηιιι Γι·Γοιιι.·ίΓι:ΐΓ!· ίη ίρβυηΐ ΟΙΙΐηία, ΙΊΙΙΙΙ ]ΐ ι-

π'ΐη εΓυεΪ8 βαηςυίηο βΐηχΊβδεΙ'".

ΙΓκ- ϊχίΐιπ· ιιιΐ ΐοπροΐΊΐιιι ηι1ιηίηί$ΐΓαηι1»ιη ρΐεηί-

Ιϋιΐίιιοιιι ίκίνι'ΐιίΐ, ΐ|ΐιιπιι:ιιΙιιιιιι!:ιιιι Λ1)Γί)Ιΐηιηο ι:,<·-

ΐοπδφίο βαιιοΐίβ (1;·1;ι Γ^ΟΒ επαΐ, οΐ ίιι ίρβο ίηδίαιι-

Γ:ΙΠ:.Ι οηιπϊα, :ιι; νείυΐ ίη βυιηιηαιη ιοίι-ηνΐ, <|ΐια:
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τι) άνο·/{] του θεού · άποκατήλλαξΐ Α '"χα". Εχθρα εν

δ* εν τω σώματι της σαρκδ,· αϋτοΰ, δι' αυτού ποιήσας

τλ αμφότερα εν. ΤΙ1λθε γαρ ή είρήνηήμών, κα\ τδ

μίσότοιχον του φραγμού λύσας,τήν ΙχΟραν εν τΐ)

σαρκΐ αυτού , τδν νέμον των εντολών εν δόγμασι

κατάργησα;, Γνα τους δύο κτίση εν έαυτώ ε!ς 5να

καινδν ανθρωπον. Είναι δϊ τα ϊθνη σύσσωμα κα\

συμμέτοχα κα>. συγχληρονόμ* της επαγγελίας έκέ-

λευσεν ειπών · Δεύτε πρύς με, πάπες οΐ χοχιόητες

χαί Χ8?ορτισ·μένοι, χάγία άναχαύσω υμάς. Τοίνυν

εν ψ εγώ ήσθένουν δια της σαρκδς, απεστάλη μοι ό

Σωτήρ εν όμοιώματι σαρκδς αμαρτίας οικονομία·;

τοιαύτην πληρών, Γνα με δουλεία; έξαγοράιη, ϊνα

με φθοράς, Γνα με θανάτου· καΐ έγένετό μοι δι-

χαιοσύ*·η, χαί άγιασμίς, χαί άχοΛύτρωσις. Δι

καιοσύνη μεν, δ:ά πίστεως αυτού άμαρτίαν λύσας ·

άγιασμδς, δι' ύδατος κα\ πνεύματος καΐ εν (ίήματι

αυτού έλευΟερώσας · απολύτρωσες δε, τδ αΤμα αυτού

λΰτρον αμνού αληθούς υπέρ εμού έαυτδν παρόδους,

Ιλαστήριον καθάρσεως κόσμου, καταλλαγής απάντων

ουρανού κα\ γης · μυστήριον Ά άπόκρυφον πρδ των

αϊώνων κα\ γενεών πληρών καιροΐς τοις διωρισμέ-

νοις. Ό αϋτδς μετασχηματίσει το σώμα της τα-

πεινώσεως ημών, είς τύ γενέσθαι σύμμορρον της

δόξης αυτόν, χατά ΓΙ;>· ενέργεια»· του δύνασΟαι

χαί νποτάζαι αύτφ τι'ι .πάντα· ότι έ*· αί·τψ χατ-

οιχει ΧΟΛ· τύ π.ΐι'ιρωμα Γ//ς Οεύτητος σωμα-

ΐιχώς.

Γ. Το δοχεϊον τοίνυν της σοφία; και τη; Οϊίτητος Ο

4 Χρίστος μεσιτεύων, κα\ χαταλλάσσων τα πάντα

θίώ Ιν αΰτώ, μη λογιζόμενος άμαρτίαν, απόκρυφα

μυστήρια πληρών, πίστει διαθήκη; αϋτοΰ της προ-

«ττηγγελμένη; ύπδ του νόμου κα\ των προφητών,

Τ1»ς θεού κηρυσσόμενος , υίος Δα6\ο λεγόμενος.

"Αμφω γαρ θεδς κα\ 4νθρο;πο;, μειίτης θεού κα\

ανθρώπων, αληθινός οίκος θεού, ίεράτευμα αγιον,

Πνεύματος δοτήρ, του άναγεννώντο; χ.α\ ανακαινίζον

τας αύθις τα πάντα τω θεώ. Καΐ ό \όγος σΐφξ

έϊ-έΐετο, χαί ίσκιωσε»· έτ ήμ'ΐΓ, χαί είδαμε*

τί\Γ Κύζαν αύτοΰ, ύς ίόζαν ΜοΓογει·οΐ·ς παρά

ίΐατρός. Ό ύετδς δίνδρεσι και φυτοϊς συμφυσιού-

μ;νος σώμα απεργάζεται , κα\ τον καΟ' ομοιότητα

καρπον ίκαηον · και εν μεν τϊ] έλα!^ι ελαιον πΐον

δΐιιιΐ, 30 ΙΟΓΓΒ ' : βίβιιίιιι ροπ ϊΐΐηιιι ΟΓΪ

ρηΐίειιΐΐηιη ϋίδβοιοίο (|ΐιχιΐ3ΐιι Γ ι ίιιίιιιίι-ίΐία Γιιβι·3ΐ;

€ΗΓΪ5ΐυ$ νει-ο ίη εοΓροΓο ε3Γΐιεΐ]ΐιο 8ΐΐ3 ίιι βΓαίι.ιιη

εοηοοΓΟ'ί.ιηιηυο ΓΟδίίΐιιίΙ, ευιη ρ?ι· 8050 ιιιιυιη 3ΐιιΙ>ο

Γϋοϊβδοΐ. Υ(·ιιί( ειιίηι ρι\ ηοδΐΓ3, εΐ ίιιΙθΓ]ηοΐιιιη

ιηβοεπχ δβρίυιη, δίιιπιΐΐαίοπι νίϋεΐίοοΐ οιηποι», ίιι

$113 ΟΜΠϋ' ι'Ιι;·ΐίϊΙ , 30 ρΓΧΟιφΙΟΠΙΙ» Ιι·;;ι'ΐ:ι 51ΙΪ9

(1οξ!ΐιαΐίϋιΐ8 :ιίιι.Ιι·\ίι, υΐ 3ΐ»1)θ8 ίιι 8είρ$ο ευηκίοιη

ι» ηονιιηι Ιιοιιιίηοη εοιηροηεΓΟΙ *. Οοιίοδ νοι·ο ίη

ίϋειη εορρυδ τηβΙβδεεΓε, ΒΟ ρΓοιιιΙββηπιιη ΐ)ΐΐ3 ρ3ΐ·-

ΐίι·Ι|:<·< ϋΐ ΙΐΧΓβοΌδ 0550 ]ΐΙ88ΪΙ ΙΓ)$

ι/"·, οιιιιιε» ηιιί ΙαΙ>οι·αΐί$ ει

/ίΐίαιη νοι '. \%\1\ΐΐ ουηι ο^ο οηι·ηο ίηιΐιοοίΐΐϋδ ι

δθΓΥ:)ΙΟΓ :ΐ(Ι ΐιΐι' 51)1) 03ΓΙ1Ϊ5 ρ -π·,·! Ι >|ιι·ι !Γ 11Η85ΙΙ5

ο$ΐ '·, (]ΐιί Ιιιΐυιη 1>οο ιιεςοίίιιιη οοηΓιι-εΓεΙ, ιιΐ ηιο ;»

β Μ·Ι ν:1ι;(ι·, 3 ΟΟΓΓΙίρΙοΙα, (![ η ιηηΐΊΟ ι ι·ιΙπ/κ·|·,·1 : 90

πιι 'ιϊ ΪΙΙο ίιιι,ι'Ίι,ι, $αηαϊβ€αΙίο αο ταάαιιμίία Ι'ιιειιιι

(ίί ·'·. .Ιιι-Ιι(ι ι (|ΜΪι!ι·ΐίΐ, ι]ΐιιΐιϊ ρεΐ· Ιίι!.·;,ι δΐΐαΐ» (ΜΤ-

ειιΐιιιη (Ιίίδοΐνίι ; ςαηοΐίΐίοαίίυ, ιριοιΐ ρ'ΐ- 3ΐ|ΐΐ3ΐη,

οι δρίπΐιιιη, 30 Μ·Ι ίιιι ΜΙΙ) ίη Ιί1)υι·1ΐ1ειη 35δοηιίΐ ;

ΙΓ.ΙΓΓ.:(Ι|]ΙΙ (1οηί([ΙΙ6, ι)ΐ:ι>ι| $(:ίρδ)1ΐη, 30 νι'ΓΪ :ιμιιί

Μΐιιμιιίιιι'ΐιι, 1)00 051 51)ϋ[ΐ), III ΟίίρΚίϋ ΙΙ10Ϊ |ΐ|·ι·1:ΐ)ΐ!ΐ

οϋιΐιΙοΐΊΐ : ρκιαιίυιη, ιριο οΐ ιιιυηιΐυβ ΓεριΐΓ^π(ΐ)5, οΐ

υιηηία οοείο Ιοπ·3(|υο ι·εοοηοί1)3ΐ3 βπηί, (Ιιιπι ιην-

(-Ι.ΊΙΜΙΙΙ ;ιιιΐι· $χου!α 30 ςειιο·3ΐίοιιο8 οοουΐΐιιιιι

εοηβΐίΐιιΐίδ· ΐειιψθΓί1ιυ$ ίηιρίονίι ° ; ίϋειη ΤΟΙΌ

1>·αη![οι·ιιιαΙ>ίΐ Γοι·ρα$ ΙιαιίιϊΙίΐαΐΪ! ιια$ΐΓ(κ ; αϊ ΟΙΗ-

(οηαβ $ϊί {/Ιυτίίρ. ϊρίίΗΐ, >..'< !Γ,ι:<Ηΐ>ι ορα'αΐϊοιιαιι, ιι/

ροίίίί ιιώ^ϊαη ίίΐιϊ οιιιιιια '. ()ιι.,ιιίύΐιι ϊ« ίριο Αα-

ύίΐβΐ ΟΙίΙΙΐΊΐ ι·!ιΊΐίΐΗ:/ι' ι! ,ηαί ;:!!/,·. '.

III. (,ίιιιΐΓΪι-ι :ι δ::ρΐοηΐί»! ίΐΐιιιΐ ηο ύίνίηίΐίΐΐΐβ Γ. -

ι ΐ'ρΐ.ΐΓΐιΐιιηι (Ίϋ'ΐ-.πΐΝ ηιεϋίηΙΟΓ, βΐ οηιηία πι 8ϋ^^

ειιιη Οοο Γεοοΐ)εί)ί:ιη3, ιιε(]ΐι^ρεεεαΐιιηι ίηιριιΐηιυ ·,

3ΐ1 εχίιυιη 3Π·ίΐηα ιιΐ)·8ΐει\η ροπίιιοοιιβ , Ιοϊίαιιιειιΐί

8ΐ>ϊ Πϋο , ηιιοϋ 3 Ιε^ο εΐ ρρορίιοΐίδ Ο5ΐι·η$υιη :ΙΙ.ΙΓ.»

Γυοιαΐ, Οοί, ίιιψιαιιι, ίΐΐο Κίΐίιιβ ρΓΧ<1ίοηΐιι$ , :ιο

0;ινί(1Ϊ8 3ρρεΙΐ3ΐιΐδ εδί Ιϊΐίιιβ. δι ηυίιΐοη) ιιΙπιιηΐ|ΐιι:

Ι)ειΐδ «ι Ποηιο, Ι νί εΐ Ιιοιιιίηυηι ηιεϋίϊΐυρ Γιιίΐ '",

νεΓυιη Οοί ϋοιιΓιοίϋιιηι , $3εεηΙοΐίυιιι δαηείιιιη, δρί-

Γίΐ!Ι8 ΓΟ|;θΙ10Γ3ΙΙΐί5 30 Ι'. ο ίη5ΐ31ΙΓ»Ι)(Ϊ8 ιιΐι.ΐιί-ΐ Ι:ΐ)·£ί-

ΙΟΓ. \ ιΊΐ'ΐΊί' ΐΊΐίι,' ,ΊΙΪ,Ι Ι.;,ΊΚΓ,Ι αϊ , ιΊ Ιιαίΐίΐανίί ϊη

η·':'::, , ει ΐϊάίιιΐΗΐ (/Ιοιίαιη ()ΐιι , ΐαηφιαηι

{ ιιι.;ι·ιιίή α Ραΐτε11. Ι ι εηίηι ρΐιινία ευηι .

εο3ΐε$οεη$ 3ε κΐίΓρίΙχιβ , οορρυ$ εΙΓιείΐ , βΐ ιιηιιιιι-

(|!ΐΓΐικ|Μι· Ιι ΙΚΊΙΠΙΙ 3(1 ι1]));. , ΙΙΙΙιΙο 01 Ιυ5 €51, Μίΐιίΐί-
Γ -- Γ, ,ι η

γίνεται, προσλαμβανόμενος προς αυτής τδ ουσιώδες· υ Ιιιϋί)ΐοιιι ρι·θ()ιιοίΙ , ίιι οΐ ίιι οϋνβ, 3ϋ ε^υ5 ιιηΐιΐΓ3ΐιι

ίν δ' άμπέλω οίνος ηδύς χροΐζεται· εν 6ε συκη σϋκον

γλυκαίνεται · εν δε έκά ιτ<;> των σπερμάτων πρδ; τδ

είδος αυτού αΰξει φυήν · ούτως, οΐμαι, ό Λόγος του

Ηεού 4ν Μαρία σαρξ έγένετο , κα\ εν σπέρματι

Αβραάμ άνθρωπος εύρίσκετο, κατά την έπαγγελίαν.

Εΐ'ρήχαμεΓ γαρ Μεσσίαν, εν ξγραψ-ε ΜωϋσΤις.

Ως δί Μωϋιης ϊφη · Καταΰι\τω ως νετύς τύ άχό-

φίΐεγμά μου, χαί ως σταγοΓες στά&νσαι επί τϊ\η

ΐής ' ή, Καιαδήτω ως δρόσος έ.τί ΛΟΑον. "Εριον

«οίνυν δϊχόμενον την δρόσον αυςει πόκου γονήν. Γη

εΐ 8υ1)$ΐαηΙΪ3πι ;><Ι]>ιιιιΊιιιιι , ρίιι^υε οίοιιπι

ίιι νίΐε 5ΐΐ3νΪ88ίιηί ίη νίηί ιριηΓιίαίειη εοΙοΓθΐιι<)ΐιο

1)·;ιΙΐΜ·:ιΙ ; πι βοΐΐδ 3Γΐ)ΟΓΟ ιΙιιΙΐΊ^^ίιιιη Πουϊ 83ρθΓ6

ΐΓΐιιρΓπ·ΐΐϋ·; εΐ ίη ιρίιιΐίΐιι-ι $βι)ΐίηο ιιιιΙιΐΓΐπϋ ίρκίιιβ

3ΐΙ Γοιΐ8εΐ)ΐ3ΐιεα οιφιβηιιε ΓοΓηιχ ΊιιεΓειηεηΐ3 ροΓ(1ιι-

ΓΙΙ! : )Ι:ι ΥθΓΐ)ΙΙΠΙ, ορίπΟΓ, Οβί ίη Μ3ΓΪ3 03ΓΟ |;ιι Ιιι,ιι

081 , 1-1 ίΐΐ Α1)ΓΗΐΐ3Π)ί 81'ΐΓρθ ΙίΟΙΙιΟ ΟΧ ρΠΙΙΙ)ΐ$£Ϊ Π(Ιθ

ΓοροΓίιΐδ «5ΐ. ΙηναιΊιιιιΐί εηίηι, ϊηηιιίΐ, ίΐι'ίΐίαηι,ηααιι

Μ ι ,';ι..ι( Λίοι/5ίί ". Ιϋοιη ΥΟΓΟ Μθ)·5θδ : Οαπικίαΐ,

Μ< ρΐανία εΐοηιιίαιη ηκιιιιι , ει Ιαιιιμιαηι <,?<!(<>·

• Ερ!ιε«. ι. >0. ' Ερίιοβ, ιι, !*.!.>. 3 Μ»11ίι. χι, 2Ϊ.

20 ϊ;;<] Τ Πιίΐ. ιι:, 21. " ΟυΙ. ιι, 'Λ » II ϋοι. ν, Ρ.

· Κοηι. \πι. 5. ' Ι ΟΟΓ. ι, 30. · Γοΐοϋβ. ?.

" Ι Τίιη. ιι, Γ·. " Ιοαη. ι, 14. " ίΐίϊιΐ. ίϋ.
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$ίι'//«ιι<β» ΐη (ίΓΓαιη ι. Υεΐ : Οίί€(ηιΙαΙ ίκνΐ τυ& ίη Α δε, δεχόμενη τον ελπίδος γεωργών ΰίΛν, αΰξ;ι καρ-

πδν το δΐχίίΐΟαι " πρόσταγματι Δεσπότου, Ίΐροσίι-

δούσα την φύσιν προΟύμως · τω δε 1β λαμβάνειν παρ*

αυτού ΐΓ/.έον Ιχει σπουδήν. Οϋτω δη κα\ Παρθένος

Μαρία, Καΐά τΐ γτώσομαι τοντο, φησ'ιν, ότι ΐσται

μοι ; ήκουτε · Πνεύμα Κυρίου [έαε,ΐεύσεται] επί σε,

χαΐ δύναμις Υψίστου επισκιάσει σοι· διύ καϊ τύ

γεννώμίνον ε» σον άγιον Ιστοί, χαΐ Τίύς Ύψι

στου χΛηΟήσεται. Χριστδς εν άγγέλω λαλεί· άνα-

πλάττει δε εαυτόν ίν τ|| εαυτού πλάσει ο Δεσπότης,

• ΒούΛου Λαβών.

15 ΓθΓΠ)3-

ί·ΐ!Ιιι.ϊ *. 1.311α 'ιΐιΐφκ; πιινιιι οχοίρίοιίδ ΙΊ-ΐιιιιι

890 νιΊΙοπδ. Τεττα νβΐιιΐ φίοιικίιιηι βρει πιΐίοι πιι,

ϋΐ ;ιΐίΐϊ,Όΐ;ιιη ρΐυνίαιιι οχεΐρ'ιεηδ, Ι'πκΊιιιιι 3(1 ιιιαίιι-

πΐιιίοιη ριτιΐιιπί, οηφίο ρίτΓιι.ι;» εχ ΐιιιρεπο Ουιιιίιιί

ικιΐιΐϊβίεδ Γπιμί'ίί ρΓοιηρίο ,ΊΓ Ιίΐιειιίερ ειιιίιΐίΐ, εΐ .ιΐι

βοιίβιη πΐΓ8ΐΐ8 «οαρίακΓι ω:ι]οπ ϋο$ΐι]επη Ι,ΊΙΓΙΙΙΓ.

8ίο βΐ Μβπα ΥϊΓβΟ ειιιυ ίΙ;ι Γβ8ροηϋί&8ϋΙ: Ιΐηιΐε,

ϊιΐφΐϊΐ , ϊ<ιιιηι>χ<·<ιιιι ιιιίΐι'ι πΐιιά α<//Ί(<Ηΐ·»ιη? ,ΊΐιιΙϋΙ :

Κρίτίΐαί Οοιιιίιιί ίη Ιέ (ίααιιάεΐ , εΐ νίτΐιιι Λίιίκίιηί

οΙ>ιιιιιΙ>ηιΙ>ίΙ ιέ ; ίιΐΰ ι/ηι·. εΐ ηποά ηαιεείιΐΓ εχ Ιέ

,Μίΐκ-ίκΐΗ ι·π"< , ι·( Ι·"ιΙίιι·ί Αΐιίαϊιηί Γυαιίιίΐιιτ '. ΟΐΓΪ$ΐιΐ8 ΐη ϋη^είο 1υΐ|ΐΓι(ιιν , ε( ιη ϊΐιϊ

ΐίοηε 8εηΐΕΐϊρ5ΐιιη 1)οιιι!ηιΐ8 εΐΐίιι^ίΐ, ιεηι'ι [οτηιαιη ϊηάικηι *.

€α;:επιιη Μαι·ΐα Υβι-ΐιυηι Οβϊ ««1 κβηβΓ3ΐϊοηεπι Καϊ Μαρία μεν άνιμδται τδν Λόγον είς σύλληψιν,

νείιιΐ ΐεπ-3 ρΐυνΐαηι ΙιαιίΓίΐ εΐ ;ιΐΐι·,·ιΙιίι : Οευβ τεηο ρ ως ύετδν ή γη · εαυτόν δε χαρπδν αγιον άποδείκνυσι,

£οηεΙυιιι 8088 ΓΓυοΙιιιιι πι ιπυΓίαΙΊ ικιΐιιι-.ι ΰβρεβδεηιΐι προσλαμβανόμενος θνητού φύσιν. Οδτος ην εξ αύ-

ϋύΐηοιΐ3ΐΓ3ΐ. ΕΓ^Ο Ιιίε εχ ΐ!ΐ3 Ιεπ·* ίηκΙαΓ 30 νεί- της άνιμώσης, ως γΐ) κα\ ποχάς, δ της αληθούς

ελπίδος χαρπδς άγίοις ίν προσδοκία· χαθώς Ελισά

βετ ϊλεγεν ΕύΛογημένη συ εν γυναιξί, χαϊ εί'Λο-

γημέτος ό καρίίός της κοιΛίας σου ' 8 προσελά-

6ετο εξ ανθρωπότητας, παθών απαθής ων δ Λίγος.

Ούτος ό άρτος ύ ζίάν, ό χαταβάς έζ ουρανού, χα\

ζωην διδούς. Ούτος δ της αληθούς έλα(ας καρπδς, τδ

Ιλαιον της χρίσεως χα\ της συνθέσεως, δν προετύ-

ε$1 ΥΟΓ,Ι: 8θ1ϊι1χ(]υε 8ρεϊ

Γπκ:ΐιιχ , εΐ 3 53πα(ί$ εχβρβεΐαΐυβ. Οιιεπΐ3ΐ1ιτ)θ(1υηι

£Η$ιιΙ)εΐΙΐ3 (Ιΐχίΐ : Β,-ηεάίοΐα Ιιι ΐιιίετ ηΐΗΐΐετει, ΐί 1>ί-

ιΐι'ίΐίηιι,ϊ /'^1ι^ίΜ5 ΐ'οιίι·» ΐιιί '. Ηηε 3>ιΐοηι οηιιιβ οχ

1ΐ(ΐ:ιι;Ιιι.ί εοηιΐίΐϊοηο :κ· ΙΙϋΙΠΓΜ ΐη 8ε80 ΙΓ3Π8ΐΐΐ1ίΙ

ΥυιΊιΐιΐιι ϋΐιΐίΐ , φίοιί εχρβΓ$ βΐΐοηυΐ ρ388ΪοηΪ8 ρεΓ-

ρείί νοίιιΐΐ. ///« «1 ραηίι ίΐΐί π'ΐ'«5 , φιί άε ί«/ο

", 30 νΐίβηϊ πΐφΐ;ιΓπΙ. ΙΙΐο 051 ΥΟΓΕΒ Γΐ'ϋ- ΓΜΊί Μωϋσής. Οίτος ή αληθινή ίμπελος, ϊ(ν γεωρ-

υΐε* , ιιιιαίοπ'ιβ εΐ εοιιιρο$ίΙϊοηΪ3 οίειιπι ΐΐΐυϋ, γεί μόνος χ.α\ ό Πατήρ, (ίίτρυν χαράς γεννήσας" ήμΐν.

ςιιοιΐ Μθ|8ε3 βρβεϊβ φΐιιιΐ.ιιιι ;ιιΙιιιιι1)ΐ·:ινίΐ '. Ιιίειπ Ούτος το ϋίωρ τδ ζών, 3 δίψων Ανθρωπος λαβών, ου

Τ6Γ» ΤΪΙΪ8 εβί, φ^^Iη 8θΙιΐ8 ΡαΐεΓ εοΠΐ 8, ΐ|ΐιί Ι;ι;1ϊη;ι: διψήσει πάλιν άλλ' Εστίν εν τϊ) χοιλ£$ αυτοί άλλόμε-

ΐιοΙι'ΐΝ ιιναηι ρΓθ3«!ΐιυίΙ. Πιο εδί 3ΐ|ΐι» ίΙΙα ν'ινη, <]ΐΐ3ΐη νον είς ζωήν αϊώνιον. Εκ τούτου λαβόντες μετέϊωκαν

&ίΙίειΐ8 Ιιοιηυ οαιη 1)ΊΙει·ίΐ , ηοη δίΐΐεΐ 3ηιρΙίιι$; δε^Ι Ο οΐ νέοι·γεωργο\ είς τδν κόσμον παλαιο\ δί γεοίργοί

εξήραν, χαΐ Ιφθειραν δ;ά άπιστϊαν. Αΐματι μεν εαυ

τού αγιάζει τα Ι3νη · Πνεύματι δε άϊδίω " άγει τους

κλητοΰς εϊς ουρανούς. "Οσοι γούν Πνεύματι αΰτοϋ

άγονται, αΰτο'ι ζώσι Θεώ. "Οσοι δε μη, Ιτι Οανάτω

λελογισμένοι είσ\, ψυχικοί ήτοι σαρκικοί ούτοι χα-

λούνται. Τοίνυν αθετεί τα έργα της σαρκδς, 4χύ-

ρωμα οδσης αμαρτίας· νεκροί δ» τα μέλη του θα

νάτου δια της χάριτος αυτού. Λαβείν δε Πνεύμα

άγιον δ ουκ εΓχομεν προστάσσει, τδ ζωοποιοΰν έμέτδ

πάλαι τεθνηκότα· όπερ μη λαβών τεθνήςομαι. Δίχ«

γαρ Πνεύματος αυτού π3ς νεκρός. ΕΙ τοίνντ τύ

Πνεύμα αυτού εν ήμΐν, ό έγΐΐρας αΰτίν εχ, ?ε-

ζαοχοιι\σει τα θνητά σώματα ι\μων δια τυϋ

Πνεύματος αΰτοϋ εν ί^ιΐν. Άλλ',

ίη €]ιΐ8 νεηΐΓβ ρεΓηοηο,Ι 83'ίυιι$ ίη νίΐ.ιιη

ηαιη '. Αο Ιιοο ηονί 3ρΓκ·ο!« ρΓορη^ΐηβηι οαρΐεηίοϊ

Ιοίο οι·1)β χρ;ΐΓδΐ.·πιΐιΐ. ΥεΙοΓε» 3υΐριη ευΙΐοΓεβ βνιιΐ-

83ΐη ϊΐιαρίο ρι.·ι·Ιί(ΙΊ:« ρΓοΠίβηνηηΙ. ΙΙΙο ςεηΐεδ &ιιο

(ΊΊΐηΐΊ' £:ιηεΐί(ίθ3ΐ; ίΐΐε ρει· δρϊήΐυιη 53ΐιε1υηι ηυο8

νοοβνΐΐ βύ Γοςιιυιη εοοίεδίβ ρεπίϋοίΐ. δβηβ (|ΐιϊι·ιιιι-

ςυε ΐρδΐιΐδ 3£ΐιηΐΐ!Γ δρΪΓΪΙυ '", ΙΚ·:ι ΐρςΐ νίνιιιιΐ. Ουϊ-

(·ιπΐ']!ΐε νι'Κ) ηοη ;ΐ"ΐπιΐιιι· , ηιοπΐ βιΐΐιυε 311πΙ)ΐιΓι

αηίιηβίεβ, νεί ο;ιπι;<1ΐ'8 ροιίιΐδ αρρείΐιιηΐυτ. 1'ΓΐήικΙο

»:;ιπΓΐδ είδΐϊη^ιιΐΐ οροΓ3 , (|ΐι;ρ. ιιιιιηίηιοηΐιιιη φαο(1-

<Ι;ιπι ε$1 [ΐοΐ'θ;ιΐϊ ; εΐ ηΐϋΐηΙ)Γ3 ηιοι(ΐ$ δΐια §Γ31ΐα

πιιΐΓΐϊΙίοιιΐ. Ιιίβηι 3βαΐρεΓε δριπίηηι κ;ιικ·ΐιιιιι, ηιιο

(·ιΐΓο1)ηιηιΐ3 , ίιηροΓ3ΐ: ηιιϊ ηιο ρΓΪϋεηι εηεείυιη Γβ-

τοοβνΐΐ 3(1 νϊίαιη : φαειη ηΐδΐ τοοερβίΌ, δαίίίηϋε ηιο-

ΓΪΪΡ. Νβιιι 3ΐ)δ<ιυβ ε^ιι8 δρίτίΐυ (ΐαίΐίΐιοί βδΐ ιηοιΊυιΐϊ. '' οΐμαι, άμφί-ερα κατοικεί εν τψ διχαίω, 4 Χριιτδς

()ιω<1 ίϊ Βρίτίιν» ι']Η:, ΐη ηούίι αϊ , ηαί εx^^Iαν^ι χα\ τδ Πνεύμα αϋτοΰ.

ϊίίκιιι α ιιιιιιΊιιΊ», ΐίϊ/ι/ί·<ιΙ>ίι ιηοΓίαΙία εοΓροΓα ηο$ιι·α ρβί ίιιΐιαύίΐαηίειη 8ρίήΐαηι ·']>ια ίη ηυΐήί ". \ π ιιιιι

ηηιΐιο ΐη ]>ΐδΙΛ|891 "ι ορίιιοΓ , 1ι;ι1>ιΐ.πιΐ, Οΐιΐ'ΐδίυδ ε]υ$(|υβ !

IV. .!;ιιιι Υ6ΓΟ ευηι Ώιπβΐιΐδ 3 ΡαίΓε ρρυΓεεΙυδ,

[>ΐ!ΐΐ5 νίϋεΐΐοβΐ 3 1>ι:ο ΟΓβϋβΙυΓ, ε( ϋεΐ δρΐηΐυδ 3

€1ιι·ΐδΐο , ιιιρηίε ιρΓι :ι1ι υΐτοφίε ρροεεϋίΐ, Μ φίοιΐ

ϋηι-ίδΐιΐδ ΐρ^ε Ιεδΐ3ΐυΓ : (ί/ιί α Ραίνε ρτοοεάίΐ ", ϊη-

φ.ιί(, (Ί : ΙίΊί άε ιηεο αοώμίει !?· : οιιηφίε ΟΐΓί^Ιυδ ο

ι ϊι ιι 53ΐιεΙο ιΐ3ΐιΐ8 δίΐ ί (ίιηιιΐ ειιίιη ίη ίρία είΐ, ιΐύ

; ιαηείο ιιαηιιη είΐ , ιιΐ 3ΐιςεΙί νϋΐΊ>ίβ υΐβπ ' λ ;

Δ'. Ει δε Χριστδς εκ του Πατρός πιστεύεται θεός

εκ θεού, και τι) Πνεύμα αυτού εκ του Χριστοί, ε!

παρ' αμφοτέρων, ως φησιν ό Χρίστος, "Ο παψά. του

Πατρίς εκπορεύεται· χαΐ , Οδτος έχ ζον εμού

Λι\ψεται· ό δε Χρίστος εκ Πνεύματος αγίου · Τύ γαρ

εν αντ^, φησ'ιν, έχ Πνεύματος άγΙον , αγγέλου

φωνή· ιυνίω τδ λυτρούμενόν με μυστήριον,

1 ΟβιιΙ. χτχιι. 2. ' ΡββΙ. ι,χχι, 6. ' ίιιο. ι. 34 5ηΐ|. » ΡΙΓιΙΐρ. ιι, 7. · Ι.ιιο. ι, 42. ' ίοηη. νι, 51.

' ΕχοίΙ. χχχ, 25. ' )03Π. χν, 1. » ;ο3η ιν, 13. '· Κοπι. νπι, 11. " ί!)ί(Ι. II. " ίοηιι. χν, £0.

»· ίο;ιιι. χνι, Ιϊ, 15. " Μαΐΐΐι. ι. 20. '· Ρ. τψ ίέχ. '· ί\ του δί\ " ί. γίννήιαια. '· Γ. αγίφ.
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ακοή μανή, φ'.λίι τί] πρδς τδν έλβόντα πρ'-ς έμέ. Α ηψδίεπιιηι ίΐΐιιιΐ , ρεί' φΐοϋ $ιηη ππΐιιηρίιυ , Γιιΐβ

Έαυτδν γαρ ό θιδς γινώσκει, έαυτδν Χριστδς κη

ρύττει, έαυτδ τδ Πνεύμα τδ αγιον δήλοι τοις άξιοι;.

Εν ΓραφαΙς δε έγίαις Τριάς ήμϊν καταγγέλλεται

κα\ πιστεύετϊΐ, άπεριέργως, άφιλονείκως1, συνθη

μάτων άκοαΐς. Εκ πίστεως δε αυτής ή σωτηρία της

χάριτος · εκ πίστεως ή δικαιοσύνη χωρίς έργων νό

μου γέγραπται, εξ ακοής πίστεως τδ Πνεύμα του

Χριστού ΣίδοσΟαι · τοις σωζομένοις. Πίστις οε ή

Καθόλου κηρύκων φωναΐς αυτή σημαίνεται, ως Ιγωγε

οΐμαι,κατηχού μένος εκ Γραφών, τρία άγια, τρία συν

άγια, τρία υπαρκτά, τρία συνύπαρκτα, τρία §μμορ-

φα, τρία σύμμορφα, τρία ενεργά, τρία συνίργά, τρία

ινυπόστατα, τρία συνυπόσταΐα βλλήλοις συνόντα.

Τριάς αύτη αγία καλείται, τρία δντα, μία συμφω

νία, μία Οεότης της αυτής δυνάμεως, της αυτής Οπό- " ίϊΐϋΐιΐ 8;ΐιιεΐ3 ; Ιτιά εχδίδίειιΐίη, Ιπ3 βίιιιιιΐ εχδίδίειι-

:αφΐ<; ααιίίΐιι ιΙιιηΐαχ.ιΐ ίιιΐβΐΐί^ο , Ιυιιι βιιιυι-ε Γΐ·μ:«

ίΐΐιιιιι 3ε ΙΐΓΐιι·νο!πιΐί;ι, ιμιί 3ϋ ιηε ιΐ'-,φχ:· (Ιοδοοικίίι.

Ι)Ι.·ΙΙΝ ΐ-'ΐιίΐιι 8εί|)δΐιηι εοςηοδείΐ , Οιπδΐυβ «εδε ρι·;ι·-

<1ί(·;ιΙ , δρί|·ίΐΙΙ8 83ΙΗ·ΙΐΙ8 ιΙι'ΙΜφΙΙ' Μ'φΜΙΙΙΙ ίίδ Ι1Ι1Ϊ

ιΐίμιιί 8ΐιιιΙ, οδίειιϋίΐ. ΡΟΙΊΌ «ϋεΐ'ίδ ίη ϋΐΐεπδ ηιιη-

Ιί;ιΙ:ι ποίίίϋ ("-1, ίίιΐί'ΐφκ', ηΟδίΓΧ ρΓΟρΟδίΐα ΊΊΊπίΙιικ,

ίη ΐ]ΐι;ι ιιΊΙΓιΙ ευποδίπη εδί , εοιιΐιϋΐΐίοδυΐη ιιίΐιίΐ,

(|ΐι;ιιιι εχ ;ιιι<Ιίι» Ιεδ86Γ3 Κ)·πι1>ο1ο<]ΐιε ιΓκΓιι:ί. Οιιίρρο

εχ ίρ83 Ιίιΐι- -Γ:ΙΙΪ.Ι: βαΐϋδ, εχ Γιιΐε ]ιΐδΐί(ί3, ι·ίΐι·;ι Ιοβίβ

ορι.-Γϋ, υΐί Μ/πρΙιιιη ΐ',Λΐ ", εχ Πϋβί , ίηφΐ;ιιιι, ίιιιιϋΐιι

ϋβ ηιιί δ:ιΙιιΐι:ιιι οΐιΐίιιοηΐ, δρίπΐυδ ΟΙιπδΐί εοηε«<1ί-

ΙΙΙΓ. ΓιΗοππιι (|ΐι;ιιιίιπιι ε δεπρΐιιι·3ΐ·ιιιη (Ιίίο'φΐιιι,ι

]υ<ϋθΛΓ8 ροίδίπη , ςοηοΐ'βΐίβ ίΐΐβ Ιίϋεβ ΙΙΠΙΤΟΙΗΙΙΙΙ

νθΓΪΐ)ΐι$ (1εεΐ3Γ3ΐιιι· ε]ιΐδηιοι1ί : Ιπα εδδε δηηοΐ». (ρία

ο-τάσεω;· όμοία εξ 6μοίου, ισότητα χάριτο; της αυ

τή; χάριτος εργάζεται, Πατρδς κ«\ Υίοΰ, Χ3.\ αγίου

Πνεύματος. Τδ δε πώς, αυτοί; απολείπεται διδά-

βκειν. Ούδε)ς οΐδε τύ* Πατέρα εΐ μη ό Τίύς, ουδέ

τύ*· ΥΊύτ, βί /<ή ό Πατήρ, καϊ φ ει»· ο Τΐύς άχο-

χαΛύχτει. Αποκαλύπτει ί; οιά Πνεύματος Αγίου.

Ούχούν τρία ταύτ* δντα, ή εξ «ύτοΰ. Ι) παρ' βΰτοΰ,

ή πρδς αύτδν, έκάστω άξίως νοούμενα, καθώς έαυτά

Αποκαλύπτει, φως, πυρ, πνεύμα, κα\ Ιλλαις, οΐμαι,

έράσει>)ν όμοιώσεσι , καθώς άξιος ό διακονούμενος

άνθρωπο;. Αϋτδς τοίνυν ό θεδς ό εν αρχή ειπών ·

Γεντ\0)\τω νώς, καϊ έγέΓετο φως, τδ όρώμενον ,

βϋτδς ό φώτισα; ήμά; το φως ίδιΐν τδ άληΟινδν, τδ

^αχτίζαν χάττα ά*0ρω.τον έρχιΐμεΐ'ο* εις τύτ ι

κύσμογ. ΈζαπύστειΛντ τύ φως σον, χαϊ τη*

ά.1ι\0ειά* σον, 6 Δαβίδ φηιιν · αυτός εστίν έ Κύ

ριος 6 εΙπών Έ* τοις έσχάταις ήμέραις ίζχεώ

όχύ τον Πνεύματος μον ί.τΐ αϊισαν σάρκα · καϊ

ιιρο^ιιτΐύσονσι* αϊ θυγατέρες αυτών, χαΐ οΐ νεα

νίσκοι αύτώτ οράσεις Κψοτται· τρία πρόσωπα

αγίας λειτουργία; δεικνϋς ήμΐν, υποστάσεως εξ ύπο-

στάσίω; ούσης τρίτης.

Ι'.ίΐΐίΐΐύ /«(·(·!« ΙΐΙΙΙιΙΙ, 311 ΐ)3ΥΪΐΙ 7, Ι'! ΠΊΊΐΐΐΙιΊ» ίΗ ΙΗΙ.

(ία ; ΐιϊ;ι Γοπιΐίΐ ρηβιϋΐι, Ιΐ'ϊα Ι·:ΙΙΙΙΙ|ΙΊΙΙ Γοπιιαηι Ιια-

1>ι·ηΐία ; ΐπ;ι εΙΓιοαοία , ΐπα βϊιηυΐ εΙΓιείεηΐία ; ΐιί.ι

5ΐιΙ)8ίί>[ειιΐί3 , (Γΐ3 χίιιιιιΐ $ιι1)$Ί$ΐϋηΐί3 , εΐ ίηνίεβιη

<·ηη]ιιιΐ(·ΐ:ι. Αΐ(]ΐιε 63 ιίι-ιιιιιηι 8ϋηεΐ3 Τι·|ιΓιΐ38 ηρρεί-

Ιαίιιρ, ίη (|ΐι:ι ΐι·ί:ι βιιηΐ, $ει! ιιιιη ΐΐ'ίιιιιι εοιίϊεηβίο,

δίηιίΐίβ ε δίιιιίΐί, ηυα ;Γ<|ΐι;ι1ι:ιιι ι;ϊ·;ιΐϊ:ιιιι

οχ Γ.ΐιΐι'ΐιι ε(Γιείΐ μι·ηΐί;ι, Ρ»(Γί> ει Γίΐίί, :ιι δρίΓΪΙυ»

ΛΜΐΐΓΐΊ. Ουίηοιιι νεηο ρο88ΪΙ ίδίικί Ι'ιΐΊΊ, ίρδίδίηεΐ ίΐΐίΐ

ιΐοΐ'υιιιΐιπιι η·1ίιΐΐ|ΐιίΐιΐΓ. Λ'οιιο, ίιιςιιίΐ, ηονίΐ Ραΐτεηι

ηΐίί /'Ί/ιΉ.ν , ιΐι'ΐ/ιΐί' 1-ΊΙΊιιη;, αίιί ΙΊιΙα· , (Ι ΙΊΙΪ Ι"ιΙίιι$

ηνίΐαήι '·. Οικκΐ 18 ρ2Γ δρίπΐυη) κηικ-ΐιπιι τενεΐϊΐ.

Τπ3 ίμίΐιιΐ' 18(3 κιιιιΐ, :πι! εχ ίρδΟ , 3ΐιΙ :ι]> ίρ$ο, :ιιιΙ

3(1 φΜΐιιι , <|ΐιιΐ! ίη ιιιιηΐ]ΐιοΐ|ΐΐι;, ιιΐ ρ .ι Γ εδί, ίιιΙιΊΙί-

({ΐιιιΐιπ·, ρι-ουΐ βείρδβδ ρεΓδπηχ ίΐΐχ ύεε1.ΐΓ3ηΙ. Ιΐ3

εΐ Ιιιχ, ί&ιΐίδ, ΒρίΓίΐιΐδ, Γ:ιΊ(τ;η ιιιιϊ ΙΊ.·: ιιιιϊ ηδρεείΐ-

Ιιϋίιιιιι ηυιιιίιιίΐιιΐί 3ρρε1ΐ3ΐιΙιΐΓ, ριο ευ :κ· <]ΐιϊΠ1ιι·(

Ιιοηιίιπιηι (ϋ£ηιΐδ ε8ΐ, ευί Ιιοε οΐίΐείί ςεηιιβ ίηιρεη-

ιΐίΐιιΐ'. Οειιβ ί^ΊΐιΐΓ ίΐΐε, (|ΐΓι ίηίιίο ιΐϊχίΐ: Παΐ Ινχ, βί

(αοΐα ('.-,ί 3Βρεεΐ3ΐιΊΙΪ8 )1ΐ3 Ιιιχ" , ίρδε ε&Ι , φ Γι ;;>!

ΜΊΙΙΙΙΙ Ιυιιιεη ίιιΐυβηιΐυιη ηο1)ίϊ ίΐΐιιχίΐ, ηαοά ίΐΐιιαιί-

κβΐ οιιιηαη ΙιαίΗίηεηι τεηϊαιίαη ίη ΙΙΙΙΙΗΙ/ΗΙΜ *.

1ΙΙι· ίρκί' Οοιιιίηιΐ8 εδί , (|ΐιί ιΐίχϊΐ . Ιη ιιοιίαίιηϊι

892 'Ίι'ί"!.·! ι'ΙΐΉιιιΙΐΓ,η ιΐε Κρίήΐα αΐίβ ίη οηιηεηι ^α^ηε>η ; οΐ ρηιρίιείαίιηηΐ βΐία1 ιΙΙοτΆΗΐ, α

ΐίί ίριοταηι νίιίοηε* ΓΙ'.Ί-ΙΉΗΙ ". Αε ΐΐι·δ Γυηι-ΐίυιιίβ 83ει·χ ρει·8θΐΐ3δ ιιοϋίδ οβίεηϋίΐ, ειιιη ΐι:ι·ΐί;ι εχ Ιιν-

ρθ$138Ϊ ρπΙ(Ί!(Ιι|1 Ιΐ}·ρθδΙ»8ί$.

Ε'. Λέγω οδ>- Χριστύ* ΒιάχοΥΟ* γκγεγϊ\σθαι Β V. Ώίοο ϊ^ι'/κι· Οιήίΐηηι ικϊηίι/Γκηι [ιιϊία ΓΙ'ΙΤΗΙΜ-

ύχερ αληθείας θεον, είς τύ αΛϊ\ρώσαι

ζας εχαγγεΛίας. Συνδιακονεΐν ο! Πνεύμα τδ αγιον

«αρειλήφαμεν εκ θείων Γραφών οΰτως · Αποστέλλε

ται 4 Χριστδς άπδ Πατρδς, αποστέλλεται τδ Πνεύμα

τδ αγιον λαλίΐ εν άγιοι; Χριστδς, λαλεί τδ Πνεύμα

'Ά αγιον ίάται Χριστδς, ίαται τδ Πνεύμα τδ αγιον

αγιάζει Χριστδς, αγιάζει τδ Πνεύμα τδ αγιον

^αιττίζίΐ Χριστδς εν τω ονόματι αυτού , βαπτίζει

τδ Πνεύμα τδ αγιον. Οΰτως λέγουσιν α'ι Γραφαί'

ΆχοστεΛεΐς τύ ΪΙνενμά σον , χαΐ άναχαιτικίς

τύ χρόσωχο* της γης· δμοιον τψ λέγειν Έξ-

αχοστβΛκΐς τύ* Α,όγο* σου , χαΐ τήξει αυτά.

Αίΐτουργούιτω* δε α£τώ>, φησί, τφ Κνρΐφ, καϊ

ίίίίοΐίίί \>ΓΟ νΐήΐαΐΐ Οίί , «Ι ρτοηιίαα ^οηη>ι^^^ι '.

ΡθΓΓΟ ΚρίπίΜΙΙΙ δίΙΙΙΓίΙΙΜΙ ΙΙΠ3 ηΐίΐ)Ϊ8ΐΓ3Γϋ ε «ϋΗΊ'Ο-

νιιιιι Ι.ίΙιπ.ΐΊΐιιι 3υεΙθΓΪΐ3ΐε Ίΐ;ι (Ιίι-ίηιιΐδ : (',ΙΙΓΙΗΙΙΙΚ 3

Ρ;ιΐπ; ιιΓιΙΙίΐιπ· , ιιιίΐΐίΐιιι· ε( δρίΐ'ίΐυδ β3ηεΙιι$ ,

ϋΐιτίδΐιικ ίη βπηείίδ Ιο^ιιίΙϋΓ , ΙοςιιίΙιΐΓ εΐ δρΪΓίΐη$

53ηεΐΜ8, 83Π.11 ΟΙ)Γί8ΐυ3 , 8.1Π31 εΐ δρίπΐϋδ

«;ΐΙ1ΓΐίΙΊ''ΓΐΙ ΟίΓΙδίΗδ, ϋ3Ι1<ΊΐΙί< .Ίΐ ι'Ι δρΪΓΪΙΐΙδ ;

1)3ρΙΪΖ3ΐ 111 δυθ ΙΙΟΙΙΐίΐΙΟ (ΊπΊΝίΜϋ , 1)3ρΐί7.η( (Ί δρί-

ΓΪΙιι$ ββηείιΐδ. Λ<1 ευη) ιηοιίιηιι δθΓΪρ1ιΐΓ3 Ιοηυίΐιιτ :

Ειηίΐΐα 5/)ΐπίκιη /ιιιιηι, εΐ τεηοναίιΐί [αώεηι /ίΓΓίϋ"1.

Οιι'κΙ ίΐίίΐη εδί 3ΐ(]ΐιΟ ϊδΐυιΐ : ΕιηίΙΙίί ν<τΛιι»< ΐηΐίια,

(Ι Ιίΐ]αι{αοίει οα". Μίηίζίταηΐίύιΐ! (Ίη<ι<ιίι) ϊΐΐίι Οο-

ιηϊιιΐι, αε _μ']ιιιιαηΐίΙιιι* ιΙΊ.ΐ'ίι Ν/)/Γΐ/«.·ί ίαη(ΐΗ$ :

1 γρ. ά-ερίεργος

• Οβη. ι, 3. · *»'·

18

άφιλίνεικοί. * Γ.ΟΓ. δίοοται. * Κοηι. πι, 20; ΟηΙίΙ. ιι, 16. * Μηΐΐΐι. χι, 27.

. ι, 9. .' Ρ*3ΐ. χι.», 3. " ^081 η, 28. · Κοηι. χν, 8. '° Ρί,Λΐ. οι:ι, 30. " Ρ»»1.
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<;η/ί ηιϊΑϊ Βαηιιιΐιαιη , εΐ 8α»Ι«»ι ηά όρια , η<1 ηιιοά Λ νηστενόντωτ, εΓ.τε τύ Πνεύμα τύ αγινν

«υ» νθί·ανΊ '. Μι·ιΐ! Ι>0( 651 ι ιιιιι ίδΙο : ϋοηιίηιΐί

αιιίειη ΛΜΐ: Ιη^τεΛίηιίηί «τϋβηι , <Ί ίίιί ιΐ'κιΐιιτ νο-

ί>Ϊ8, ιμιίιί οροι·ΐι·αΐ \ααη *. ΙΙΙ'ι ίηίΐιΐΓ ιιιίίδί α 8ρ'.τϊΐιι

ιι,ηαο ιΐΐιίεηηΐ 6'β/ιΊΐπηιιι 3. (ίιιβιηίιΐιηοιίυιη ΟΙΓΪ-

κΐιΐδ τρβ«ί «ΓίΓπνΐ : /;<·<·« ηιί//ο «οι , »/π»< οκι ίιι

ιηειίίο Ιιιρυηιιιι *. Ι'ήίΗΐη «5/ Χρίπΐιιί ζαηείο ηίΐιίΐ

ηΐϊαιΐ ϊη'.ροιίΰη νοί ί$ οηιπι, ριγτίίΐ· Ιικο ηκβΜατΊα ·.

Γιιιιι <]ιιο υοίΐοηι ίδΐιιϋ ΐΐΐ-'κΐίΐ : Ονο αιιίειιι ΐ<]ο,

ηοη Οοηιίηιΐ! : ηχοτειη αΐι Ιιοιηίηε ηοη ίκρατατί *.

Ριταφτατηηΐ πτο /Άπ^ίπιιι , ει (ϊιιΐπΐία' ΐταείιιηι,

ρτοΙΜΙι'ι α 8ρίτίΙ« εαηείο ρ^σ;ιIί^ατε ητίαιη ίιι Αίίπ.

€ιιιη αιιίειη ρίΓϊαιίααιΙ ίη ΛΙι/άαιη, α»ιηΙ>αη1ιι>· ίη

Βϊιΐιι/ηίαηι ρτοβΐϊ&η : ηεφίί ίίι·ίί α>$ 5ρίπ(ιιι ιχη-

ίΐιΐί · ; |ϋ·ι·ίικΙι· 3ο ΟΙ)Π5ΐυ$ ιϋχΐΐ : Ειιηΐίΐ Ιιαρίί-

ζιιΐι' ο»ιηε& ι;,·//ι

νΪΓ^αη , ιιεηιιε αι&εαιηειιία'. βιιί φιίιΐβιη, ΐικριϋ,

Ι'ηιιΐυ άΉεϋαηΐ ρίΓ 8ρίΗΐιιηι , ηε αίεειιιίετεί ΙΙίεΓο-

50/ι/ιιια '° ; ϊΐΰΐιι Λ^ηΐιιιβ : Ιΐκο ιΐίεϊι 8ρίτΐίιι$ : VI-

Ϊ-ΒΙΙΙ <ιι/Μϊ αϊ Ιια·ο ζοηα ". Ουΐ ίΐιηϊΐβ εβί ϋΐα,ΐ

Αροβίοϋ : ΛΒ εϊρετΐιηεηίιιηι ηιιιντΊΐίί Ιοηαειιΐίί ίη

ιιιε 6ΆηΊιΐ11ϊ νοί : ίίειιιαιίοΐβ νετύοηιηι ϋοιηΪΗΪ ;

ηιιοηίαιη ϊρεε άίχϊι : ΜεΓιαι ειΐ άατε , ηναηι α^^^-

ρει·ε ". Ει «»/ΐ£ εβο 8ρϊηΐιι αΐΐϊοαίιΐί αΙ>εο ". Οιιαδ'ι

ΐ'ίιΐι'ίκϊ ^β5Η €Ιιι·Ϊ5ΐί '·. \'εηιη>1αηιεη

'ΛιιΐΗΤ ηιϋιϊρίτ ιιΐ'ϊβι άΐαηί '". (^υ]ιΐδ-

Π'οϋΐ Οδΐ ΊΙΙιιιΙ : Οοιηίιηα ΐαΐΐ} ε>1 ιιιιίιηιν 893 ιιιεη;

φιοά ιιοη ηΐί/ι/ίοι·". /η νίιΊαΙε ε«^ηηί{αιιι 8ρίτίηιιιι

ίΗΓίίίί/ΪΓΟίίοΐΐίϊ ". 5Ίΐ1ΐϋι! Οδΐ ΙΐΙΙΙΟ : 5/ϊ»ί(Κ5 ί« ίί·«-

Γίίί ηηηΐβχαη* ". Ιίοιη : αΓαιηιεϊιϊο εοΐ'άϊ: ίη 5ρί-

Γίίιι'". ΟιιΊ ροδροηιΐι-ΐ ϋΙαΊ : £ί π°η·ιιιιι<:ί$»ί Π'ΓΠΙΗΙ-

«•ίΛϊ.Ί.ι1 ιιοη ΙΙΙΟΙΙΗ /ϊκία , ίη εχεροΐΐαΐϊοηε ΓΟΓροΐίι

ρ^^^(ιIοηιιη ίιι αηιιιη&ιίοηε ΟΑπι/ί11. ΙΙΙυ;1 νυΓΟ :

Χι 5ρίπ'ί«5 Βίϊ Ιιαίιίΐαι ίη ίοίιίί ", Ιιιιϊο Οδΐ ηΙΓπιο :

βαειηαιίιηοιίιιιη αεΓερίιΙίι ('.ίιη-.ΐηιιι , ίη ίρχο αιιιΐια-

Ιαίε " ; εΐ : ϋρίπ/ιΐί ϋοηιίηί Ιοαιία» αϊ ίη ηιε. Ει

ιΐίΓίιιιιιι «]η$ ίη ΟΓβ »ΐίο ", ϊΐοηπ ι Ρπηιί/ίηβ 8ρίίίΐικ

Ιιιώειιίει*", :\<\ ΊΙΙιΐιΙ ηοΰ&ιΐΐΐ : ΡήιηΜα: αιηκίνί".

ίϊεά ίρ«ίί>ρίπ(ιΐ5 ροαιιίαΐ ρτ<ι ιιυΙ>ΐ&", ϊϋβηι οβί οιιιη

ϋΐό : 0«ί ίίΐ οίί (ΙίχίίΓαηι Όεί , ηιιί ΊηΗτρεΙΙαΐ ρτο

αοΐι'α '*. Ι/'/ «ίί οΐιίαιίο ι/εηΐίιιιιι α^^ερια, ίαιιαί/Ίταΐα

ίη ΝΓ/Ι ί.·« χΐ'ΐΐιΊιι '-". ('.ιιί Ιιικ: δίιιιϋε Οδΐ : ϋαιιηιηι$

ααίειη χαηαίβύεΐ ναι, ηΐ «ίίίι ιίηεεΓΪ , £1 ϋίιΐϋ ο^'έΐι-

ίίίΐιιβ ίι» </ίβ«ι ΟοηιίΐΗ1". Νοίιίι Γίΐ'ο Γίΐ'ί/ηπ'ί Ποηι'ι-

ιι«5 ρβι· ίριί«« 8ρ\ήΙίΐηι "; ίϋβηι οιπη ίδΙο Ιοι:ο δϊ(·ιιΐ- ,

ΙΙοηΙ : (Ιααηάο ρΐηοιιίΐ ιί, ί/κί ιιιβ ίΐ^Γΐ^ανϊι κΙ> κ/ίτο

ιιιαίπ'ί ιιΐι'α; , ρίΐ· (/Γοΐίβ'ΐι ϊ;ΐίίκ5 , τεί'ίΙαΓε ίη ΗΙ« /·'ί-

<ίκιιι «κιιηι -, Λ ιιί ακΙεη\ ηοη ιηηικϋ αρΗ-ϊΐιιηι α^^ε-

ρϊαιΐ!, $(ά 8ρίι·ίΙαιη Οι'ί33. Γιιιιι οο εοιιΓεί'εηιΙιιιιι

ΊβΙικΙ Οδΐ : νοίηΐίίίρϊοί ρτοίιαίε , Ηΐιιη ΟιτΗΐηι «ίί

ίιι ΐ'οίιΐι". Τεηψίαιη ΟεΊ ίίίΪ!, «Ι 8ρϊή1»ι Οίί Ιια-

Ιιί'αΐ ίη νοΗί " : ρεΓΪιηΙβ Λΐ<|ϋ€ ίΐΐιιιΐ : ΙΙαΙ>ίίαΙ>ο ίιι

σαΓε 5ι; /<0£ Παρνάβαν χαϊ Σιιϊ'Λον εΙ<; ϊΛ έργον

ό χροσχέχΛημιιι αίιτονς. "Ομβιον τφ λίγιιν · Ό

ίέ Κύριος Λέγει · ΕΙσέΛΟΐτε είς Γ;;Χ -ΐ^ΐί»·, χάκΐϊ

ΛαΛηθήσεται ύμίν, τι δεί αοιε'ν* Αυτοί μκτ ον?,

εχπεμφΟένΐ'ες ύ.τύ του Πνεύματος του αγίου ,

χατήΛΟον είς ΣεΛεύχειαν· ώί αν είποι Χριττ^ί,

Ίδοΰ άΛοστέΛ,Ιω νμάς ως πρόβατα εν μέσφ Λύ·

χων. "Εδοξε γαρ τϊϊι Πνεύματι τφ άγΐφ μηδέν δΛΛο

έ.τιτίθεσΟαι βάρος, πΛι\ν των επάναγχες Ό; 4ν

είποι · λέγω δε έγίύ, ού% ό Κύριος · γννάίχα άχύ

άνΟρώχου " μη χωρίζασθαι. Διη.ίθον δε Γί)»· Φρι1·

γίαν χαϊ την ΓαΛατιχην γώριη; χωΛυθέντες \>ΛΟ

του Πνεύματος του αγίου ΛαΛήσαι τύν Λόγον εν

τη Ασία. 'ΕΛΘόντες δε είς τΐ\ν Μνσΐαν, έχείρα-

Κοίίΐε ροτίαη ρεηιηι , ηεηιιε Κ ζον είς την ΒιΟυνίαν πορεύεσΟαι, χαϊ ου» εΐασετ

αντονς τύ Πνεύμα τύ αγιον. Ως αν είποι Χριστός·

ΆπεΛΟύττες βαπτίσατε είς αάντα τα εΟντ^. Μ1\

βαστάζετε μ>\ αήραν, μη ράβδον, μήτε υποδή

ματα. ΟΊτινες, φησίν, εΛεγον τφ ΠαύΛψ δια του

Πνεύματος μη άναβαίνειν είς Ίερονσα,ΐήμ. ΊΙ

Άγαβο; · Τάδε Λέγει τύ Πνεύμα τύ άγιον Τίν

άνδρα ον εστίν ι) £ώ»·η αντη ' δμοιον οίς εΐπϊ

Παΰλο;· Εί δοχιμην ζητε7τε του ε»· έμοί ΛαΛονν-

τος Χριστού ; ή · Μνημονεύετε των Λόγων Κι·-

ρίον · δτι αύτύς εΊ.τεν αγαθόν διδόναι μαΛΛον

ί) Λαμβάνειν κα\, Κνν Ιδού ίγω δεδεμένος τφ

Πνεύματι «Γρεύομαι· ως εάν είποι· ΠανΛος δέ

σμιος Ίησοϋ Χρίστου. ΠΛην το Πνενμάμοι δια

μαρτύρεται χατά χόΛιν, Λέγον όμοιον ώ; είπε·

1 Κύριας μαρτυρεί τη έμή ψνγ.\\, >:~ι ου ψεύδεμαι.

Εν δυνάμει χατά Πνεύμα αγιοσύνης· δμοιον τφ

Περιτομΐι καρδίας εν Πνεύματι, δμοιον τφ ειπείν

Καΐ χεριετμήΟη αεριτομ\\ άχειροχοιήτφ έί' Γ(|

άπεχδύσει τον σώματος των αμαστιών εν ΓΙ] αε-

ριτομϊι του Χρίστου. Είχερ Πνενμα Βεον οίχεϊ εν

ύμη; δμοιον τφ ειπείν Καθώς έΛάβίτε Χριστοί;

εν αντφ περιπατείτε · χα! · Πνεύμα Κυρίου έΛά-

Λησεν εν έμοί. Καΐ Λόγος αίτον εν τφ στόματί

μου. Κα\, Την άπαρχην του Πνεύματος έχοντες,

δμοιον τφ ειπείν · Άπαρχΐ( Χριστός. ΆΛΛ' αύτύ

τύ Πνεύμα ύοερεντυγχάνει ί·χίρ ήμιϊιν, δμοιον τφ

εϊπίΐν · "Ος εστίν εν δεξιφ τον θεοί; ός έντνγ-

γάνει ύπϊρ ημών. "Ινα γένηται η ατρεσρορά τώτ

εθνών ευπρόσδεκτος , άγιασΟεϊσα εν Πνεύμιιτι

άγίΐι; δμοιον τφ ειπείν; Ό Κύριος άγιάσαι υμάς,

Ινα ηιε εΊΛικρινεΙς, χιά απρόσκοπτοι είς ι'μιέραν

Κυρίου. 'ΙΙμΤν δε άπεχάΛυψεν ό θείς δια του

Πνεύματος αύτοΰ, δμοιον τφ ειπείν "Οτε εύδόχιι-

σεν ό άρορίσιις με έχ χοιΛίας μητρός μου δια της

χάριτος αύτοΰ άποχαΛύψαι εν έμοί τύν Τΐύι· αύ·
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Λ ϊΐΐίί , <·/ ίιιπιιώαΐαίιο , ίΐ ΐΐο ίΐ/ι.ιιιιη Οία» , α ΐρ){

ΓΙΊΙΙΙΙ ηιίΐιί ροριιΐια '.

τον θεον έστε, χαΐ τύ Πνενμα του θεον οίχεΐ εν

έμπερι.τατήσω, καΐ ίσομαι αυτών θεύς, χαΐ αυτοί

VI. Οιιίηοΐί·)ιη]ιΐ8ΐίΙίοη1ίοικ;ηι »1) ιιίΓοςιιε πιηη:ιπ>

(1(·ιιΐ()]ΐΛΐΓ;ιΐ οΐ "Γαΐΐαιιι. ^α^ι^β^αί^ ροττο ίη ηοηιϊια

ϋοηιίηί ηοχίΐΊ ^^^ιι ('.Ιιΐ'ίχιί, <Ί ίη 8ρίι·ίΐιι 1)εί ηο-

*1π*. €υί ϊΐιιιίΐβ 651 : ^>^!1^β^αι^ ηαΐαι*. βχ βιΐβ ρα-

ίβί» Ιιαίιαιιαχ ΓΜΙΗ ίίΐο \>ΐτ 1>»ιιιίηιιηι ηοατίίΐη ^β$αιη

€Ιιι·ί$Ιαηι3. Νοιιο ροΐαΐ άπηβ Οοιιιίιιιιιη ^ε^α»^,

ηίίί Η» 5ρίπ'ί« «οιΐίίο * ; ρΐ : Κίΐηο ροΐα,ΐ αεπρβη

Ξρϊήΐαηι κιηκίΜΐι, ηηϊ α Οοιηίιιο. ΰίΐϊίϊοιια ΡΟΓΓΟ

9>·αίι'αΐΗΗΐ ϋΐιιί, ίάβηι νο'ο 8ρϊηίη$ : α ύίνίί

Β ΜΐίΗΪίΙβΠΟΙ-ΙίίΗ ΜίΗΓ , Ιί/ίΗΙ αΐΐίΐΐΐΐ Οί»$, ηηί

Οίΐιηία Ίη οιηηίύΗί'; ηΐ : Λ ηίοτία ίη (/Ιοτίαηι, Ιαιι-

ηηαηι α ϋοιηΐηϊ Βρίτΐΐη* ; αϊ : Νοίϊΐΐ ΜηΐήίΐαΓβ

Κρίηΐιιιιι ίαηαιιιη, ίη φιο εψιαίΐ αΙί$ ίη ά'ιβηι τ(ά-

ίΐηρίιβηί»" ; ι;ιιιη ϊΐΐο εοηβοηΐίιιιιΐ : 5ί ρΓονοαη>\ι»

ΰοιιιηιιιηι , αιι [οπίοπι ίριο ίΐιηηΐί*1! ΙΙοο «ιιΐίίΐη :

8ρίηίιιι ιιιαηί[ί5ΐί άηίι ', βΐιηίΐβ οβί Ιιυϊο : //<εε ιΐϊ-

ίίί ΰοιηίιιιΐ! οηιιιϊροΐαι» ; οΐ : 8ρίηΐιιι »ί«ιι$ »ΐα( ίη

ηιεάίο ναΐη™, οιιηι ί$ΐο (οη]υη^ί!υΓ : Χι φιίι

αρα-ικιίΐ ηιίΐι'ι ηΐ ίιι^ίΙΐαΓ", Λ/Ο κι 894 Ι'αΙίΓ

ιηαιίίίοηαη αμαιΐ ϊραυη /απβιιικί11. Ηχο 1καίί8 : Κι

ίΐιρα· ϊρίνιιι, ΐηίΐιιίι13, &/>ϊπ/κ* Οβί. ϋΙΐΓί^ΐιιβ νιτο :

8ρ!ηηΐί Οοιηίηϊ χυρπ ιια, ρΓορΙει- ηηοά ιιηχίΐ »ιβη;

βΐ : ίίίΐιιιι α Νακίΐΐΐΐι , ηιαιη ιιηχίΐ />«««

ίου. Ήμεϊς £έ <;ϋζ3 χνενμα του χύσμου ί.ϊάβο-

(ΐεν, ά.Ι.Ιά τύ Πνενμα του θεοϋ, δμοιον τφ ειπείν

'Καντονς δοκιμάζετε, εϊ ό Χριστύς εν νμΤν. Καύς

ί/ΐί*·, δμοιον τω εΐζεϊν · Ένοιχήσω εν αΰτοΐς, χαΐ

έσονταΙ μοι Λαός.

(7'· Άλλα την οικαίωσιν εξ βμφοΐν λέγει χαΐ την

χάριν. ΑιχαιωΟέντες δε εν τω ύνοματιτον Κνρίον

ημών Ίησοϋ Χρίστου, χαΐ εν τω Πνεύματι του

θεοϋ η^ιών, βμοιον τω εί~εΐν Αιχαιωθέντες δε έχ

πίστεως, είρήνι^ν εγ.ομεν χρύς τύν θεύν δια του

Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου. Ουδείς δύναται

ειπείν Κνρίον Ίησοϋν, εΐ μ>\ εν Πνεύματι άγίφ ·

κ«Λ, Ουδείς δύναται Πνενμα άγιον Λα6εΊν η χαρά

Κυρίου. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων είσΐ , τύ δε

αύτύ Πνεύμα · χαΐ διαιρέσεις διαχονιών είσιν, ό

(έ αυτός θεύς, 6 ενεργών τα πάντα εν χάοΊ · καν,

Άχύ δόξης είς δΰξαν, χαΰίύς άχύ Κνρίον Πνεύ

ματος· χα'ι, Λ/ί| Λνπε'τε τύ Πνενμα τύ άγιον, εν

4> έσρρχγίσΟητε είς ημέραν άχοΛντρώσεως, δμοιον

τνείπεΐν ΕΙ χαραζη.ΐονμεν τίν Κύριον, μη Ισχύ-

Ικτεροι αυτόν κσμεν; Τύ δε Πνενμα Ρητώς Λέγει,

ομοιον τω είπεΐν · Τάδε Λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Και, Τ8 Πνενμα μου έρέστηχεν εν μέσφ υμών.

Έιίν τις ίμοί άνοίξη εΙσεΛΟεϊν, ίγία χα'ι ύ Π<ιτϊ\ρ

^ιον^|^ χαρ" αύτφ χοιήσομεν. Ησαΐας δε · Καΐ έ.ι'

αυτόν Πνενμα θεον. Ό βε Χριστός· Πνενμα Κν-

ρίου έ.τ' ^'^> °δ ΐΐ'εχεν ΐχρισέ με · κι\, Ίησούν

τϊν άχύ Καζαρίτ, όν ίχρισεν ό θεύς Πνεύματι

άγίφ · ζ · Κύριος άχέσταΛχκ με, χα'ι τύ Πνενμα

αυτόν. Φανερά δε κα\ ή ^ωνη των σερβφ\μ κρά^ουίΛ'

"\γιος, άγιος, άγιος Κύριος ΣαβαώΟ. Εάν δε άκού-

σί)ς, ότι Τ[] δεζια του θεοϋ υψωθείς· χαΐ τί)ν

1 τον Πνεύματος Λαβών χαρά τον Πα-

ή, Περιμένειν την έχαγγεΛίαν τον Πατρός,

ην ηχούσατε · ?,, ότι Τύ Πνεύμα αύτύν £χ€άΛΛκι

εις τΐ(ν ίρη/(θ>· · ή, ότι ούτδς λέγει · Λ/;) μκριμνι\·

σητε τΐ εϊ.τετε · δτι τύ Πνενμα τύ Λα,ΐονν εν

νμ'ν · ή · ΕΙ δε εν Πνεύματι θεοϋ έχΕάΛΛω τα

δαιμόνια · ή · Ό δε βΛασ^ημών είς τύ Πνεύμα τύ

άγιον, ου* άρεΟήσεται αν-ώ , χαΐ τα εξής· ή ·

Πάτερ, είς χεφάς συν χαραΟήσομαι τύ χνεύμά

μου ' ή · Τύ χαιδίον ηϋξανε, χαΐ έχραταιοντο τφ

Πνεύματι. Ίησούςδέ, χΛησθεΙς Πνεύματος άγΙον,

ΰχέστρεψεν άχύ τον Ιορδανού · ή · Τχέστρεψεν

Ίησονς Γ|} δυνάμει τον Πνεύματος· ή· Τύ γε-

γεννημενον έχ τον Πνεύματος χνεϋμά εστίν

ΰμο-.ον τω ειπείν "Ο γέγονεν ίν αύτώ ζωή ην

ή · Κάγΐα χαραχαΑίσω τίν Πατέρα, χαΐ ΰΛΛον

ΠαράχΛητον δώσει νμΐν,τύ Πνενμα της άΛηΟείας·

ή · Δια τΐ έχΛήρωσί την χαρδϊαν σον ό Σατανάς,

ΤΜ Άνανία λέγων , ψεύσασθαΐ σε τύ Πνεύμα τύ

άγιον; κα'ι μετά τιΰτα, Ου» άνΟρώχοις έψεύσω,

ά,ΙΛά θεώ. "Αρα θεός εκ Θεοϋ, κα\ θεό; το Πνεϋμα

τΐϊγιον,φ έψεύϊαντο οί του τιμήματος του /ωρίου

1 ΗΟοΓ. νι. 16. Μ€ΟΓ. νι, 11. * Ποπι. τ, 1. * Ι €ΟΓ. χιι, 3. 'ΐΙΓιιΙ. 4 δΡπα. « II ΓΟΡ. ίιι. 18.

1 Ερίιοί. ιν, 50. " Ι ΟΟΓ.Χ. 22. 9 Ι Τίιιι. ιν. Ι. '· Αρ^. π, 6. " Αροπ.ιιι, 20. " 4ι»ηη. χιν, 23. " Ιβ».

ϊΐ,2. η 1>:ιο. ιν, 18. " Αοι. χ, 38. '· Ι«α. χι,νιιι, 16. " Ιβι. νι, 5. " Λιΐ. ιι. 53. " Αι·ΐ. ι, 4.

" Μηι-ο. ι, 12. " Μαΐΐΐι. χ, 19. " Μηΐιΐι. χιι. 28. " Μ»ΡΟ. πι, 29. " Ι-αι·. χχιιι, 40. " Ι,ιιι·. ι, 80.

·' ίυο. ιν, Ι. " ίΙ)ϊϋ. 14. '· ίοαη. ιιι, (5. " ΙΟΛΛ. ι, 3, 4. " 3ο.ιη. χιν, 10. " Αι·ι. ν, 3 ϋφΐ-

ίαιιείο ".ΥοΙ : Οοηιϊηνί ιιιίίίΐ η\ε, ει ΚρΪΓΪΐιΐί Ρ/Η» '6.

ΝϋΟ ο!,ίιΐ.·πι·;ι &ΟΓ»ρΙΐίηθΜΙΙΙ! (Ί:ιηι;ιηΐίιιΐΜ νο\ ΓΚ! :

ΰοηιίιιιΐ3 5αΙ>αοΐΙι ". ΡΓΟ;-

Γπ·:ι ειιιη ίΐίικί .·ηπ1ίιΊ : Οβχίτα Ι)ϊϊ εχαΐίαΐν» : «<

ρΓοηιίίίϊοηειη 5ρίι·ίΐη! α^^^ρ^^ιι$ α ΓαΐΓΐ 1β. ΥοΙ :

ΕχίρΜίατε ρΓοηιίαίοηαη Ραΐήι , ηιιαιη αιαίίίΐϊ! " ;

νοί (ΐιιοιηαιίιηοίΐιιιη 8ρίιΊίιΐ5 ίΐΐιιιη ίιι ιΙΰίαΊηιη ΐΐ'-

ριιΐίΐ " ; νοί ηηοά ^^β(η :ιίι : ΛΌ/ι'ίβ αο^Ίΐαπ ηαίιΐ Ιο-

φιαηήιιί, ηαοηίαηι 8ρΪΓίΙιΐ( Ιίΐηιιίΐιιι· ίιι ΐ'ο/ι/.ί" ; κίνβ

ϊΐΐικ] : Νί' αηίειη ίη 8ρϊτίΙν /'<·/ (]Μο άκιηοηϊα " ;

λοί : βκϊ οκίίΐιι 6/αίμ/ιβ;ιιηι·ει·ίί ίη 8ρί>Ίΐιι>ιι ίπιι-

αΐίΐιι, ιιοη τκηηιίεΐιιτ (ϊ ", βίο. ; νοί : /'«ίιτ, ίιι ιιια-

1:11!, Ιΐΐα» 1·<>ΙΙ!ΙΙΙι.ΊΙ/Ιι> .ψ/Π/ΗΗ! !»ί!(ί/, "'; ΪΙ'1: /Ή(.·ί·

(τείαύαΐ , ΐΐ εοΓΓο6ρΓα!ια/«Γ &ΡΪΓΪΙΗ ", ^ί!Η$ να·ο

τερίίίια .Ν'/ιιη/ίΐ ίαιίΓΐο τειβπαί βίΐ α ίοτΛαπΐ -".

ρ 8Ίνβ : Ιϊενεπιΐ} β«ί ^^$ιι5 νίτΐιιΐε 5/»/π/Η>17; νβΐ :

(}ιιοά ηαίιιιη αϊ ε ϋ/ι/π'ί/ι, $;>ίπ'ίυ$ ι'ι-ί '*'. Ηχο οηπιία

(νκΐι'ΐη (·ιιιη ϋ»Γβ Γβείύυιιΐ : ί)'" «" [ηαηιη αϊ , ίη

ίρίο ΐ'/ίίί <τοί"; νβΐ οιιηι οο : Ε0ο Γο^αίιο Ραΐτειη,

εΐ ο/ίιιιη ΡαΐΌΓ/βΙίίΐ» άαύίΐ ιοίιίί , 8ρΪΓΪίίΐηι ΐ'βπ'ίη-

Ιϊί " ; νοί ειιιιι ΐΝίο : ί,Ήι· ίιιιρίβνίί ευτ Ιιιιιιιι 8αΙαηα(

(ηίΐ Ρρ,ΐπΐδ Αηηηΐα;)/Ίαιΐί/οη! Ια 5;)/π'ίΗ»ι ,·!ΗΙΙΠΗ»Ι 3' *

1Κ·!Ι!·]|· ΚΙΐ1Γ|ί(·ΐΙ : Λ ι;;1 ΙΐιίίΙ! ί'ιϋ'ΊΧ ,ΙΙι'ΙΙ Ιΐΐΐΐ* βί , ί(ά

Οίο. Ι«Ίΐιιι· Οουϊ οχ Οβο, Οοιι» οκΐ, ΐηηιιαηι, δρ'ιπ-

ΐπ-, $αηοΙυ$ , (Ίΐί ηιοιιΐίΐϊ $ιιηΐ , <|ΐιί οχ :ΐ£π ρηΊϊο

ηοιιηίΙΓιΙ ΙιιΐοΓνοποΓηηΙ. Ε]ιι&ιηθ(1ί ο$1 ει ΙΒΙΙΚ! : (,ι«ί
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»3ηι[αΙαΐΗ» βϊί ία ^ηί.<^, ]Η3ΐι/ΊΓΠΐια αϊ «Μ «ρί- Α -«ισφισάμενοί. "Η

π'ίιι'. Ηοε Ρ#Ο ιιΐϊ]ιΐ3 ηίΐιίΐ Ιιαίκ-ο , (]ΐιοι! (Γιεαιη. χαιώΟι\ εν

ΡΟΡΓΟ Ποιι» οβί Κίΐίιιβ. Νιιηι Αρο$ΐοΙυβ : Κχ

>ΙΚ)πίΙ , (Γ/<Π3ίΜ5 ,'-,Ί' <'.!!!/ Μ,'|[ ί/1ΙΊΙ:ΊΙΙ , <,'"' '''*'

νιηιιϊα Οίκ>*. ^^^^ι^, ίιΐ(]ΐιίΐ , ίιι Οοιηίηηιιι

ίί ιαΙναϋβΓίί"; ίΐυιιι : Ι,οεκίΗ* «Ι, ίιΐφΐίΐ, ίΐΐί» ΜΤ-

ηυιΐίηι Ι)υιηνη. Ει άβάιιαιιι ΰθί ίχ ώηιηκηι , /;;'?'""

;.ι;ί/ ί /.'/)> Ηίειυαι», <·ί ΙκΙαΙΗΐ «ιί αιιη ν,ιΐϊίηα /'«-

«ιϊ/ΐα ροίΐηααΐΗ ο'βάΐίΐϊΐ 1)^ο * ; ίίνβ ίΐίαιΐ εοιι&ίιΐβ-

Γϋβ : /Η ρπ'ηπ'ρίο ίΓ«ί ν'ίΐ'δ*»!, ίί νβι·δκιη βΐ'ηί ίίρκί/

.ΟίΐίΐΜ , β< ίίβιΐί ίΓβί ν«ι·ί>«»ι " ; νεί : ίίί (Ιααήηαιη

«οί/ΓΪ 8αΙναΙοΐΊ! οτηιιιΐ · ; δΐνο : Αρρατίίϊΐ πιι'ιιι

Οοηιίηί ΐί 8ίΐΙναΙθΓΪ$ ηο5(π' ^ϊ511 €Ι»·ίβιι οηι-

Ιιυιιιίηιΐηια ετηάίβηι ηοι ' ; νοί : Εϊίρβείπιιΐβί

(ρειη , £ΐ αιΐναιίίΐιη (//οπ'η; 111^3111 0«ί , ί<

ϋαίιχιίοιϊί 895 «Οίίιϊ ^«« ΰ/ΐ''ΐ'«'ϊβ; ϊ'βΒ™ : "οε ««'

ΙΜΪ/ΐίίίβΠΚ»! 5ρΐ>ίί118, «ί ΙΙβΓίΐί. ΑΐΙίΙΙΐΙΐΚ, ΐη(]ΙΙΪΙ, ΙΌ-

6ίί, «( «ηίΐ'ίΓίΟ ί/Γί^ί, 111 ί/ΚΟ ρο5«ίί ΙΌ8 5ρίΐΊίΜ5 5ηΠ-

π'.'ί.ν «ρίίίοροί , Γβ0ίΐ·<3 Ε^^ι^^^αι>ι Οβί' : ρίτΐικίο 80

κι (ΙίοβΓΟί : (ϊΐ'αΐϊαί βί/ο ΓΟΓΓοίιοΓηηίί ιιιβ 6'/ιπ'5ίο

./«.··« Οοιηίιιο ηοίΐτο ; ηιιοίΐ ιιιβ /ϊί/ί/ϋΐ» αι·ίιι'(ι·αίΗ« «ί,

Ιίίί ΗΙ/Η/.Ί-Ν.'ΠΙί/Η ιΊΙΙΙίιΐίΙΐΙί'.ΙΙί '".

Ός ερα\·ι·£0)0ι\ ί%' σαρκ), ίδί-

Τούτου μείζον ουκ £χι» λίγειν.

θίος δ« ό Πός. ΐζ ων, φτ,9\ν, (3 Χριστός

σύρχΗ, ό ώκ ί«ί .ι«»·Γω»· θείίς. Πίστεναογ,

εις τίη" Κύριογ Ίι\σονγ, χαΐ ν<αΟι\σ\\' κα\,

Λησε, φηιτιν, αντοΤςτύΐ' Λάγοντοΰ Κνρίον.'Αιτογα-

γών τβ αύτσ(>ς αίς ΓΙ!·»· οίκον, «α^έΟτίΛεν αυτούς

τω θεφ· ή δτι Εν 4,ΓΧί) »{»· ^ Λ«57*?· *βΙ 6 Α.0γνς

ην προς τύν θ«όν, χαΐ θεός ϊ\ν ό Αόγος · ί; · Ινα

τ1\ν διδασκαΛΙαν τον ίωΓΐ}ρος ι');(ώ>· χοσμτ\σι>)-

σιν · ή · ΐ.ϊίρβ»·») 7'Λρ ή Ϋ,ήρ'ς *°ν Κυρίου χαΐ

Σωτϊίρβς ημών Χρισζον Λασιν (ΙνΛ/χίι.τοίς·, ί<ίά-

βΊίοΐ'ΟΌ ίιμος ' ή ' Δεγβμενοι τ^ν μαχαρίαν ε.ΐπίδα,

χαΓέχινάνειαντίίς δόξης τον μεγά,ΐον θεον, κοί

Ίησοϋ Χριστού · ί, · ή

*οη'« του Πνεύματος, χαΐ τον Λύ^-ον. Προσέχετε,

«ί^σΧν, ίαιτοΓς, χβΐ ίΤανι-ί Γψ αοψΓΐφ, έτ ψ

ύμάςτύ Πνεύμα τύ'αγιον έαισχύαονς, α

υμάς τ)\>· ΈκκΛησίαν του θεού · όμοιον τω ειπείν ·

Χάριν *χω τφ &·9υΓαμοννΊΐ με Χριστίϊ» '/>)Γοΰ

Γψ Κΐ'ρϊφ ϊ'|/ίώ)·, ΟΓί χιστύν με ήγήσατο είς 6ια-

VII. Ιΐ:ΐΐ|ΐκ· ΡίΓιυδ οΐ Κρΐρίΐυδ δηηοΐιιβ ειιηι

ιιίί (Ιοηιυιΐ5ΐΓ»νίιιιιΐ5 , «μιιιιΐ εοπιιηυηίΐεΓ.

«ηιηι ϋοιιιίιιί ^<^^^ /ϊπιιβ/ι «ΗΜ/, εί 5/>ίπίΐί οπ'ί ι,

οιηηϊ« ιιι>ί«8 Ρ/Μ* ". δρ'ιρίΐιΐδ ΤΘΓΟ καηοΐιιβ

ρ Ν Ι : (.'»! «ηΐ/Η (ΐιίοΐ'ΐιιη ΟΪΙΙΗΙ, 8ρίίίιιι αάοτατβ οροΐ'-

ίΐΐ (.( ΐ'ίπ'ίαίβ ". ΟιιοΛδί νοί'ί*»* εοηιιηιιιΓιΐϋΤ η^ίΐ,

(•Γϋ.ϊίππι ορβΗΐιη·3ΐη ηΐΐϋΐη ηοη εΐΐϊοίΐ, ικΊμιο εΓΜίϊ

(Ιίνϊηίΐίΐδ ροίοδί ; ιιθ(|ΐιβ οβΠο ηιοιίο, »ε εΪΓθΐιιιι$ει·ΐ-

ιιιίπι Ηοη ροιβδί , :πιΐ οαρϊ , :ιιιΐ ϊηίοΙΙί^οιιΓια εοηι-

)ΐκ Ιιι·ιιι1ϊ , ουηι ιιηίνβΐ'δΑ Οοϊ ορετ» εοιιΐϊηβαΐ. δοιΐ

τιοηιιβ εΓβηΐιίΓΕ ββητΊβηίβπι : 8βη'ίαιιιιί , ίιιψιίΐ,

^^^αίιι^α; ροίίιΐ! (/ααη €ηαΙο>·ϊ,ΐΙ Ι'ηίιιίτείΐάίιϊ «ιικί ".

Ρίοηηη Μοϋιΐιιιη ΐ'βΐ εΓοηΙιΐΓ» (Ιίνίηίΐηίειη ΐΓϋιυοΓΟ,

3ο Ρϋΐπδ Ιιοο νΐοΙϊΓΟ ρΓίβεερΙιιιη : Ααάί , Ιεταεί,

ϋοιιιίηηα Ι)ί«3 Ιαηί ΙΙΙΙΗ5 αϊ '''. Λ'ο» <τί/ Ίιι Ιΐ Οί«Β

τεαηι " ? Γ/ΐΙεπιιη (ΙίνοΓΒΐΒ ίιι 8«ι·ΊρΙυΓ« ηοηιίηίΐιιΐδ

Ρ:ιΐΐΜ· . 61 Γίΐίυβ , (Ί δρ'ΐΓίΐυδ 83ηε(υδ ίηδΐ^ιιίΓΪ 80-

Ιΐ'ΐιΐ : υίρυΐα Ρ.ΐιτ, ΡαΐβΓ οιηηίροΐβιΐδ, Ρ»ΐβΓ οιη-

ηϊιιιη, ΡαΙβΓ ΟΙιπδΐΊ νοοϋΐιιι·; Οοηιίηιΐδ ΥΟΓΟ, ΥΟΡ-

Ι.πιιι, (Ϊ1ιι·ΐ8ΐυ8, ΡίΓπΐδ, Ιιιχ νοι·;ι ; 5ρίι·ίιιΐ8 $οηε(ιι$

9, δρίΓίΐΐΙδ ν(·ΓΪΙ;ΐΓΐί) , δρίΐ'ίΐΐΐβ

ιιϊιι οΐϊαιη Οευ8 ΠΙε 'κίριη ;κ·

Ρηίορ !ιι\ ίηΐβΐΐ'ιςίΐιιρ, εΐ :]ΐπ<1εηι ηιΙηιϊρηΙιΊΙΐ ςρίειι-

ίίορο εοΙΙιίΓοηβ, ηοοηοη οΐ νϊηιΐδ, ει Μρίοηΐ'ιη. Αΐ-

<]αβ ιιίί Ιιιχ βίΐ Οειικ οΐ Ρίΐοτ, ίΐΛ Ιυχ οκΐ ιΐο Ιιιεο.

ίΐιιιΐι: 61 ίιι«ιη ίιιΐιαίι'ιίαΐ Ηΐ^αιιαιη ". Ροιτο νΪΓΐιυ

οβί ΐοΐιΐδ Οοΐδ. ΙΙι\(Ιβ οι νϊηηΐΗηι ε8ΐ Οοηιϊιιηδ".

δίφίεηΓο ΙοΙιι$ 681 Οϋΐΐδ. Ιμίίιη ><:ιρΪΓΐιΓι:( ΟΒί β 8»-

ΐ>ίι·!ι(ϊ·,ι ΡίΙΪΙΙβ, ίιι ί/Ν« Ηιιρίι'ΙΙΐίίΓ ΐΙΐβϋΠΙΙΓί ίΐΐΐΐΐ οηΐΐΐίί

νιοοϊίΛΜ ". ν'ιι» (οΐιΐδ ρ«ΐ Οοιίδ. ΚΓ§Ο νϊΐη ο«ι ε νΐΐα

Ρϊΐίιΐδ. /ν;·» /ΊΐΊίΐι ΛΙ//ΙΙ , ίηιριίΐ, νο'Ίΐαί, (Ι ΐίΐα ". Λ(

Ζ'. Συνεργεί τοίνυν, <ος άττςδέ5εικται, τφ Πατρ\ 6

Υιός κα'ι το Πνεύμα το άγιον. ΤψΑύγφ ι·(ΐρ Κυρίου

οΐ ουρανοί έστερει!>0ησ<ιν, χιιϊ τφ Ϊ1νκϊ·ματι του

στόματος αυτού πάσα ή δύναμις αύτοΰ. Προσ

κυνητών δε το Πνεύμα το αγιον Τους γΐιρ ίΐροσ-

χννονντας θεώ, Πνεύματι ίβΐ χροσχννεΊν *αΙ

_ άΛηβεΙφ. ΕΙ δ« 'βυνεργεί ή Αλήθεια, χτίσις κτίβιν

ουκ εργάζεται, οΰδί χτιστή ή Οείτης γίνεται, οϋϊ»

Ιν μίτρω ή Γβριοχή θ;ος γινώικετα;. "Εστί γιρ

άπιρίγραοος, άχιόρητος, άπερινόητος, πάντα ΙΜ-

ρ-.εχίμενος τα ποιήματα του θεοΰ. Ου λατρευτέα

6ε ή χτίσις. ΈΛ<Ίτρει>σαν γαρ Γ}7 χτίσει χαρά

ζόν χτίσαντα, χηϊ έμωράνΟησαν . Πώς γαρ ου

μωρον, κτϊσιν Οεολογεϊν, οθετείν δε Πατρός την

έντολήν την λίγουσαν · "Αχονε. ΊσραήΛ, Κύριος ό

θεός σου εις εστίν. Ουκ Ιΰ'ται" έτ σοΙ θεές

Λρόσρατος ; Εν Γραφαΐς δε άγίαις ονόματα διά

φορα καλείται Πατρός, χ.α\ Τίοΰ, καΐ αγίου Πνεύ

ματος· Πατρός μεν Πατήρ παντοκράτωρ, Πατήρ

απάντων, Ιϊοττήρ Χρυτού· Κυρίου δε Αό^/ος, Χρίστος,

Υίος, φως άληθινόν του δε αγίου Πνεύματος Παρά-

[) κλττος, Πνεύμα αληθείας, Πνεύμα θίού, Πνεϋ;^

Χριστού. Τί" τοίνυν βεος νοείται, κα'ι Πατήρ, φως,

άλλ' ως ΰπίρλαμπρον, δύναμις, σοφία Εϊ 6ε φως

6 θεός και Πατήρ, φως εκ φωτός ό Υ'ιύς· χαΐ διι

τούτο ρώς οϊχών το άχρόσιτον. Δϋναμι; ί^ όλος ό

βεος, και δι» τούτο Κύριος τώτ δυνάμεων. Σοφία

όλος ό Θείς· ούκοΰν σοφία 6 Υιός έ-κ σοφίας, εν ψ

πάντες οΐ θησαυροί της σοφίας άπόχρυροι. Ζωή

δε όλος ό θεός· οϋκούν ζωή εκ ζωής έ Υίίς· ϊ';·ω

γαρ ειμί ή άΛήθεια «αϊ ?'| ζωή. Τδ δε άγιον Πνεύμα

παρ' αμφοτέρων, Πνεύμα εκ Πνεύματος. Πνεΐ-μα

* ΙΤίιη. ίιι. 16. ' Ηοιη. ιν, 5. · Αεί. χνί. 34. * ί»)ϊϋ. 3ί. ' ίο»η. ι, 1.

·ί1)Ί(1. 13. · Α(·1. *χ,2Η. Ι0 Ι Τΐηι. ι, 12. "Η'βϋΙ. χιχιι, β. " ^»η ιν, 2ί.

-η, 4. " Ρ«ηΐ. ι.\χ\, 10. 1β ΙΤι:ιι. νι, Ιβ. " Ρ$η!. ι,ν,ιι, «. '· ϋυΐ. ιι. 3.

ϊσ«. ·' Ρ. "Ε-;.

· Τΐΐ. ίι, 10. ' ίΙΜ. 12.

» Βοι». ι 25 " Ι)··πΐ.

ιιν, 6. " τρ.
'
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γαρ ό βεϊς, Οεότης, χαρισμάτων έοτι δοτήρ, άλη- Α δρίπΐιιβ δϊηείυδ αϊ) 3πι1)θ1)υ$ ΟΓΪΙΙΙΓ, 8ρΐΓΪΙϋ8 β δρϊ-

θέστατον, φωτιστικδν, παρακλητικδν, βουλευμάτων

του Πατρδς άγγελτικόν. Ός γαρ ό Υϊδς μεγάλης

ρΌυλής Αγγελος , ούτω καΥ τδ Πνεύμα τδ άγιον.

'ΑΛΛ' εΛάβομεν, φησ\, Πνεύμα θεον. Ινα ϊΰωμετ

τα χαρισθέντα ί\μϊν ναύ θεον, ά χα\ ΛαΛον^ιεν,

ούχ εν χειθοΐς * σοφίας Αύγοις, άΛΑ* εν αποδεί

ξει Πνεύματος θεον, πνευματικούς πνευματικά

οΊ'Ίχρίνοντες.

Η'. Άλλ' έρεί τις · Οϋκούν φαμεν δύο είναι Υίούς.

Κα\ πώς Μονογενής ; Μενοϋνγε , Συ τις εϊ ό άντι-

Λογιζόμενος τφ θεώ ; Εί γαρ τδν μεν Υίδν χα/εΐ

τδν εξ αυτού, τδ δε άγιον Πνεύμα τδ παρ' αμφοτέρων,

μόνον πίστει νοούμενα ύπδ των αγίων, φωτεινά, φω·

τοδίτα, φωτεινήν την ένέργειαν Εχει, συμφωνίαν τε

πρδς αύτδν τδν Πατέρα ποιείται φωτδς πίστει. "Αχουε,

ί) Λτος, ότι 6 Πατήρ αληθώς Υιού εστί πατήρ, φως

δλος, χα\ Υϊδς Πατρδς αληθούς, φως φωτδς, ούχ ως

τα ποιητά ή τα κτιστά , προσηγορία μόνϊ) · κα\

Πνεύμα άγιον Πνεύμα αληθείας εστί, φως τρίτον

παρά Πατρδς καΐ Υιού · τα δ' αλλά πάντα θέσει ή

παραθέσει, ή κλήσει, οΰχ όμοια τούτου ενεργεία, ή

δυνάμει, ή1 φωτ\, 1) έννοία · ή ώ; αν εΓποι τις· Υίονς

έγέννησα χαί νψωσα · ή ως αν εΓποι τις · Εγώ

β?Λα· θεοί εστε χαΐνίοΐ Υψίστου πάντες· ή1 ως

Λν εΓποι τις· Ό τκτοχίας βώ.ΐονς Βρόσον ή ως

αν εΓποι τις· Εξ οΐι πάσα αατριά ετ ούρανοΤς χαί

εαϊ της γης · ή ως αν εΓποι τις · Εγώ ό στερεών

βροντην, χαί χτίζων Πνεύμα. Ου γαρ ως οί λοιποί

πατέρες, ή" πατριάρχαι δ άληθινδς Πατήρ άρξάμενος Ο

του είναι Πατήρ, ή ελλείπων ποτέ τω χρόνφ του

είναι Πατήρ. Εί γαρ άρχεται του είναι Πατήρ, Υίδς

ίρα ϊ)ν ποτέ ετέρου πατρδς, πρδ του είναι αύτδν Πα

τέρα Μονογενούς. Καθ' ομοιότητα δε πατέρες πατέ

ρων νοούνται τέκνα, κα\ εις άπειρον τδν αληθώς

πατέρα της αρχαιολογίας εύρεΐν Εστίν. Ουδέ ως τα

λοιπά τέκνα θέσει ό Υίδί δ άληθινδς νέος του είναι

Υί<5<. ΕΙ γαρ νέος του είναι Υίδ;, ην ποτέ χρόνος δτε

ουκ ξν δ Πατήρ, Πατήρ Μονογενούς. Ουδέ ως τα

λοιπά πνεύματα τδ Πνεύμα της αληθείας κτιστδν ή

ποιητόν ουδέ ως οΐ λοιπΆ ίγγελοι δ της μεγάλης

βουλής'Αγγελος καλείται. "Α μεν γαρ αρχήν κα\ τέλος

Εχει, ά δε άνεπινδητον Εχει τδ κράτος και την αρχήν.

Κα\ α μεν κτίζει τα πάντα ε ίς'άπείρους αιώνας συνερ-

γούντ» τω ΠατρΊ, α δε κτίζεται ύπδ τούτοιν ως δν έθέ- "

λοιεν. Κα\ & μεν λατρεύει τούτοις, αδέ λατρευτά ύπδ

των βλων κτισμάτων. ΚαΊΙ μεν ίάται τα ποιήματα, α

6έ την Γασιν λαμβάνει παρ' αυτών. Και& μεν κρίνεται

κατ1 άξίαν, & δε την κρίσιν Εχει την δικαΐαν. Κα'ι &

μίν χρόνω εστίν, α δ! ουκ εν χρόνψ τυγχάνει. Κα\

& μεν φωτίζει τα πάντα, & δε φωτίζεται. Κα\ α μεν

χαλεί νηπίους είςΰψος, α δε καλείται ύπδ του τελείου.

Κα\ 1 μεν χαρίζεται -άσιν, αδέ χαρίσματα λαμβάνει.

Κα\ χαθάτιαξ εΙπείν, ά μεν εξυμνεί την άγιίτητα εν

ΙΪΙιι. 5ρίπ'ί«Ι βίΐ* εϊ εοκΐ6!ίΓιιιπι

Ιιιοίδ

5, εοιΐ8θΐ3ΐοι·, ϋΟΐΐδίΙίοΓυηι Ι'ΜΙΓΪ»

ιιυιιΐίιΐϋ.Νϋΐιι ιιι Γίΐίυδ ιιΐΗ^ηΊ οοηδϊΗΊ 3η@6ΐυδ65ΐ',

ίΐ3 δριπίιΐί 83ηοΐυδ. ί>(·(ί α^^^ρ^η1Η», ίηηιιΐΐ, 8ρίη-

Ιηιη Οεϊ, 896 "' ΐ'ί'Ί-'Ί'»"·11 '/'"'' « Οεο άοηαΐα «ηιιί

!, ηναε εΐ ΙοηιιίτηιΐΓ, ηοη ΙιΙικκΓια ίπρίίΐιΐϊα! ΚΊ·-

Οΐί,

VIII. Ι)ϊΓ,ιΐ 3ΐϊ(]αϊ$ : Οιιοδ ει^ο Γίΐίοδ δίβΐυίπιιις.

$Ί ίΐα 651, (|ΐιι 1:ιΐιι1(·ιη 6δ86 ροΐ68ΐ Ι ΐΜμηΓι-

Ιιΐ8? Ιιηο νεΓΟ, ί» φιίί ($ ηηί ΓοηΙταάκα& Όβο '? Γιπ;ι

εηίπι Κίΐίιιιιι νοεεί, ςιιϊ 3 δβ ΟΠ(ΙΙΓ, δρΪΓίΙηιη νοο

53ηεΐυηι, ηυϊ ,ιΐι υίΓοηιιε ρπι/νιΐιΐ, οχ ΐΓβ$ ρβηδοιιχ

5θΐ3 Πύβ 3 53ΠΟΙΪ8 ΥΙΓΙΝ |ΐί'Π (·|>Ι;ι' Ιιιοϊιΐιι.1, 3ε

ηυειοΓβδ 1υοΐ<ΐ3 βυηΐ 3οΐίοη6 ρι·:ΐ'ι!ίΐ;ι·, 61 ευηι \\

Ι'ιιΐιν Ιίιΐΐ'ί Ιυεβ οοιιοοπίίϋΐη 56ΓΥ3ηΙ. Ηβυδ Ιιι ! \%\-

ΙΙΙΓ ηιιιΐί, (]ΐΐ(Μΐκι«!ιηοι1ιιιιι Ρ»16Γ νεπβ 8ΪΙ Ρίΐίί ρηΐεπ

ΐοΐυ$ηυε Ιοχ ; βΐ Ρίΐΐιΐδ νβπ 8ΪΙ ΡβίΓΪδ Ρϊΐϊυβ, Ιιι-

ηΐ6η άο Ιυπιϊηε, ηοη ιιι Γαείβ ΟΓεαΙβνβ οχΙβΓβ, βρ-

ρι·11;ιΙίοιιη (1ιιιιΙ:ι\:ι(; δρϊπίαδ ιΐ!Ίΐίΐ|ΐΐ|·· 83ΙΐεΙυδ νε-

ΓΪ131Ϊ8 δίΐ δρ'ΐΓίΙιΐδ 3ε ΙΙΙ ΐίιιηι 3 Ρ :ιΐ η.· Ρί1ϊυ([υ6 Ιιι-

ηιεη ; εχ(βΓ3 οηιηία ικίορί ίοιιιι, νβΐ οοηιρηΓΠΐίοιιβ,

νεί ηρρηδϊΐΊοηε , νεί ηρροΐΐηΐίοηο , ηοη δίηιΐΐί ειπη

εο βοΓιοηβ, νι·1 νΪΓΐιιΐο, νεί Ιυεε, νβΐ ηοΓιοηβ οεη-

δοιιΐιΐΓ. δ'ινβ (|ΐιΐδ ίΙΙυΛ (ϋχοτίΐ : Ρίΐΐοι φαιιιί εί εχ-

αΐιανί"; δίνε ϋΐιιιΐ : Εί/ο Λίχί : Ώίί αΐ\« ει βΐϋ ΑΙ-

Ιϊιιίιηί οηιηεί ' ; λινέ ϊςΐιιά : Ο1" (ΙΙΉΗΪΙ κΐ'ΙΙιια το-

'Ί1.·. β ; 5ΐνβ Ιιοε ΐρδίιηι : Α φιο οιιιηί< ρα/€πιίΐα$ ίη

οκίίί εί ϊη ίΐττα ' ; 5Ϊνβ : Ε$ο (ίτηιαηί Ιοη'ιΐηι , η

^^^αηι Κρηίιηιη '°. Κοη οπΊιιι <·:ΓΚΊΟΙ ι:ιη ρηΐηιηι

ρ:ι1π;ΐΓθΙΐ3πιιιινιΐ ηιοηε νβΓϋϊ ϋΐβ ΡβΙβΓ 3ϋΙ 688β

ΡβίβΓ ηΐίςυβηϋο οο2ρίΐ, βιιΐ ρΓο^ΓΟδδΐι Ιβηιροιίδ εβδβ

ΐ[ΐι:ιιιιΙ()ΐ]ΐιο άβδίηεί. Ν3Π1 8Ϊ Ρ316Γ 6886 ΓΟ'ρο,πΙ, ηο-

06856 651 III Ρίΐίυβ 3ΐΐεΠΙ18 ρ3ΐΓΪ$ Οΐίπΐ ΓΐΙΙΊΊΐ, 3Π16-

ηυβηι 68561 1]ηΐβεηίΐΐ Ρηΐεπ. ΡΟΓΓΟ δϊηιΠϊΙικΙίιιβ

(|ΐι:ιιΙ;ιιη ρβίΓυπι ραίΓεδ ίηΙβΙΠβΐιηΙιΐΓ 6886 Ιίΐιί, εί ΐη

ίΐΐΠΐιϊΙΙΐηΐ Υ6Γ115 ΟΓΪβίηίδ 5310Γ 30 ρ»Γ6Πδ ρβπ)ΐ1θί

ροίΓβΙ. Νοςιιε Υβνο είείΟΓΟΠιιιι ίιΐ8ΐ»Γ Γιΐίοηιηι, ηιιί

:ιι1ιΐ]ΐΐΐΐ)ΐιο ΓίεΓι δυηΐ , νεΓ«8 ΓΜίϋδ Γβεβηβ εβί ίβεΐυβ

ΚιΙίιΐΜ. ΑΓιοςυϊη βιιϊιη Ιβηηριιε αϋ(]ΐΐ3ΐιάο Γιιίΐ , ιρ-ο

Ι';ΙΙΓΓ ηοικίυιη εβδβΐ ΙΙηϊςβηίΓι ΡβίεΓ. δβ(Ι ητιρκ- ιιΐί

Γείίηιιί 8ρΪΓΪΙυδ, νεπ(3ΐίδ δρ'ΐΓΪΙυδ ερεβίηηι ηιι'κΜαηι

Θ5ΐ , 3ΐιΙ ΓικΊιιιιι ; ηεηηβ ε«·(6Γθπιιη ΐηίΐΛΓ «ιι^βίο-

' πιηι, ιιΐίΐι,'ΐπ ίΐΐο οοηδϋϋ Αη^είοβ άΐεΐΙιΐΓ11. 8ί ηοί-

(Ιοιιι ϋΐη ΐιιίΐίιιηι Ικιΐιι-ηί 61 Ιίηι'ΐιι, Ιι;ι·ο ιΐιιο ΓΟΟΟΓ,

3ε ρι·ίηείρ3ΐιιπι Ιΐ3ΐ)βηΙ, ηιιεη) πιι!Ι:ι ηφΐ8(]ΐιηηι ϊη-

Γϋηΐ, ςυοε ευηι ΡαΐΓβ ροι· ίιιΠηίΐ3 53εευ1α οοηιηιαηί-

Ιιτ οιιπιί.'ί ιποΙίιιιιΙιΐΓ ; Γ,τίοπι :ι1> Ϊ1ΙΪ5 ρτοιιΐ ίρ$Ϊ8

ΙΊ1ι··ι ΙΊ (•.ιηΐιιι·. III» $θΓνίυηΙ ϋδ, εΐ εοΐυηΐ ; Ιιίδ 3

ΓΐΐΜΐιιπί, οιηιιίΙιιΐ8 δβΓνϊΐυδ ειιΐΐυδςυε ΐηουϊΐιΐΓ.

897 ":ι'Γ ορΐ!ΐ·Ί1)ΐιι> 8υ'ΐ8 ηιι·(ϋοίιι:ιιη βάη'ιηεηΐ ; ΪΠα

πΐΓίΓιοιιι.'ππ 31) ίκΐί,ί ·_κ:ι·ϊ|ΐϊιιιιΙ. Ηχε υηϊν6Γ83 εοΐΐιι-

1 γρ. πειθοί. '^βη. ιν, 24. · Ιδ3. κ, 6. * Ι ΟΟΓ. ιι, 12, 13. · Βοπ». α, 20. ' Ϊ53. ι, 2. ' Ρ$3ΐ.

Ι.ΙΧΙΙ, 6. · ^1) χχχνιιι, 48. · Ερίιοβ. ιιι, 15. '· Αηιοβ ιν, 1δ εχ ίΧΧ. " 153. ιχ, 6.
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δίΓβιιΙ; ΠΙ3 (.ΌΐΙιΐίΐΓ.ΐΜΐιΐΓ. ΙΙχε ϊιιΓ;ιΐ)Ιηδ ηϋ δΐιΐιΐίιιιί- Α ουρανοί; ουρανών κα\ λοιποί; αόρατοι; τόποις, α δε

Οίεηι νΐΗ'.ιηί; ίΙΙα η ρειΐοείο νοεβηΐυι·. ΙΙκε ΙΒΓ- έξυμνούμενα τα δώρα άξίω; παρέχει τοις άξίοις.

£ΐαιιΐιι Γ οιηηίΙιιΐΗ; ί11;ι ιιιυιιβιϊ1)ΐΐ3 ;ι!1ί< ίιιιιΐιιΐ'. ΛιΙ ΜΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙ ΪΙ13 ίιι πιιΐίϊ εοκίορυιη 3ε εχίεήβ,

οευΐίδ κιι1»(1ι,ι<·ΐ;ι ΜΙΝΙ, Ιηείδ δίΐηειίΐαΐοηι ϊΙ1:ιηι ρπΓΐΙίι-ιιιιΐ ; Ιιχε Πΐϋπιπι ρΓ:ι·ι!'κ·;ιΐΐΐ)ΐιι: εε!ε1>Γ3ΐα

(]ί({ηί8 8Η3 (Ιΐβΐιε «Ιοιι;» ΐ'οιιιιιιπιιίπιιιΐ.

Θ'. Πνεύματα δε πλείστα φησιν ή Γραφή · Ό

ποιών τους άγγέΛους αί'τοϋ πνεύματα, χαϊ τους

Λειτουργούς αυτού πυρύς φλογίας · κα\ , Πάντα

τα πνεύματα, αΙνεΊτε τύν Κύριον. Χαρίσματα δε

άξίοις δίδοται διακρίσεως πνευμάτων. Ά μεν γαρ

επουράνια εστί , χαίροντα τζ αλήθεια , α δε επίγεια,

απάτης καΐ πλάνης επιτήδεια· α δε υπόγεια , αβύσ

σου καΐ σκότους τέκνα. ΠαρεχηΛει γαρ, το ΕΟαγ-

γέλιόν φησιν, Ίνα μη πέμψτ^ αύτύν 8ΐς την άβυσ-

σον άπεΛθεΊν. Ωσαύτως δ£ τοις πνεΰμασιν έπ-

! έτασσε · καΐ πνεύματα δε έξεδίωχε λόγω, κα\ ουκ

εϊα αυτά Λαλεΐν. Λέγεται δε πνεΰμα χρίσεω;,

χαϊ πνεύμα καύσονος. Λέγεται δε πνεΰμα κόσμου.

Ημείς δε ου τύ πνεύμα του κόσμου έΛάβομετ,

φησ£ · χαι πνεύμα δε ανθρώπου · Τις γαρ οίδε τα

του πνεύματος, εΐ μ)) τύ πνεύμα τύ εν τω άν-

θρώπφ ; Πνεύμα πορευόμενον , χαϊ ούχ επίστρε

φαν. "Οτι πνεύμα διηΛθεν εν αντφ , χαϊ ούχ

υπάρξει · χαϊ, Άντανε.ΐεϊς τύ πνεύμα αυτών, χαϊ

έχΛβΙψοιχτι ' χαϊ , Πνεύματα δε προφητών προ-

φήταις υποτάσσεται · χαι , Ιδού πνεύμα ψευδές

(στη ενώπιον Κυρίου, χαϊ εΊαεν αντφ · Εν τίνι

απατήσεις τύν Άχαά6;ΚαΙ ϋσομαι , <ρησΙ, πνεύ

μα ψευδές εν στύματι των προφητών. Λέγεται

IX. Οχίεπιιιι οοπιρίικβδ δρίπίπδ δίΐετ» Ι,ϊΐΐεΐ'86

6586 8ί§ιιίΓΐ!·ηηΐ : βιιί /Υιπί, ίπφΐίΐ, αη0εΙθ5 ίΐιυι $ρί-

π'ΐβί, βΐ ΜΐηΙίίΓΟί «κο« ίη ίφιειη νηαιίίΐη ' ; ϊΐβπι :

Ιίαιαοί «ρΐπ'(Η8, Ιιιιιιΐιιΐι· ϋοηιΪΗνιη*. δε(1 βΐ ϋ$, (}υί

<Ι Ί;ΙΜ δΐιηΐ, ιΙΐ8(·(·πιοη(1θΓυηι δρΪΓΪΙυυηι (Ιοηη ι πΐιιιιιιι-

Ϊ-.ΙΓ '. .Υιπι ,ιΐϋ εα6ΐθ8(ι·β 8ΐιηΙ δρίι-ϊΐιΐδ, ηιιϊ νεπίαΐβ

'Γ·Ι<·<·ΐ;ηιΐιη·; ;ι!ϋ Ιεπ'εηί, φΐί (Ί·:ιικΙίΙιιικ εΐ βΓΓΟΓίΙιιΐδ

< 1>ιιοχϋ δυηΐ; ;>Ιιί (Ιεηίηυβ 8υΙ>ΙβΓΓ3ηβί, 3ΐ)γ8δΐ 16-

ιιβϋΓ3πιπ>φΐβ Ιίΐίί. !ίι:ι,·ιιΐΊΐΐ εηίηι, υΐ Ενίη^βΐϊιιηι

ιιίί1, ηε α ίη αίι/ανη ϊτε }ΐΛετεΙ. Ιΐ3 εΐ βρίπΐίΐιιΐδ

ΐιιιρ(Μ"ΐΙι;ιΙ ΟΐΓΪ8ΐΐΙ8, 61 $ρΊΐΊΐΙΙ3 νιτίκι !ιιμ;ι',ι:;Ι , ιιεε

ίίπίίαίβοί Ιοηηϊ'. ΟιΓιηρίΊηηι δρίΐ'ίΐιΐδ ]ικ! ευ, οΐ «ι·-

<Ιοπ3 8ρΐι·ίΐυδ ιιηηιίιιηΐΜΐ· β. Ιιίιίεπίφΐε ηνηάί ίρίήίικ.

Ν03 εηίιη, ίηφίίΐ, α/ηα/ϋ &ρίι·Ίΐαηι ηοη αεΰβμίηηΐί1. Νοο

ηοη εΐ Ιιοιηΐηίδ δρίτίΐιΐδ. )3«ΐ5 εοτιιηι, ίιΐφΐίΐ, ηοι/ίΐ

ιΐ'ΐΐ' ίΐιηΐ ίρίΐΊίηκ, η'αί $ρίι·ίΙια ι/ιή ηΐ ιιι Ιιιηιιιηι* "'!

Ιίοιη : Κρπίΐιΐί ναάβη», εί ηοη τενετίεηί 9. ΟηοΗίηηι

ιρϊτΊΐΗ»'ρετΐΓαη»ίΙ>>ί ίη ίΐίο, ει ηοη 5«6ί/8/ί/1β; βΐ:

Λη[βΓε$ ΒρΊήΐΗΐη εοηιιιι, ει ύε/ΐοίεηΐ*1. Αϋιΐε βΐ ϋΐυιΐ:

8ρίτίΐΗ& ρΓορΙιεΙίΐηιιη ρτορίιείίί ^ΗI>^^^^αηια^ι*. Εί:

Ι'Λ'Ο: {ρηίΐιιι ηιιηΛαχ »ΚΙΪΙ αικιιΐι Οοηιΐηο : βΐ άϊχίί

φ5«: Ιη φιο άεφίε$ ΑοΙιαΙ>? Ει ετο, ϊηφαίΐ, «ρίπ'-

ί»5 »(ειΐίΙαχ ίη οΐ'ε ρι·ορΙιεΐαταιη ". ΡπίείεΓε» δρίπΐιΐδ

(|ΐηι1:«πι εοιηριιηείίοηίδ βρρείΐβΐυτ '*, ιΊ δρίπία»

ίκηβνίίε, εΐ ϋρίΓΪΐιικ ΡγΐΗοηϊβ ", βΐ βρϊπΐυδ Γοι-ηϊπη- £ δε τ.νεΰμα κατανύξεω; είναι , πνεΰμα δειλίας, ;

Ιϊοηίδ, εΐ δρ'ιπίυδ ρΓοεεΙΙ»;", εΐ δρΪΓΪΙιΐδ Ιοφίβχ ", πνεΰμα ΠΟθωνος, καΐ πνεύμα πορνεία; , καΐ π·/εύΐιοηιβ.

«Ί δρ'ΐΓίΙιΐδ ίηΠηηίΙβίϊδ '9, εΐ δρΪΓΐΐιΐδ πιιιιιιιιιιΐιικ ",

εΐ δρίτίΐυδ Νΐιΐ'ιΐιΐί), 61 δρίΓΪΙυδ 11111(11^ ", εΐ δρίπΐιΐδ

ι Ιοςιιειίδ, εΐ δριπίυδ (ΙίΠΊείΙϊδ νηΐιΐι', φΐί νοεαίιΐΓ

1 ", βΐ δρίπιβίϊβ ιιο(]ΐιί ιί;ΐ! '·. ΡοβίΓεηΐϋ ίηΓιηΐΐίδ ΐη

Ιοεϊδ δρΪΓίΙυυηι Γ;«·ΐ;ι;η 685ε ιηεηιίοιιειη

δβρϊεηΐεδ ϊηΐεΐΐί^αηΐ. δειΐ (]υεηΐ3(1πιθ(1υιη ρ!ιΐΓ68

δΐιηΐ .'κΐιιρίίιι'ΐ.·, νεί νοεηΐϊοηβ Ιίΐίί, ηοη νεπίβίο :

898 ''° 'ΊΐιοιΙ '-'1· ίηΐΐίο εΐ Γιηε εοηδΐ3η(, εΐ ;ιιΙ ρεε-

ϋαηϋυιιι [ΐπιρι-ηκί δυηΐ: δίε εΐ ίρίπΐυβ ηιίορίίοικ:

ειιηΐ, ηαΐ νοεβίίοηε εοηιρΙιΐΓβδ, (|ΐιϊ εΐ πι ρεεεαίιηη

ρπιιιΊ δΐιηΐ »ε ρΓοεϋνβδ. Αϊ δρίπΐιιβ β.ιηηιΐΒ βοΐιΐδ

Λ ΡαίΓε εΐ Ρίϋο, δρΪΓίΐιΐΒ νβΓίίαΙΐδ", εΐ Ι)εί δρίρΐΐιιβ,

61 δρίηΐυδ ϋΙΐΓίδΙϊ, π δρΪΓΪΙιΐδ !,Ί·:ι!ί;ι: ηοιηίιιηΐιΐΓ.

χαταιγίδο; , χαΐ πνεΰμα πολυρ^ήμον , καΐ πνεΰμ»

ασθένεια;, καΐ πνεΰμα άκάθαρτον, και πνεΰμα κω-

φδν , καΐ π'/εΰμα άλαλον , χαϊ πνεΰμα μογιλάλον,

καΐ πνεΰμα χαλεπον λίαν , δ καλείται λεγεών, χα\

πνευματικά τη; πονηρίας. "Απειρα δε τα περί πνευ

μάτων λόγια σοφοί;. Άλλ' ώσπερ οι πολλοί υΙο>.

θέσει , 1) κλήσει, ούχ αλήθεια δε, δια το αρχήν ϊχειν

κα'ι τέλο; άμαρτητικώς · οϋτω χαϊ πνεύματα πλεί

στα θέσει τ) κλήσει, καν άμαρτητικά ην. Τ6 δε άγίον

Πνεύμα μόνον καλείται ύπ6 Πατρδς καΐ Υιού Πνεΰμα

αληθείας , καΐ Πνεΰμα θεού , χαϊ Πνεΰμα Χρίστου·,

καΐ Πνεΰμα χάριτος. Χαρίζεται γαρ έκάστω £;αν· '-

ρω; αγαθόν, Τβ μεν πνεύμα σοφίας , ζ> δε πνεύμα

(ΪΓ3ΐίΠε3ΐιΐΓ οη'ιη» ιιηίειιίφΐε, 3ΰ ΙΙΟΝΙΠΙΙ νβπ'ίβ ιηοιίίδ Ο προφητείας , ψ δε πνεύμα διαχρίσεως, φ δε ερ

ίηιρΒΠίΙιΐΓ. Νιιηι αΐίϊ «ρίτίιιιι ςαρίεηΐίιε €οηαάίΐιιτ,

ίίΐΐιτί ίρηίιιΐΒ ίάειιΐίιΐ, Αιιϊε $ρίπ(κ$ [οιΊίΐυάίιιίί, ίΐΐί

ίρϊήΐικ αιταΐίοηνηι, ΐίΐί ίρϊήΐιι$ ρτορίιβίία: , Ιιηϊο

«ρ.'π'ίιι« άί$€Γΰΐϊοιιί$, ίιιΐβι-ρτεΐαΐίοηικη ίίΐί **. Αεαείορ»

ιΙι·'!ΐΐ|Μΐ· (Ιοιι:ι, πι ΙββΙίΗιΐΓ Αρο8ΐθ1ιΐ8 : Ι ;/!>.·; ροττο

εΐ ΐάβιη 8ρίήΐα& ε$Ι, άίνίάεηί ιιηϋυίφκε ΡΤΟΗΙ νν,ίΐ ".

Ο,ηοηίαηι 5ρϊήΐΗί Ιιιη$ ύοηηχ άβιίικεΐ ηιε, />··«.·., ;ιίι

Ιί;ινίιΙ *6. \ΌΙ : 8ρϊτίινι «1>ί νιιΐι χρί>·αί " :

μηνειών, καΐ τα λοιπά δε χαρίσματα, ως φησιν· "Εν

δε χαϊ τύ αυτό Πνεύμα , διαιρούν έχάστφ ως

βούΛεται. "Οτι τύ Πνεύμα σου τύ άγαθϊν οδη

γήσει με, ο θεύς , φησΙν ό Δαβίδ- ή , Το Πνενμα

δπον θέΛει πνεΐ , τδ ένυπόστατον δια τούτων τοδ

αγίου Πνεύματο; δείκνυσιν ήμίν Καΐ τι)ν φωνην

αυτού άχούεις · ά,ΙΛ' ούχ οϊδας πόθεν ίεγεται,

χαϊ αού υπάγει · κα'ι, Εάν μη γενττ,Οήτε εξ ύδα

τος χαϊ Πνεύματος , δμοιον ώ; είπε Παύλος · Εν

1 ΐν.-ιΐ. οιιι,4. * ΡδίΐΙ. οι., Η. · Ι ΟΟΓ. χιι, 10. * Ι,ιιο. νιιι, 31. · Μπρε. ι, Μ. · 1δ3. ιτ, *.

' Ι αορ. ιι, 12. · ϊΜιΙ. 11. · ΡδίΐΙ. Ι.ΧΧΜΙ, 3ί). 1β ΡδαΙ. οιΐ, 16. " Ρ8»Ι. οιιι, 29. " Ι Γ,ΟΓ. χιν, 59.

" III Κο^. χχιι, 21, 22. '» Βοΐο. χι. 8. ," Αεί.χνι, 16. " Ρ«»Ι. ότι, 2ο. " 111 Κεζ. χχπ, 22. "ίυο. χιιι.

1ί. " ίιιε. χι, 24. " Μβιτ. ιχ, 24. " υιό. νιιι, 50 ; Μ»Γϋ. ν, 7. " ΕρΙιεδ. νι , 12. " ίοβη χι»,

17. «Μ Οοι·. χιι, 8 δείΐς. "ίΐιία. 11. " Ρ$Μ. ΟΧΜΙ, Μ. "ίο»η. ιιι, 8.
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γαρ Χριστώ Ίησοΐι έγία εγέννησα ύμάςνΠερΊ του- Α οδίεηϋίΐ. Ει νιιι-οη «/υ* αιιάϊι : ίεά ηαε\» ιιηιία νβηίι,

του ύ Κύριος · "Οταν ΙΛΘη ό ΠαράχΛητος , ον

έγω πέμπω ύμϊν , το Πνεύμα της άΛηθείας , 8

«αρά τον Πατρύς εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρή

σει περί έμον · χοΛ , Έτι ποΛΛά ίχω Λέγειν ·

άΛΛ' ου δύνασθε βαστάζειν άρτι. "Οταν Ηθη

εκείνος , το Πνεύμα της άΛηθείας , οδηγήσει

υμάς βίς χάσαν την άΛήθειαν. Ου γαρ ΛαΛήσει

ά^ εαυτού · άΛΛ' δσα ακούσει ΛαΛήσει , χαΐ τα

ερχόμενα άναγγεΛεΐ ύμϊν. Έχεϊνός με δοξάσει ·

ότι έχ τον έμον Λήψεται , χαΐ άναγγεΛεϊ ύμϊν

χάντα.

ϊ. ΕΙ τοίνυν παρά του Πατρίς εκπορεύεται , χα\

εκ του εμού, φησίν 6 Κύριος , λήψετβι , δν τρόπον

αιιί φιιι ναά'ιΐ *. Ιΐϋΐιι : Λ'»«ί ι/εηΐΐ'ι /Ήβπ'ίίί ίΧ αηαα

ιΐ 8ρίτίΐΗ '. ΟΗ οοιικεπί ΛηΐΜΐιιι ίΐΐιιιΐ 081 Ρίΐιιΐί : Λ'αηι

νι ΌΜιΙο Ιε&Η €^ο ί/ΛπΒΐ' νοα 4. Οβ οοιίειΐ) δρΪΓΪΐα

ϋοηιίηυβ ίΐα Ιοο,ιιίΐιιι· : ί.'ιο» νεηετϊΐ Ραταοΐβίαι, φΐϊΐη

€{10 τηίιίαηι νο6ΐ«, 8ρίηΙιΐ! νεηίαΐϊι φή α ΙΊιΐη: ρτο-

ΐί'ΐΐϊι, ΐΐΐβ Ηΐχΐίιηοηϊιιηι γη-ΙιΊΜΊΐ άί ιηκ *. Ιΐηιη :

Λ(//ΙΗΓ ηιιιΐίη Ιιπίιαυ άίπ',ηιία : ίΐά ηοη ροΐβίΐίί [βττβ

ηιοάο. ('ηηι υεηιήΐ ίΐΐΐ ΒρΜίαι νεήίαΐίί, ϊηάικκΐ νοί

ΐη οιιηι<·ιη ΐυΐ'Ίΐαίοη. Νοη βηϊηι Ιοηπείιιτ α Ββίριο ;

ίίά φιινηιηφιε (ΐικίίι'ΐ Ιοφιείιιτ, ΐ'Ι ινηΐηΐ'α ηιηιΐιιιΐήί

ι·(ΐ/ι/«. ///<; ι/«,' εΙαή[ιεαΙ)ϊι ; >/ιιϊα άβ ηιαο αιάρίβΐ, (Ι

νι,ΙιΊκ οιιηιίιι ηιιηΐ'ιαίήΐ ''.

Χ. Ι^ΐΙΙΙΓ, 81 3 ΡβίΓβ ρΓΟΟβίΙΪΙ ', βΐ ϋβ Π160, 8ΪΙ

ϋοιηϊηυδ, Βοοίρϊΐ", ςυβιτίίίΐηιοιίιιηι Νεηιο ηονϊΐΡα-

Ουδείς Ιγνω τον Πατέρα, εΐ μη ό Τΐύς, ονδέ τύν Β ΙΤΪΜ ηίιί Ρίΐίνί, ηβηαε Ρίΐίαιη ηί$ΐ ΡαΙβΓ ' : ίΐ:ι

ϋ:ιΐΙιοΓιι.·ί ιΙίοοΓε :ιυ<Ι«ιιΐ : Νεςυο δρίπΐυηι ηονίΐ ςυίβ-

ρίηηι, ηΐ8ί Ι'ΠίιΐΒ, 3 ςπο ηοοορΐι, εΐ Ραίει-, Λ ςυο

ρΐΌθο(Ιίι ; ηεςυε Γϊΐίιιιη ει Ρ;ιΐπ·ιιι ηονίΐ βΐίςυίδ,

ηΐ8ί δρίπΐυδ 83ηοΐυ8: ςυί ΥΟΓΟ εεΙεοΓβΐ α ο. μποιΓι-

(·:»ι: ςυί <1οοιΊ υηηιί.ι, φΐί άε ΡΠίο ΙεδΓιηιοηϊυιη

ιΐίοίΐ, ςυί 3 Ρ;ιΐι·ο, ςιιί ε ί'ίΐΐο ρι-οο.οιίίι, δοΐυβ νει·ί-

Ι3ΐί$ ιΐιιχ, 8ίΐπο(απιιιι Ιεςυηι ίηΙεΓρι·ε8, 8ρίιίΙ:ι1ί$

Ιο^ϊδ εηΐΜταΐοΓ, ρΐΌ|ΐ1ιοΐ:ιπιηι ηΐ3§ίδΙθΓ, ίροδίοίοπιιιι

εταηςεΙίοοΓυηι ιίοςηιαίιπη Γβχ ει 8ίι1ιΐ8,

εΙεείοΓ, νοπιηι Ιυηιεη ε ΥΟΙΊ» Ιυηιίηε.

Ρίΐίυβ ιι:ιΙιπ·η1Ϊ8 ε$ΐ , νιτπκ ΓίΓπΐδ, ςεππβηυβ Ρί-

ΙΪΙ18, 8θ1ΐ18 ε βΟΐΟ, 899 Φ'Ο'ΊΙΓ.Ι οΐ δρίηΙ)Ι8 83Π-

οΙιΐ8 οοη]ιιηςίΐιΐΓ, ςυί δρΪΓΪΐιιβ ρΓορπε ιιοηιίιιιιΐιιι·.

εΐ μη <5 Πατήρ· οδτω? τολμώσι λέγειν*·

ουδέ τίι Πνεύμα εϊ μη 6 Τίος εξ οί λαμβάνει , ΧΒ\ 6

Πατήρ παρ' ου εκπορεύεται· καν ουδέ τδν Υίίιν, καΐ

τ?>ν Πατέρα , ει μη τδ Πνεύμα το δγιον , τδ δοξάζον

αληθώς, τδ διδάίκον τα πάντα, τδ μαρτυρούν τα

περ\ του Τίοΰ , δ παρά του Πατρδς, δ εκ του ΥΙοΰ,

μίνος όδηγδς αληθείας · ν<5μων εξηγητής άγίο^ν,

κνευματικβύ νόμου υφηγητής, προφητών καθηγη

τής , άποίτόλων διδάικαλος , ευαγγελικών δογμάτων

φωιτήρ , αγίων έχλογευς, φως τδ άληθινδν εξ άλη-

βινοϋ φωτός. Υΐδς φυσικδς , Υΐδς αληθής , Υίδς γνή

σιος , μόνος εκ μόνου, συν αΰτώ καΧ τδ Πνεύμα,

άλλα Πνεύμα όνομαζόμενον. Ούτος ό θεδς δοξαίό-

μένος εν Εκκλησία · Πατήρ άε\, Υίδς αεί, χβΛ Πνεΰ- ΙΙίε Πΐβ Οειίί ϊη Εοοίεβΐ» οβ1β1)ΓαΐϋΓ, εβιηρορ

ΙΙβ Λν»ΠΜ Λ|?\ ΐ'κϊίΤιίλ^ Λ'^Τ-^ηϊ» νπ} Γιί'ιΓ^Τη/· \ίΛΡΛ^\Ι ^«ΜΙΙΙΗίι' Ι?ί1ηιΕ εαητιΙΛΑΓ ^ΠΪΓΪΙΐιι ΐ'ιι«·Ιιτι. Μτμα αγιον αεί , ύψηλδς ύψηλοΰ κα\ ύψιστος ,

δόξαν ϊχων άμέτρητον , ψ ύποβέβηκε τα κτιστά κα\

τα ποιητά άπαξ απλώς τα σύμπαντα μετρούμενα κα\

•περιεχόμενα Εκαστα, θεότης δε μία εν ΜωϋσεΙ μά

λιστα καταγγέλλεται · δυάς δε εν προφήταις σφόδρα

χηρύσσεταΐ' Τριάς δε εν Εύαγγελίοις φανερούται,

«λεΐον κατά καιρούς κα\ γενεάς αρμόζουσα τφ δι-

καίι·) είς γνώσιν κα\ πίστιν. Γνώσις δε αυτή αθανα

σίας, έχ πίστεως δε αυτής ή υιοθεσίας γίνεται.

Άλλα πρώτον δικαιώματα σαρκδς εκφράζει , ως

περίβολον ναού τδν έξω διεγείρουσα εν Μωϋσεΐ · δεύ

τερον δε δικαιώματα ψυχής έκδιηγεΐται, ως τα αγία

κοσμούσα εν λοιπαΓς προφητείαις · τρίτον δικαιώ

ματα πνεύματος, ως τδ ίλαστήριον καΐ τα άγια των

Αγίων ίυθμίζουσα εν Εύαγγελίοις πρδς χατοίκη- |

σιν εαυτής. Σκηνήν δε άγίαν , λαδν &γιον , τδν δί ·

καιον έχει μόνον τδν συνόντα τούτοις. Κατοικεί δε

εν αύτώ μία θεότης άφθαρτος, μίβ θεότης άπερι-

νόητος , ακατάληπτος , ανεκδιήγητος , αόρατος ,

έαυτήν γινώσκουσα μόνη , ίαυτήν έμφανϊζουσα οΓ;

βούλεται , μάρτυρας εαυτής διεγείρουσα , καλούσα,

προορίζουσα, δοξάίουσα, εξ άδου ύψούσα, άγιάζουσα,

ενοποιούσα πάλιν πρδς την εαυτής δόξαν και πίστιν

τα τρία ταύτα, επουράνια, και επίγεια, καταχθόνια-

π·/εϋμα, ψυχήν, σάρκα, πίστιν , ελπίδα, άγάπην

παρελθόντα, έοτώτα , μέλλοντα, αιώνα αιώνος , αΐώ-

δεπιρεΓ

3ο εχοείβο, ίπιο εεΙ$ί$8ίπιιΐ8 ; ςυί ίιιΐιΊΙίμίΙιϊΙ) μΐοΓί:ι

εΐ φΐίιίοιιι ίιι(ίιΓιΐ:ι ρι·.ΐΐ(Ιίΐιΐ8 έδΐ ; ουί ενεαία οπιηΪ3

Γ;ΐ(·ΐίκΐιιι; κιπιΐ, οππιίηο 8υο]εοΐ3,

ιιιΐ'ΐ)8ΐιι·:ι, 30 οΪΓΟίιπίδΟΓίρΙίοηε ιΙοΓιιιϊιιηΐιΐΓ. ι

(1ίνίηίΐ38 ΙΠΙ.Ί ηριιϋ Μονδοη ρπεοίρικ; ρΓίΟιΙίο.ιΐιΐΓ :

1)ίη»ι·ίιΐ8 ίη ρΓορΗεΙίβ (ϋΐί^βηΐίυδ ηυη!Ϊ3ΐυΓ. Τπηί-

Ι:ΐ8 νεΓΟ ίη Ενβη^βΓιίδ ΟδΙεηϋίΐυΓ, ςικυ ρεΓ Ιοιιι-

ριΐΓβ ξεηεΓβΙίοηεβςυε $ίη^ιιΐ3$ {ιΐδίο 3(1 βείεηΐίβηι

Ιί(1οιηφΐε βπιρίίιΐδ εοηνεπίτεΐ. Ε;ι ροτΓο ίιηηιΟΓίαΙί-

ΐϋΐίδ $είεηΐί3 εχ Ω(1ε ίρδ3, νεί βαΌρΐίοηβ η3$είΙυρ.

Βεά ρΐ'ίηιιιιη ]υ8ΐίΓιθ3ΐίοηε$ εβπιίβ οιΐίοίι, νβΐυΐ

ιοιηρίί ψιηιΜίΐηι εχΙεΓίυδ βερίυηι ίη Μονβε Γβϋιί-

ΐ':»ιΐ8. Ροδίοη νερό ηιιίηιιΐ' }υ8ΐίΠθ3ΐίοηε8 εχροηίΐ,

1:ιικ|ΐι:ιηι ί>;»ιιί·1;ι (|ΐικ·(Ι;ιιη ηριιιΐ εχ(εΓ08 ρι·ορ|)β1»$

εχοπιηηβ. Τοπίο (Ιεηίςυε ϊυδίίΟεβίίοηεδ δρίπΐιΐδ.

ςυ3δί ρΓορίιίαΙΟΓίιιιη εΐ κ:ιπ«·ΐ;ι δηηείοπιηι ίη ΓΛ'.ΙΙΙ-

μνΙίΪΗ 3(1 8ΐιί ϋοπιίοίΐίυηι ίηδίΓυεηβ. Αι 83ηεΙί ΐιιΐιη·-

ιι:κ·ιιΙί Ιοοο, 83ηεΐίςιιε ροριιΐί, ]υβΐιιηι 1ι;ι1»·ι υηυιΐ),

ςυί ίη ίδΐίδ νεΓδβΐυΓ. Ιη ηίδ νιτυ υηη ϋείΐ38 Ιιαίιίίβι

ίηεοιτυρίβ, ιιιι;ι (ΙοίΐΛκ, ΐ|ΐι;ι· ι'ομίι.'ίΓιοηο οοηπρί

εοιηρΓοΙιεπάίνε, νεί οχρΙίείΓί, βυι νί<Ιοπ ηοη ροΐοβΐ,

ςιι<β 8είρ83ηι βοΐβ εο^ηοδοίΐ, εΐ ςυίΐιυδ νοίυεπί ρ3-

ΙεΓαείΙ. Είΐιίοιιι ΐεδίεβ δυο» εχοίΐηΐ, νοοαΐ, ηηΐε <Ιε-

βΐίηηΐ, βΐΐΐεΐΐ §ΙθΓία, βΐ) ίηΓεΓίδ ενοΐιίΐ, ΒηηοΙίΠοηΐ,

εΐ :κΙ μΙοιί;(ΐιι Γιι1εηκ|υε δυαιη ιτί3 1>9εε ίη υηιιηι

1 Ρ. τολμώ συλλέγειν. ' ΙΟΛΏ. πι, ί. · ίΐιίιΐ. 5 * Ι ΰο

1214. 'ίοβη. χν, 26. · ;<κιιι. χνι, 14, Ιδ. * Μαΐΐΐι. χι,ΪΤ.

Γ. ιν, 15. ' ίοβη. χν, 26. · ίοβη. χνι.
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30 (Όΐΐδοοίηΐ : οοοίοδίί», Ιειτεηβ, ΜΐΙιΐΓΠ'.ΊΐιΐΜ ; Α νας αιώνων, σάββατα σαββάτων, περιτομήν σαρχδς,

περιτομήν καρδίας, περιτομήν Χριστού εν τη άπ-

εχόύσει του σώματος των αμαρτιών καθόλου χαΟα-

ροποιεϊ εαυτή πάντα τα αόρατα και τα ορατά, θρ<4-

νους, κυριότητας , αρχάς , εξουσίας , δυνάμεις. Εν

πασι δε ή αυτή σοφία καΐ φωνή αγία, άπδ δόξης

εις δόξαν, "Αγιος, άγιος, άγιος φωνοϋσα, Πατέρα

εν ΥΙώ, Υΐδν δε εν Πατρ\ συν άγίω Πνεύματι· ψ

ή δόξα κι'· τδ κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν. Καΐ έρεΐ ό οϋτω πιστεύων · Γένοιτο, γέ

νοιτο !

1 <>χι·1:ιιιι:ιιΐΝ, 30 ΡαίΓειη ιπ ΡΠίο, Γίΐίπιιι ίη Ρβίπε €ΐηη δρίπΐιι $3ηοΙο ρΓχάίεβηδ : ευί {$1οπα εΐ

ιηΐ|Μ·ιΊίπιι ίη δχοιιΐ» *:ι:πι1υπιιιι. Αιηεη. Εΐ ιΐίινί ιιαϊ ιΐ:ι οπεόΊι : Ρίΐΐ, (ίαΐ.

ι|πι(ΐιιιη, ηιιίπιιιΐΓ βίςυε (-ΙΠΚΊΙΙ ; Ιίιΐοηι, δρεπι,

1 1>;ιπ;;ι;ιτ.ι ; ρπεΐεηΐ3, ρπ'κπιΐίιι, Γιιΐιιπι ; κιι:<:ιιΙιιιιι

δχοιιΐί, δχειιΐ3 δχουΐοηιιη, κ;ι1>Ικιΐ:ι Μΐ>1ι;ιΐοππιι ;

< ΪΠΊΙΙΙΐηίδϊΟηΐίΙΙΙ ("ΙΠΜ* , (ΊΓιΊΙΙΙΙΙΊκΊοηΐ'Ι)! <·(ΙΓ(1ίχ,

εΪΓουιηοίδίοηεηι Οιπ$ΐί ιι· εχβροΐίαΐΐοηε οοι·ροι·ϊδ

μ-ιτίΐίοπιιη1. Οεηϊηυε 8ϋ>ΐΐΏ6ΐίρ8ΪαηϊτεΓ83ΓβρυΓ§Β(>

Ι3ΐη ηυχ νίιΐιτί ηεςυειιηΐ, ςιΐ3Π) Ι|ΙΚΓ 4βρεοΐαΙ)ί1ί&

Μΐιιΐ, Ιΐιπιιιυί, ιΙηιιιίικιΙίοιιΟΗ, |ιι·ίιΐ(·Ί|ΐ:ιΙιΐΝ, ροΙεδΟ-

1β$, λΪΓΐιιΙΟδ. Ιη οιιιηίΐιιικ νεΓΟ (::ιι1ι·ιιι 83ρΐεηΙί3 εΐ

ΜΙΙΙΓΙΙΙ γιιχ 3 £ΐοπ3 ϊιι {·Ι(ΐι·ί;ιιιι 8αηεΙ«$, ιαηείνι,

Ιΐ3θΐεηιΐ8 βχ Ληοοταΐο.

900 ΧΙ Η«)ο δαηι, <μΐίΐ! (1ε Ιίιΐο ΡβΐΗδ 3ε Κϋϋ

εΐ δρΐπΐυδ δβηοΐί 8θπρΐ3 (μιοικίαπι, εΐ ρρο Ιειηιίΐ3ΐβ

ΙΙΟδίΓβ άθθΐ3Γ.1ΐ3, 1)ΓβνίΙ«Γ ιΙοίΗΙΟ ΙΐΟΟ 1000 Γ8|)εΐ8Γβ

νοίαίηιιΐδ. Νιιικ: 3(1 νίΐ3ΐη ηοδ(Γ3ΐη 3δδει·εηά3ΐη .ίο

ΟΟΓΓϋΙ)ΟΓ3ηϋ3ΐη :ι!Ί:ι ψι;ι:ιΙ;ιιιι ΙεδΙΐη)01Η3 ρΐβ ρΐ'Ο-

ΓεΓΓβ, 61 ι·Χ 1·(·(·1:ι Γ31ΪΟΠ6 ΓεΙΪ£Ϊ08β άβ (Ιίνίΐιίΐιιΐΐ!

ΜΉΐϊπ· ρει·§ειηυ.8. Είοιιϊιιι ρίαηΐιαδ 1ΐ3οΐεηα$ βυείο-

ιΊΐ.Ίΐϋιπχ ρ:ι1ιιιη 111(1(1 εδί 1';κ:1ιιηι, Ι'ιιί^οιιίΐυιιι (·πιη

Ι'..1η· δΐιηυΐ ιπιί\Γΐ·*η ιιιοΐίιϊ; εΐ £φΐ3ΐΪ3

ίιι οηιηίΐίΐΐδ 3ο Ι;ιι ι;η ί, ιιΐροίε ςυί :ι!> ίρβο

1180 3 ραΙΰΠΙίΙ ΥΙΡίΠίΟ 30 (Ιίνίηίΐϋΐΐ: (1ΐδΟΓ8ρβΙ, 8Ρΐ1

Γ) ιΐΜίοιιι ΜΙ ουηι Ρ»ΙΓΟ 8ΐι1)δΐ3ηΙί%. Νεηαε νβηο δοΐϋδ

Ρίϋυδ, δβιΐ βΐ δρίηΐιΐδ δ3ΐιοΙιΐδ ίη β^εικίί οοηιηιυηίο-

ιιειη ΟΙΙΙΗ 1';ιΐη· Ριϋοςυε νβηίΐ, εΐ χηυβίία ρπα'δίαΐ,

ρρο εο 3ο ΙίΙΐΓΐ, οοιιιηιυηίθ3ηδ ;»· ΐ3Γ§ίεηδ : ςυΐρρε

Πεπλήρωται τα του Άγχ,νρωτον.

ΙΑ1. ΚαΧ ταύτα μεν εστίν, « ήδη περ\ της πίστεως

Πατρδς , κα\ Υιού, κα\ αγίου Πνεύματος γράφοντες,

χ ατά τδ βραχύτατον ημών της μετριότητας ίξηγη-

σάμεθα , κα\ εκ των προηγηθέντων παρεθέμεθα.

"Ετι δε έπιμενοϋμεν είς σύστασιν της εαυτών ζωής,

εύσεβώς μαρτυρίας φέροντες , χα\ εξ ορθού λο

γισμού εϋσεβώς περ\ θεότητος διαλαμβάνοντες. "Οτι

μεν γαρ εν τοις ύπδ τούτου απεδείχθη δια πολλών

μαρτυριών 6 Μονογενής συμπράττων τω Πατρ\, χα\

τα Γσα εν απασι τελειών κα\ χαριζόμενος, ως εξ

αυτού ων, καΐ ουκ άλλοΐος παρά την του Πατρδς δύ-

ναμιν χα'ι θεότητα . αλλά ομοούσιος Πατρί · ου μόνον

δε ό Υίδς , αλλά κα'ι τδ άγιον Πνεύμα συμπράττον

Υ: ;'. χα'· Πατρί , χα\ τα Γσα έργαζόμινον δωροΰμε-

νόν τε κα\ χαριζόμενον , ως βούλεται , ως κα\ αϋτδ

οιιηι εΐ ϊρίβ νεΓε εχ Οεο δϊΐ, ηεο 3ΐϊευυδ 3 Ρ3ΐΓ8 Ο ίντως εκ θεού δν, χαΐ ούχ άλλότριον Πατρδς κα\

Υίοΰ , άλλ' όμοούσιον Πατρ\ χαΐ Υίψ, παντί τφ σα

φές κατά πάντα εκ των τοσούτων μαρτυριών απ

εδείχθη τε χα\ άποδειχθήσεται. Νυν δε δια τους αν

τιθέτους καΙ εχθρούς του αγίου Πνεύματος τα ευ

σεβή του ορθού λογισμού κα\ τα άπδ μαρτυριών της

αυτής θείας Γραφής διηγησάμενοι περισσοτέρως των

πρότερον παραθησόμεθα μαρτυρίαις ακολούθως τϊ)

περί αγίου Πνεύματος αληθινή ευσέβεια. Ως Εχει

γαρ · και Εστί Πνεύμα αγιον ένοικδν *, ύπδ πάντων

προσκννούμενον, πάσιν έπιπόΟητον τοις κτίσμασί τε

κα\ ποιήμασιν , οίιδεν\ έξισούμενον , ουκ άγγέλ([> , ου

πνεύματι έτέρω, άλλ' ίνικόν. Επειδή γαρ χα\ πολλά

πνεύματα εστί, τούτο δϊ άνώτατον πάντων π^;ευμά·

( των , ως δν άε\ έχ Πατρδς, χα\ μη άπδ των άλλων

των εξ ουκ ίντων γενόμενον ' ίν · πολλά γαρ ίστι

π·^εύματα, ε'ν δε τδ αγιον Πνεύμα , ώσπερ εΤς θεδς

κα\ εις μονογενής Υϊδς του θεού · οϋτω κα\ Πνεύμα

άγιον θεού, άπδ δε θεού και εν θεφ. Άλλα τδ μεν ·

μονογενής Υϊδς ακατάληπτο; , τδ δε Πνεύμα άχατά-

ληπτον , εκ θεού δε , χα\ ουκ άλλότριον Πατρδς χα\

Υίοΰ. Ου συναλοιφή δί εστί Πατρ\· κα\ ΥΙώ · αλλά

Τριάς άε\ ούσα της αυτής ουσίας , ούχ ετέρας ουσίας

παρά την θεότητα, ούχ ετέρα θεότης παρά την οϋ-

σίαν, αλλά αύτοθεότης καΐ εκ της αυτής θεότητος

Υίδς χα\ τδ αγιον Πνεύμα. Κα\ τδ μεν Πνεύμα Πνεύ

μα αγιον , ό δε Υίδς ΥΙός. Τδ δε Πνεύμα παρά Πα

τρδς 4χπορ(υόμ»νον χα\ του ΥΙού λαμβάνον · έρευ-

* Ρ. ένιχόν, νεί ένοιχούν. ' Ρ. γενομένων. * Ρ.

Ηχε,

(•ΐικιιιι, ικ.-ιιιίιιί ιιοιι ;ιρ<τΙο ΙΟΙ :ιι!(Ιιιι Γιχ ΙΟδΙΪΠΙΟηϋδ

οβίεηάΐπιυβ, ;κ άείηοερδ οδΐεη(1εηιυδ. ϋ.ιι» νεΓΟ ρΓΟ-

(ιΐι.'Γ δ3ηοΐί δρΪΓίΙυδ 3ΐ1νεΓ33ποδ ει ίηϊιιιϊοοδ, ηοη-

ιιιι1Ι:ι ιιϋοποπχ εχρ!ίθ3ΐίοηίδ ^ι·;ιΐί:ι [κιιΐίιιι ρΪ3

ηι 3Γ^υηιεη(3 ει τεείϊ Γ3ΐ'ιοηε οΌρΓθΐηρΐ3,

ι ε]υδ(1ειη δεΓίρΐιΐΓΧ Ιεδίίηιοηία

8, 3ϋεο ιιΐ ίη οιηηίϋυδ νιτιπιι 3ο

Ι!Γ δρίΓίΐυ δϊηοΐο ιίοχιιΐϋ δεηυβιηυΓ. Εΐεηίιη ηιΓιευδ

30 δίη^υΐ3ΓΪ3 εδί δρΪΓΪΙυβ ϊΐΐβ δ3ΐιο(ιΐδ, ςιιί :ι1) οηιηί-

1>υβ 3(1θΓ3ΐιΐΓ, 31) οπιιιί1)ΐΐ3 ('ΠΜΐιιΐ'ΪΝ ορεΓΪΙιυδηυβ

(Ιΐ"ίΊ(!(Ί·:ιΐιιι·. Οιιί οιιιη ηυΐΐο βϋϊεςυβΓΪ ροΐεδί, ηοη

3ΐι§εΙο, ιιοιι ;ιΙΐι·πι δρίπΐυ, ΜΙ! (ΐηυ.3 30 8ίη^υΐ3Π3

βδΐ. Νκιιι πιπί ιιιιιΐΐί δίηΐ δρίΐ'ίΐιΐδ, οηιηίϋιΐδ ίδΙε

δΐιρείΊΟΓ εβί, ιιΐροΐο (|υί δεηιροΓ 3 Ρβίτε βίΐ, ηεε 3ΐ>

αΐίίδ (|ΐι;υ 6 ηίΐιίΐο ρΓθΐ!αεΐ3 $ιιη(, εχδΪ8(3(. ΡΙυΓ6$

8υθΙ, 111(1113111 , δρίΓίΙΙΙδ; Μ'ΐΐ υΐΐΐΐδ Οδΐ δρίΐίΐΐΐδ 83Π-

οίαδ , ςυεηΐ3(1ιηο(1υιη ιιιιυδ εδί Οειιβ, εΐ ιιιιιιχ Οεί

ΡίΙΊυδ υηί^ειιίΐυδ. δίε εΐ δβηοΐυδ Οεί δρΐι-ίΐυδ 3

Ιΐΐ'ο εδί (Η ίη 1)(Ό. Ιΐ3ψΐ6 εΐ ιιιιί^εηϊΐυδ Ρίϋιΐδ ίη-

εθΗΊρΓε1ιειΐδί1)ϋίδ οδΐ,οΐ δρίιίΙιιβίηοοηιρΓεΙιεηίίϋΊΙί».

Ου'ι εΐ 3 Οβο ρΓθοβ(1ϊΙ, ηεε 3 Ρ;ιΐΓ8 ει Ρϋίο ιιΐίοιπίδ

βδΐ. Νβίΐιιβ νβΓΟ οιιιιι ΡβίΓε ι·ΐ Ριΐίο νε'.ϋΐ ηυ3(ΐ3ΐ»

οοηΓυβίοιιε οοβίεδοίΐ. δειΐ Τπηίΐ33 ο]υ$ϋϋηι 8ΐ;ιιιρεΓ

εδί 81ΐ1)δ13ΠΐΪ33, ΙΙΟΙΙ 3ΐΙεΓΪΙΙδ 3 ;!: νίιΐϊΐϋΐι: ; ΙΗ·ι]Π.'

(ϋνίιιίΐ33. Γ! βχ (·;ΐιΙι·ιιι (ΙίνΊπίΐίΐΐΐ! Ρίϋυδ 30 δρίΓΪΙυ$

1 ('.!>!. ιι, 11. ' Ιδ3. νι, 3. ' ΕχρυηχβΓΪιη γαρ.

6 μίν.
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νών τα βάθη του θεού , ανάγγελλαν τα Υίοΰ εν χό- Α δβηείιΐδ εχδϊ&ΙϊΙ. Ιΐβςιιε δρϊπΐυδ, δρ'ιπίιΐδ 83ΐιεΐιΐ8

σμω, άγιάζον, αγίους ποιούν δια της Τριάδος · τρί

τον τϋ όνομασίβ, επειδή ή Τριάς εστί Πατήρ, χαϊ

Υΐδς, και &γιον Πνεύμα. 'Ά.πεΛθύντες γαρ, φησί,

βαπτίσατε είς τύ 6τομα του Πατρός , καΐ του

ΊΓΙον, χαϊ αγίου Πνεύματος · έπισφραγίς της χά

ριτος, ου ' σύνδεσμο; της Τριάδος, ουκ άλλότριον

του αγιασμού , ου διεστώς τη ονομασία , ουκ άλ

λότριον της δωρεάς · άλλ' εΤς θεδς , μία πίστις ,

εΤς Κύριος, ϊν χάρισμα, μία Εκκλησία, 5ν βά-

εΐ Ρίΐΐϋβ, ΡίΜιΐδ; δρ'ιπίιΐδ νεΓΟ 3 Ραιπβ ρι-οεε-

, 901 εΐ αΡίϋο Λεείρίεηδ', βο Οεί ρροίυικίβ

ριτϋΓΠΐηιιΐδ '·, εΐ φΐ;ε 3(1 Ρίΐίϋΐη 8ρβεΐ3ΐιΙ ηιυηοΌ

ηιπιΓι;ιιΐί, : δαηοΐίΓΐ€3ηδ, εΐ δοηοΐοδ ρεΓ Τπη'ιΐβίεπι

βΙΓιείεηδ. <)ιπ εΐ 3ρρε1ΐ3ΐίοηε ΐει-ιίιΐδ εδί, ςυοηίβηι

Τπηίΐ35 εδί ΡβίβΓ εΐ Ρίΐϊαδ βΐ δρίπΐυδ ββηείιΐδ.

Εαηΐε* βηίη, ίιιιριίΐ, Ιιιφιϊιαίε ίη ηοηιίηε Ραίτίι ίί

Ι'ΊΙη εΐ 5ριπΊιΐί ίαηοΐϊ '. Ιιΐοηι ΠΙο (,'πιΐί:·! ί,ικΠΙιιηι

βδΐ 36 ΤΐΊΐιίΐ;ιΐΪ8 νπιοιιΐιπη, ςυί ηεε 3 ρΓοάαεΙίοηβ

83ηεΐϊΐ3ΐίί οχι·ΐιιιΙϊΐιΐΓ, ηεε βρρείΐΐΐίοηε

υηα

* Πατήρ, τέλεςος ό Υίδς, τέλειον τδ αγιον Πνεύμα,

Πατήρ καΐ Υίδς χαϊ αγιον Πνεϋμα. Τδ δε άνάπα-

λίν Πνεύμα ταττόμενον εν χαρίσμασι · Διαιρέσεις

γαρ χαρισμάτων είσΐ, τύ δε αύτύ Πηίϋμα· χαϊ

διαιρέσεις διακοπών εΙσίΥ, ό 6ε αυτός Κύριος·

χαϊ διαιρέσεις ενεργημάτων είσΐν, ό δε αυτός

θεύς, ό ενεργών τα πάντα εν χάσι.

πτισμα.

ηβο 3 ΐΛΓβϊΙίοηε ηιυηεΓΪδ βϋεηυβ εβί, βεί υηηδ βδΐ Οβϋβ, ηιιη Οϋεβ, ιιηυδ ΟοιηΊηυδ,

Εεείβδϊβ, ΙΐΜρΐΐδίΐίΐΐϋ υηιΐδ.

ΙΒ'. Άείγάρ ή Τριάς, ως πολλάκις !φην, καΐ ου- XII. Ουϊρρε ΤιίηΐΐΒδ δεηιρβΓ ε&Ι, υΐ δίβρϊιΐδ (ΙϊχΊ,

ί ή Τριάς προσθήκην λαμβάνει, ως γλυκέως Εστίν Β ηεε υΐίβηι υηςϋϊηι Λεοοδδίοηβηι Οϊρίΐ : Ί(1 φΐηά εΐ

κα\ άκορέστως λέγειν. ΓΛνκέα γαρ, φη- ρι-οΠίεπ δυϊνϊδδϊηιιιιη εδί, οι δίηβ υϋα δβΐίβΐηΐε ϋϊ-

σιν ό προφήτης, τω ΛάρυγγΙ μου τα Λόγια σου. οίΐυπ. Νβιη ΡΓορηεΙβ εεοϊιιίΐ : Λ«/«ϊα «««( [αιιοϊΐιηί

Κα\ εΐ τα λόγια γλυκέα, πόσψ γε μόίλλον τδ Βνομα »!<·;.·, εΐοηπία ίνα ·. Ουούδί βίοφίΐβ ίρδ.ι ϋαίειβ δΐηΐ,

τδ αγιον ή Τριάς, ή πηγή «άσης γλυκύτητας ; Τριάς ςυ»ιιΙο εδί ηοηιεη ϊρδυηι ΤΓΐιιίΐαΓίδ (Ιιιΐοϊιΐδ, ςιΐίβ

ουν οδτως άριθμουμένη, Πατήρ, και Υίδς, κα\ αγιον ςυϊιίειη Γοηδ εΐ οηβο 8ΐΐ3νϊΐαΐϊδ οηιηί» 6δΙ? ΟΙΙ.ΊΙΟ

Πνεϋμα. 06 συναλοιφή δε ή Τριάς, ου διεστώσα της Τππϊΐββ Ιπ&υδ Ιιϊδοε ηυιηεΓβΙιΐΓ, Γ3ΐΓβ, Γιϋο ι·1

; μονάδος· εν Οποστάσει δε τελειότητας τέλειος δρΪΓΐΙυ δ«ηοΐο; ηεςυε νερό οοηΓιΐδίοηε ςιΐίϋβιη ίη

ιιηυιιι Γε(Ιί§ίΙιΐΓ, ηεε .·ι 8ΐΐ3 ιιηϊΐηΐε ι1ίβ]ιιη|(ίΙυΓ, δειΐ

ίη ρειΤεεΙβ 8υΙΐδί8ΐεηΐΪ3 ρεΓίεοΐιΐδ ε»ΐ ΡαΐεΓ, ροΜΌ-

ΟΐΙΙδ ΡίΙΪΙΙδ, ρπ·|'(·(.·ΙΙΙΧ δρίΓίΐΙΙδ ΚΛΙΚ'ΙΐΙϋ , Ι',.ΐι Γ εΐ

Ρίΐίυδ ε( δριηΐυ$ βαηείιΐδ. ΚυΓδίιηι νει-ο 8ρΊι·ίΐιΐ8

ΙιίΓμίΐΊκΙίϋ (ΙοιιΪΝ :>Ι1ι ΪΙιιΙΪΙιΐΓ : βίνίιίοικί αιίηι </ηι-

Ιίαηιηι »ηηΙ , κά ίάειη 8ρπϊιιιι ; εΐ άίνίίϊοηα ιηηιί-

ίίβηοηιηι ΐΗΐιΙ, ίάαιι νιτο ί.ίοιιιϊηιικ; ει (Ιίνίίίοιιβ»

ορβΓαΐίοηιιηι ιιιηΐ, ΐιΐΐΐη νβΐο Ούΐΐί, ι\ν\ οριι-αίιιτ

οηιιιία ίη οιηηίΙηι$ '.

Ο,ακ (Μΐιιι Ίΐ;ι δε 1ιιι1ιι;;\ηΙ, (."ΐνρ,ιιηιι» (ΙίΙί^εηΙβΓ, η ι:

3 νει·ίι»ΐε βοβΓΓβιηυδ ; βεά νεηΐίΐεηι ρπ)Γιΐρηιιιηι·,

ηοη ΐν·π ρ3ΐΓοοίη3ηΐεδ, δει! ριε ία ίηίεΙΓι^εηΙεδ, ηβ

:ι!Ίιρι;ιιιι1ο ρι-Γΐ'ίΐιιιιΐδ. ΡίεΐΊ ηυίρρβ ιιιιΐΐο ιιιοιίο ρο-

Ιβδί, ιιΐ < Γΐ'Λΐιπη ιρΓιιΙιΙ-.ιιιι ίιι Τπιιίΐϋΐε (Ιίεβηιιΐδ,

νιΊ οοςίΐεηιυδ (Ίίηιιι, :ιιιΐ ευ]υβ ρβδίεα ί;κ.·ΐ:ι 8)1 3ε-

εεδδίο ; βε<1 ρβΓρείαο Γιιΐπ· Γιιίΐ εΐ ΡίΓιυδ εΐ δρίτί-

ΐιΐδ δβηοΐιΐδ. Νεηυβ Ρϋϊιΐδ £6ΐ·ηΐ3ηιΐ8 Ρ31ΓΪ8 ΓΓβΙβΓ,

ηεφ:ιβ ευηι ίΐΐο εοηΓιίδυδ εδί. δίηιΊΙϊΙβΓ ιιεφ,ιβ εοη-

Γιίδυδ ββΐ δρΪΓΪΐυδ, ηβηυε Ρβΐι-ίδ Ρίΐίίηιιε ;;«πη;ι-

ηυδ εδί : Ρίΐίιΐδ 3 ΡαίΓε μι-ηϊΐιΐϋ, 3 ιρι» ρΓοεεϋϊΙ ε(

δρίιίΐαδ. Α<1εο ιιι ΤπηίΟδ εο ιηοιίο, φ Γι νει-ϋίδ εχ-

ρΙίΓ,ιΐΊ ηοη ροΐβδί, Ίη ι::κ!ι·ιη §ΙθΓΪ3 3ε Ιιπιιΐϋΐϊοπι1.

'εοηδίδίβΐ; ει Ρίΐίυδ ευηι Ρ3ΐΓβ δρίτίΐυηιιε δαηείο

ΐηεοηιρΓεηεηδίοΐΙΊ ταΓιοηβ βίΐ εοη}ιιηεΐιΐ8, ηεφαβ

ΤΐΊΐιιΙϋΝ :ι!ι δΐι:ι ιιιΐφΐ.ιΐιι ;ΐ'!ΓΓΐπ1.ι1ι· αΌ<ί!δΐ3(. δβιη-

ρεΓ ί^ΊΐιΐΓ ίη^ΓΐιίίιΐΗ 651 ίηεΓ8»Ιιΐδςυε ΡαΐεΓ βΐ ϊη-

οοηιρΓεηβηδίοίΙίδ : Ρίΐϊυδ ^βιπίιΐδ φΓκίειη , 902

Τούτων δε οϋτως εχόντων, άσφαλισώμεθα μη Ικ-

χίσωμεν της αληθείας · άλλ' όμολαγήσωμεν την άλή-

θειαν, ου συνηγορούντες υπέρ θεού, άλλ' εύσεβώς

νοούντες, ίνα μη άπολώμεθα. Άνένδεχτον γαρ χτι-

στόν τι εν Τριάδι λέγειν, τ) διανοεΐιθαι, ή έπιγεννη-

τόν αλλά ην αεί Πατήρ χαΐ Υϊδς και αγιον Πνεϋμα.

ΟΟτε τ^νάδελφος Υ(δς Πατρ\, ούτε νυναλοιφή " καΐ

τδ Πνεύμα ούτε συναλοιφή, ούτε συνάδελφον Πατρ\

χαΐ ΥΙω, [οΟτε συναλοιφή τδ Πνεύμα ΠατρΊχαΧ Υίψ']

ΥίΊς 6έ γεννητδς εκ Πατρδς, καΐ Πνεΰ[χα προελθδν

Ι/. Πατρός. Άνεκδιηγήτως της Τριάδος οΟσης εν ταυ-

τότητι δοξολογία, καΐ άκαταλήπτως Υιού δντος συν

Πατρί κα\ Πνεύματι άγίφ ωσαύτως, κα\ μηδέποτε

ί'.αλειποϋσης της Τριάδος της αυτής άϊδιότη-ος. Πα

τήρ ουν άε\ άγέννητος κα\ ακτιστος χαϊ ακατάλη

πτος · Υϊδς δε γεν/ητδς, άλλ' ακτιστος καΐ ακατά

ληπτος. Πνεϋμα αγιον αεί, ου γεννητδν, ου κτιστδν. οΟ

συνάδελφον, ου προπάτορον, ουκ ϊγγονον, άλλ' εκ της

αυτής ουσίας Πατρδς καΐ Υιού. Πνεύμα γαρ ύ θεός. βε(1 ίηΟΓββΙυδ εΐ ΐηοοηιρΓεΙιεηδΊΙίϊΙϊδ : δρ'ΐΓΪΐυδ

ηοη βεηίΐιΐδ, ηοη εΓεβίιΐδ, ηοη ΒεπιΐΗΐιιΐδ, ηοη βνυβ, ηοη ηβροδ, δβ(1 βχ ββιίοιη ευιη Ρβίπε Γίΐϊοφίβ

ίηψκιιιι, $3ηεΙιΐ8. δρίηΐιΐδ ΙΊΙΜΙΙ 1)πι> εδ(.

ΙΓ. Της δε τοιαύτης ήσφαλισμένης ημών ζωή; αί XIII. Αίςιιε Ηυ]ιΐΒ ηυΐο'εηι Ιιυηε ίη ιηοίΐιιηι οοιι-

μαρτυρίαι εν πάση Γραφϊ) έμφέρονται. Άπδ δε των δΐίΐυΐχ 83ΐυΐ3ΓΪδ Γΐίΐεί ρηίδΐπη ίη δοηρίιιιϊδ (ΐιιιιιίΐιιι-ί

πλειόνων ολίγα παραθήσομαι κατά τδ δυνα-ίν · ίνα βχβίβηΐ οοηδϊβηβΐϊ ΐεδίίιηοηίβ. Νοβ βυΐβιη εχ ρΐιι-

μή άμάρτυρον περί Πνεύματος κα\ εν τω παρόντι π1>ιΐ8 ρβυοα ςιικίίβηι ρΓΟ νίπϋ οοΙΗΒβιηυβ, ηε 03-

1 Εχριιη§ο η«83ΐ. ου. * ΙΟΛΗ. χν, 26.

• Ρίϊΐ. οινιιι, 103. ' Ι €οί. χιι, 4 βψι·

. χνι, 14, 15. * Ι €ΟΓ. ιι, 10. · Μβΐΐη. , 19.



199 800δ. ΕΡ1ΡΠΑΝΙΙ

Ιΐιοΐίειιηι 1ΙΙιι<1 ϋβ δρΐπΙιι_ δβηείο (Ιοβιηβ δΐηε ιιΐϋδ Α παρελεύσωμαιτήν ϋφήγησιν. Ευθύς μεν γαρ ό Πατήρ

φησι περί της του Τίού παρουσίας, ότι θήσομαι το

; μον εα' αυτόν, κα\ κρίσιν τοις ΙΟνεσιν

Ιεΐ, ίνα γνήσιον κηρύξτ) θεδν τδ αγιον αυτού

Πνεύμα π3σι πυτοϊς ε!ς σωτηρίαν. ΕΙ δε ό Μονογε

νής τϊ) αύτη μαρτυρία προσθε\ς φάσχει · Πνεύμα

Κνρίον έπ\ έμέ, ου ένεκεν Ιχρισέ με · ίνα. ή !ν-

σαρκος αύτοΰ παρουσία, χα\ τω Πνεύματι τω άγίω

ήσφαλισμένη, χα\ πιστοΐς κηρυττομένη, σαφώς όμο-

λογηθή άπδ της του Χριστού μαρτυρίας, δτι ουκ άλ-

λότριον τδ Πνεύμα εστί του θεού. Πάλιν δε δ Κύριος

περί του Πνεύματος, ότι Τύ Πνεύμα τον Πατρός

μου εστί τύ Λαλούν εν ύμϊν. Κα\ πάλιν, ως ούχ

αλλότριου του Πνεύματος τυγχάνοντας της του Θεοΰ

θεότητας, ίνεφύσησεν είς τδ πρόσωπον των μαθητών,

1 καΐ είπε · Λάβετε Πνεύμα άγων. Καΐ πάλιν, ϊνα

δείξη την εαυτού Ισότητα χα\ όμοουσιότητα πρδς το

Πνεύμα αύτοΰ τε χαΐ του Πατρδς αυτού τδ αγιον,

φησίν Εάν αγαπάτε με, τας έντολάς μον τη

ρήσετε. Έγ(ύ ερωτήσω τον Πατέρα, χαΐ άλλον

ΠαράχΛητον δώσει ύμΐν ως αυτού του Κυρίου

Παραχλήτου δντος, χα\ του Πνεύματος του αγίου

συμπαρακλήτου δντος ομοίως. 01 δε απόστολοι, δει

κνύοντες, δτι ου δοϋλον τυγχάνει τδ Πνεύμα, αλλά

της αυτής θεότητος, την αύτοΰ αύθεντίαν ύποθίίκνύν-

τες φασί· Καΐ εϊαε το Πνεύμα τύ αγιον· Άζρορί-

σατέ μοι Βαρνάβαν καΐ ΣαύΛον είς τύ ίργον ο

αροσχέχλημαι αυτούς, χα\ τα εξής. Ό δε Κύριος

εστί το Πνεύμα. Ου δε τύ Πνεύμα Κνρίον, έχει

<1εεΐ3ΓΠΙ. Οοτηίιιιΐ! νετυ, ϊηςιιϊΐ, 8ρΜΐνι β»ί. ί/'ί» « ελευθερία · κα\, 'ΤμεΤς ναίς θεού έστε, καΐ τύ

χι _ »7/ι/τ ΙΐΙΐΡΓίηκ * ΙΙΡΪΤΙ · //;·<- Γ·//// Κ'-ϊί/Ί/Λΐι Λ?ν*7ίι- ϊ'·ιι7ι·- Ϊ!Ε τοίνυν ναδ^ Θεού

Γοιιΐίπηηΐιιιιι 3υε[θΓΪ(3ΐί1)υδ Ιιοε Ιοοο

1η ρππιϊδ βηίπι ΡβίβΓ ίρκε άο Ηίΐνεηΐιι Ρίΐϋ βίε 1ο-

ιμπΙιΐΓ : Ι'υηιιιη , ίηςυίΐ , 8ρίήΐνιη ιηαιιιι ίη ϊριο, αϊ

/Μί/ιπΉι/! ί/ί7!/ίί«5 ηιιηΐίαΐ'ίι '. ΟιιίΙ>υ8 νβΓίιίβ δρΪΓί-

ΐιίιιι δΐιυηι 83ηε1υιη Γιϋεΐίουβ οιηηϊϋυβ 3(1 ο1)1ίηβιι-

(!βηι δ3ΐυΙεηι νβΓυηι βε βοι-ηιαηυπι Οευιη εβδβ ρΓ3β-

(Ιίΐ'Λΐ. Αοεοάίΐ 3(1 ηοε (εδίίιηοιιίυπι υιιί^ΐ'ΐιϊΐϊ ίρϋίυδ

•ιιιείοπίιΐϊ : 8ρίήΐιΐί, ίηιμιϊΐ, ϋοιηίηί ίν,ρετ Μι, ρτο-

ρΐιτ ηαοά «ηχίί ηβ · ; ςιιο ίΐΐίυδ ίηε3ΐΊΐ3ΐΐοηβ εΐ

δρϊπΐιι 83ηε(ο 8ΐ3υί1ίΐ3, ει Οάε1ίΙ>υ8 ηυηΐίηΟ,

Ί)ΐ8Ϊιΐ8ΐιΐ('.ι Οΐιπβΐί Ι6δ1ι(1ε3ΐϊοηβ εβηο ϊΐίικί 3886Γ3-

ηιιΐ8 ίΐΐίοηιιηι α Πιΐο ηβςιΐ3(]υ3πι εδδε δρίηΐυηι

83ηεΙυπι. ΒΙΙΓΒΙΙΙΙΙ ιΐβ δρϊηΐυ Οοπιιηιΐδ : £ρίπ/««,

ίιΐ(|ΐιίΐ, Ραΐτίι ηιβί αϊ, η\ιί Ιυφι'ιΐηϊ ίη νοίίί '. ΡΓ*-

Ι6Γ63 ιι ι 30 ίρ$3 (1ίνϊηί[:ιΐε ηοη εχεΙικΙεηοΊιπι εβδβ

Κρίπΐιιηι ΟδΙεηάεΓβΐ, ναΐΐυί 3ρθ8ΐο1θΓαπι βπΊανίΐ, ει

(1ί\ϊΙ : Α^^ίρίιε Βρίτίΐνηι ιαηοΐιιηι*. Λ(11ι:υ(:, υΐ

χιμιαίβηι 3ε εοηδίιίβίβηΐίβίεηι ΒΙΙΟ ΡαΙπ8({υβ δρΪΓί-

ΐιιϊ 531101ο δε εδδβ ηιοηδΐΓ3ΓβΙ, 5ΐ άίΐίφίιίϊ ηΐί, ΊηφΓιΙ,

ηιηηάαΐα ιιΐίιι ιετναίβ: βί βφο Γαιιαίιο Ραΐτβιη, βί αΐίαιιι

1ΊιηιιΊί'.ΐιι>η ιΐιώίΐ νοίίι ". Πικικί 61 Οοηιίηυδ ίρ$β

Ραταείεΐυβ 8ΪΙ, ει δρίΓΪΐυδ 83ηεΙιΐ8 εθ(1επι ηιοιίο 8ί(

1';ιπΐ(:Ιεΐιικ. Αροδίοΐί νβΓΟ, πι οβίεηάεΓβηΙ δρΐΓΪΐιιηι

83ηεΙΐΜη ηοη 8888 86Γναηι , »οι1 εΗΐΙειη άίνίηϊΐ3ΐε

ρΐίΐΐίΙΊΐιπιι, ί!1ίυ& ϋυείυηίαίβηι 3ε ροΙβηΙί3ΐη ηίδ

νει·1>ίδ κί)ίηίΙκ:;ιιιΐ : Κι άίχίι 8ρΜΐαι :αη£ίκ« : 5β-

;/ι·(·ί/ΐίίι,' ηιί/ίί Καηιηίχιιιΐ βί Καιιΐιιιη ίη ορα$ αά ηνοά

ίθ5 νοαινί '', βίε. Τιπη Αροβίοΐυδ εαϋειη (Ιίδειίβ

οκίβηι δρϊπ'ίι/ί Οοηιίιιί βίί , ίΐΐΐο ΙίίβΓίαι '. Ιΐεηι :

\Όί Ιειιιρίαιη Οβί βίΐίι , βί 5ρϊπ'(κι Οοηιίηί ΙιηΙ'ΐΐιιΐ

ίη ιυΐήχ ". )ΆΙ» νβπο ΐ'υιη ΐεηιρίιιιη Ι)ι·ί οΐ) ίΠαι»

ϊϋΐιείί δρίηΐιΐδ 1ΐ3ϋΊΐ3ΐΊοηβη) νοεβηιυΓ, ηυίδ δρίΓΪ-

Ιιιιη τερυ(1Ϊ3Γ6 :ιιΐι1(·;ιΐ εΐ 3 Οβί 5ΐιηδΐ3ηΓΐ3 Γβ]ίεεΓβ;

ΓΙΙΙΙΙ ιΙίδβΓίβ ηοε Αροδίοΐιΐδ 38&6Γ31 , ΐκιιιρίιιηι ηοδ

εβδβ Οεί , ρρορΙεΓ 903 δρΉ'ίΐιιιη ΪΙΙιιιη 83ηεΐυηι,

ΐ|ΐιϊ ίη (Ιϊξηΐδ Ιιιιΐιίι.ιΐ ' ? 1>Γ,τΐ«ΐ'ί'.ι ςυοηβιη ρβεΐη

αΐίειιυβ 3 Οεο ροΐβδί είδε δρίΓίΙυ& ΠΙβ, ςιιϊ Οβί

1>ΐ'ΐι!ιπ!(1;ι «ΠΙ 1 1.Ί ίιι Γ ">? Νέε 681 (]υθ(Ι ίΐΐιιιΐ ο!)]ίοί3},

Λ(·.πιΐ:ΐΓϊ ΐΐΐα ςυίάβαι , ηβεϋυηι (βηιβη εο§ιιο$εει·ε,

υΐ ΐιοηηιιΐΐί εοιιΐυηιείίοδε ]:ιεειτ, επηι βπη ρεπιίοϊε

3ΐΐδί δΐιηΐ. ΝϊΙΓιΙ βηϊιη νεΐ;ιΐ, ςυίη ϊιίοιιι ϋε ΡβίΓε οΊ-

<·;ιηΐ, (Ι(ΐ (|«ο δεήρΐυηι βδΐ , δεπιΐβνϊ ίΐΐιιιιι

Πνεύμα Κυρίου οίχεΐ εν ύμΐν. Εί τοίνυν ναδς Θεού

χαλούμεθ» δια οϋκησιν αγίου Πνεύματος, τ!ς τολμή-

οειε παραιτήσαβθαι τδ Πνεύμα, κα\ άπαλλοτριώσαι

τί|ς του θεού ουσίας, σαφώς του Άποβτίλβυ λέγον

τος ημάς ναούς θεού γίνεσθαι , 5ιά τδ ένοιχοΰν

Πνεύμα αγιον εν τοϊς άξίοις ; Πώς δε άλλότριον θεοΰ

ϊσται τδ Πνεύμα τδ βάθη του θεού ερευνών ; Καΐ

μη λέγε μοι· 'Ερευνί, χα\ οΟπω γινώσχει, ως τ:·Λς

τολμώσι βλασφημεΐν, χα\ εαυτούς άπολύει\>. Έπεί

αν χα\ αύτδ λέξωσι περ\ του Πατρδς, δτι χα\ «ερ\

αυτού γέγραπται, ότι Έρευνα ταμεία κοιλίας. Κα\

ει ασεβώς νοήσεις, δια τδ μη έπιχείσθαι τω έρευν3ν

τδ γινώσχειν έπ'ι του Πνεύματος, άσε6ή<ταις αν χαΐ

περ\ του Πατρδς την αυτήν άναγκιζόμενος παρεχφί-

Γ(.·εβδδϋ8 ". ΟαίΓβ $Ί ρΓορΙβΓββ ςοοά 3(1 δεηιΐΒίκΙί ϋ ρειν ύπόνοιαν. Ούτε γαρ επί Πατρδς έρευνώντος τβ-

νιτίιιιιιι εοξποδεεηϋί ."ΐΐίιιιΐ ηοη εβί :κ1]ιιιΐ(·ΐιιιπ, ε]ιΐ8-

ιιιθ(1ΐ ΐ[ΐΓΐ(Ι(.Ι:ΐ!ΐι ϊηιρϊε (Ιο δρίΓίΙα ροΐοχ :ηιίιιιο εοη-

(•ϊροΐ'ΐ·, ηοη ηιίηιΐδ ίιι Ι';ιΐπ'ΐιι ίπιρίυ» δϊδ ορορίεΐ,

<1ο ςυο εβηκίεπι εο^βΓίβ ρΓοίβΓΓβ

ΙΊΙΙΙΙ νεηΐπδ ίΐΐοκ Γεεβδδϋβ ριΤΜτιιΙ:ιπ Γ;ιΙι·Γ ι

Γ..ίΊ:ι Πι εο§ηίιίοηί8 ιικ·ιιΐίο. Νεςιιε νεηο ηεεβδδβ

Γυϊΐ ίβΐυιΐ ίηΐιΐΐ'ΐ'ο, ππη Οβί <ιηΙίεΊρ3ΐα ίΙΙα εοςηίΐίο

μεϊα χοιλίας πρόσκειται τδ γινώσχειν οδτεγάρ χρεία

ην ειπείν, σαφώς δηλούμενης της του θεοΰ προγνω-

σίας, άπδ του ερευνών τδ τέλειον της αποφάσεως

έχούσης. Ούτω μοι κα^ περί Πνεύματος χα\ Τίοΰ

χα\ Πατρδς την μίαν γνώσιν καΐ την προγνωσίαν,

σαφώς εχούσης της αγίας Τριάδος την τελειότητα τε

χα\ ταυτότητα.

ρει·8ρ'ιειιβ δί^ηίΙϊοεΙυΓ, εΐ εχ ϊρ8θ δεΓυΐβιχΙί νοεβουΐο ρβΓίεεί» βεηΐεηΐία νπΐιΐηΐιιι·. Λιΐ ευηκίειη ϊΐ;ΐι]πο

ϋκκίιιιη (1ε δρΪΓΪΙυ ε( Γίΐίο ι·ΐ 1'ιιΐπ; ρΓοηιιηΙΪ3Γε εοηνεηϊΐ, εΐ πιι:ιιη ϋκ εο^ηίΐίοηεηι 3ε ρι·:βΜ·ί(·ιιΐπιιι

ΐι ί1ιικ·ι·η , βο (|πο(1 83ετο83ηεΐ3 Τι·ίιιίΐ:ΐ8 δυβ Ιι»υά (Ιιιΐιίι· ρεΓΓεεΙίοηε εΐ Ίι1εη(ίΐ3ΐε εοηβίβι.

XIV. δβ(1 <1β Ιιΐδ οηιηίουδ ίηΐϊηϊΐβ ςιΐίϊιίβηι (Ιίϋριι- ΙΔ'. Κα\ αμύθητα ϊστι περί τούτων λέγειν, χαΐ

1 Ιδ3. χιιι, 1. · Ιβπ. ΜΙ, 1. 3 Μαΐΐη. χ, 20. » ίοαη. χχ, 22. ' Ιοβη. χιν, 15,16. « Αοΐ. χιιι, 2.

' 11 ϋοΓ. ίιι, Π. · 1 €ΟΓ. ιιι, 16. ' 1 €ΟΓ χιι, 9 δ(η· " Ι €ΟΓ.ΙΙ, 10. " ΡΓΟΥ. χχ, 57.
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άπδ θεία; Γραφής ίγκον μαρτυριών φέρειν, κα\ εις Α ΐιπ ροδβπιιΐ, εΙίιιιιυιηβΓΧ δβεπδ 6 Ι,ϊΐίοπδ ηιιαοπ-

πλάτος έπιμηκύνειν, κα\ κάματον έμποιεϊν τοις έν-

τυγ/άνουσιν. Άρκετώς γαρ. εν πάση αίρέσει πολλά

είπόντβ^, τάς πάσας εν θεού δυνάμει ημείς οί ασθε

νείς άνετρέψαμεν, κα\ άπεδείξαμεν αλλότριας ούσας

τί[ς αληθείας, καΙ έκάστην αυτών βλασφημούσαν, κα\

άρνουμένην την άλήθειαν, καν τε εν βραχεί, καν τε

εν πολλώ · ως κα\ ούτοι μάτην είς τδν Κύριον βλα-

σ-;ημοΰντες καΐ είς τδ άγιον Πνεΰμα, και μη έχον

τες μήτε ενταύθα, μήτε εν τω μέλλοντι αϊώνι, κατά

τα ύπδ Κυρίου είρημένα, αφεσιν αμαρτιών δια

την είς τδ άγιον Πνεΰμα βλασφημίαν, καταπατηθέν-

τες υπ* αυτής της αληθείας δίκην κεράστου δεινού

μονοκέρωτος, του νου της βλασφημίας δυναμένου .

ίλον τδ σώμα φθείρειν · πεισθέντες τω του ξύλου

λόγω, κα\ τη" του Μονογενούς αληθινή" ομολογία, δτι

τω βλασφημούντι είς τδ Πνεΰμα ούτε εν τω αιών: Β

τούτψ, οίτε εν τω μέλλοντι άφεθήσεται, ως Ιφην ·

χαταπατηθέντες κα\ συντριδέντες, μη Ισχύοντες κατά

της αληθείας. Πύλαι γαρ άδου αληθώς πάίσαι αϊ αιρέ

σεις· αλλά κατά της πέτρας ου χατισχύσουσι, τουτ-

έστι κατά της αληθείας. Κ4ν τε γαρ εξ αυτών τίνες

Οελήσειαν λέγειν, βτι Την μεν π/στιν την έκτεθεϊσαν

χατά Νίχαιαν κα\ αύτο\ όμολογοΰμεν.

Οιηηίηο νίπκιιι 1κιΙιι>ιν ρθ851ΙΓ>1. Εΐΐαηίδΐ 6Χ ΠΙ

Γοι·ηιιι!3ΐη, (μιχ ίη Νίεχιΐϋ δ^ιιοϋο βχρυ»ίΐ3 εδ(, ει

Δέϊξον δε μοι άπ' αυτής, ότι τδ άγιον Πνεΰμα εν

τϊ) θεότητι συναριθμείται · εύρεθήσονται χαΧ άπ' αυ

τής ελεγχόμενοι. Ου γέγονε δί τότε περ\ του Πνεύμα-

<0ί ή ζήτη3ις· Πρδ» γαρ τδ ύποπίπτον ίν καιρώ κα\

καιρώ αϊ σύνοδοι την άσφάλειαν ποιούνται. Έπεϊ οίν

ό "Αρειος είς τδν Υίδν την δυσφημίαν άπετείνετο, τού

του Ενεκα μετά περισσής διαλογής ακρίβεια των λό

γων γεγένηται. "Ορά δε άπ' αυτής της ομολογίας,

δτι ούτε εν τούτψ εύρεθήσονταί τι λέγοντες οί είς τδ

Πνεύμα βλασφημοΰντες, οΐ Πνευματομάχοι καΐ αλ

λότριοι της αυτού δωρεές χα\ αμαστίας. Ευθύς γαρ ή

ΐκθεσις ομολογεί, και ουκ αρνείται. Πιστεύομε* γαρ

ίίς 1*α θβύ* Πατέρα παντοκράτορα. Τδ δε, Πι

στεύομε*, οϋχ απλώς εΓρηται, αλλά ή πίστις είς τδν

θεόν. Καΐ είς ίνα Κύριο* Ίησοΰ* Χριστό*. Ούχ

Απλώς εΓρηται, άλλ' είς θεδν ή πίστις. Καΐ είς τύ

άγιο* Π*ενμα' καΧ ούχ απλώς εΓρηται, άλλ' είς

μίαν δοξολογίαν καΧ είς μίαν ϊνωσιν θεότητος και

μίαν όμοουσιότητα, είς τρία τέλεια, μίαν δε θεότητα,

1:ιΙ(·* 306ΓΠ, ιιΐ ίιι Ιοιι^ιιιιι ρΐ'υιΙΐΜ'Ι:! |6ΟΙΟΠΙ)ΙΙ8 Ι1ΙΟ-

1ο5ΐ3 δίΐ οΓαΐίο. δε(1 ηοδ ίη ιιηηφιαφιε ΓοιιΓιιΙηικΙι

ΙκΓΠ'ϋί δ3ΐ!δ ιιιιιΐΐιι ]ηιιι ϋίχ'ιιηυδ, 61 οιηηεδ ιΐιν'ιηο

ρρχβίάίο Γιιΐι ηοδ Ιίεεί ΊηιϋεείΙΙεδ «νοηίιηιΐδ, »ΐΐ|ΐιβ

3 νιτίΐ:ιΐι· εδδ6 3ΐίεη38 οδίειιϋίηιυδ; ηβεηοη οι ΜΠ-

^υΐηδ δίνε ίη βχΐ^υ» 3ΐίηιΐ3 Γβ , δίνε ίη ιηιψιι ί νβΐ'ί-

Ι3ΐί ι'ΐΜΐΙιιιιΐι 'ΙΙΙ-,Γ (1βΐΓ3ΐΐ6Γ6 3ΐι|υβ :ιΙι!ι·μ:ΐΓ<· Γιηκίί-

ΐυδ. Οιιθ(1 !]ΐ!ΐ,1(·ιΐ! ει ίδΐί ΓαεεΓβ πι-αίι ιπιιιΐ, ΐ|ΐη Οο-

ΙΠΜ111ΙΙ1 30 δρΪΓΪΙυηΐ >;ιΐ!ΐ·1πιιι Γΐ'υδΐΓ3 εθΠΐ·ΙΙι6ΐΗ3

ιιιιΐΊ ;ιηί , ηεηιιε βαΐ ηίο «πι ίη Γυΐυπ» δχευΐο, υΐ

Οοηιΐη! νεΓίήδ ιιΐ:π· ', ρεεεηίοπιηι ι·εΐ3ΧΑΐίοηεηι οί)

δΐι.ιιυ ίΙΙ.ιιη ίη δρίτΐΐυιη 83ηεΙυηι 1)ΐ3δρΙιειηΪ3ΐη

ο1)ΙίηεΓβ ροδϋΐιηΐ : ςιιί »1) ίρδη νεΓΪιηΐε ρΓοειιΙεαΙί

8υη(, ΓΓΙ .ι>ΐ;«· ειι]ιΐδ(ΐ3πι ίηδΐ3Γ βιποείδ, εΐ ιιηίεο

ιιιπιΐί ηιείυεικΙί.ΤαΙίδ εηίηι εδί Ιιίαϋρΐιειηίχ δείιδυδ,

ιριϊ εοΓρυδ υηίνεΓ$αηι εοΓπιιηρεΓβ ροίεβί. Ει ηο8

ί(ΐιίιΙι·ιιι Οοιηίηί δβηηοηε εΐ υηί^εηίΐί ν8Γ3

δί'ΐηβ ρεΓδυίδί εΓεϋΐιηιΐδ ει, ςυί 1)1αδρ1ιεηΐ3π1 ίη δρΐ-

ι-ιΐιιιιι δβηείυιη, ηβο,ιιε ίη Ιιοο δχευΐο ηβε ίη ΓιιΙιίΓΟ

(•(ΐιΐ(1οιι;ιιΐ(Ιηιιι 6856 ρροεαίηιη , υΐ (ΙΊχίηιιΐδ. ^

ρπιι·ιι1(·;ιΐί ίΐΐί βΐ οοίΓΐΙί δυηΐ ; ηεε νιτίΐ:ιΐί

δίβπβ ροΐυβπιηΐ. Ναιη η*Γ68εδ οιηηββ ΓβνβΓ»

8υΐιΙ ΊιιίιΊ-ιιΐΊΐιιι *, ΙΙΜΙΙ: 904 ·Ί<1νεΓ81Ιδ ρι·1ΐ"!ΐιι ηίΐιίΐ

ίδ ηοηηυΐΐί ίδΐυά οΙ>]ίεεΓ6 νοίυεπηΐ :Νοβ εβηι Γιιίεί

ίρδί |ΐ|·οΙΪΙιΊΙΜΐΓ.

Βοεε ίβϊΙιΐΓ εχ ϋ!;ι δρίΓίΐϋπι ββηείυηι ίη (Ιίνίιιί-

Ιηΐβ ηυηιβΓ3π : εΐίβιη ίΐΐβ ίρββ οοηΓβδδίοηε ΓβΓϋΙΙβη-

ΙΜΓ. ί,Ιικιιιΐ|ΐι:\ιιΐ ηιι11:ι Ιιπιι ύβ δρίπΐυ β3Π6ΐΟ Γιιιτ;ιΙ

ίιΐϋΐίΐιιΐίΐ ι|ΐι;ι·Μίο. ^)ιιϊρρ(· ιΐι' ηίδ (|ΐι:ι; δίηςυΐίδ Ιοιιι-

ρθΓΪ1)ϋ!< οεειίΓπιηΙ , εβνεΓβ δ}·ηοι1ί ββ όεοεΓηεΓβ 80-

Ιι'πΐ. ()ΙΙ:ΙΓ(' πιπί ΑΓΪιΐδ ίη Γίΐίιπιι ηι;ι1ι·Ίί«Ί:ι εοη]ί-

εβΓεΙί ρτορ(6Γ68 ϋΙ)εήοπ ςα3(ΐ3ηι άίβρυΐβΐΐοηε 3Γ-

£ΐιηιεηΐιιιη ίΐίικί βδΐ 3«€ϋΓ3ΐίδδίηιβ ΐΓ3εΙ»Ιιιηι. Υβ-

πιηι «χ (·;κ1(:ιιι Γιιίεί ρΓηΓβ5δΐοηβ 3ηίηΐ!»(1νβΓΐεΓβ

Γιοβΐ, ηβ 1ΐ3θ ίη ρβΓίο (|υί(1βηι οοηΙυπιεΓιοίΐΐδ ίΐΐοβ

ίιι δρίΓίΙηηι Ιιχπείίεοδ »ε δρ'ΐΓίΙυδ ορρι^ηβίΟΓεδ ,

εΐ 30 β]ΙΙδ 83ΓΗ·ΐίΐ3ΐ6 36 ΐΐοηίδ 31Ϊ61108, ((Ιΐί(1(|ΙΙ3ΐη

οιιιηίηο (ΙίεοΓβ. 8ί<ιΐΜ(1βηι βχροίίΐίο ίρ83 νεί'ίΐαΐεη»

δΐι1)ίη(1ο ρπιΠίοΐιΐΓ, ηεε ιιε^Λΐ. Οβίίίιιιΐίί, ΐηηιιίΐ. »»

υηιιηι Οι'ΐίΐιι Ραίτεηι οηιηϊροΚηΙεηι. υ&ί νοχ ίδΐβ ,

€Γβ<ίίηΐΜ», ηοη δίιηρΓιαΙεΓ 3θείρ:.ειΐ(ΐ3 , δβϋ (1β Πιΐβ

ίη Οβαιη ίηΐβΐΐίβεικία νεηίΐ. £< ίη αηιιιη Οοηιίηιιηι

^!«ιιι €/ιπ'ίί«/ί). Νοΐ]ΐΐ6 1ιο6 ϋΐουηςυβ οΊεΙυηι, βεά

3(1 Γιϋβιη ίιι Οειιηι ΓεΓβΓΡη(Ιιιηι. Ει ίη 5ρϊπίΐ"« «αη-

86(1μίαν ούσίαν, μίαν δοξολογίαν, μίαν κυριότητα, άπδ Π ίίιιηι. Οιιοϋ ιιε(|ΐιβ δίιιιρΙίοίΙεΓ υβιίΓριιΙϋηι βδΐ , 8β(

- — · ·„, 11|)3ιη ρΓ^ΐι-βιίοιιςιιι 3ε ^ΙοΓίβηι , ίη υηβιη (Ιίνϊ-

ηίιιΐίδ εοη]υηοΙίοηεηι , ίη ιιηβηι εοηδΐι1)ίΐ3ηΐί3ΐΊΐ3-

ΐεηι ; ίη ρεΓΓ«ΐ3 ΙΓΪΪ, βηιΐ υηβιιι (Ιϊνίηϊΐβίοιη, «ηβπι

κιιΙι»ΙϋΐιΙί:ιιιι ; υηβηι 8ΐοι·ί»ιη, άοηιίηϊΓιοηοιη ΙΙΙΙΛΜΙ :

ςιιοά 65β νοοβδ, Οβίίίηιΐϋ, εΐ Ο«/ί»ι««, ει Οηάίιηαί

(ΙεείΒΓβηΙ. Εχ α,υο ίΐΐοΐϋηι εοηΓυΙίΐυΓ θΓ»Ιίο. 0>ιίιΙ

3θΐβηι ίη 63 δυηι (Ιίδρυΐβΐίοηβ ΙοηβίΟΓ, ειπη

ουευδηυε (Ιίεια δΐιηΐ νεπίβΐίδ

του Πιστεύομε*, χα\ Πιστεύομε*, κα\ Πιστεύομε*

Και ενταύθα διέπεσεν 6 των τοιούτων λόγος. Κα\ έως

πού μηκύνω τον λόγον, άρκετώς ήγησάμενος τοις την

άλήθειαν άγαπώσι τα κατά τούτων εϊρημένα ; Διδ

ύπερβήσομαι καιταύτην, δεόμενοςθεοΰ ύμΐν συνήθως

άντιλαβέσθαι πρδς την τβύτων άνατροπήν απάντων,·

όπως, εν τζ αυτού δυνάμει τδ επάγγελμα τελειώσαν-

τες, κατά πάντα αΰτώ «ΰχαριστήσωμεν.

8ίδ 83ΐίβ βδδβ ηοη (!ιιΙ:ίΐι·ιη '.' ΟιιοείΓεβ ιηίβδΛηι εΐ Ιιηηε ΙιΚΓεδίιη Γβεΐβηι , οι Οουιπ ρΓεεβΙιοΓ, ιιί 3ϋ

οιηηεδ β]υδΐηο(1ί ρΓοΠί^ΒίκΙβδ ορεηι ιιοΐίίδ 3Ϊ6Γ31, υΐ ίΙΙΊιιβ νίπαΐβ ΓΓβΙί ςυο(1 δϋδεερίηΐϋβ εχββρ,ιιί β<

ΐη οιηηίΐιυδ (|Γ3ΐί38 ηαΙ)ει·ε ροδδίηηυδ.

1 Μαΐΐη. χιι, 52. * Μβΐΐΐι. χνι, 18.
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ΑηνΕΠδυδ ΑΕκιυ.Μ,

Ιΐατβιΐί IV, ιϊί'εΙΧΧν. Α

Ι. ΛΛΓΙΙΙΒ φίΜιιιπ ίη°εηΐί ρεηηύβιίβηιηο ίη ιηυη-

ϋυηι ίηΐΓθ(1ιιεΐυ$ θδΐ, Γιιπίδ φΐϋηΐ8(ΐ3ηι ρβΓβίΐιΐδ,

1 1 ίιΐίοίβηΐία πΐ3]οι·βιη ίη ηιο<1υηι βίβΐυδ. Είειιΐιη

Ιιοει-εδίδ ΟΠ1Ι1Ϊ8 ρβδβίηιο βχ βοπιπι, ςιιϊ 3ο ίηίΐίο

ι:χφΐο :κΙ Ιίηειη βχδΐίΐβππιΐ, εοηδίΐίο 905

Μΐιιΐ, βίνβ ίΐΐοδ ί,Ίοπ.Ί! ειιρίύίΐ3δ, :ιιιΐ

βίνβ νο!ιιρΐ3ΐυιη Ιίΐιίιΐι.ι, δίνβ .ιίϊοππιι χιηυΐβΐίο, δίνβ

εοηιηιοΐίο φΐ;<;ιΙ;ιιιι ;ιιιϊιιιί, ιπιΐ Ιβιηεπίαδ ίηιρυΐεπί.

Α ιΐίϋΐιοΐο ροΓΓΟ οηιηίδ ίΐΐβ ε&1 ίηΠίεΐ3 εχείιβδ, ηοιι

ςιιοιΐ Ιιίο ίηνϊΐ(ΐιη 36 ηοΐεηΐβιη (ΙεείρβΓβ ηυεηιρίβηι

ροδδίι , δ6(1 φΐοίΐ ιιηυδφΐίδφΐβ ρεεεβίί δίΐιί οβιΐδβ

3ΐ(]ΐιβ βιιεΙΟΓ δίΐ, ί/< <;«ϊ ρτοίαΐΐ «ιηΐ, ίηφίΐΐ, «ιαηί-

(ίϊΐΐ ηάάαηΐΗτ*. Λεπυβ ίδΐβ νεΓΟ 3ά Ιιοϋίβπιυιη ιΐδςυβ

Ιειηρυδ δΐιρεΓβδί, ε$1ηυβ $εε(3 ρεηίΐιΐδ Απαηυβ.

Νβφΐβ βηΐηι 3ΐίΐ6Γ 3ΐφΐβ ίδ(6 8βιιΐίΙ : ίηιο βΓιβιη

Απιπιι ίρδίιιη άθ£ηΐ3Ιυιη ηονίΐ3ΐβ έΐιρεηνίΐ. ί)ιιϊη

Ιΐ3ε ίπ ριΐΓΐε Ιίη^υαιη δυαηι ρΐ'οευϋίδδβ εΐ 3(1 ιϋ-

εβηϋυιιι ρι-οηιρίυδ βδδβ νίϋβΐιΐΓ, υΐ «ΙεεερίΟΓυηι Ιιο-

ιηϊηυηι εχβΓείΙυπι βοηιηιςυβ, ςυίΐχΐδ ει αυπβδ ρπι-

Γίιιηΐ ', 6( 3ηίηιυ$ νβηίΐβΐβ ;ιιτ(ΐ^;ιιι(ί:κ]ΐιιι άίδίεηΐυδ

6δΐ, ιηυΙΐίΐυ(1ίηειη ;κΙ 5656 ρείϋεϊβΐ. Εΐεηίηι ιιι;ιριι;ιιιι

<Ί ίΐΐβ (μιοιριβ ηιι^Ίπιιιι ;κ: Γ:ι1)ΐιΚιπιιιι εορίβιη ίη

Ιιιιιηβηιιιη ςεηιΐδ ίιινβχίΐ. Οιι;ι: Ι3ΐηβ1δΐ ρηκίεηΐΐοη-

Ιιιικ ι·ί(1ίευΐ3 νίάββΙυΓ, ηίηίίοιηίηυδ ρΙεΓΪδφΐβ ρε Γ

ΐ!1;(!ΐι ίιηρυδυίΐ εΐ πι βΓΓΟΓβιη βΐχΐυχϊΐ. Κιιίι Ιιίο

Κιΐϊΐϋΐΐιϋ δε1>3δΐί;ε ερίδεορί (ιμιΐΓ 6δΐ ίη ΙΌιπί ΙΊ>

μ'κΜίι.' δίνε ηιπιΟΓίδ Απηεηία') δοϋαΐίδ. Λιιιΐιο βηίιη

ιιιοηβδίίευιη νίΐχ ξβηυδ 3ηιρ1εχί ϋΐιηΐ. €ιπιι βυΐεπι

ΚΑΤΑ ΑΕΡΙΟΥ,

ΛΈ' ή χαΐ ΟΕ1·

Α'. Αέριος τις πάλιν ωσαύτως τω κόσμΐ;) γεγίνηται

μέγα καχον, έμδροντηθείς την Ιννοιαν, έπαρθε'ις τδ

φρόνημα. Πάσα γαρ αΐρεσις καχοβουλία των γενο

μένων άπ' αρχής &χρι τέλους· ή κενοδοξίας ή έπάρ-

σεως ταύτα είργάσατο, ή επιθυμίας βρεξις, ή ζήλος

πρδς τους πέλας, ή παροξυσμός, ή προπέτεια. Τδ δϊ

πάν εκ διαβόλου ή τύφλωσις, ου του διαβόλου ισχύον

τος άπατάν τον μη βουλόμενον, αλλά εκάστου έαυτω

παραιτίου γινομένου της περ\ την άμαρτίαν εργα

σίας, "Ινα, φησ\ν, οΐ δόκιμοι <ραΓεροΙγέτωτται. Οΰ-

τος ό Αέριος ίτι κα\ δεϋρο ζη εν σαρκΐ, κα\ περίεατι

τω βίω, Άρειανδ; μεν τί> πάν. "Αλλως γαρ ου φρονεί

άλλ' ως "Αρειος, καΐ Ετι επέκεινα μειζόνως τα Αρείου

έπιζητήσας, ώξυμμένος τε την γλώτταν, κα'ι έξ-

ωπλισμένοςίν χείλεσιν εν τούτω τω μέρει, όπως έξελ-

κύστ) είς έαυτδν ήπατημένον στρατδν κα\ πληβϋν τών'

άε\ τάς άκοας γαργαλιζομένων, και την διάνοιαν ύπο-

χαλωμένων. Και γαρ κα\ αύτδς τφ βίφ εφεύρατε τίνα

μεγάλην μυΟώδη κενοδοξίαν, γελοίον μεν έμποιούσαν

τοις ϊμφροσιν, όμως δια τούτου πολλούς ήπάτησε κα\

παρείλχυσεν. Ούτος γίνεται συσχολαστής Ευσταθίου

Σεβαστίου του της Σεδαστείας Πόντου τε καλούμενης

χώρας, ήτοι μικρδς Αρμενίας. Όμοΰ γαρ ήσαν

ασκούντες 6 τε προειρημένος Ευστάθιος κα'ι ό Αέριος.

"Οτε δε ό Ευστάθιος ήλθεν είς την έπισκοπήν, εκείνος

μάλλον έπεθύμει, άλλ' ουκ ϊφθασεν είς τούτο. Εν

τεύθεν ζήλος γίνεται. Έοόκει δε προσλιπαρεϊν ό Ευ

στάθιος τον Άέριον. Αϋτίκα ύστερον καθιστά τούτον

πρεσδύτερον , το τε ξενοδοχεϊον αύτώ έμπιστεΰει,Ειΐδΐ3ΐ1ιίυ8 :π! ερίδεοραΐυηι 68861 βνβεΐιΐδ, Λιτίιΐδ,

βίδί ϊ(1 ηΐ38ηοΡβΓε είφεΓβΙ, εο 1;ιηΐ(·η ρβΓνεηίΓβ ηοιι " ί-ερ εν τω Πόντω καλείται (72) ιττωχοτροφείον.Τοιαύ-

ροΐυίΐ. Ηίηο δίπιυ1ΐ3δ βχ κιηιιίαΐίοηβ εοηΠβΙβ. Εϊ τα γαρ τίνα κατασκευάζουσι κατά φιλοξενίαν κα\

φΐϊ(ΐ6ΐη Ευ8ΐ3ΐηίυδ ΑεΓίο ρΐαΐ'πιπιπι ίικίπίςι-η· <Η τους λελωβημένους καΐ αδυνάτους (73) έκεϊσε ιιοιοϋν-

α>Ι(1ί('Λιΐ8 βδδβ νίδΐΐδ βδΐ. Νβηι βΐ ρΓ6δ!)νΐ6Γυηι Ιιιιιιε τες καταμένειν, ίπιχορηγοϋσι χατά δύναμιν οΐ των

ρο$ΐ83 ερβανίΐ, εΐ χβηούοείιίϊ, ςυοά ρίοεηοίΓορΙιίυηι Εκκλησιών προστάται.

ΐη Ροηΐο νοεβΙιΐΓ, ειΐΓβιη ει εοηιηιίδίΐ. Ε]υ8ΐηοϋϊ ςιιίρρε (Ιοιηίείΐία ρηκ 3ηιθΓ6 ΙΤ^Λ Ηθ8ρί(68 3Ο Εο

ι·!(·ί,ί;ιππιι βηΐίδΐίΐίΐ^υδ 6χείΐ3ΓΪ δοΐεηΐ; ίη φΐϋιιΐδ ηιυΐίΐ3ΐοδ ει ίηι1)βεί11θδ εοΐΐοεβηΐ, ϋίΐ[ΐιο 3(1 νίεΐιιηι

ηεεβ8δΐΓί3 ρρο νϊΓϋί δυρρεάίίβηΐ.

Κ. 5ε(1 πιπί ιπιΐΐιιηι δυεεεηδεικίί ηιοιίιιηι Γ;κ·ει·εΐ

ΑεΓΪυδ, 1Ί\;ΐ! 38 ]υι·(;ί;ΐ ΪΙ1 ύίβδ ίη^Γ3νεδ86Γ6, 36

ηιιιΐιιιιΐ δΐιιιιιΐΐαΐϋδ ΙΗΙ^ΙΊΊ. Λιΐ Ικεε ρβδδίιηί ηυί(ΐ3ΐιι

Γυιηοι·6δ ει (',.ιΐιπιιιιί,ΐ' αϋνΡΓδίΐδ Εα8ΐ3ΐ!ιίιιηι :ιΙι ΛΟΓΙΟ

Ιηΐεΐ'Ίιη Ειι^ΐ3ΐ1ιίυδ ερίδεορυβ ενοεβίυιη 3(1

ΛΓΠΙΙΙΙΙ ΐ]ΐιιΚ:ΐΊΐ·, :κ11ιοΓΐ;ιι·Ί, €ΟΠΐηιίηαΓί,ΪΓ3δθί,

81ΐρρ1ί63Γ6, )!(>![ :<· 11111(1111311) [3Ι116Π 1)18 Ι'ί'ΟΙΙΝ ('Πΐ-

εβΓβ. Ν.ιιη (]<ιο(1 ηΐ) ίυίΐίο εοιίδΐίΙιΗυηι ίηεηοβίυιη-

<ΐυβ ΓαβΓ3ΐ, ίηςί'ΐιΐνιιι ΐη ιικιϋ νίιη εηιρίΐ. ΡοδίΓβηιο

Γβϋϋΐο ιηεικϋεοπιιη Ι)θ8ρϊΐίο <1"ΐΜ',ο(Πΐ ΑβΓίιΐδ. Οιιο βχ

ΐβιηροΓβ ίη ΟΙ11Ι16ΙΙ1 οοεαδίυηβηι Ίηΐεηΐιΐδ 906 ν':'"(

ςυί Ιιοβίβιη ορρΓίιηβπβ 36 ΙβΗδ βρρειεπβ

ΤβΓ83[)3ΐ 86 111 ΟΠ)η6δ (ΙΙΙΓΐι'8 61 «ρϋ'Ι ΟΙΙΙΙΙι'ϊ Ι'ίΐΙΐΙιΙΙ-

ιιίθ5β (Ιβίηεβρδ ΕυδΙαίΗΊο ϋβίΓβηβηκ : Νοιι ίδ βϋΐ,

« Ι αορ. χι, 1». * 11 Τίιη. ιν, 3. » Γ. τινά.

(72) "ΟΛερ εν τφ Πόντω χαΛεϊται. Υί(1β Νβζϊβη-

•ϊβιι'ι β!β§3ηΙβ(η ΊΙΙβιΤί ΟΓ31. Περί ριΛοΛτωγ.Ιας, 61

Νίηείίκ 3(1 εβπι ςβηοϋοη.

(73) Και τους Λ?.Λ<ύ€τ\μένους χαΐ άδυιΆτονς.

Β'. Έπε ι ουν ή μήνις άπ' αύτοΰ-'ού διέλειπε, καΟ'

έκάστην ήμέραν ηΰςανον οι λόγοι, καΐ προέβαινε·/

άναμέσον αυτών 6 ζήλος, λόγοι τε ουκ αγαθοί και

διαβολαΐ ύπο του Αερίου κατά Ευσταθίου έγίνοντο.

Ό 6ε επίσκοπος Ευστάθιος, μετακαλόύμενος τον Άέ-

' ριον, έθώπευε, παρί,νει, ήπείλει , ένεβριμάτο, παρ-

εκάλει, χα\ ουδέν ην"-· Τ6 γαρ εξ αρχής καταβληθέν

είς μέγα κακόν τδ ίργον ήλαυνε. Πέρας γοΰν χατα-

λιπών τδ πτωχοτροφεϊον ό Αέριος άνεχώρησεν. Εν

τεύθεν την πρόφασιν, ώσπερ κατά εχθρού βουλόμενός

τις * εύρεΐν, ή κατά πολεμίου έπαφεϊναι βέλος, άν-

ηρεύνα· κα\ λοιπ6ν πάσι διαβάλλων τδν Εϋστάθιον

ϊλεγεν Ούκέτι τοιούτος υπάρχει· άλλ' ίκλινεν ίϊς

χρημάτων συναγωγήν καΐ είς κτήιιν παντοίαν.

αδυνάτους βρρείΐαηΐ ^α«ίβ^^οί. Υίϋβ

ροεΓίΐίοηβιη οι Ι^ίίαιη ΟΓ31. αερί του

του.
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Ατινα η\ ταυτβ αυχοφαντία μεν παρ' έχείνου, τϊ| Α ΐηηιιΐιΐκιΐ, ϊΐιιρίίιΐδ, ςαϊ Ιιβείοιιιΐδ Γυίΐ, δβϋ ΓΗ! Γβπι

δε αλήθεια τάς έχχλησιαατικάς χρείας Εχων μετά

χείρας ό Ευστάθιος, άλλως ουκ ήδύνατο πράττειν.

Κα1, ην πιθανά τα ύπδ «Ο Αερίου λεγόμενα.

Νομίσειε δ' 4ν τις (7ί), έπϊΐδήπερ, χατά Αερίου

λέγοντες, Εύιτάθιον παρηγάγομίν, μήτι άρα κα\ τδν

Εύστάθιον εν έπαίνοις ίχομεν; τδν μεν γαρ βίον αϋ-

τοΰ χα\ την πολ-.τείαν ουκ ολίγοι άνδρες θαυμάζου-

»:ν· εΓθε Κ χα\ τζ πίστει ορθώς έφρόνησε ! Τδ γαρ

Αερίου ' και αΰτδς απαρχής Ιως τέλους κατέσχε, κα\

ούτε αϊ θλίψει; των διωγμών αύτδν διωρθώσαντο.

Έδνώχθη γΐρ μετά των περί Βασίλειον καί Έλεύ-

σιον καί λοιπούς. "Εδοξε δε καΐ ζρος Λιβέριον (75>

3ΐΙβιιΙιΐ8 βδΐ, 61 πιιιιιιΐΜΐιιΙί* ορΠιιΐΝ ίοΐιιχ ίικ'ΐιηιΐιίΐ.

Οιι;<· !|ΐιίιΙι>ιιι ρβΓ ΜΙΙΙΙΙΠ;ΙΙΙΙ (·;ι1ιιιιιιιι:)ιιι αϊ) Λι·ι ίο

]:ιι·1:ι1ι:ιιι|ι:ι·. Ειΐδΐίΐΐΐΐίυδ νι'ΐ υ, (ρπ Κιτίι ίί;ι' ηε£(>1'ΐ3

Ιι :ιι·1.ι1ι:ιΓ, Γ:ΙΓ<ΤΙ! ;ι!ίΙιτ ηοη ρθ!βΓ3ΐ, ίι1ι·οιρκ: |ιΓοίι;ι-

Ιιίΐίΐιτ 1ι;ι·ι·. ;ι!ι ΛΙΊΊΟ ιϋινίαιιΐ ιιι·.

(ΛΙ·ΙΙ·ΠΙΙΙΙ ι1ιιΙιίΙ:ι1ιίΐ ίιιΓ.,ίΐ.ιΐ! 3ϋ(]1ΐ!ϋ , ιρκιιΓκιπί

Λιτϋ ϊ$1ΐιι$ <><τ:ΐΜοηι· ιικ·ιιΐ'κιιιυιιι Ευδίΐΐΐιϋ ίι·(·ίηιιΐϋ,

ΙΙΜΙΙΙ ίρβιιιιι Ιαηϋβιη Ευβίαΐΐιηιιη Ι.ιιιιΐιιικίιιιιι ;ιι·1ιι-

ΙΙΊΊΙΙΙΠ ? ιιηιιι ιρκκΐ ;»1 ϋ]υ8 \ ιΙ;ο ίι,οίίίιιΐιιιπ αΐΐίηβΐ,

ηοη Ρ:ΙΙΚΊΝ ;ΐιΙιιι'π:ιΐϊοιΐ!Ίΐι ρβρεηΐ. Οιιί υϋηαιη »Λ

ι ΊΊ·Ι;ΙΙΙΙ 3ε ΝΪΙΙΓ,·Ι·;ΙΙΠ βϋβιη 3ΐ1ΙιΧ5Ϊ$&εΙ ! Υεπιηι Ιιϊο

ϊιι Λι π (Ιι^τ,ι;ιί(· 3 ρι·ϊικ ίρ'κι αϊ! Πιιβιιι ιιβηυ· ρβΓβενβ-

ρ:ινίί, ηίΐιίίοςιιε ρεΓδεειιΐίυηιιιη εαΐ3ΐηΐΐαΐί1)υ$ ηιβΙϊοΓ

Γαεΐυ$ εβί. 8ί(|ΐιί(]6ΐη ειπη Β;ι$ϊΙΊο εΐ Είευδϊο ;«·, αείβ-

Τώμης τδν μακαρίτην πρεσβεΟειν άμα άλλοις έπι Β η8 ρβΓββοιιΙΐοηβ ]3θ13ΐυδ εβί ; 3ε νΚΙοΙϋΓ βΐ 3(1

ις, και τ^ έκΟέιει της κατά Νίκαιαν γενομένης

συνάδου, κα\ τί) ομολογία της ίρθοδοξίας ύπογεγρα-

φέναι. Εις ύστερον δε ώβπερ μνησθείς, χα\ εξ 6νεί-

ρων άναστάς, τα έαυτοΰ πάλιν πρώτα της των

Άρειανών χακοδοξίας έπιβχεπτόμενος ου διέλειπεν.

"ϋμως περί Αερίου ήμϊν ό λίγος εστί. Διό αύθις πρδς

αύτδν έπιστρεπτέον.

Ρ. Οΰτος ό Αέριος δια τους τοιούτους λίγους σε

μνύνεται μεν άπβταξίαν εν άρχϊ) · καταλιπών δε τδ

πτωχοτροφεΐον, παρείλκυσε πολύν χορδν ανδρών τε

κα\ γυναικών. Άπηλαύνετο δε αύτδς μετά της αϋτβΰ

άτΑ των εκκλησιών καΧ αγρών κα\ χωμών κα\τών

άλλων πόλεων. Πολλάκις δε μετά πολλοΰ ίχλου του

Ιδίου νιφόμενοι άγρόβεν διετέλουν, ϋπαιθροί τε χαΐ

ύπδ πέτρας αύλιζόμενοι, εν ϋλαις καταφεύγοντες. ΤΗν

δϊ αύτοϋ ο λόγος μανιώδης μάλλον ί)τεερ καταστάσεως

ανθρωπινής · καί φησι · Τί εστίν επίσκοπος (76)

πρδς πρεσβύτερον; Ουδέν διαλλάττει ούτος τούτου·

μία γαρ εστί τάξις κα\ μία, φησ\, τιμή,καΐ εν

αξίωμα. Χειροθετεΐ, ψηα\ν, έπίσχοπος, αλλά χαΐ

ό πρεσβύτερος. Λουτρδν δίδωσιν ό έπίσχοπος, ομοίως

χα\ ό πρεσβύτερος. Την οίκονομίαν της λατρείας (77)

ποιεί ό επίσκοπος, κα\ ό πρεσβύτερος ωσαύτως. Καθ

ίζεται ό επίσκοπος έπ'ι του θρόνου, καθίζεται καί ό

πρεσβύτερος. Εν τούτω πολλούς ήπάτησε, κα\ άβ-

χηγδν τοϋτον έσχήκασιν. Είτα φησι · Τί εστί τδ

Πάσχα, όπερ παρ' ύμϊν επιτελείται; Ίουδαϊκοϊς πά

λιν μύθοις προσανέχετε. Ου γαρ χρη, φησ\, τδ

Πάσχα έπιτελεϊν. Το γαρ Πάσχα ήμώτ έτύΰη Χρι-

1 ϋθΓ. Αρείου.

(74) Νομίσειε δ* &ν τις. Όβ Ειι$ΐ3ΐηίθ δβϋαείεηο

:ι·Μ ΡΓ3516Γ βΟι'ΙβδίαδΙίΟαΓΙΠΙΙ ΓβΓϋΠΙ δΟΓΪρΙΟΓβδ, Ββ-

δϊΐίιιιη βρίδΐ. 74, ει ϊΐίίβ ιμπΙιιΐί,ιΙΐΜΐι 8βΐ|ΐιεηΐΊ1>ιΐδ.

ΜΙΙΜ. :ι!ι .ιΐΐιΊ ιι ε}υδ(1βιη ηοιιιίηί$ Ευδίαΐηίο, ςιιΐ ίη

(:.ΐϋ- Γ.-Ι,^· Μ ιιοιίιι εοη(1βιιιη.·)1υ8 β$1, (ΙίνβΓδυπι 68$β

|ΐπι|ι·ιΐ .ΙΙ|Μ·ΓΜ>. δοεηΐϋΐη, δοζοιιιεηυιιι, εΐ εχΐβΓοβ

ιη ληηαΐ. Βηνοιιίιΐδ, 3ϋ 3ΐι. 519.

(75) Έδοξε δε χαΐ πρίς Λιβέριοτ. Μβοειίοηίαηί

&Ιειιυηι, δίΐνΐΐιιιιιι ΤΗΐ·$<ΗΐΑβιη ι·1 »Ιίθϊ, ροΓ ιρίι

αδόμοούσιον (οη$εηΐϊεηΐε8 ΓοεορίΊ «υιιΐ.δοιΐ οα

ΐ'ϊιιπι Ιιπιΐίΐ: ηιβηιοπχ Π,οηοηυιη βρίδεορυηι ευηιβίϋ}

ερΐβεορίδ Ιεςαΐίοηεπι οΙιϋ-,Μ·, εΐ βχροδίΐΐοηε Γιϋβϊ,

<|ΐιπ! ίη Νίεχιΐϊ -,νικκίο ρι·ορθδ!ΐ3 Γυεπαΐ, 3ε δίηεεΓΪ

(Ιο^ηοΐϊδ ρΓοΓεβδίοηΐ 8υ1)8επρ$ί88β. Ρϋβίεα νβΓΟ,

νείυΐ 3 βοηιηο 86 Γβνοεαιίδ 3ε ρνίοπιηι Γεεοηΐ3ΐυδ,

3(1 Απ3ΐΐ3ΐη ρΐ'ΐΤιϋίαιη, <|ΙΙΛΙΙ) ίηίΐίο 8υ$εβρετ3(,

Π'ί>ρί(·ίι·ιιιΙί ιίιιι-ιιι ηιιΐΐιιιιι 1ι:ιΙιιιίΐ. ΥεΓυηι ίΐιΐ Λιτίαιιι,

ιΐι· (]ΐιο ίηβΐίΐυΐυβ α ηο1>ί$ 8βι·ηιο ΐ'ίΐϊι, τενοεαικίβ 681

ΟΓ31ΪΟ.

III. Ηίε ΊμϊΐπΓ ρπορΙβΓ ε]ιΐδΐυο(1ί Γ3ΐίοηε$ οιηηίυσ.

τεί'υιη 3ΐ)(1ίε3ΐΊοηεηι ίηίιίο ρπι1 $β ΐιιΐίΐ ; ι1ι·πιιΙι·.

ρίοεΙιοίΓορΙΓιο Γςΐίείο, ιικι§ιι<ΐιιι νίηι δεευηι υΐΓίυ$·

ςΐΐβ 86X11$ Ιιιιιιιίπιιιιι ;ιΙιι!ιι\ίΙ, (|ΐίί ΟΗ1ΙΙ68 30 ·

Γ «ίίδ, 3£Πδ, φ'ΑξΚ >·ί ορρίϋίδ :ιι·.··':1ι:πι[ιιι·. Αε

.Γι «

εις

ηυιηεΓΟ ΐοΐιιχ ϋΐι- ε<£ΐϋ8 ηίνβ ρϋΓΓϋβιιβ ραίδίιη ρεΓ

εβιηροβ ϋΐιΐι ιΙιοιΙι^ι:1ι;α, ;ιια :ιιΙ ρκι·Γπρΐη $»χοι·υιιι,

»Ί1ναδ(]υ6 εοηΓιι^ίβϋϋΙ. Εβί βυίοπι ίΐϋυδ ιΐιι^ιικι 8υ-

ρι;ι Ιιοιηίηίδ ι·;ιρΙιιιιι ΓΙΙΙΊΟΜΙΙΙΙ 61 Ίιιιιικιϋι·. Ιη ριϊ-

ιιιίί ('ΐιίηι, (]ΙΙ;ΙΠ;ΙΙΜ, ϊηιριιΐ, ίη κ: ρΓ68Ο]ΓΐβΓΟ βρΐβ-

εοριΐδ 3ηΙεεεΙ1ί(? ΝαΙΙιιιιι ίιιΙϋΓ ιιΐκιιιιΐ|ΐι<: ιΐιδ-

(•ΓΪΙΙΙΟΙΙ εδί. Εδί βηίιη ιιιιιΐιυηπιι υιιυδ ΟΓϋο, ρ&Γ <·ι

ίιίοιιι ΙιοηοΓ βε ύί^ηίιαδ. Μαηιΐδ ίιιιροιιίΐ ερίδεοριΐί,

ίπιροηΐΐ βι ρΓο«Ιΐ)Ίΐ!ΐ· ; 1>αρΐίζ3ΐ βρίϋεορυδ, ίϋβιιι ία-

εϊΐ βΐ ρπ:»Ιινΐ(!Γ ; (Ιίνίηιιηι οηιηεηι ευΐΐυπι «ιΐιιιίιιϊ-

βίΓβΐ βρίδεορυβ, ιιοη ιηίηυδ ϊίΐ Γβεΐΐ ει ρρβδΙι^ιβΓ;

βρίβεορυδ ίη ΐΐιππιι» βειίοΐ, δβίΐβΐ 907 β' ρι·6&1>5Τ-

ΙβΓ. ΗΊβ ίη νιιΐ^ιιβ ]»εΐ3ΐίδ ρΙεΓΟδ^ιιβ ίιι (.·π·οπ:ιη

:ι))ΐΙιι\ίι, (]ΐιοπιηι ββεΐχ ρΓΪηεερδ εχβΐίιίι. ΙΊ.Ι--

, ΙεΓ63, Ο. ιι'κΐ 6δΙ, ίιιιριίΐ., Γ:ΐϋ<·Ιι;ι , ιριοιΐ Λ νοίίβ

Γ·(Ί(·Ιιι·:ιΙιΐΓ? Νίιιιίπιιιι α(Ι ΙιιιΙΐΓΐιπιιη 3ΐ1Ιιιιε ίϋϋυΐΐδ

α(11κιτ(·κι·.ίιίκ; ηβςυβ εηίηα Ρβδοηβΐίβ δοΐϋΐηηίΐίδ

δϊΐΐβ 3ΐ) Ειιϋοχϊο ρθ8ΐβ.ι (]ΊδΙιΐΓΐ)ηΐ3 κιιηΐ. Υϊιΐβ 8ο-

«•πιίοιιι Ιίΐι. ιιι, <·:ιρ. II. ΕυβΙίΙΙΐΐΐΜ ροΓΓΟ Ι.ϋιιτϋ

ροηΐΐΐϊείβ ΙίΐΐβΓΪδ Ιι«ΐυ* ίη ΤγΓϊηοιίδί εοηείΐίο ΓΒ-

8ΐίιιιΐιι$ Ρ8ΐ. Β;ΐ8ίΙΐπ9 Ίιι ερίδΐ. 72 εΐ 84.

(76) Καί <ρι\σι· Τί έσζ& επίσκοπος. Η3ΐ)θϊ πι

Α6ΓΪ3ΠΪ8 6ΧρΓ6883Ι1) Ιπι]ι·.Η ΙΐΊΐΐροΐΊϋ Ιΐ33Γ6ΐίευΓΙΙΙΙΙ

ϊιιιημ'ιιιΐΜΐι. (,ΐιιιιι ι· ειιιη ίΐίοπιηι ι!ο£πιαΐ3 , «ριίΐ.ιι^

ΓεοβηΐίοΓβδ ιβΐί ρηίΓοείηβηΐιΐΓ, ιΙ:ιιηιι:ιΐ 30 κΓβΙΙϋ

Ερΐρΐιηηϊυβ, ρίβηυιη ^ι·:ινίΐ:ιΐίχ ηιΐ' ΙΟΓίΙηΐΊδςυβ ];ι-

(ΙίΐΊΐηιι ίη εοΜίβιιι ίρβυδ ρΓοηυηΐϊβΐ.

(77) Την ο^>ιο^ο^ίία^ της Λατρείας. Ο,υιιΐ ίίΐ

-· 3(1 Ειρο$ί(ιοο6ΐη Ιί(1εί.
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Οιιοηϊαη ΡακΙια ηοχίηιηι ϊηηηοΐαί»! \ σζός. Είτα μετέπειτα, Τίνι τω λ<5γψ μεΐά θάνα-

*. Ρει·£ΪΙ (Ιείιιϋβ : Εί ςυ» Γ3ΐίο 681, τον ονομάζετε, φησ\ν, ονόματα τεθνεώτων ; ΕΟχε-ί.-,ι Οιτίιΐιιι

ΪΙ!ΐ|ΙιίΙ, ρθ$1 Οΐιίΐΐΐΐΐΐ ΠΙΟΓίυΟΓϋΙΠ 3ρρβ1ΐ3ΠΪ 110-

ΐιΐίιι:ι? Ν:ιιιι ιιΐ νίνιιβ ΟΓβΙ, αυΐ ιιι ρβιιρβΓβδ Ικιια

βιιιι ιίίδρβιΐϋεΐ, ΐ{ΐιίι1 ι·χ 6α ιν ΙαηΛβιιι α<1 ιηοπυιιιη

ΐΓΐΙίΙ'.' Ουοϋδί «ιιριτίΐίΐιιπι ρι-βΓοκ ϋχ ιμιί βχ 1)36

νίι;ι (Ιΐβΰβίββπηΐ ορ'ιΐυΐαπ ροδβυηΐ ; ηοηιο ρ'ιε ι1ι·ίιι-

<:ιφϋ 3^31 ιιΙίι|ΐιί(Ι, ιΐι;:|ΐιι· Ικιιιί ι|ΐΗ<Ιΐ|ΐι:ιιι1 Ι':ιπ:ι1, 86(1

3 ιιι ίοοδ κϋΓι βΐίςυοδ ι|ΐι;ιι·ιιικιπι: ΓΒΐίοηε νιΊ'ιΐ 3(1] ιιη-

§31, δίνβ ρι-οπιίίίπιΐιι ΐ3Γ£ΪΙΐηιιβ, δίνε ρπ,'είΐιιΐδ Ιιοο

αϊ) ϊΐΐίδ δΐιΐι νίΐ.ι· ΙΠΚΊΙΙ ίιηρβιΐ'61, ιιι ρπι βε Ι.)ι.·ιιιιι

βχοτεηΐ, ιιΐ ηβ ίΐΐί·· κϋφίπΐ ίηεοηιιιιοιίί ραΐίαΐυτ,

ιιεε ίιηηιαηϊυηι 3 86 ΓβείηοΓυιη ροεηχ ΓερβίβηΐιΐΓ.

Ηΐ'ΐΙ ιιεςυβ }ρ]ιιηϋ, ίιιιριίΐ, ίΐ!.·.Γιΐπΐ!ΐιιΓι ιιϋιι ταΐίο

631. Ι!,ι:ι· ι:πίηι οιηηΪ3 ίαάχοτααι ρρορπβ ΒΙΙΜΙ, εΐ

τοι γαρ, φησ\ν, 6 ζών, ή οίχονομίαν έποίησε ·

τί ώφεληθήσεται ό τεϋνεώς ; Εϊ 6ε όλως εΟχή των

ενταύθα τους έκεΐσε ώνησεν, άρα γοΰν μτ,δείς εύσε-

βείτω, μηδέ άγαΟοποιείτω · αλλά χτησάσθω φίλους

τινάς δι' ου βούλεται τρίπου, ήτοι χρήμασι πείσος,

ήτοι φίλους άξιώσας εν τϊ) τελευτη, χα\ εϋχέσΟωσαν

περί αυτών, ?να μη τι ίχίϊ πάθη, μηδϊ τα ύπ' αύτοΰ

γενίμενα των ανήκεστων αμαρτημάτων έκζτττ,-

θϋ- Άλλ' οΟτε νηστεία, φηαΐν, ϊσται τεταγμένη.

Ταύτα γαρ Ιουδαϊκά εστί, κα\ ύπί) ζυγδν δουλείας.

Διχαίω γαρ νόμος ου κείται, άλλα πατραλοίαις χα\

μητραλοίαις χα\ λοιποϊς. Εί γαρ όλως βοϋλομαι

νηστεΰειν, οϊαν δ' αν αίρήσομαι ήμέραν άπ'έμαυτοϋ.

οιίιΚιιιι ΒιΊ'νϊΐιιΙίί» ]ιΐβο 8ΐι1)]εεΐ:ι. (^υίρρβ ^δίο ηυΐΐβ " νηστεύω δια την έλευθερίαν. "Οθεν παρ' αύτοΐς πί·

φιλοτίμηται μάλλον εν Κυριακή νηστεύειν, τετράδα

δε καΊ Προσάββατον έσθίειν. Πολλάκις Ε- κι'ι την

τετράδα νηστεύουσιν, οϋχ\ Οεσμώ, άλλ' ιδία προαι-

ρέσει, φησίν. "Εν τε ταΐς ήμέράις του Πάσχα, δτε

παρ' ήμΐν χαμευνίαι, άγνεΐαι, κακοπάθειαι, ξηροφα-

γίαι, εύχα\, άγρυπνίαι τε και νηστεϊαι καΐ πάσαι

των ψυχών αί σωτηρίαι των αγίων παθών, αύτιΛ

ά^ιίωΟεν όψωνοΰσι κρέα τε καΙ οΐνον, εαυτών τας

φλέβα; γεμίζοντες, άνακαγχάζουσι, γελώντες, χλευά-

ζοντες τους την άγίαν ταύτην λατρείαν της εβδομά

δος του Πάσχα έπιτελούντας. ΚαΙ γαρ εί καΐ άποτα-

κτιχον έσχήχασιν ούτοι τρόπον, ουκ ήσκηται παρ'

αΰτοΐς · πολύ δε τι κρεωφαγιών χα\ οινοποσιών · άλλ'

Ιβχ ροΒΪΙα 651, κΐ-'ΐΐ |ΐ:ιπ·ί(·ίιΙί!> ;>«·, ιιιιιίπηιΠϋ ιΐιιιι-

13X31 61 ία υπιιι> 31ΊΪ5 '. Ν&ΙΠ 8*1 ]β]υΗ3Γ6 ιιιιιΐιίιιο

(1ι:(:ι·ι',\ΊΊ'Ιιιι, ΐ|ΐι:ιοιΐ]ΐΐ|ΐΐι: ΙϋιιιοΓίΙ (1)6, 8ρθΠΐβ 61 111-

Ι6ςΐ'3 Ιϊ1>6Γΐ3ΐ6 ]ι:]υιι:ιΙιϋ. ΗΪΜ6 6&1 ςυοιΐ Ϊ81Ϊ Ποιιιί-

ΐιϊοα (Ιίϋ ]Γ]ΙΠΚΙ|·Ι; ροΙίΐ)8 :ιΙ)'ΐΜ·1;ιιιΙ , ({υ3Π3 Υ6ΓΟ

Μ·\Ι;ΙΦΙΙ' Γυπ3 νι·ϋ(·:ΐΜΐιΐΓ. ΟΠ;(ΙΗ|ΙΙ;(ΙΙΙ βχρβπυπιεΓΟ

(|!ΐ:ιι 1:ι ΓβΓΪ3 ]6]υη6111, ΠΟΠ »Ι1:ι ΐ6£β, 86ύ νθΙΐ1Π13(0,

III 3586ΓΙΙΙ11, ίΐκΐΐΐΐ'ΐί. ΡοΓΓΟ (ΙίΐίΙΐΙΙΗ ίρδϊϋ Ρ386>13-

ΙΙΗ, (ΐιιθ(1 (ειηριιβ Ιιιιιιιί (Μΐΐιιπκίο, 638ΐίιηοηί3ηι 86Γ-

ν3ΐΐ(1ο :ιΙΙ1ίιΊ:πιιΙ(Η|ΐι« εορροΓβ, ιιβοηοη 61 ηΐ'ίιίοπιιιι

Γίΐκιι ιΐίΐι ιικιι, ρπίπίπικ, νί^ίΐίϊί, ]ι:]ιιιιίί5 36 ΓβΙΊηιιϊδ

ΐιΐ μιίΜΙΙϋ Κ3ΐυ5βΓΠΐηί8 <·01·ρθΙΊ8 6ΓΙΙ(Μ:ΐΐ!)ιΙΙ8 ΟεΙίΐΙίΓ.ΊΠί

$υΐ6ΐιιυ$, ίίΐί 6 εοηΐΓ3Γίυ ριιι ΐιιιιι ιΙίΙικΜίΙη ο!)80ιΐ3Π

ι·ι ο:ιπιϋιΐΐ8 νίηοςιιε (Ιίδίεηΐί εαεΙιϊηηβΓΪ, _ εί άρα τίνες σπάνιοι εν μέσω αυτών άπ' ιδίας προ-

Π(1βΓ6, εοδςυε, ςυί ϋίαιιι Ρ:ΐ8(:1ΐ3ΐΪ8 1ιοΙκ1οιιι;ΐιΙ(:ιιι αιρέσεως βούλοιντο τούτο. Μάλλον δε είσιν οι πλείους

ϋ:ιη<·ιΚ;<ίιιΐΊ>> ίΐΐίϋ Γβΐϊ^ίοηίϋυδ ΐΓ;ιι1ιΐ(:ιιιιΙ, Ιιιιΐίΐιΐ'ίο αυτών χεχρημένοι δαψιλέσιν έδωδών σαρκοφαγίαις

1ΐ3ΐΐ6Γβ. Είβηΐιιι Ι3ΐηεΐ8ΐ Γ6ΐιιιηΙΪ3Γβ 86 Γβ&ιΐδ οηιηϊ- χαΐ οίνοποσίαις, ως πολλάκις Ιφην. Ταύτα έβίι ΐά

!.ΊΙ> ρι·οΙί(ε:ιηΚΐΓ, ιιιίηίιιιβ ΐηπιηιι νίΐίβ ϊΠϋΊ ϊη$1ί- πα^ά Αερίου τω βίω έξεμεθέντα.

ΐιιΐίΐιιι ο1)86ΐ·ν3ηΐ, 86(1 (.·;ιπιϊ1.ιιΐ8 36 νίιιοίειιΐϊη: ρΐιικ χψιυ ίηϋυΐ^εηΐ , ηίδϊ ίοΓίβ ρβυεί ',ιιΐιιιυιΐιΐϋΐ ΪΙΙΙΓΓ

ί11ι»Η βρυηΐβ 8ΐΐ3 ρποΐΐΐιι ίΐΐιιπι νίΙ;« ΓβΓιοηβιη πΊϊιΚΜίιΐ. Μ:ι]οπ (·ηϊη. εχ ρ3Γΐβ Ι3ΐ·£ίθπ1>ιΐ8 ορυΐίδ, «·;ΙΓ-

ηΊ1>1Ι8 36 νίΐΙΟ 8686 ΪΙΙ^'111 ^ϊΐΐϋΐΐ, Ιΐΐ 11011 860)61 (1ί\ίΐ1)Ι18. ΗΧΟ 8111)1 ρΐ'ίΐΐίρΐΐε, ψί'.ι'. Λίτίΐΐϋ ΪΠ 1)11116

ιιιιπκΙ(ΐιιι βνοηκιίΐ.

IV. Ε'3(Ιειη ϊρδ3 ροιτο ιηεηΐΰΐη ΊΙΙίυβ 36 ρει·1ϊιΓι:ιπι Δ'. Υποδεικνύει τοίνυν την ίννοιαν κα\ την αΰτοΰ

ηΐίΐιπΓι·8ΐ(·, ιΙ(·(_Ί:ιι;ιιιΙ, ςικβ ίη Ιιοηιίηιιιη ξβηυβ ΐπι- άπιστίαν, καΧ τα δι' αύτοΰ πάλιν τω βίω είς χακο-

ρπ)1)θ 3Π'ιΙίεΐο ρβΓ8ΐιηιη)3ηι ϊιΐί>ίΐιιί:ιιιι εΐΐιιιΐίΐ. 908 μήχανον τέχνην έμβροντηθέντα· είς δέτάς προς αυτόν

Α(1νεΓ£ΐΐ8 ςιι% ιι5Ί ραιιείδ (ϋδρυΐ3νβΓ'ιπιυ$, ιιιϊϋκΐιιιι αντιθέσεις έλευσόμεθα, ολίγα διηγούμενοι, και όντως

ϊΐΐυιη Γβεΐβιηιΐδ. ΕηίηινβΓΟ Ιοίυηϊ ΐΙΙϋΛ 8ΐοΓιϋίΐ3ΐΐ8 προερχόμενοι. Κα\ δτι μεν αφροσύνης έστ'ι (78) τ6

6886 ρίειιίδδίαιυηι πάν ίμπλεων, τοις σύνεσιν κεχτημένοις τούτο δήλον

νείιιΐ ΟΗΠ) ερίδεοριιιη 36 ρΓ6δΙ)γΐ6Γϋΐη βίίΡφΟίβ τ!> λέγειν αύτδν έπίσχοπον χαΐ πρεσ6ύτερον ίσον είναι.

Καΐ πώς Ισται τούτο δυνατόν ; Ή μεν γαρ εστί πα

τέρων γεννητική ταξί; · πατέρας γαρ γεννά τη Εκ

κλησία · ή δε, πατέρας μη δυναμένη γενναν, δια της

του λουτρού παλιγγενεσία; τέκνα γεννά τί| Εκκλη

σία, ου μην πατέρας ή διδασκάλους. ΚοΛ πώς οίον τε

η\ν τδν πρεσβύτερον χαθιστάν, μη έχοντα χειροθεσίαν

του νίιροτονβΐν , ή ειπείν αΰτδν είναι ίσον τω έπι-

σκόπφ; ΊΙιίάτηβε δε τδν προειρημένον Άέριον ή

αύτοΰ έρεσχελία κα\ 6 ζήλος.

Αϋπιιιιι ί,ίΐιιιιι ιιίιΐ)Ϊ3 Ι]Μ;ΙΊ|;ΙΙΙΙ ρπΐι·;ιπ1;ΐΗ :ιπιιιι1ιιΙίΐΗ(ΐΐ6

1 Ι ΟΛΓ. ν, 7. «1 Τίιιι. ι, 9.

€θΐΐ3ΐιΐΓ. Ηοε επΐπι ευηείβπβ ςυϊ ροΐ68ΐ?

«ρίδεοροΓυηι οπίο 3(1 ^ί^ηεηύυδ ρβίΓβδ ρρχείριιβ

ρεπϊιιεί. ΙΙιψίΛ ειιίιη 681 ]>:ιΐι·πιιι ίη Εεείεβίβ ρι·ορ:ι-

ιίίΐΐίο. ΑΙιβΓ οιιιι ρ3ΐΓ6δ ικΐίΐ ροδδίΐ, Ιίΐϊοϋ Εεείβδίίβ

ΐ('^ι.·ιΐ(Ί·;ιΐίοιιΊ8 Ιοίϊοιιε μπιιίικ'ίΐ, ηοιι Ι3ΐηειι ραίπεδ

3111 ΙΙΙΗ^ίδίΓΟδ. (^Ιΐίΐΐιΐΐιι Υ6ΓΟ ΙίιΜ ί ρθΐ68ΐ, "Ι 18 |Η'Γ-

δΙ)νΙβΓυηι ('οηΜίΙιιηΐ, 3(1 ((ποπι ΐ'ΐναιιιΐιιηι ιηιιιιιπιιιι

ίικροηβηιΙιίΓυηι ]ιυ ηιιΐΐιιιιι 1ι;ι1κ·;ιΐ ? Λπΐ ςυοιηοιίο

ερϊδεορο ιΙίιΊ ροιε$ι ^(|ΐΐ3ΐί8? Υβτυηι

^78) ΚαΙ ίτι μεν αφροσύνης εστίν, ϋΐδρυΐίνϊΐ

<Ιβ 03 φΐ;ι'Μίοίιι· 6θρίυ8Ϊ88ίιιΐ6 Β»Γοηίυ8 3(1 ΙΙΙΙ1Π11ΙΙ

£3, α!)ί ι1ι11ίι:ί11ιιιιαιη βχ ΙΙκ·,ι οιινιιπ 3υοΙυπΐαΐε ιιυ-

(Ιυητι «ϋδδοΐνΐΐ : ςυί ΐη ερΐβίοΐβ 85 αά Εναρίνη

η'ιΙιΊΙ οΐίηι ερίβοοροβ ίηΐι'ΐ 36 ρΓ6δ)>νΐ6Γ05 Ι'ιιίίδΒ

α(1ίπιΐ3ί86 νίιΐοΐιιι .
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Ε*. Φέρει δε είς εαυτού πλάνην κα\ των αυτού άκουόν-

των, δτι ό Απόστολος γράφει πρεσβυτέροις χα\ διακό-

νο'.ς, καΐ ου γράφει έπισκόποις. Και τω επισκοπώ φησί·

Μη άμέΛει του εν σοΙ χαρίσματος, ου ί,ΐαβες δια

χειρίύΓ τιΛ χρεσβυτερίου ' πάλιν δε εν άλλω τόπφ ·

Έπισχόποις χαΐ διαχότοις ' ως εΤναι , φησ\ ,

τδν αυτόν έπίσκοπον, τδν αυτδν πρεσβΰτίρον.

Και ουκ οΐδεν ό την άκολουθίαν της αληθείας άγνοή-

σας, χα'ι ίστορίαις βαθυτάταις μη έντυχών, ότι, νέου

ίντος του κηρύγματος, προς τα ύποπίπτοντα Ιγρα-

φίν δ άγιος Απόστολος. "Οπου μεν ήσαν επίσκοποι

ί,οη κατασταθέντες, Ιγραφεν έπισκόποις και διακό-

νοις. Ου γαρ πάντα ευθύς ήδυνήθησαν οί απόστολοι

καταστήσαι. Πρεσβυτέρων γαρ έγίνετο χρεία κα\ δια

κόνων. Δια γαρ των δύο τούτων τα εκκλησιαστικά

δύνανται πληροΰσθαι. "Οπου δ! ούχ ευρέθη τις άξιος " εεε1εδΪ38ΐίε3 ηε£θΓί3 βϋιιιίιιίδίΓαπ ροδ8ΐιηΐ.

έπιοχοπης, ϊμεινεν ό τόπος χωρ\ς επισκόπου. "Οπου ιιΐιϊ ιιοιιιΐιιιιι ερίδοοριιΐυ

δε γέγονε χρεία, κα\ ήσαν άξιοι επισκοπής, κατίστά-

θησαν επίσκοποι. Πλήθους δε μη δντος, ούχ ευρέθη

σαν εν αϋτοΐς πρεσβύτεροι κατασταθήναι, καΐ ήρχ.έ-

αθησαν έπΐ-τώ κατά τόπον μόνω επισκοπώ. "Ανευ δε

δ'.ακόνου έπίσκοπον αδύνατον είναι. Καΐ έπεμελήιατο

ό άγιος Απόστολος διακόνους είναι τφ επισκοπώ ο:ά

την ύϊϊηρεσίαν. ΟΟτω της Εκκλησίας λαβούσης (79)

τα πληρώματα της οικονομίας, οϋτω χατ' εκείνο χαι-

ροΰ ήσαν οΐ τόποι. Κα\ γαρ Ιχαστον πράγμα ούχ

απαρχής τα πάντα Ισχεν αλλά προβαίνοντος του

χρόνου τα πρδς τελείωσιν των χρειών κατηρτίζετο.

νεΓΟ ιι1Ι;ι Γ8δ «Ι, ηυχ 30 ϊηίΐίο δυίδ οιηηίΙ)ΐιυ

V. Λΐ ΐ'ίΓιηι υΐ ΙΗΙΙΙ δΐΐί ςιιαιη «ικΐίίοπίιηδ ΐηιρο-

ηαΐ, ίΐΐικ! ιι1ι]ί<·ίι : Αρυίΐυΐιιιη ρΓεβΙινΙοιίδ εΙ(1ίαοο-

ηΪ8 κι ι ίΐ ι·κ·, ηοη ερίδΓορίδ. Ηειη ερίδοοριιηι αΐΐο-

ςυεηβ, Νοίί, ίηςυϊΐ, ηα^ΐί^βτΐ φταΐίαιη, ηηα ΐιι ΐε

α^^^ρ^ιι^ ρεΓ ηιαην$ ;ιιν.ν/)(/ΐι'ΓοΓ«»ι ηιί-

(Ιείηάε 3ΐίο Ιοεο ΐρί$€ορί$ ίΐ άΪΜοηίι,

ιιϊιηίπιιη νεπΐ3(ίδ ίδΙε 8εηειη ίςιιοΓ3η$, ηεε ίη ΓΓ-

ΓοικΙίΐιΟΓϋ Ιιίί,ίοι ί;ι νει·83ΐυ8, ηοη ίιιίεΐΐί^ίΐ ΑροδΙυ-

Ιιιηι, ΙΊΙΙΙΙ η·(·ι:ιι» αϋΐιυε εβδεί ϋηΓΪ8ΐί3ηί ύο^ιηβΐίδ

ρΓθρ3£3ΐίθ, ρΓΟ Γ8 1)313 δΙΊ'ίρδίίδβ ; Π31ΙΙ Ιΐΐΐί ]»ΙΙ1

ερίδεορί εοηδίίΐυΐί ΓΙΚΊΗΠΙ, ;ιιΙ ερίδοορο$ ει <1ί3ϋοηο8

8(·ιί1)ί·1ι;ιΐ. Νεηυε εηίηι 8υ1>ίιΐ(1ε οιιιιιί» :ιΙ> βροδίπϋδ

υι·(Ιίιι:ΐΓΪ ροΐεπιιιΐ. Εΐ ςυίιίειιι ρι·ι:»1ινΐΐΜ·ίκ ίη ρΓΪιιιί$

ι]Ί:ιι:ΐ)ΐιίί> οριι$ 6Γ31; 3 <|υίίιΐ8 νίιίεϋεεί

ηιιΐΐιΐϋ ει Ιοεο ρΓοροβϊΙυβ ε&ΐ βρίδεοραβ. Αϊ υ!)ί εΐ

μ(ΐίΙιιΙ;«1).α, η ο ο εοι·υηι, ςαί ερίεεοριιΐιι

ί ει·3ΐιΐ, εορί3 (1εεΓ3ΐ, ίΐη ερίβεορί εοιίδΐΐΐιιΐΐ.

8<·ιΙ ΙΊΙΙΙΙ Ι)3ΐΐ(1 ιΐ)3£ΐΐ3 ιιιιιΐιίΐιιιΐυ Γοΐ'εΐ , ΓερεπΓΐ

ηιιΙΓι ροΙυεΓυηΙ, ηυί ρΓεδ1)ν(εή π·ε3ΐ·ειιΐιιι· : ιπκΐι:

δοΐο ερίβεορο εοηΐΐ'ΐιΐΊ Γιιΐ'πιηΐ. δΐηβ ιΐκκ'οικι νεΓΟ

ερίδεορυδ εβδβ ηοη ροΐε$ι. Οιΐ3Γβ ίη κΐ Αρθ5(ο1ιΐ8

ίικΊΐΙιιιϋ, ιιΐ ηιίηίδΐΓ:ιιιϋί §Γ31Ϊ3 ερίδεορο ιϋ;κ:οιιί

δυρρείεΐ'εηΐ. Ιΐηφ!(! πιιιι ηοιιιΐυιη Εεε1εδί3 δυί$

ο.ιιιιίΐιιΐϋ Γυηεΐίοηί1>υ8 εχρΙεΓΐ ροβδεί, ρεΓ ϋΐυϋιεηι-

)ΐιΐ8 Ίδΐίϋδηιοιίϊ 8Ϊιΐ(;ιιΙ(ΐπΐΜΐ ΙοεοΓυιη βίβΐιΐδ ελδΐίΐϊΐ.

3ΐ)3θ1υΐ3 Ι'ιιεί'ίι ; 8β<1 ρΓοεεάβηΙβ (Ιεηιυιη

ιιρροΓί.ιιιιίΐηΐίΙχιβ οπαηίΙ)ΐι$ 3(1 ραιΤοείίοηοηι 3εεβ8$ίοΐεηιροΓε,

(7'. Ευθύς μεν γαρ Μωϋσής πέμπεται είς Α?γυ- (

«τον κατά την Πάλαιαν Διαθήκην |5ά6δψ μόνη· ύπδ

του θεοϋ δε απεσταλμένος, εν τψ είσελθίϊν είς ΑΓγυ-

πτον, προστίθεται αύτψ είς ^οήθειαν Ααρών ό άδελ-

φδς αΰτοΰ. Είτα μετά τδ πιστεΰσαι αΰτφ τδν άδελ-

<ρόν, συνήχθη προς αυτδν ή γερουσία κα\ οί αρχηγοί

του λαού κατ' εκείνο καιρού. Κα\ μετά ταύτα χρα-

τυνομένου του Ιργου, και της ακολουθίας συναγόμε

νης, βιεπέρασε την θάλασσαν. Καΐ ο&πω ήσαν κατά

τδν νίμον, Εως δτε Κύριος αυτδν καλεί είς τδ δρος.

Δίδωσι δε αϋτφ τάς πτϋχας, κα\. ύποδείκνυσιν αύτφ

σκηνήν χατασχευάσαι, αρχηγούς τε προστήσασθαι,

δεκάρχους, πεντηκοντάρχους, έκατοντάρχους, χιλιάρ-

χους. Κα\ δρας πώς τα πράγματα πλατύνεται ; "Ορά,

φησί, «οιήσεις χάντα κατά τύγ τύχογ τύγ δει-

χθέντα σοι έτ τφ ορβι Σινά. Κα\ οράς πώς προσ- ;

ετέθη τί) νομοθεσία έπτάμυξος λυχνία, ποδήρη ιερα

τικά ενδύματα, κωδωνέ; τε καΐ μανδύαι, έπωμίδες τε

-/.ι: χιδάρεις, μίτραι τε χα"· λίθων διαφόρων συνθέ

σεις, κύαθοι, θυΐσκαι, λουτήρες, θυσιαστήρια, τρυ-

6λία, μασμαρώθ, ατινά εστί διυληστήρια (80), μιδι-

909 VI. Ου]υ& εχεηιρίυιη Π3θβηιυ$ ίη

Πιο εηίιη ϊηνβΙεΓεΤεδΙβιηεηΐο1 δοΐβ νίΓ^β ίηδίπιουβ

ίη .1·'.·_;ν|)ΐιιιιι ιηίιΐίΐιιι· : ςιιβιη ΙΊΙΙΙΙ ϊιι^π:ιΙι'ΐιΗιιι·,

Λίίπιιι ίρδίυδ ΓΓ3ΐεΓ (Ιίνίηίΐιΐδ ιηίδδυβ ει βε αιΐ 8ΐι1>$ϊ-

ιΐίυιη 3(1]υη§ιΙ. Οείηϋβ ροδΙ()υ3ΐη ει 3 Γπ<1η· Π(1ϋ3

Ιι;ιΙιΐΙ;ι εδί, ίοιιίοπιιιι 3(1 ίΐΐιιιιι 3ε ρορυΐί ρεΓ ΊΙΙικΙ

ΐΐΊΐιριικ ρΓΪικ'ίριιιιι ιιιιιΐΐίΐιιιΐο ουηνειιίΐ. Τιιιπ (Ιϋδΐί-

ηηΐο ορβΓε νΪΓϋβ εΐ ϊηεΓειιιβιιΐ3 εβρίεηΐβ, ηι:ιι·ε ρβ-

ηείΓβνίι. Νεαίιιιιι Ι3ΐηεη 3(1 Ιευειη ρεί'νεηεΓβηΙ»

(Ιοικ,-ι·, ίΐΐιιιη Οευβ ιιιΐ ιιιυιιίειη βνοε:ιΐΊ·ΐ, ΙΊΙΙΙΙ εΐ 13-

Ιιυΐαδ ίππίκϋι, εΐ Ι3οεπΐ3ευ1ϋηι ίηδίίΐυβΓε, ρΓίηεϊ-

ρι··ί, (Ι(.ΊΊΐι·ϊο[ΐ(Ή, ([ΐιϊιιιμι;ιι,'ίΊΐ3Γίθ8, εεηΙυΐ'ίυηεΒ 3Ο

ΐπΐιιιιιοκ εΓεβΓβ (ΙιΐΓΐιίι. Υίιίεδ ηυεηΐ3(1ηιθ(1υηι τεβ.

οιιιηε8 ρ;ιιιΙ:ιιίιη βηιρΓιβεβΙχ Γαεηηΐ ? Ι'κ/ι·, ϊιιιμιϊΐ,

/Ήπ>ι> υπιιιϊα ίίαιηίΐαηι αΐηιρΙοΓ, γιοά ιίίιϊ ιικιιιαίηι-

< /κ »ι β»ΐ ίη ηίοηίε 5ϊηα *. Αη'ιηιβάνεπίβηε, υΐ ;κΙ Ι«£'ΐ8-

Ιαΐϊοηειη ϋ.ιιιιίεΐίΐΐιπιιη ίΐΐιιιΐ δερίειη (·1Ινι·!πιί«πιιιι

η(Ιι.1ίΐιπη ΓυεΓίΙ, ηεεηοη ει ΐ:ιΙ:ιι···Η βίΐοεηίοΐίδ νι-κίεβ,

Ιίιι1ίιπκι1)ΐι1.ι, ρ;ι1Γιιι1;ι, βροιιι'ιιίεδ, ρίΐεϊ, Ιι.ιΙι»·ί, ν;ι-

ΓΪΟΓυιη 1:ιρίΙΙοπιιιι ειιιιίεχίιι», <·γ:ιΙΙιί, ιιιιιι·ΐ:ΐΓΊ,«1.ι,

ΐ3ΐ)Γ3, ΐΙιυτίΙΐΗία, οαΐίιιί, ηΐ38ΐιι»ΓΐιοΐΙι, Ιιυε εδί ι·ο!:ι;

1 1 Τίηι. ιν, 14. · Εχοά. ιν, » ΕχοιΙ. χχν, 40.

(79) Οϋτω της ΈχχΛησίας Λαβούσης. Οαί 3(1

Ερϊρηβηίί ηιεηίειη ιΙίΙίςεηΙεΓ βηίιηιιιη 3()}εε6ΓίΙ,

ηοη ι!ιι!ιί::ι1ιίι, ηυ!» οδπω ριο οϋτω Ιιυίε Ιοεο ΜΙ

•ρϋυβ.

(80) Μασμαρώθ, άτο·ά εστί δινΛιστήρια. Ρΐιιΐ-

Ιιιιη ε]ιΐ8ΐηο(1ί νοεβουΐιιηι ίη δεΓΪρΐυπδ ΓΓρεπίο.

ΓΓΟΧΙΙΙΙΤΙ νοχ Ιιυίϋ εδί ΓΤΊ2ΤΌ, ίιιΙοΓ ΙειηρΓι να53,

(|ΐι;ι; α Ββονίοηϋβ (Ιίπ·ρΐ;ι (•ΟΙΙΙΙΙΙΙΊΙΙΟΙ-ΙΙΙΙΙΙΓ ΙΙΪΠΊΙΙ.

ιιι , 19. 8ι:ι1 ηοη διυλιστήρας 8ΐ§;ηίΓιε3ΐ , νβηιιιι

φιάλης, ίίριιιΐ 1.ΧΧ Ηίεΐ'οη. Ρίαΐίβτία ; .-ιΐίί Ι'»ΙΗΙΙ<·ΙΙ>-

π'α. δαηε πηπ& (αα* βιιιιΐ. δβιΐ βΐ) «3 νιιοβ Ιι«υϋ

δείο 3ίΐ ΠΠΟΤρ (Ιεπναή ροββϊιιΐ ρπ) ΓΟ/ΙΙ , ςιιί-

ΙΙΙΙΝ νίηιιιιι ιΚΊΊϋΓιαιιι·. Ιΐ3 μιδικώθ ίϋεπι β8$β ;ΐ€

χυάθους ηυηϋιιοα ΓΟΐιιρεΓί : ιρι;ιιιι νοοειιι Ιίΐι. Οε
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ιιιίιϋΐ'οΐΐι, δ'ινβ ι·ν:ιΙΙι'ι ; ηιιΐΓΪκιικιΐΙι, ςυ'ι δΐιηΐ 1)3868, Α κώΟ, άτινα καλούντα1, χύαθοι, μαχωνώθ, αίτινίς είτι

βάσεις, κα\ δσαπερ ό νόμος διαλέγεται, χερου6\μ

χα\ τα αλλά, κιβωτός διαθήκης, άναφορείς τε χα\

δακτύλιοι, σκηνή τε χαΐ δέρ^ίει^ χα\ δέρματα ήρυθρο-

δανωμένα, άγκύλαι τε κι1, τα άλλα, πυλωροί κά\

σάλπιγγες έλατα\ κα\ καμπύλαι χα\ χρυσαϊ και άρ-

γυραί, χαλκαΐ, κεράτιναι, και τα άλλα δσαπερ & νό

μος Εφη, θυσίαι διάφοροι, διδασκαλίαι. Επειδή απαρ

χής ταΰτα ουκ ην, άρα μετά τδ γενέσθαι την τάξιν

ουκ εΕληφε τα πράγματα ; Ούτω καΐ τα παρά τφ

Αποσταλώ γεγραμμένα, Εως δτε έπλατύνΟη ή Έχ-

χλησία, Εως δτε εις τ!> Γδιον μέτρον έλήλαχεν, Εως ότε

τον κόσμον της συνέσεως δικαιότατα εκ Πατρδς χαΐ

ΥΊοϋ χα\ αγίου Πνεύματος ώκονόμηται. Καΐ Επετεν

ό του Αερίου λόγος.

Κα\ δτι μεν ου δύναται ταυτδν είναι, διδάσκει ό

θείος λόγος του αγίου Αποστόλου τίς μεν Εστίν επί

σκοπος, τίς δε εστί πρεσβύτερος, ως λέγει Τιμοθέω

έπισχότω ίντι· Πρεσβύτερο* μη επιπΛήζί\ς,άΛ.Ιά

χαραχάΛει ως χατέρα. Τι είχε πράγμα έπίσχοπον

πρεσβυτέρω μη έπιπλήττειν, εί μη ή"ν υπέρ τ?ιν

πρεσβύτερον Εχων την εξουσίαν ;Ώς χαΐ πάλιν λέγει·

Κατά πρεσβυτέρου μί) ταχέως κατηγορία* δέγ,ον,

εί μη τι έ.τί δύο χαΐ τριώι· μαρτυρώ*. Κα\ ούχ είπε

τινι των πρεσβυτέρων · Μη δέξη χατηγορίαν χατά

επισκόπου · ουδέ Εγραψε [περ\] των πρεσβυτέρων τινί

μη έπιπλήττειν επισκοπώ. Κα\ 4ρ$ς, δτι παντός του

εκ του διαβόλου παρασαλευομένου ή πτώσις ου μιχρά

; τίς εστίν;

Ζ. "Ιδώ μεν δε και τα άλλα αυτού, κα\ διασκοπή-

σωμεν. Κα\ περί του Πάσχα πρώτον εΓπωμεν, ώ;

φησι · Τϊ> Πάσχα ημών έτύθη Χριστός · Γδωμεν αυ

τόν τδν είπόντα, εί ουκ έπετέλει. Καί φησι · Έσχεν-

δει; οχως ποίηση τη* Πεντηκοστή*· είς Ίερονσα-

Λι\μ. Ποίαν δε την Πεντηχοστήν έπετέλει Παύλος, ει

μη Πάσχα έπετέλεσε ; Τίνι δε ου συμπεφώνηται εν

πάσι κλίμασι της οίκου μένης, δτι τετράς και Προσάβ*

βατον νηστεία έστ\ν εν τη Έχχλησία ώρισμένη ; ΕΙ Κ

κα\ χρή τ!) της Διατάξεως των αποστόλων λέγειν, πώς

εκεί ώρίζοντο τετράδα και Προσάββατον νηστείαν δια

παντδς χωρίς Πεντηκοστής; Κα'ι περ\ των εξ ήμερων

του Πάσχα πώς παραγγέλλουσι μηδέν 8λως λαμβά

νειν ή άρτου κα\ άλδς κα\ Οδατος ; Ποίαν τε ήμέραν

' άγειν, πώς τε άπολύειν είς έπιφώσχουσαν Κυριακήν,

φανερόν εστί. Τίς δε μάλλον έπίσταται τούτων ; Ό

ήπατημένος άνθρωτ^ς, ό νυν ενδήμησα;, καΐ Εως νυν

εν τω βίΐ;) περιών, ?, οί προ ημών μάρτυρες γεγονό-

τες, Εχοντες πρδ ημών την παράδοσιν έπ\ της Εκ

κλησίας, κα\ ο5τοι παρειληφότες παρά των αυτών

πατέρων, των τε αυτών πατέρων πάλιν μεμαθηκότων

(·Ι ΐ|ΐκιτιιιΐΐ|ΐιΐ! 3ΐί3 Ιεχ βάΪ8Β6ΓΪ(, νείυΐ εΐιιτιιΐιϊιιϊ

<Ί ΐ(Ι ςεηυβ :ιΙϊ;ι, :ιπ·:ι Ιβ8ΐ3ΐηεηΙί, νβείβδ, Ιιιιιηη·:ιι ϊί

;!ΐιιιι!ί, 1:ιΙιΐΜΊΐ:ιι·ιιΙιιιιι, \ι·!;), ρείΐεδ πιΙ)|·ί("ΐ!;ι:, 3Π-

8Χ 61 :ι1ί:ι 1(1 £6Ιΐυ8, ]3ηΊΐΟΓ6δ, Ιυ1)Χ (ΙιΙ(Ίί1<:κ εΐ

ίηευΓτχ εΐ :ιιιιν;ι·, 3Γ£βηΐεχ, ΧΓβχ, εοΓηβχ, «1ι:ι

ιίβηϊηυβ βχ ΙβξΊδ ρΓΧδεπρίο, νβΐυΐ 83επ(ΐεΐθΓυπι ι·ί

ίηβΐΊΐΙΙΙΪοηιιΠΙ ν:ιι·ί;ι μι·ιΐ('ΐ·:ι : ςιιχ ΓΙΙΙΙΙ ίιιϊΐίο ιιηιι -

(Ιυιη βδδβιιΐ, ηοηηβ ροδίηιιαηι ϊιινβεΐΐβυηΐ, βυιιββδί

ΟΓϋο τεΙ)υ8 3ΐΐι·ίΙ>ιιΐιΐΐ? Εβ^ειιι Γ3ΐίοε$( ϋίοπιηι, (1β

ΐ(ΐιίΙ)ΠΗ Αρθ81ο1ιΐ8 ΜΊ·ϊ|«ίΙ, ςιιχ Ι:ιηιΙίιι οΐιΐίιιιιιτιπιί,

(Ιοιιεε :ιιημΙί(ίι·3ΐ;ι βδΐ Εεε1β$Ϊ3, ΙΪΙΙΙΚΜ· 3υ3ΐη αε Ιεξί-

ΐι ιιι:ιπι 3(1 ηΐ6ΐΐ3ΐΐΓ3ΐιι ρβΓνβηίΙ, όοηβε ρΓυϋεηΙϊ ΐ|ΐ;;ι-

(!;πιι πιικΙ(·Γ:ιΙιοιιι· ]υ8ΐίδ8ίΐηβ 6$( 3 ΡβίΓβ, Ρϊΐίο 61

δρίπΐιι 83ΐιο1ο Ιεπαρ6ΐ·3ΐ3. Εχ φπΐηΐδ ΑβΓίί (1ι^ιιι:ι

ΓεΓβΙΙίΐυΓ.

ηηιι ΉΙ.ΊΙΙ εβδβ ροδδϊΐ ΙΊΙΙΙΙ ερϊ$εορο

(1ίνίιιυ$ Λροδίοΐϊ βοΐ'ηιο (Ιεείβηΐ, ςυο

ψιΐϋΐΐίΐιη βρΪ8εοριΐ8, φΐίδνε ρΓβ8ΐ>γΙβΓ είΐ ίπΙεΙΗ^ί-

ΙΙΙΓ : ιιιι ιιι ηιΐ Τίιιιοΐΐιπιιιι βρίδεορυιη 80ΓΐΙ)βη8 ίΙ:«

Ιθ(|ΐιίΙιιι· : /'ί(·.··ίΐι/ί('/ Η//Ι ία·. ο!>}ατ^α, ιβά Ηοτίαπ νΐΐιιΐ

'· 910 ϋ"'Ί αιιΐβιιι ;ιΐΐΊηι·Ιι:ιΐ ερίδεορο νβ-

, ιιΐ ηβ ρι·εδΙιγΐβπιπι ο1)]υΓ£3ΓβΙ, ηίδί ηΐΐ]θΓειη

ροΙ(·$ΐαΐβιη οΙ)ΐίηβι·εΙ? Οιΐ3Γ6 (Ιβϊηεερδ αιΐηιο-

ηβΐ : Λ4ι·€Πΐι$ι»·αΙ>ι/ΐεηίΐη ^^ιυ Μαιιαίίοηοη ιΐι· αά-

ηιίίίΗι, ιιίίί (Ιιιιι/ΐΗχ ίπ'ίιιι,Μν ΐαχίίΐιιΐί *. Νοη ίΐ!α:ιιί εχ

ρΓεδ1>)·ΙεΓΪ8 ρΓΧ6(·ρίΐ, ιιι βεευδβΐίοηεπι ι·υηιι·:ι βρί-

Ηΐ-ιιριιιιι ικιιι ;κΙιιιιΙΙι·ιι·1; 3υ( ιιΐ ('ρϊβί'ορηπι ηο·0θ·

]ΙΙΓ^;ΙΓ»·Ι. ΥϊιΙ»'8ΐκ· ()ΐι;ιιιι ιιοιι ηιεάίοερίδ Ϊ11ίιΐ8 πιϊικι

8ΪΙ, (|ΐιι·πι (1'κιΐιοΐιι.·, 1,ι1ιιΊ;\<;1;ιι ίΙ?

VII. 8β(1 Ιιοηιίιιϊδ Γοΐίςιια νίιΐοηπιυβ. Ιη ρπιηϊ$ΐ]υοά

;κ1 Ρ»$εΙΐ3 ρβΓίίηεΙ, ϋβ ςυο 1(·8ΐϊηιοηίιιιη ϋίικί ρτο-

ΐιιΐίΐ : Ραίΰΐια ηιιαίηιιιι ΐηηοΐαίαί ειΐ ΟΜιΙα»*, ίΐ-

Ιιιιιι ίρβυιη ίιιίικ'ιπιιιιι·, ευ]υδ Ϊ8ΐ3νοχ ι·»ι, ιιΙπιιηη;ιιιι

(·6ΐ6ΐ)Ι·3ΓίΙ ίρδβ. ϋβ ΟΟ ΥβΓΟ 816 ΚΙΤίρΙΙΙΙΙΙ εδί '. Ρΐ-

»ιϊιιαΙ}αΙ, ηΐ ^^ι^I>^α^^ί Ρβη1^^οίιβη ^έ)Όβο/ι/»ιί« *. Ε6-

φίαιη νι·ΐ(ί Ρεηίβεοδίβη Ρΐΐιΐυβ 3§εΓβΙ, ηί$ϊ ['.ΙΜ Ιι.ι

ρπιΐ8 οΙ)ίΪ88βΐ ?(81 ) ΟυΊδ εβί υδρΪ3ΐη ΐετρηι ιιιιι, φΐϊ ηοη

III «Ο πιιιν'ΐιΐκιΐ, ι|ΙΙ1ΙΓΐ3ιη 8βΧ(3Πΐν6 Γί·Π:ΐΙΙΙ 8θ1β1111ΐΐ

ιιι Εί·οΙββί:ι ]ι·]ιπιί(ΐ οοηδβοραΐίΐη ? Οϋοά δϊ βχ βρο-

βΐιιίοπιιη (^)ΐΐδΐίΐυιίοηβ Γβρβίεηϋβ ηοΐιΐδ 3ΐιεΐθΓΪΐ3$

«Μ, ειΐΓ ίΐΐίδ (ρι;ιιΐ;ι: Ββχΐχςυβ ίβπκ ]ε]ιιηΐιπη ρβΓ-

|>βΐιια Ιεβε δβιιοίΐιιρ, βχεερΐ3 Ρβηΐ6εοδΐβ? ^ατ ββχ

)'.·ΐϋ(:Ιι:ιΐί$ (1ίβ1>ιΐ8 ηίΐιϊΐ οιηηίηο 3(1 είϋυηι ρΓχίερ

ρκηειη, 83ΐβιη εΐ βςυαηι 3(1ΙΓι1)βη«1υιη ι!βΠηίυηι?

Οικιιιιικπιι νεΓΟ εε!β1)Γ3ΓΪ ύίειη εΐ ιιι ίΐΐιιεβδεβηΐβιη

ϋοηιϊηίεβιη (ΙίπιίΐΙβΓβ ρΓχείρίβιιΙ, ηβιηίηϊ βδδβ ροίεβΐ

οΐιδουπιηι. ϋ^ιη νβΓουΙπ ΐϋηάειη ίΐίοπιιη ρ«πιΐθΓβ8

8ΐιηΐ? Αη βΓΓΟΓβ (Ιοεερίιΐδ Ηοηιιιηοίο, ηιιϊ ιιιιπε Ιαη-

ιΐβιη βιηοΓδί!, βΐ 3(11ιιιε Ιιθ(ϋβ $υρ6Γ8ΐε$ βδΐ? Αιι ςυΐ

31116 1108 Ιβδίββ (Λ-ϋίΙιΤΙΙΙιΙ, ((Οίφΐβ 3Πΐβ 1103 β3Π1-

ΊΤίιη. ν, 1. · ΐ1)ϊ(Ι. 19. «ΙΟοΓ. ν, 7. * Αεί. χχ, 16.

». 61 ροηιΐ. Γερβίίΐ, ρβ·;. 182 . υΐ εΐ αηίβεεόβη-

Ιί-ιυ. 8β(Ι κυάΟους νοοαΐ μεδεκώθ. ΥΰΓυιη ΓΠ'ρ3Π

« 1ΛΧ κύαθοι ιν,ΐιΐιπιΐ'ΐι·.

(81) ίιΐί·ιιΙεηΐιι$ βδΐ Ιιίε Ερϊρΐιαιιϋ Ιοουβ, βχ ηιιο

νβιίοπιιη πι ιι ιι ιιι, ςυοδ63ΐ1ιοΙϊο;ι βε Κοπιηη» Εεείε-

Ιιοιίϊεηιιβ ΓεΓιηεΐ, νείϋδίβδ 388βΓίΙιΐΓ. €ιφΐδηιθ(Ιί

ρΐ Η.ιιΐΓίοπιιη ρβπηϋο βε εχίβροραιη Γιϋεΐϊϋΐη οριη-

ιιιεηηοΓ3ΐίυιιε8. Ι)<· ηιιίϋιιβ βΐϋβηιιβ εοιηρΙιιι·ί1»ι$

αχϊΐ ίιι εβίεβ ΙπψΐΗ ορει-ίδ, ιιι ΕχροΜίίοηε (Μεϊ εα-

ιΐιοϋεχ. (^ιιιιιικιΐιπ'ΐη ίιι ίΐΐιπιι ϊρδυιη Ιοευιιι ορροι·-

ΙΙΙΙ1ΪΙΙ8 ι·0!ΐΙπι·ΙΙΙΙ·, 81 ι|ΙΙ1ιΙ ΜιΙ ΐΙΙΐΙ^ΙΙΜΠίΙ.ΙΙΙΙ 03-

ΐΙιοϋεοΓυιιι ""

νϊ(ΙβΙ>ίΙιΐΓ.
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•παρά των προ αυτών γεγονότων, πώς ή Εκκλησία, Α Ίβ'" ΐΜΐΠΐίοηοηι ϊη ΕπΊεδίβ ΙΠΙΙΚΊ ιιιιΐ, <|ΐι:ιηι εΐ

παραλαβίΰ ία παρά των αυτής τ.ατέρων, άχρι και της

δεΰρο χατέχει την άληθινήν πίστιν, κα\ τάς παραδό

σεις ; Κα\ διαπιπτέτω πάλιν ή τούτου Έννοια ή περί

του Πάσχα. Είτα δε εί μη περί της αυτής υποθέσεως

Τετράδων κα\ Προσαββάτων ο! αϋτο'ι απόστολοι εν τ])

Διατάξει ίλεγον, κα\ άλλως εκ πανταχόθεν είχομεν

άποδεϊξαι, όμως περί τούτου ακριβώς γράφουσι. Πάρ

ε ίληφε δε ή Εκκλησία, κα\ εν όλω τψ κοσμώ συμπε-

φώνηται · πρ\ν [γαρ] του είναι 'Αέριον και τους άπ'

αΰτοϋ 'Αεριανούς. Τάχα γαρ και κατά τούτο δικαιό-

τατον ίνομα είληφεν. 'Αέριον γαρ πνεύμα εσχεν εξ

Ακαθαρσίας, άπδ των αερίων πνευμάτων της πονη

ρίας, τδ εν αΰτψ οίκησαν κατά της Εκκλησίας.

6Χ ίιιιρυπί.ιΐε ιιαείιι* εδί, 911 ιΐε ίΐΐο βεποπιαιηεηυΐΐίχδρίπΐυιιηι

8Ϊ3Ι11 (ΙίΙΙΙΠΠίΐΙΙΙΙΙ |Η)ΜΙ(·|·Ίΐ.

Η". Έπειτα δε π«ρ\ του ονόματα λέγειν των τελευ- Β

τησάντων, τί αν εΓη τούτου προΰργιαίτερον; τ£ τούτου

χαιριώτερον καΐ θαυμασ-.ώτερον, πιστεύειν μίν τους

χάροντα;, ότι οι απελθόντες ζώσι, καΐ εν ανυπαρξία

οΰχ είσίν αλλά είσ\, κα\ ζώσι παρά τω Δεσπότη·

χα\ δπως αν τδ σεμνότατον κήρυγμα διηγήσοιτο',

ως έλπίς εστίν Οπερ αδελφών εύχομένοις, ως εν απο

δημία τυγχανόντων · ωφελεί δε και ή ύπίρ αυτών γι

νομένη ευχή, εί και τα δλα των αίτιαμάτων μη άπο-

χόπτοι · άλλ' ουν γε δια τδ πολλάκις εν κοσμώ ημάς

δντας σφάλλεσθαι ακουσίως τε κα\ έχουιίως, Γνα τδ

έντελέστερον σημανΟή". Κα\ γαρ δικαίων ποιούμεθα

«ην μνήμην, κα\ Οπερ αμαρτωλών υπέρ μεν αμαρ

τωλών Οπερ ελέους θεοϋ δεόμενοι, Οπερ δε δικαίων

χα\ Πατέρων και πατριαρχών, προφητών κα\ άπο-

βτόλων χαΊ ευαγγελιστών και μαρτύρων καΐ όμολο-

ίρδί 3 ρίΐΐΓΐιΙίΙιΐικ 61Π8 ;ΐΓ<·ι·ρπ·;ιιιΙ, 61 ϊρδΟΠΙΠΙ ρ3-

Γεηΐεδ 3 ιιι.ι]οπ1ηΐ5 δυϊΐ ιΙΊΗίι-ΟΓΠΐιΙ : ςιιειιιηιΐιιιοιίιιιη

Εοείεκίη, φοηι 3 ραίπΐιιΐδ δΐιϊδ 3(·εερίΙ Γεείβηι »ο.

δίηεει·3ΐη ΓκΙεπι , πιπί Ιι·3ΐ1ίΐίοηί1>ιΐδ Λα Ιιιιιιε ιΐίυιη

ο1)δεΓΥ3ΐ? Γαεεβδηΐ ίβίΙιΐΓ Ι;ιΚ:ι ίΐϋιΐδ <Ιε Γ;ΙΜ !ι;ιΐ<;

ββηΙειιΐίβ. Ουοάδί (Ιέ <|ΐι:ιι·ι.ι ςειίβνε 1<·ι·Ί;ι ηιιΐΐβιη

οιηηίιιη ίη€οηδΙίΙυΙίοηβ δΐια ηιβηΐίοηειη αροδίυΐί ίε-

είδδεηΐ, 3ΐίΐδ Ιβηιοη :ΐΓ^ΐ]ΐηι·ιιΐϊϋ Γκ·εΙ)3ΐ ιιΐί. Πη;ιη-

(|ΐι:ιιιι Γ;Ι (1β κ' εδί :ι!ι ΪΙΠ> ;ι<·(ΊΐΓ;ι(ί>^πικ· δεί'ίρΐυπι,

!ΐΙΐ]ΐκ' ϊρδυιη :ι!ι ΕεεΙεδΪ3 $υ$εορΐυηι εοπιηιυηίβδίεοη-

δεη$ϊοηε ίίπικιΐιιιιι, βηΐεηυηηι Αεπιΐδ υΐΐιΐδ ευπι

ΛιτίϋΐιΊκ εχβίδίβΓεί. Οπί ιιιιΐιί ρΓηρίεΓβ» ηιεΓίΐο ία

ηοηιίηίδ αάερίιΐδ νΐ(Ιι:ΐιιι·. ΛΙΊΊΙΙΙΙΙ ςιιίρρβ δρίΐ'ίΐιπη

ςυί ίη ίρδο 3ΐ1νεΓδυδ Εεείβ-

VIII. ζΐιιοιΐ νείΌ δρεείαΐ αϋ τϊΐυιη ίΠιιιιι, ηιιο ΙΙΙΟΓ-

Ιιιοι ιιιιι ηοιηίηβ ρπιιιιιηΐίιιιιΐιπ·, ΐ|ΐιίι1 βο 6δ$ε ροΐεκΐ

ιιΙίΙίυ$? ηιιίιΐ ορρορίυηίυς, ;ιια \·ΓΚΙ ;κΙιιιϊΐ8ΐϊοιιι: ιΐϊ-

βΐιίυχ'ίΝεηιρι: ιιΐ <]υΪ3(1δυηΙ εεπΐβδίηιε δί1)ί ρεηδυβ-

(ΙεβηΐηιΟΓίυοδ νίνεΓε,ηεε ίη ιιίΐιίΐιιηι τεάαείοδ εβδε,

Μ·ι1 εχδίδΙεΓβ ιΐιΐΐιικ: 3ΐΐ]υε βρυιΐ Οοιηίηιιηι νίνερε;

Ιιιιιι ιιΐ ΓεΙίξίοδίδδίηιυιιι ίΐΐιΐιΐ (Ιιι^ιικι ρηπΙίιτΙιΐΓ.

Ι]Ι1ΙΙ (]υί ρΓΟ ΓΓ3ΐΓίΙ)υδ ρΐ'ιίΐ'ίΐΐΐΐΐΐΐ1, 1)1-111! ιΐΐ! ΪΙ1Ϊ8

Γ3Γβεοηδΐ3ΐ, (|ΐι:ικί ρ(:π'ΐζκ:: ρΓοΓεεΙίδ. ϋχίεΓϋΐη

ΙΙΓΟ ΠΊΟΓίυίδ εοηείρίυηΐυρ ρΓεεεδ, ϋδ ιιΐίΐΐδ δυιιΐ,

Ιβπιείδί ιιοιι οηιηεβειιΐρβδ εχδΐίη^υαιιΐ. \ι·ι·ιιιιΐϋχ εο

ρΓΟδίιηΙ, ιριοιΐ ρ1('πιπΐ(|ΐκ>, ιΐιιιιι 3ΐ11ιυε ίη Ιι·π·;ι ι!ι·-

ςίιηυδ, δροιιΐβ βιιΐ ίηνίΐί Ιίΐυϋεηιυβ, ιιΐ ίιΐ, ςυοιΐ ρβΓ-

Γβεΐίυδ βδΐ, 8Ϊ{;ηίΙίεεΙυΓ. Ναιη εΐ ]υδΐοπιιη ραπίει- εΐ

ρει·ε3ΐθΓυιη ΙΙΙΓΙΙΙ'ΚΙΙΚΊΙΙ Ιααιηυδ : ρι·ι·«·:ιΐοπιιιι ςιιί-

ϋειιι, υΐ ϋδ 3 Οοιιιίηο ηιίδεΓίεοΓϋίβηι ίπιρΙοΓειηυδ;

γητών, επισκόπων τε κα\ αναχωρητών και παντδς

του τάγματος, ίνα τδν Κύριον Ίησοϋν Χριστδν άφορί-

αωμεν άπδ της των ανθρώπων τάξεως δια της πρδς

αΰτδν τιμής, χ.α'ι σέβας αΰτψ άποδώμεν, εν έννοΐ^

βντες, δτι ούχ Εστίν έξισούμενος 6 Κύριος τιν\ των

Ανθρώπων, χαν τε μυρία και επέκεινα εν δικαιοτύνη

ύπάρχη έκαστος ανθρώπων. Πώς γαρ οίον τε εΓη τού

το ; Ό μεν γαρ εστί θεδς, >> δε άνθρωπος · καΧ ό μεν

εν ου ράνω, ό δε έπ\ της γης δια τα επί γης λείψανα,

καρεξ των Αναστάντων χοή συνεισελθόντοίν εν τψ

νυμφώνι, ως φησι τδ άγιον Εύαγγέλιον · ΙΙΐ'Λ.Ι» δε

(~> Ίΐ'ί'ίΐ των (ίνίωχ άκίστηίΓίΟ", χοΐ (ΤνΥΕίντίΛΘον

αΰτφ είς την άγίαγ χόΛίΥ. 'Αγίαν δϊ πόλιν λέγει

ποίαν ταύτην ; Πληρούται γαρ κβτ' άμφοϊν ό λόγος

είς την ενταύθα, χα\ είς την 5νο)."0τι μεν γαρ είς

την ενταύθα Ιερουσαλήμ συνεισήλθον αΰτψ πρώτον,

τοντο δήλον · πρινή δε του άναβήναι τδν Σωτήρα είς

τδν οΰρανδν, ούδε\ς γαρ άναδέβηκεν ϊως βτε αύτψ

βυνανήλθον. Ουδείς γίφ άγαβέβηχετ είς τύγ ούρα-

Ι| ό έχ τον ουραγού χατα6άς, ό Υΐύζ του

α. Άλλα περ\ τούτων Ιν τω τόπω γενόμενοι

τάς ?ΰο λέξεις ύπεδείξαμεν. Εί δε τις έρεΐ, δτι αρά

είς την Ιερουσαλήμ είσήλθον, μαθέτω, δτ» εν έκείντ)

τϊ) ήμερα των θυρών κεκλεισμένων παρέστη 6 Κύ-

^υδίοΓυπι βυΐεηι βΐ Ραίπιιιι 3ο ραίπαΓεΙιβΓυιιι, ρι·ο-

ρ1ΐ6ΐ3ΓΙΙΙ)1,3ρθδΙθ1θΓυΐ11, ('νίΙΙΙ^ΓΐίϋΙίιΠΙΙΙΙ, ΙΙΚΙΙ'ΐΥΙ ΙΙΙΙΙ,

εοηίβδδΟΓίιηι, βρίνεοροΓυιιι, 3η3οΙιθΓϋΐ3ΐ·υηι »ε εοβ-

Ιυ$ ϋϋιΐδ υηίνεΓδί, ιιΐ Οοιιιίιιιιιη ]εδΐιιιι Οιπίδΐυπι

δίη^υΙαΓί ΐ|ΐκιι1;ιιιι ΙιοηοΓε ρΓθ!>εςυεηΐβδ, αϊ) εχίεΓο-

ι ιιιιι Ιιοιιιίιιιιιη ΟΓΐϋιιι: δε^Γε^εηιυδ, ϋεΙ)ίΙυιιιηυε ειιΐ-

ΐιιιιι ίΙΙίιΐΝ ηΐ3}εδΐ3ΐί ΐΓΪΙιιιιιιιιιικ, ιΐιπιι ίΐΐυιΐ ευιη 3ΐιί-

ιιιο ηοδίΓΟ Γερυΐ3ΐιιυδ : ηοη ε$$β Οοηιίηυιη ειιιιι

υίΐίδ ηιθΓΐ3ΐίΙ>υδ .ΐιΙ.ι·ι|ΐι,·ιικΙιπιι, ψηιιηνίϋ δίιιςιιΐί ίιι-

ΙίπίΙ:ι ΐ|ΐι:ΐιΙ:ιιιι, αυΐ εΙΪ3ΐη :ιιιΐ|ι1ΐοκ.· ]υδΙίΙί» ρι·;ι·ιΙίιϊ

δίιιΐ. Νηιιι ΐ|ΐι;ΐ' ροΐεδί εδ$ε < οιιιρ;ιπιΐί<ι, ( ιιιιι ίΐ'ε

Οειίδ, ηίε Ιιοηιο δίΐ : ίΐΐβ ίη εοβίο, Ιιίε ίη ΙΟΙΊ·:Ι, ρΓυ-

ρΙεΓ ΓεΙίοΐ38 ί1ιΐιΚ·πι εοηροΓίδ ΓϋΠιρικικ , νεί'δείυτ,

^ εχεερίίδ ϋδ φΐί 3 ηιοΓίυίδ ι·χι ίΐηΐι ίιι Ιΐι:ι1:ιηιιπιι >ί -

ιιιιιΐ ίιιυνεβϋί δυηΐ, υΐ ίη ΕνβηςβΓιο η;ιπ·:ιΐιιι· : Μνΐια

ΐΙΤΟ «ΟΓρΟΓα ίβΠίίΟΓΙίΙΪΙ ΓίίΗΓΓβϊίΠΐηΙ, βΐ ΙΗίΓΟΙίΠίΙΐΙ

ίη ιαιίΐΐβιη «ι<ΐΐα<βηι * ? Οεςιιαη;»ιιι νεπο 8;ιΐιοΐ3 είνί-

Ι3ΐε 1ο(|ΐΓιΐιΐΓ? Ν;ιηι 3(1 υιΐΆΐηφίε, Ι3ΐη ρΓΧδεηίειη

νίιΐβΐίεεί, ςυβηι εοείεδίειπ ίΐΐβιη, Ιοειίδ ϊβίε ρειίϊιιει-β

ροΙε$1. Εΐ ΐ]ΐιίιΙι·ιιι Ιι>πι>ιι:ιηι Ιΐ3ΐιε ίιτυδβίβηι ρι·ίιι. ιιιιι

ϊΐΐοβ ίη^ΓεδδΟδ εδδβ ηειηίηί ιΐιιΐιίιιιιι εδί. Αι ρι·ίυ$-

ςυβηι δαΙναΐΟΓ ΐη εοείιιιιι :ΐί(·πιιΙιτ<Ί , 3δεειΐ(1εΓ.·)1

1ΙΙΊ1ΙΟ, (1(1ΙΙ(·(· ίΐΐί (ΙΙΙΙΙ (ΊΙ ρ,ΊΓΙΙίΤ (·νι'(·ΐί δΙΙΠί : Λ'ίΙΙΙΟ

(Ίΐϊιιι π6ι·ιΊΐιΙίΙ ίη ίΐίΊιιιιι, «Ι'.Μ' </ΗΙ ά( ΐαάο

1 Κ. διτ,γήσοιντο. * Μ:>ΙΙΙι. χχνιι, 52, 55.
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Ιιοιηίιιίί '. Υεπιπ» (1ϋ3δ 68 (Ιβ Γβ δεηΐεηΐΊ«3 Α ριος &θα -ί\σαγ οΐ μαθηταΐ συνηγμέτοι, κα( φησι»

5ΐιο Ιοεο ρι·ορο8ΐιίηιυ3. Οϋοάίί ςυΐδ ίβπίδβίειιι ίιι- αύτοΐς· Εϊρήτη ύμΐτ.

£Γβδ5θ8 β88β (Ιίΐ'ίΐΐ, «('.ϊιχ· (Ιβϋεΐ ϋΙ:ι ιΐκ' οΐβιιβΐδ ];ιιιιΠΛ ίΐΐίι; 33ΐί(ί83ε 912 Οοιπίπαιπ, πί'ΐ πιιιιΐ αϊ·

-νί;.<.·/ί Γοη^Γί^α/ί, ι'ΐ5ίΙβη)(]υβ ΰίχίδςε: Ραχ νοίιϊ»*.

IX. δβ(1 ηιδ 011)15518 εο, «η<1ε οΊνεΠεΓβηι, τεϋεο θ1. Είτα δε περί τούτου αύθις έπιλήψομαι της άκο

πο ηβεεβδβπο Γβεβπε ίΐΐιιιΐ Εεοΐβδίβπι οΊοο, ηυχ ΙΓΒ- λουθίας, ότι άναγκαίως ή Εκκλησία τούτο επιτελεί,

ιΠΐιιιιι 8Ϊ1)ί πΐιιιιι ΊΙΙιιιιι η ηΐ3)θΓί1)ΐΐ3 ηεοβρβπΐ. Ρο- παράδοσιν λαδούσα παρά πατέρων. Τίς δε δυνήσεται

θεσμδν μητρδς καταλύειν, ή νόμον πατρός; ως τα

παρά τω Σολομώντι είρημένα ' Άκουε, νΐέ. Λό

γους πατρός σον, χαϊ μη άχώση θεσμούς μη

τρός σον δείξας, ότι εγγράφως τε κα\ άγράφως

νΐ'ΐο (]ΐιΐ8ΐ|υ»ιη ιιιβίεπιαιη ΜΙΜΓΠΟΙΙΠΜ, ιιπί 1ε-

ραΐι·Ϊ8 βνβΓίιτβ! ο,ιιεηΐΒϋΊιιοάυιη » δβίοιηοηβ

βπ'ϊρΐιιιη ββΐ : Λιιιΐί, βΐί, ιβηιιοηειραΐΓΪιΐνί, α ηε τε-

ρεΙΙα$ Ιε<;εί ηιαιτί! ΐιια; '. ΟιιϊΙ>ϋ8 ΡαΐΓβηι, Ιιοο βίΐ

ιιιιί£εηίΙιιπι Οοιιιιι (ΊΙΙΙΙ δρίπΐυ Ββηοΐο (ΙβοΙίΓίΙ ρ«τ-

ΐιιιι βΟΓΪρΙο , ραηΐηι ,ιίικ: βερίρίο άοευίββε; ιη;ι-

νεπο ηθ8ΐΓ3ΐη Εοείεβϊαιη (1(·ι·ι·(ίΐ» (|ΐκι·ιΙ:ιιιι

έδίδασκεν ό Πατήρ, τουτέστιν ό θεδς ό μονογενής, κα\

τδ άγιον Πνεύμα · ή δε μήτηρ ημών ή Εκκλησία είχε

θεσμούς Ιν αύτ?) κείμενους, άλυτους, μη δυναμένους

Ιι:ιΙ)<ίΐν ρβηεδ δβ, ςιικ (Ιίβδοΐνί βνβΓίίφιβ ηκφίεαηΐ. Β καταλυθήναι. Τεταγμένων τοίνυν των εν τ^ Εκκλη

σία θεσμών καΐ καλώς εχόντων κα\ των πάντων

θαυμάσιων γινομένων, έλήλεκται πάλιν κα\ οΰτος ό

πλάνος. Κα\ τούτον δε παρελθόντες ώσπερ χάνθα-

ρον, ή1 χανθαρίδα, ή τδν καλούμενον βούπρηστιν χνώ-

δαλον καταθλάσαντες τω εκκλησιαστικά) έδραιώματι

καΙ τι; τ·ύ θεού δυνάμει, επί τάς έξης πάλιν Γωμεν,

τδν θεδν βοηθδν επικαλούμενοι.

(|ΙΓΙ|Γ.ΙΙΙ ϋΐιηι ίη Εεε1ε8Ϊ3 εοηδίίΐιιΐβ βίηΐ, ρΓΧ-

(|ΐιί(Ιΐ'ΐιι 3ε ρβη'ιΐυδ ;κΙιιιίΐ"ΐιΐ(1:ι, εχ ηοο ιρβο

νεΙεΓβΙΟΓ ίΐΐε εοηνίηεΐΐϋΓ. δεά ηοδ, εο ι·β-

Ιί( Ιο, νιΊιιΙ Ν(·{ΐι·:ι1κΐ!ο ΐ|ΐιοιΙ:ιιιι, :ι»Ι εβηΙΙιβΓίο'β, νβ)

ε, ΐ|ΐιοιΙ εκ·1 ίιιβεεϋ ^ικιιΜίΐιη ^ϋηαβ, αε ϊοΐίιΐο

οςιιΐίΐΐη 1Ι«ίΐ(ΐΐϋ νϊιΐιιΐο εοηΐίβΰΐο, ;κΙ ίη-

8βφΐεηΐε8 ηχΓβδββ εαιη εοάειη Οεί ρπΕϊΐάίο

βϊίΠΙΙδ.

ΑΟΥΕΒδϋδ ΑΝΟΜΟΕΟδ,

(}νβ} αϊ Ηαιηίί» ΙΛΊ, ίΐιΐί: ίΚΧΥΙ.

Ι. ΡΓΧίβΓ Ιιοδ ΑηοηΊββί ιρΓκΙαι» εχϋΐίΐεπιηί,

ίη Ιιιεβηι εάίΐί , (]ΙΙΟΙΊΗΙΙ ρΓΐηεερδ Αβίϊυβ ι1ί:α·οηη8

Γιιίΐ ; ςυί βά βυηι (1ίςιιίΐ3ΐΪ8 ^πκίπιιι ο!) ίηερίίβδ :κ:

ηιι§3$ 3ΐι;ΐίί 3 6εοι·ςίο ΑΙεχβηϋΓΪηο ρπιιιιοΐιιβ ε$Ι,

εο νίάεΐίεεί ίρβο, ςυί Λιϊ:ιιιοπιιη ρβπΙεΓ 30 Μείε- (

ι'ι.Ίΐιοπιιπ ερίδεοριΐδ, .ΙιιΓκιηο ίπιρεΓαηΙε, ιιΐ ηιιΐο»

ιΙοπΓιηιιΐίί, ίη εαηιείυιη ίπιροδίΐυδ, (013 ιιι·1ι« ίμηο-

ιηίηίοββ [ι·:ΐ'.Ιικ.·ΐιΐίί εδί. Αε ρηιηυιιι :ιΙ> ^εηΐίΐϊϋυβ

βΪΓ(Ίΐΐίΐϊι·ρΐιΐ!> 3ε ιιπι1ι:ι ρετρεβκυδ, :ιΐ<ιυε 3(1 ευιη

φΐβιη (Ιίχίιιιιΐϋ ιηοιίιιιη είΓΓ.υΐΗίΙυεΙυδ εΐ Γιΐ8ΐί1)ΐΐ8

ρεΓουδδΐ!3 (οΐαφίβ ρΓορειιιοϋιιηι ιιτίκ· (Γ3εΙιΐ8, ίιι

ϋβ δπρρίίεϋδ εχδΐίηείυβ εδί; 3ε ροβΐ οϋίΐυιη οοη-

ί,ινηιαίιι», εΐ ευιη ιηυΐΐίδ ρεειιϋυιη 3ε Ικ'ίΐί;ιπιιη

Οδδίοιίδ ίη ί'ϊιιΐΜπιι Γείίβεΐαβ 3ΐςυβ ίη νεη(θ3 ιΐί-

8ρΐ!ΐ·8ΐικ, ΐϊίειη εχίΐυιη νϊΐεε εοηβεευΐυβ εβί. ϋε φΐο

8ϊο (ΐίφουπί ηοΐιίβ ςυίβρίβηι ροίεβΐ : Γπιη ηχε 3

ββπΐϋίουδ ρ388υ& χϊι, ηοηηε ιη:ιι·1)·πιιηι ο1)ϋκίθ νί-

ύβΓΪ ροΙβ5ΐ? ΥεΓίιηι 8ί ρΓΟ νβΓίΙίΐε εενίαιιιεη ε]υβ-

ιιιοιϋ δΐιΐϊϋββεΐ, β( 3 βειιΐίΐίυιιβ ο1» ίιινίψίΐιη , νεί ,

<]ΙΐΓίι>ιΐ3ηί 913 ηοιηίηίβ ρροίββδϊοηεηι 1ι*ε ΐρ«ί

]3Γβη( ίηΠίοΐα βυρρϋεία, ρι-οευΐ ϋυϋίο ίηΙβΓ ηκιι·ΐν-

Γ(·8 εΐ φΜΐΙί'ΐη ρΐΊηΐΜΐ'ίοΝ <:<)11θ(:;ιη(1υκ νί(1οη:1ιιι·.

8κι1 Ηίκε ηπηίιηε ρτορίεΓ ΟΐΓίδΐί εοηΓεδβ'ιοηβιη δΐι-

Ηΐίιιιιίι : φΐϊιι ροΐίιιβ οΐ) οηιηβπ) ϊΐΐίΐιιι ίη]υπ3ΐη 3ε

νίυΙ«ιιΙΪ3ηι, ςιιβ ερίδεορβίυδ δυί ΙβηιροΓβ, ςυοφίο

βυιη ΐ;ιΐι<Ι(.·ηι ηιοϋο {>β55ϋπι, είνίΐαίειιι οηιηειη αο

ρορυΐιιη» ορρι·8δδ!ΐ, εαιη ρπεδβπϊτη είνί1>ιΐδ ρβίερηα

ΚΑΤΑ ΑΝΟΜΟΙΩΝ,

Πεντηκοστή έχτη, ή χαϊ έατακοστη βκτη.

Α'. Ανόμοιοι πάλιν τινές είσι καλούμενοι · ο5τ«

δε πρόσφατοι. "Εσχον δε άρχηγδν Άέτιόν τίνα διάκο-

νον, προαχθέντα δια την αυτού (82) φλυαρίαν ύπο

Γεωργίου του Άλεξανδρέως, των Άρειανών άμα καΐ

• Μελετιχνών γεγονότος επισκόπου, χαϊ εν χρόνοις Ιου

λιανοί, ως άνω μοι προδεδήλωται, την πόλιν «ομ-

πεύσαντος επί χαμηλού · χα\ πρώτον μεν πολλά ύπδ

των Ελλήνων συγκλεισθέντος χαί πεπονθότος, πομ-

πεύσαντός τε, ως 6φην, καΐ ξΰλοις παισθέντος, ϊπίΐτα

δε συρέντος δλην σχεδδν την πόλιν, χο\ οϋτως απο

θανόντος, χαϊ μετά θάνατον καέντος, καΐ μετά τ.βλ-

λών όστέων κτηνών κα\ ζώων είς τέφραν συναχθέν-

τος, καΐ μετέπειτα τοις άνέμοις ύπ' αυτών λικμη-

θέντος, χα\ οϋτως τδ πέρας έσχηκότος. Λέξει: β' αν

τις περ\ του οϋτως τετελευτηκότος · Ούκοΰν έμαρτΰ-

^ησεν ύπδ Ελλήνων ταύτα πεπονθώς ; Κα\ εΐ μεν

υπέρ αληθείας αύτώ ην ό άγων, καΐ ύπδ "Ελλήνων

δια φΟόνον κα\ την είς Χριστδν όμολογίαν τα τοιαύτα

αύτώ συμδέβηκεν, δντως εν μάρτυσι κα\ ουκ εν μι-

χροϊς έτέτακτο · ουκ η"ν δε τδ αΓτιον δια την είς Χρι

στδν όμολογίαν, αλλά δι' ην εν τϊ) έαυτοϋ δήθεν επι

σκοπή καλούμενη πολλήν β!αν την πόλιν τε χαϊ τον

δήμον διέθετο, πή μεν αρπάζων τους άνθρ<όπους τα

ύπδ των γονέων αυτών κληρονομήματα. Καΐ ίνα μη

διαδάλλωμεν τδν άνδρα · πολλά γαρ εστί τα υπ" εκεί

νου τοις Άλεξανδρεύσ: γενόμενα, πώς μεν την ν£-

τρον * α-ασαν εξέλαβε (85), πώς δε τα Ελη τα της

1 ;ο3ΐι. ίιι, 15. · ίοβη. χχ, 19. 3 ΡΓΟΥ. ι, 8. * γρ. την τρϊτην.

(82) ΠροαχΟέττα δια την αυτόν. €οηδΐ3ηδ βδΐ

ία β3 ορίηίοιιε, φΐ»ιη βυρΓβ ρΓορρδίιίΙ, υ( ΑεΓιιιηι,

ςηι;ηι 3 ίεοηΐίο Αηΐίοεηειιο ο-πείβή οϋβεοιιυηι οηΐί-

ιΐίΐΐιιιη 3386Γΐιιιΐ, 3 (ίβΟΓ^ίο Α1εχ3η(ΐΓΐιιο ίιΐ αΊρηίΐα-

Ιί$ εοηδεεπίυηι εχίβΐίηιβί.

(85) Πώς μεν τηΥ γΙτρογ &χασαγ

Νιίτατία; β^βρία Ή^ι/ρΐϋί, 3ϊι Ρϊϊηίιυ Ιίΐ). ιυι.

€»ρ. 10. ΙΙΪΒβ ΝίΐΓίΒ ΛίβΥρί! ρΓ3ΕίβεΙυΓ3 , β ΙΙΐΙΠ

πιρκι, ιιΐ ΓεΓβη δοζοιηβιιυβ Ιίΐι. νι, ι-ιρ. 50. ΗοΓυιιι

ίϋίΐιΐΓ 3ε Γβϋςυοπιηι νβΰΐίςηίίυηι Γβ(1ειιιρΐθΓ Γιι*τ;ιΙ

ΐ'Β'ιιΐδ : φΐοϋ έκλαβεΐν βρροΐΐοΐ ΕρίρΗαηίι». Λβ-

ειιίιη αΐίΐΐ'ΐ· ίιιΐΐτ|(ΐχΊ,ιιϊ Ι,-,ΙΜ ροβ&υηιιιβ.
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παπύρου καΐ του καλάμου, χα\ τάς λίμνας του αλός Α οοηβ 80 ροδδΟίίΐοηεβ επρεΓοΙ. Νβφΐβ γεΓθε»1ιιηι-

διοικεϊν χα\ εις εαυτόν άποφέρεσθαι έπενόησεν. Ως

π3ϊα αίσχρότης βίου κέρδους δ:ά πολλής μηχανής,

ά/ρι και λεπτών πραγμάτων, παρ' αύτώ ουκ ήμέλη-

το. Ός καν κλίνας επινόησε (84) τοίς σώμασι των

έξοδευόντων ποιήσαι εν αριθμώ τινι · χαΐ άνευ των

ύπ' αύτοϋ έπιτεταγμίνων ούχ έξεκομίζετο σώμα των

τελευτώντων, έπιπλείστον δε των ξένων · ου δια φι-

λοξενίαν, αλλά, χαθώς Ιλεγον, δια πορισμον βιώδη.

ΕΓ τις γαρ Εθαπτε δι' έαυτοΰ σώμα, χίνδυνον ύφ-

ίστατο. Ούτως δε ύφ' εκάστου των έκφερομένων κέρ

δος τι αύτώ προσεφέρετο. Κα\ σιωπώ τα άλλα λέ

γειν (85), όσα δ άνηρ εν τρυφαίς χα\ άλλοις έχομί-

ζετο κα\ εν άπηνότητι. Δια γοΰν ταύτα πάντα την

είς αυτόν μήνιν κεκρατηκότες Άλεξανδρέων παίδες,

"Ελληνες δε μάλιστα, τούτο αυτόν διέθεντο το τέλος. " δεββ ββρεΙΪΓεΙ, ίη ρβπυιιΐιιιη νοοαβαΐυι·. Ι^ίΐιιρ εχ

ιιίίπί ΙΙΟΙΙΠΙΙΓΜΙ νοίυηιυε ; ναπΐ$ εηίιη Ιιίο ΛΙι·\:ιιι-

(1π'ηο$ ίηεοιηπιθ(Γΐ8 ;ιΐ)Ί·(·ϊι, νείυΐ ευηι ιΓιΐι·:ηϊ:ι« οηι-

Π6$ θΙΏείη3δ ιπίπιπί, ιπκι πιιιι ρ;ιρ_νπ

|):ιΙικΙΊΙιιΐ5,, ιιιτ ηοη <Ί >;ιΙίη;ιπ.·ι οηιιιίη

οοιιιΙϋϋβΓβ βΐ βιΐ ίβββ ΐΓβηδΓορΓβ δΐιιϋυΐΐ : :υ]ιι.ι

1:ιιιΙ;ι· )ιι;ι'Ι(Ί('.ι $ΟΓ(1ε$ :ιν;η·ίΐϊ,ΐ' Ι'ΙΙΓΠΙΠ!, ιιΐ (Ίι:ιΐϋ

νίΐίβδίηιίδ εχ ι·ιΊιΐι> ί1ΙιΙ»ίΐ·;ιΐΓΐιι οηιηεπι ςυχδΐιιιη

Μΐιιιιιΐίΐ ορβ ΐε οοηΐεηΐίοηβ εαρΙβΓβΐ. Νηιιι ίηΙβΓ ε36-

ΙΙ·Γ;Ι ΙΙ.·(·ΙΪΓ;ΙΠΙΙΓΙΙΙΙΙ, 3(1 εΠβΓβηοΙα ηιΟΓίυοΓυηι «-ίκίκ-

ν(·ι·:ι, ι·ι.·ι·ΐιπιι ΐιιιιηιτιιιιι ίη$ΐίΙυίΐ : ηε(|ΐιβ ουϊςιιαηι

&ΪΙΙ6 Ιιίδ, ςιιο$ Ιιιιίι.: οΠίείο ρΓ86ρθ8ΐΐΰΓ31, ιηοΠιιιιιη

1ιι·ι:1ι:ιΐ εχροι·(:ΐΓε, ρι'ΐ ('^ΐ'ίιιιπιι ιιιηχΐιηο. ΠιιηιΙ ηαιι

Ι)0$ρίΐ3ΐΐΐ3ΐϊ$ 3Π10Γ6 Γ;κ'.ϊ(Ί)ηΙ, χΐ'ιΐ ΙΙΚΊΊ, ιιΐί ιΐίνί,

|ΐεοιιιιί.ΐΊ|ΐΐ(· μπίκι. (}ΙΙΟΙ|ΝΪ ιριί.Η ηιΟΓίυί εΟΓριιβ

υηοςυοςυβ εβάβνβΓβ ηυχβΐυβ .-ιΐιιιιιϊιΐ ιιιΐ ίρ$υιιι ι·ι·-

ιΐίΐκιΐ. Μίΐΐο <·;ι·1ι·ι·;ι , ιιι ρπηαί$(|ΐιβ Ιιπυιη «·]ιιχ

οιιΐϋΐ'ΐιΐ, ιιιιιι ειΙΐΜ(·.ι·1(:Γί·ί νΐΐϋδ :ι(ΐ < πιι1(·Μΐ:ιΙ(: |>ΠΓ-

ίιτίιιιι. ΟιιϊΙιιΐΗ ιΐϋ εαυβϊβ, (Μΐιιι ΛΙ(·\:ιιΐ(]ΐ!ΐΓι :ΙΙ·!?ΙΊΙ-

Ιίΐι1» ρΓΧδβΓίϊιη νβΐϋδ ιιι ίΐίππι ηιΐίιιιιι ](ΐηιριί(Ι(Ίΐι

ΙΥινιτί'ΐιΙ, (·]ιΐΜΐκιιΓι ϋΐιιιη ^βηερε πιοΓίΐδ ίΐΐΐπ'ΐ'πιιι!.

Έμοί δε γέγονε πρόφασις περί τούτου λέγειν, ως,

ένηχηθέντες την του Κωνσταντίου τελευτήν, ευθύς

οΟτως αυτόν απώλεσαν οί αύτο'ι Άλεξανδρεΐς, δι'

ουδέν έτερον [ή πϊρι τούτου μοι γεγένηται ύπόθε-

βις], αλλά δια τον 'Αέτιον τον ύπ' αύτοϋ χαταστα-

βέντ* διάκονον.

Οιΐίΐιΐ :Η) ι·]ιΐ8 ΓίΐκιιΐΜ (·0ιΐ]ΐ>ΐ('ηιοπΐΜιΙιιιιι ιΊ βίΓοείδδΐιηιιπ) ϋΐιιιΐ βυρρΚείυπ), φΐο β13ΐίηι 31ςιιε »ιΐ(1ίΐ3

€οηδΐ3ΐιΐϋ ηιηΓ8 ε$ΐ, ;ι!ι Α1εχ3η(1πηίδ ίιιίεΓβηιρΙυδ εβί, ηυΐΐα βΐίι οεεαδίοηβ δΐιηα (ΙεάιιΠυδ, ςυβιη ιμιοιΐ

(!>· Αείΐο (ΙΪΝρπίιιικΙιιιιι ηοϋίδ εδδεί, ςιιί :ι1> ίΐΐο ιΓκιπιιπίϋ οδΐ θΓ(ϋηβΐυδ.

Β'. Ούτος ύ 'Αέτιος χατά τον χοσμιχον λόγον άπαί- II. ΙΙίε ίςϊΙιΐΓ Αείίυδ :ιι! :ιιΙιι!ΐ:ηιι :ι·ΐ;ιΐοιιι ιικιμιη

δευτος ζν ϊως της τελείας αυτού ηλικίας, ως 4 λόγος. 6Χ16Γ3ΠΙΠ) ίΙί$οίρΙίηΐΓυιη, ιιΐί ΙΙ.ΊΙΓΒΙΙΙ, Γιιίι οπιηϊιιο

δε, ύποβάς χα\ σχολάσας εν 'Αλεξανδρεία Γαϋίβ. Τ:ιιιιΙειη νεΓΟ ευηι Αΐεχβηιΐπ* Απδίο-

Λ] φιλοσοφώ κα\ σοφιστή", καΐ τα τ^ς Ιβΐίεο <:ιΓκΙ;ιιι) ρΐιίΐοβορίιο 30 δθρηίίΊ% Β3ν388Ρ(

βιαλεκτικής δί,βεν εκείνων μαθών, ουδέν Ετερον πλην _ ορβΓ»ηι, 3η <><ΐφΐι· ιΙί:ι1ι>Γΐκ·;ιιιι (Ιίάίεΐβδβΐ, Ιοίιΐδ ίη

σχηματοποιεΐντήνπερντοϋθεοΰλόγου άπόδοσιν. Σχο- ίΐΐυάίηευουίΐ, υΐ ϋίνίηαπιητι τεπιπτι Γ3ΐίηηοιη οιηηεπι

λαίτερον έπεχείρειόρΟρί^ων&μα καΐένδελε/ώς άχρις

έιπέραςεϊς τούτο χαΟεζόμενος· φημ'ι δε είς τι» δια γεω-

μετρίαςτινος κα\ δια σχημάτων περ\ θεού λέγειν τε κα\

έρί^ειν, διδάσκων τ: και τελών. ΟΤαδέ 'Αρειανδς βα

θύτατος, κα\ την Αρείου Εχων μανιώδη διδασκαλίαν,

περισσοτέρως τις λυμεών γέγονε τούτοις κατατρι6ό-

μενος, χαΐ χατά του Υίοϋ του θεοϋ κα\ κατά του

αγίου Πνεύματος την γλώσσαν αύτοϋ καΟ' έκάττην

ήμέραν όξύ-Λίς. Ούτος δε κατηγορείται υπό τίνων, κα\

τω αύτώ Κωνσταντίφ βηλοΰται, καΧ υφίσταται ϊξ-

ορίαν ίν τοις του Ταύρου μέρεσιν εν ψ τέπω πάντα

τα της αύτοϋ κακοδιδασχαλίας έπλάτυνε, καν έφώ-

ρασεν είς μέσον φέρων μετά παρ'ρ'ησίας, άποτριψά-

μενος το μέτωπον ίν άναισχυντία περιττοτίρα, τάς

έξεμέσεις της αύτοϋ χακοόιδασκαλίας άπαραλείτττως

ύπέδειξεν. Έτόλμησί γαρ ειπείν, άνόμοιον τδν Υίδν

τω ΠατρΧ ύπάρχειν, κα'ι ου ταυτον είναι τϊ^ Οεότητι

»ρος τον Πατέρα· κα\ ούδ' ότι ημείς τω όμοιώματι

έπερειδόμεθα Υπέρ γά,ο την όμοίωιιν οϊδαμεν τον

(|ΙΠΙ)ΙΙ»|Ι:|ΙΙ1 Ιί^ΙΙΙΊΝ εΧρΙίΐ3ΓεΙ. ΙΐΙ 1)110(1 ΚΙΙΙΙΙΙΙΙΟ

ία οΐίο β ρΐΊίικι ΙΙΙΙΌ ;κ! νεδρεΓ3πι ιΐδηιιβ

ριτίίικιΐ'ϊ ορεΐ'3 ι οιιΙοιΐ(1ι:·1ι.ιΙ : ιιίιιιπ ιιιιι ιιΐ

ΐΓΗ'35 Π^ΙΙΓΒδ (ΙίνίΐΙΙΙΚ 3(1 Γεδ ΐΓ:ΐ(Π:ΐΙ!ΐ1:ΙΝ, 914

(ίιιίεικίίΐκ (((Κ'ΐ'ΐιιΙιΐ'ίΐιΐΗ· ΐΓηιΐδΓεΓΓεΙ. Αΐηυβ ιιι

ι· ΑΓΪ:ΙΙΙΟΙΊΠΙΙ δϋείβηι βΐΐίιΐδ ΊιηηιεΓ$εΓ3ΐ, εΐ ίηδ.ι-

Β3Π) ΛΓΪΪ (ΙΐΗΊΐΊΐιιιιιι Ιι:π^(·ι;ιΙ, ΪΙΙοπιιιι νείΐΐΐ 3(ΓΐΊ-

(·ι»ι (|ΐιικ1;ιιιι αΐΐηΐιιςιιβ Ιοη^ε ρεβίΊΙεηΐΐοΓ ενββίΐ, εΐ

αϋνεΓδα$ 1>βί Κίΐίιιιιι αε £

.•ίΐιιιιιι ίη (Ιί(·8 εχ3ευϊΐ. ΗπΙ Λ ηοηηιιΐΐίδ 3(1

ιϊιιιη ιΐεΐαΐυδ, ίη δυ^εοΐβιιι ΐ;ηιιο πιοηΐί

ι·('ΐΓί,'»ΐιΐΓ : ΙΙιΙ ρεΓηίείηδβπι Βυαιη (ΙοείΓΪηβηι Ιοηςβ

Ιαΐβςιιβ ρΓορϋςανίΐ, 3ε ρβίβιη ει βιιϋβείβΓ ριτί'π-

) εΙϊοΓίηπε (|ΐΐ3ΐη 3ΐιΐ£3 ΓΓοιιΙβ 3εεΓΐ>Ϊ88ίυιυπι Ι.ΤΙΊΙ-

ΓΪ8 ΜΐίιΐΜ, ιμκΊΐι ενοηιιιβΓβΐ, νίηΐδ ίη ηιεάίυηι κϊιιο

ηΙΙ:ι ίηιεπηίδδίοηε ρΓΟίυΙίΐ. ΛΙΙΗΙΙΝ εβί εηίηι (1Ϊ8δί-

ηιίίειη Γ:ιΐι·ί Ρίΐίιπη, ηεε ΙΜΙΙΙΜ|(·ΙΜ (Ιΐνίηίΐίΐΐε εδδ&.

πιιιι ίΐΐο |)ΐ·οΙίΐ(·ι·ί : ;ιΙΐ|ΐιί ηε ηοβ (ριίιίοιιι δίηιίϋΐυϋίιιβ

ηίΙίιηυΓ,

(84) Ί!ι. κα} χΜνας έαετύησε. ΠΙΙΊΙ! .ι

«18 Ίιΐίϊ!ΐ·ι.«1ΐΊ ίί'ΐι- ριιιΐι.ι 3ε Ι:ιιιι1:ιΙ>ί1ι Ιβ$ζ6 εοΐιδίίΐ·-

ΙΙΜΙΙ (..-.ΐΑΐίΜΐΐίηοριιΙί (|ΐΓκ!ι:ιη ιηαχίηιε 3 (ΛΙΙΙ^Ι;ΠΙ-

Ιϊηο ; ιι.ιιιι · «ΙβεβΗΪδ ιΊ Ιβεΐίεβπϊδ ρυΐιΐίεβ εΙ:ιΐα

«υιιΐ (·ΙΙΙ·|ΜΙΓ;Ι , ψιοδ βΐ χοπιατάς ε( νειρίΐΐοηβ! ιιο-

ΐΓϋΐι.ιιιΙ. ιΐε ΐ)πί1ιΐΐΗ ιιι εΐΐεβ ορι:π« Ιιιψικ. Αϊ (1ι·π|--

|°ΙΙΙ8 ΛιΊ:ιιιιι·;, ιιιοι·(;ι1ίιιιιι οιιιιπιιιιι 8ΟΓ(ΙΙ(1ίβδίΐΙΙΙ·.5,

«Χ Ρ» Γ6 ΙιΐϋΜΐιη .κ· (·οιιιρΐ!ΐιι1ίιπιι (·:ιρΙ:ιΙι;ιΙ.

(85) 'ΚαΙ π ίο.ι·(7) τα άΛΛα .Ιέγειι·. ΥορΙιιίΓη κο-

:<.\ίΙί·Γ ΓθΓΐ3δ£Ϊδ ίιιΙΟ'ρπΊΛίκΙιΐιΙΙ , ΐ|ϋ;ιιιι ιιι

ίη Ι. ηιίπίΗ ηοβίπδ εχρΓΪπιίΙπΓ : ηίηιίπιηι ςιιχκΐιιπ*

εχ ΓΙ: (|ΐι;ιΙίΙκΊ Γ^είδδε Γ.ι·οι·μίιιιιι, πΐριιΐ:ι εχ Ι.'ΐιιΐίιϋ»

εΐ ειιρεάΤΐδ, ςιΐίβ ΛΙεχβηόΓΐχ νεικΙεΰβηΐυΓ, ιηϋχ'ιιηε·

ίη εύδαιμίνων λαύρα, <Ιι· ιρι:ι ,πΐ Λ π.-ιιι. !Ι;ΓΓ. ιΐκ Ιιπι»

εδί, ιιιιιι εχίερΐδ εχ κ·Ιιιι«. ξ}ιιίΙ>ιΐδ οεεεϋιιηΐ ηιι%

Ι>ΟΓ »ιιιιπιιηιιι ι·πιιΙιΊίΙ:ιΙ<·ιιι εχί{ζεΙ)3ΐ ; ιιιιιιι ΑΙεχβπ-

ιΐΓίηοπιηι ερίδοοροπιιιι ιη:ι^ιι;ι ΛΙι·χ:ιιιιΙιί;ι· ροΙεδΐ3«

Γπίΐ. Οε ΟίοδεοΓΪ Αΐεχαικίτίηί ίιίϋεηι ερί;ε<>ρί ίηί-

ςυϊδ 3ε ΐ^ΓβηηΐεΊδ εχποιίοηίΐιυδ ηιυΙΐΔ

ίιι Οι;ι!ιπΙ. ^
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οιιηι Ρ;)ΐΓβ οοηΓεΓ3ΐιΐΓ, δίηιΠίΙιιιΠιιε (ρικίιΐηιη βηι- Α Υ'ον πρδς τδν Πατέρα, ως ταυτδν τη Οίότητι χα'ι

ρΐίυβ 3£ΐ)θβείηιιΐ3, εο ηυοιΐ ίιίειη ιΐίνίιιίΐβίε βίΐ, 81 Γσον, καΧ ούδ' όλως ήλλοιωμένον. Εστί γαρ ιιολλά

άφωμοιωμένα τω θεώ, άλλ' ου ταυτδν, Γσα υπάρ

χοντα τϊ) θεότητι· ως καΧ ό άνθρωπος χατ' εικόνα

καΧ καθ' όμοίωυιν, άλλ' ου ταυτδν τφ θεώ πρδς ισό

τητα. Κα\ όμοία ή βασιλεία των ουρανών χόχχφ σινά-

πεως, άλλ' ου ταυτδν τ|) βασιλείι, ούδ' όλως μετ-

έχον τι τη; αυτής καΧ όμοιας ζύμης. Και όμοία δέκα

παρθένοι;, καΧ άνδρΧ οικοδεσπότη ώ; προ; όμοίωσιν,

άλλ' ου κατά ταυτότητα. Του δε ΥΊοϋ ομοίου δντο; τω

ΠατρΧ χα\ ύ-ερομοϊου, δια τδ ταυτδν είναι πρδς τον

Πατέρα καΧ Γσον ΠατρΧ, ου τδ βμοιον συνιστάν

μόνον επιμελές πεφιλοτίμηται, αλλά ταυτδν κα\ 1

ως θεδν εκ θεοΰ, κα\ Υΐδν εκ Πατρδς, χαΧ ουκ άλ-

λοϊον της ουσία:, άλλ' εξ αύτοϋ γεγεννημένον οϋ-

;ι:<|υ:ιΓίϋ, ηβϋ·υ11ο ηιοιίο (ΙΊνΟΓδίΐϊ. Οκίοΐ'υιιι είδί ρ!<·-

πι<|ΐιο :ιχ*ίιιΓι1;ιπ Οεο ιΐίηιηΐιιι·, ηοη Ιαηιβη, δι ιΐι;

;ι:ι|(ΐ:ιΜΐ;ιΙ(· ΙοςιιηηιιΐΓ, (·;ιι1(·ηι ι·ιιιιι ιΙίν'πΜίηΙο κιιιιΐ :

ΜΙ· βιιίιη Ιιοηιο 3(1 ίηι:ιςίηοιη Οεί ΒίππΚΐιιιΚηβιηηιιβ

ϊ:ιι:Ιιι* ', ιιοιι ί(Ιι.·ιιι Ι.ΊΙΙΙΙ ίΐΐο :<·<|ΐι;ι!ίΙ:ιΙι: εδί; δίο κ'-

£ΐ>ιιιη εοΒίοπιηι §Γαηο βίη.ιρί$ δίιηίΐε εδί1, ηοη ΐ;ι-

ηιεη μηιιιιιιιι ίΐίικί ίιΙι:ιιι εδί ευηι Γεβηο, ηοε ε]ϋδ-

άβιη <Ίΐιιι ίΐΐο ιιιιΐιιπι' ρβΓίίεβρδ 851. Ιϋεηι ρπιΊι·π::ι

Γβ^ηυπι ιηοΊιι ΙΥτιικ'πΐί δϊηιΐΐε ', ιιιοιίο ιΐεεειη νΐι ^ί-

ηιιιιι '·, Γΐκκίο ρ,ΉπδΓαιηίΙίαδ · 33δεπΙιΐΓ : ιμιοιΐ ςιιί-

ιίοιιι (Ιο Μΐιιίΐίΐιιιΐίηι·, ηοη οικίοιη ΒΙΙ|>*Ι;ΪΙΙΙΪ;» ρατ οκΐ

:κ·(.·ίρϊ. Ρίΐίιΐδ ηιιΐππ ευ'ηι εΐ ΡαΐΓΪ βίηιίΐίδ βίι, β(

ρΙιΐΝ ΐ|ΐι;ιιιι ϊΐιιιίίίκ, (]ΐιθ(1 Ίιίοιιι 8Β>{υ3Γι$ηυβ δίΐ, ηοη

$ο1αιη ϊη βο βίπιΐΐίΐυίΐίηεηι εοιηρΓθΙ)ηΓβ οιηηί ορέ Β τω κα\ περί του αγίου Πνεύματος. Τούτω τω γεν-

δΙίΐ(1οιιιιΐ5 , 8π1 ευιικίειη χηυϋίειηηιιε ηιοιΐδΐΓ3Γε,

ροΓίηιΙε 3ε Οβυιη ιΐε Ι)εο ει εχ ?3ΐΓε ΡΠίιιιη, ηεο

:Ίι ε]υδ $υ!)δΐ3ηΐία οΊνετδΐιιη, βεά :ι!ι ίρ$ο βοηίΐυπι,

ςυοϋ ίρδυιιι ο"ε ϋρ'ιιϊΐιι δ3ηεΙο ηοη ηιίηυβ ηΙΙίπυ:ι-

ΐιιιΐδ. Λΐ εβΓε^ίυβ ίΐΐε ΑεΓινιβ, ικ: δίηιίΐεπι ςαίϋειη

Ραΐπ Κϋίιιιιι ρη)ΐΐΗΐιΐί:ιι·ο. νοίιιίΐ. Οη:ιικ|ΐι;ιιιι ηθ8 ηοη

8υΙ» δΐιηίΐίΐιιϋίηε Γιτ.ιί οοηδίίΐυΐιιιη Πάει ιίομηκι 3ε

Τπιιίΐιιΐί,-; αιΐΐυιη ηοιιοΓεηιςπε δυβείρίεηΐεδ, ίΐΐιΐιΐ

ΜΙΙΙΠΙΙ ρι-οΠίειηυι·. Νιιιιι εΐ 3Γ£εηΙιιιη βίαηηο βίηιίΐε εδί, οι ;ιιιπιιιι ;«·ι ί, εΐ ρΐιιιηίπιηι ΓεΓΓΟ, ει

Ι;ιρϊ(Ιι·!> νίίρο; ιιεο δϊηιίΐΐΐυύο ϊρδί η»ΙυΓ3ΐη . 80^ εχρΓβδδίοηειη αίςαε είΓι^ίεηι (ΙεηιοηδίΓβΙ.

III. ΟιιοΊ Λϋίειη :ιιΙ ΗιτιρΙιίΓαιη ϋΐΐίηεΐ, ςαίε Κϊ- Γ'. Ενταύθα δε ημείς καΐ περ\ της Γραφής όμο-

Γιιιιιι Οεί ίιινίϋϊΐιϋίδ ίιη»^Ίιιειιι 3ρρε1ΐ3ΐ, ηοδ 530Γ*· λογούσης τδν Υίδν εικόνα θεοΰ του αοράτου ύ-άρ-

πιπι Γ/ιΐίοι ίΐι-ιιιιι νίηι άΐνίηο 1>εηεΓιοίο ρεηίΐυδ 38δ6- χειν, την δύναμιν τη; θείας Γραφής εκ θεία; δωρεάς

€«1ί, 915 Ψ>χ 5'° ΡΙΐ3ΓΪδ«θδ ('οπιρ«11;ιΙ : Νΐΐοίΐί* ήκριβωκότες, της φησάσης Φαρισαίοις· Ονχ οίδατε

Λ'ίΊ-φΐΐίΓίΐϊ, ηβφιβ ΐ'ϊΐΊηίαιι", (Ιπρίίιτιιι Ιιβηο Ιιίηί- τάς Γραίας, ουδέ τη»· δύηιμίΓ τον θεοΰ· έπ-

ΙιιαΊιιειη εβδε ηονίηιιΐδ. ΥεΓίιιιιίαιηειι «χρίίι-ιηιΐί ιστάμεβα οΰν διττήν ουσαν ταύτην την σχέσιν. Την

νάδα Άετίφ ουδέ τδ ομοιον πρδς Πατέρα τδν Υίδν

άξιοϋν Ιδοξεν. 00 τφ όμοίω δε αυτοί έπερειδόμενοι

μόνον την σύστασιν της πίστεως, κα\ τδ γεραίρειν

την Τριάδα αληθώς ένιστάμενοι όμολογοϋμεν. ΚαΧ

γαρ χαΧ αργυρός κασσιτέρψ όμοιοϋται, καΧ χρυσδς

χαλκφ, καΧ μόλιβδος σιδήρω, χαΧ λίθοι τίμιοι έξ-

ομοιοϋνται ύέλφ, και ου τδ ομοιον αήν φύσιν δηλυΐ,

αλλά τδ άπείκασμα.

15ΐ':ιΙί;ι, εΐ 3ΐ)υδϊθΐιβ (|ΐι:κΙ:ιιιι εχ Ιιιιιιιιιιιο ΠΙνκΙ ΙΙΙΟΓΟ

δ. Οιιϊιιρί' ει ΙιΟΜίίηίδ ίπια^ο ηυοηυε »Ιί-

-·; ιιΐ((|ΐκ· Ιαηιεη δϊπιίΐίδ εδί. Ν:ιηι ;ιΙΙιτ:ι εοίοπ-

1)118 (Ιΐ!Ιΐΐ3Χ3ΐε(Γΐ£ί3ΐ3, 3ΐΙεΓ3 03ΙΠ(]θΙ11 8Χ §εηβΓ31ΪΟΙ1β

βιιο$ΐ3ηΙί3ηι οΐιΐίηι-ΐ, ευηι ^εηίΐυδ Ρίΐίιΐδ ΐ|ΐι:ιιικ1:ιιιι

ί,Ί'ΐιπΊΚ δυϊ ηοΐ:ιηι βε ίοπη:ιιιι εοπιρ3Γ3ΐίοηε ΡαΐΓΪ$

:ιΐΊ.·Ίρί;α : ΐυηι ίη εο νεπο ηοη εΙΓιςίεδ ηιοιίο εεΓηί-

ΙΙΙΓ, δε(1 εΐ η:ιΐΐ]Γ3 εηιίεηι εΐ δυ1)δΐ3η(Ϊ3 βϋεοηυε

νοΓ3 ί1Ιίιΐ8 εχρΓεβδίο. Ι^ίΙυΓ υιιίςεηίΐιΐδ Οεί ΚΠίπ·,

ίιΐΐ'ΐιι ειπιι (ΓινϊηϊΐηΓι: 30 ΠΊ3]ε8ΐ3ΐε Ρβίρϊδ εδί, εΐ

:ΐ"1ιι:ι1Ίχ ςεηιΐ3η3 ιμκκίηιιι ίηιβ^ίηε 3ε δΐιηίΐΐΐυϋίηε,

(ΐπ,ι' ιιπΙΙ;» ΓίίΓιοικ: ύίδεπερεί, Ι3ΐιηυ3πι Ρίΐϊυβ 3 Ρ:ι-

Ιπ· Μΐΐρκίΐ, εΐ ειιιη ί·:κΙ*·ιιι 8ΐι1)δΐ3ηΙΪ3 ^εηΐΐυβ. ΜΙΊΡ ;

ρΟΓΓΟ Ίο δρίπΐυ «ιιικΊο κΐίΐΐιΐΡΓε ηοδ οροηεΐ ΐ|ΐκκΙ

3 Ρηΐτε ρΓοοείβΙ, Ι3ηηε(δί ηοη »βη«ΓεΙυΓ, ίϋ ςυθ(1

ΗΐιίμοιιίιΊ Γϊΐϋ Γ3ΐίο ιηίιιίιικ· ρ;ιΓ:ΐιιι·. 8ε(1 Αείϊυδ νο-

Γίΐβΐίκ ρΓοΓβδδίοηί νείιεηιεηΐϊιΐδ ρρριι^ηβΓε δΐυϋεηβ,

ηε Γίΐϋ φΜΐΙΐ'ΐιι ειιηι ΡβίΓε δίηιίΐίίικίίηοιι Γαΐεή

νοίιιΐΐ. Ιη ιριο :ι!ι ΑΓ'οηϊδ ΙΜΊΟΓΙΗ (ΙΊδ«εηΓιΙ, ςυί α

Ι,ιιοΐηηο εΐ Οπβεηε ειτοπίδ οεοακίοηεηι ιαείΐ κιιηΐ,

εΐ ηιηι ΑδΙϋΓΪο ΐ|ΐκΐι1;ιιη δθρ!ιίδΐ3 νεΐ'δ3ΐί χιιηΐ; ςιιϊ

ίη ρεΓδεεαίίοηε Μαχίηιίβιιϊ ('.1π·ίλΐϊ:ιιι:ιιιι Γκίεπι ε]α*

άπόχρησιν δε ως άπδ ανθρώπου λαμβάνοντες πρδ;

παράστασιν φράσεως δηλοΰμεν. ΚαΧ γαρ καΧ ανθρώ

που εϊκών λέγεται, καΧ οϋχ όμοία. Ή μεν γαρ ίστι

δια χρωμάτων άπεικαζομένη, ή δε δια της γεννητικής

όμοουσιότητος, ως του γεννωμένου ΥΙοΰ πρδς τδν

Πατέρα χαρακτηρίζοντας τδ γένος· άιΐίΐκονίιματος

οέ λοιπδν ευρισκομένου ταυτότητος τε καΧ όμοουσιό

τητος και έκτυπώματος. ΚαΧ εστίν ήμΐν ό μονογενής

Υϊδς του θεοΰ ταυτδν μεν τη του Πατρδς θεότητι

καΧ αξία, χαΧ Γσος δια τη; αληθινή; εικόνος χαΧ

όμοιώσεω; ου παρηλλαγμένης, άλλ' απαράλλαχτου,

ως Υίδς εκ Πατρδς άληθινώςκαΧόμοουσίωςγεγεννη-

μένο;. Οΰτω καΧ έπΧ του αγίου Πνεύματα;, δια τδ έχ

Πατρδ; έξελθεϊν,εΐ καΧ ου γεγέννηται, δια τδτοΰ Υίοϋ

μονογενές. Ουτο; δε ό Άέτιος, περισσοτέρως βουλη-

θεΧς άντιστήναι τη τί; αληθείας ομολογία, ουδέ τδ

ομοιον Υίοΰ πρδς Πατέρα πειράται όμολογεΐν. Οι μεν

γαρ άλλοι των Άρειανών, των άπδ Λουκιανού τε καΧ

Ώριγένου; λαβόντες την πρίφασιν, γεγονότες άμα

'Λστερίψ τινΧ |80) άπδ σοφιστών 6ντι, έχπεσόντι δε

εν τω διωγμφ τφ έπΧ Μαξιμιανοΰ γεγονότι· τινές μεν

γαρ αυτών, ως εν ταϊ; άνω μοι αίρέσεσι ίεδήλωται,

«Οβη.~ι,27. ' Μαΐΐΐι. χιιι, 31. 3 ΐυίϋ. 53. Μίαΐΐΐι. χχν, 1. «Μαίιΐι. «, 1. * ΜΛΓΟ. χιι, 24. .

(Χ6) ΓεγοΓότες άμα Άστερ/ω τιγί. Οε <μιο 8ι>- ρβΓι,θεΐιΓιοιιε βΒίτΐΓίΓίδδεΙ, οπΗιιηιϊ, ο,ικχΐ

€Γαιβ8 Ιίΐ). ι, ο»ρ. 56, δυζοπ» Ιίο. ιι, <·«ρ. 31. Με- ουριεΙ)3ΐ, ΠΟΒ ροΐαίι.

«ιίιιΐΐ οι ΑΐΙΐ3η3$ίυδ 1ί1>. /'<· «ι/ηοφ'ι. Ηϊε ςυοιΐ ίιι
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ίτι χτίσμα τδν Υίδν του θεού έκαστο; των προειρη- Α Γ»νϊ( : ιιηιιι ειιιη ϊΐΐηπιηι ηοηηιιΐΐί, ιιΐ ϊη βυρεηο-

μένων ώρίσατο, κ αϊ το Πνεύμα το αγιον χτίσμα χτί-

τματος έδίδαξαν τινές δε ίλεγον όμοιον είναι τον

Πδν τω Πατρι, εί καϊ χτίσμα αυτόν ώρίσαντο. Ού

τος δε τδ πάν τη; έχείνων μεν ειρωνεία;, Ιδία; δε

ασέβεια; απεκάλυψε τηλαυγώ; τδ του δόγματος πρδ;

ιόν Κύριον άπηνί; τε χαΐ άναίσχυντον.

Κ αϊ ώ; μεν έχει ή αλήθεια, δικαιότατα πρδς τους

τδ χτίσμα παρεισφέροντα; αποτείνεται ή τούτου του

'Αετίου τε και Ανόμοιου λεγομένου του λόγου άχρι-

βολογία. Π3ν γαρ τδ χτιστδν άνόμοιον τυγχάνει τω

χεχτιχότι, χάν τε χατά χάριν άφομοιοϊτο· χαΐδχτίσα;

τω χεχτισμένω ανόμοιο; υπάρχει, είχαίχρώμασι διά

φοροι; αύτδ χοσμεΐν πειράσοιτο· εΐ μη τι αν πρδ; Β νηπ'ϋ εαηι εοΐυπίπΐδ ρεΓροϋπε ΐ'οιιίεικίηΐ, ηίδί εΟΊ-

ιίΐιιικ Ιιχι·θ8Ϊίιΐ8 ο&ΙοικΓιηιιΐδ, ΡΐΓιυιη ΟεΊ (.το.'ΐΐιι-

πιιη, δρΐηΐυιη νεΓΟ ί,:ιικ:ΐιιιιι ΟΓοαΙιΐΓ» ατηιπηιιι

8888 (Ιοευεπηΐ, ;ι1ίϊ ςυί εοιηηιιιηε ΠΙιιιΙ (Ιο οΓοιιΐιιπι

Ιειιετεηΐ, Κίΐίιιιη Γαίιϊ κίιιιίίπη βδβε εοηίεδδί δυηΐ.

Αϊ Λοίίιιβ ϊδΐε οηιηειη ίΐίοπιιη οανϋΐαΐϊοηοιη ι·υηι

ίιιιρίιΊ,'ΐΐϋ δΐι;< ρΓορβΙαηι ρπο δε Γετεηβ, ϊιιηη:ιιιβ

(•οιιΐΓ.ι Οοιηίηυιη <.·ι ϊιηρυάεηΐί&ςίιηαιη (10£ΐιι;ι ρι-ο-

ροδίιϊΐ.

Αΐηυε, πι ιη^εηυε ΓαΐεκΓ, Αείϋ Ιιυ}ιΐ8, κίνε Αηο-

ηαοβί $υΙ>ΐϊ1ϊ8 ίΐΐα Γ3ΐίο Ϊ11θ8 τεεία αε ιηεπίο ρείίΐ

ςυ'ι Κίΐίηιη Οεί (:Γ(·;ιΐιΐΓ3ΐη 688ε ΟεΓεηϋυηΙ. Εΐεηίπι

φΐϊιΐφίκΐ ο,π'αίιιιιι ε8ΐ, ερεαίΟΓΐ ΜΙ ο (ΙίκϋΊιηΊΙε ε$Ι,

Ιαιηείδϊ ριτ ςΓΗΐίαπι ηοιιηϋιϋ ;ΐ8κίιιΓι1(;ΙιΐΓ ; ε( ΟΓΟ»-

ΙΟΓ ΐρ86 Γεί 3 8ε (Τ(·:ιΐ;ι: (ΙίΒΛΪιιιϊΙίκ ε8(, <|ΐιηηινίϋ

άπειχασμδν χαΐ άπειχόνισμα χατά μίμησιν μόνον

θεωρία; έατι τδ έχτυποϋμενον. Καϊ ως μεν πρδ;

'Αρειανούς τους χτιστδν νομίζοντας τδν Υΐδν του

θεού χα'ι τδ αγιον Πνεύμα Γσχυσεν αν ό τούτου λόγος,

ώ; χαΐ ύστερον ύπ' αυτών των 'Αρειανών (87), φημί

61 των περί Εϋδόξιον καΐ Μηνόφιλον χαΐ άλλου;, χα'ι

άποσΰνακτος γενόμενο; διήλεγχεν έπ\ του βασιλέως

τότε· δτι Όποίω; αυτοί Εχουσιν, εγώ Εχω, ως χα\

αυτοί πάντες· άλλ' δ εν έμοί αληθές, αυτοί χρυπτά-

ζουσί' χα\ 5 εγώ τηλαυγώς ύποφαίνω χαΐ ομολογώ,

ούτοι πάντες τα αυτά λέγουσι, χρυπτάζονται δε, του

τότε ' βασιλέως. Ουκ έναντίω; Εχοντος πρδς την

'Αρειανήν δραματουργίαν, αλλά δήθεν ευσεβεΐν νο-

μίζοντος. Τδ μεν γαρ χτίσμα όμολογείν τδν Υίδν του

θεού παραιτούμενος, ήγανάκτει, κα\ εϊς ύπερορι- (

ομδν χατέταξεν, ως άνω προδίδήλωται.

Δ'. Εντεύθεν αρχή της αίρέσεω; γεγένηται· χαΐ

άπδ της μι3ς υποθέσεως είς πολλήν κακών φοράν

αρθεί; ό άνήρ την διάνοιαν, δεινώς χατέτρωσεν έαυ-

τοϋ την ψυχήν χα\ των [αυτών) αΰτώ πεισθέντων.

Έφαντασιάσθη γαρ ούτος ύστερον ειπείν αυτό; τε

χαΐ οΐ ύπ' αυτού μεμαθητευμένοι, ότι € Οϋτω; , »

φηΛ, € τδν θεδν έπίσταμαι τηλαυγέστατα, καΐ τοσ-

οΰτον αύτδν έπίσταμαι, χα\ οίδα, ώστε μη είδέναι

έμαυτδν, ώ; θ«Αν [μάλλον] έπίσταμαι. ι Άλλα δε

δσα περί τούτου άκηκόαμεν, καθώς δεινώς δ διάβολος

χατ' αύτοϋ έμηχανήσατο, ψυχά; ανθρώπων δελεα-

σθέντων άπολέσαι. Καΐ γαρ ουκ άγεται αύτοΐς περί '

βίου σεμνότητο;, ου περί νηστειών, ου περί ενταλ

μάτων θεού, ου περί τινο; ετέρου των εί; ?ωήν άν

θρωποι; έχ θεού προστεταγμένων, ή μόνον πρόχειρο;

αυτοί; 4 λόγος δι' ένδς ρ"ήματος τδ πάν ως εί τις,

άπδ νηδς ρΈψας, χαΐ την πάβαν έχβολήν του παντδς

φόρτου ποιήσας, χατάσχη δε ϊν τι των εν τω πλοίω

έμβεβλημένων, χεράμου τέ φημι ή τίνος Ιτέρου, ως

δϋνασΰαι δι' ένδς σχεύους τδν πάντα πόντον διανήξα-

' V. Άλλα του τότε.

(87) Ύστερο* ύχ' αυτών των Άρβιανώτ. Αο

Η> νί(1βΙϊο«( ερίβεορϊβ, ςιιϊ εχ υΐΓθ(|ΐιβ εοηοΊΙΊο,

ΑπιηΐηβηϊΊ 3ε δείειιείεηδί , ΟοιίδΙβηΐΊηοροΙΊιη 3(1

ΡΑΤΒΟΙ.. Ο*. ΧίΠ.

βϊεηι φίαιικίαηι εΐ 3ΐ1ιιιιι1)Γ.ιΐίοηοΊΐι Ίη εο, ΐ(ΐιη:!

εχρΓββδίιηι εβί, ϊηεβδβ ιΐίεβιηιΐδ, ΐ|ΐι:κ βιΐ εοηΐεηι-

ρΐαΐίοηΐβ Ίηιίΐ3ΐΊοηεηι ρεΓίΐηεί. Οιΐ3Γβ 3(1νεΓ8υ8

ΑΓΪ3Π08, ()ΐιί ΟεΊ ΡίΙΊυηι (τείΐΐιιιη 8888 ρυίβηΐ, ΊΙΙία·

ρπιεκ(Ιε1>:ιΐ Γηιϊυ, 910 ιιικίο ροδΐ83, ευιη »Ι) Λι ϊ:ι-

ηϊδ Ίρδίδ, ηοε 881 Ευϋοχιο ε( Μεηορίιϋο ΛΟ ΓοΓι-

ηυίδ, οοηιηιυιπ οπό ΙΙΓΪ νιι Ιιΐ8 ε$δε(, εοδίΐεηι οορηηι

ΊιιιριτίΐΐοΓΐ; τεύ3Γ§υΐΙ, 3δδεΓεηδ Ί(1εηι βε ρροΠίβΗ

3ε βεηΙΪΓβ ευπι ΊΙΙΊβ οιηηϋιιιβ : Υεπιηι, Ίηφί'ιείιαΐ,

ςαοά ρεηεδ ιηε νεπιηι εχΐ, ΐδΐί (ΙϊκκΊπιιιΙίΐηΐ; οι

ςυοϋ ε§ο ριη; ηιε Γιτο βε ρβίβιη εοηΟΐεοΓ, ΊΙ1Ί

οηιηεδ ηοη ιΐϊΐΐίίοιιΐιη", 88(1 Γι·ηιιι1ιι1ειιΐοΓ οϋΐεςιιηΐ.

Εΐεηίηι ιμπ ΐιιιιι ΊηιρεΓ»1)3ΐ, ;ι!> Λι·ί:ιπ;ι ΪΠα ΐι;ι«α5-

ιίΪΛ ιιεφϋΐφΐιιιη :ι1ι1ιοπ·ε1):ι(, 8ΐ;ι1 Ίη ε:ι Ιικ'ΐιι1:ι ρϊι.·-

Ι3ΐεπι 3ε Γείϊξϊοηεηι Ίηε88β δϋιϊ ρεΓ8ΐι:ΐδ8Γ3ΐ. Ιιΐοηι-

ςιιε Κίϋιιιιι εΓεαίυΓαπι 8888 (Γιοι ιηοΐεδίΐιΐδ ΓβΓοΙιηΐ,

|ΐΓθϊικ1ι·(ριε ΑείΊιιιη Ίη εχδΐϋυηι ΓείΓβηΓΪ ]ιΐ8δϊΙ, ιιΐ

311(63 ΙΙίΙΙΤ.ΐνΐΐΙΙΙΙδ.

ΙΥ. Ηΐηε ηονχ Ιι;οπ·5Ϊϋ ρι·ίιηοπΜ:ι εοηΠ3(3 βυιιΐ,

3ΐφΐε εχ Ιιοε υπό ,ΐΓςιιηιηιιΐο ιηιιΙΐίρΙΊεειη ;κ! ηιαίο-

πιιιι ϋΡβοΐεπι ΙιΧΓεΙίεί Ιιοηιίηϊδ κιι1ιΙ:ιΐιΐί> ηηίιηιΐϋ,

ϋιιιι δίοί (|ΐΐ3ΐη ΧΙ1Ϊ8 ςΓ3νίδδίιη:ιπι ρ1:ι^3ΐη ΊηϋίχΊΐ.

Οιιϊ φΐϊιίοιη ΟΜ1ΙΙ08 !;ιηΐ;ιιη 3(1 εχείΐαίειη ίηδοΐεη-

Ιίβηιηυε ρΓΟνεεΙί ευηΐ, ιιΐ ΠΙιιιΙ τιιίςο ]:η.:Ι:ιπ'ϋΙ :

ι Ί'ηιη ρεΓδρϊευε Οευπι ηονί, 3ε Ι;ιη1;ιηι ΊΙΙίυδ ηο-

Ιϊΐϊηιη 8\πη εοιίδοειιΐυδ, 'υΐ ηε ιιιείρςυιη ι]ΐιί(Ιεπι

ιιηΊίπϋ φΐ3Γη Οευιη ηονεππι. ι δυπ( εΐ 3ϋα ιμκιιιι

ρΐιιππι», φΐΧ (1ε ΐΜ,κΙι'ΐιι ;ΐ(Τι'(ιϊιιπΐ8, φΐε'ιιΐίκΐιικκίιιιιι

ρεΓ ΊΙΙυηι ιΙί»1ιο1ιΐ8 ΙΙΚΙ]ΟΓ«ΙΙΙ Ίη ηκιιΐιιηι Ίϋ ε^βη!,

ιιΐ 83ρΐ3ΐ3$ Ιιοιιπιπιιιι 3ηίιιΐ3δ ιιι εχίΐίιιπι ΐΐ'ϋίκτοί.

Εΐεηίηι ιιυΐΐβ βραά ΊΙΙοβ ευπ» ϊαιιοΐιΐίΐί* β8ΐ; :ιιιΐ]ι:·

]υιπθΓυιη, αιιΐ ιιΐΛΐκίϋΙοπιηι Όεϊ εχΐ8Γ3Γυηινε τε-

ιιπη, (|ΐι;ν Ιιοπιίη'ιΐιιΐϋ (Ηνίηο ηιιηκίίΐΐο ρπΐ'Μτίρΐίΐ!

δΐιιιΐ. Αίφΐβ 3ΐ1 οιιιιιΐ;» ιιιππιι Ίη ρι-οιιιρίιι νεΓουιη

ΊΙΙίδ 8δΙ : ίη φΐο ροι·ίηι1ι: ΜΙίϋ ;ιυΓ(·ΊϊΙ 3ε ηανί^βιιΐϊ

;>ΙίειιΊ, ηυί ε]εεΐίοηε ιηοπ'ίιιηι οηιιιίυηι Γ:κ:ΐα, ςυίϋ-

(ΐκιιη εοπιηι, φΐιι; Ίη πανοιι Ίπιροδίΐβ βιιιιΐ, Γείϊηιιβ-

ΓΪΙ, ριιΐιι Γιείϊΐε ηΐίιιικκΐ νββ, :ιυΙ 3ΐΐεπιΐ8

ΟοηδίβηΐΗΐιη πιΐβδΊ ΟΓΒΠΙ : ςυίΐχίδευιη ϋίχριιίανϊι

Αίΐίιιβ. δοζοπιεηυ} Ιιΐ». ιν, (·»ρ. 22.
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ρηΒΜΐΙϊυ Ιοίυιιι ΙΜΓΟ ηηικίο ίι ιήίιτ: <· ηε βα- Α σΟαι, και σωτηρίαν έαυτω προσπορίσα<ιΟαι· -, ι ·.-'·.·-

ΙιιΐΓΐη Γΐιιιηηΐ'.ιΐΓ .-,ιΐι'ι |ιι>',·;ιΙ ; ιριι 51 ;ιΙί·;ιιο Γο«33ίε

ι·28ΐι εχοίύοπΐ, η«κ|υβ οχ ίΐΐο ναβο, (|ΐιοιι> δροΓ»1>αΐ

Γ\!ΐΜΙ!Ι ΙΤ>:ΐ·νι|ΙΙΙ ροΙ',ΙΙ'Πΐ, ΙΐΙΙΙΙ νι'Π» ΙΙΐΚ'ΙίΙΐΙΙΜ ΙίΑΙΙ-

ςΐυδ ΐοΐιπιι Ιιικ·. ηβςοίίυηι ππιι δβΐυΐε ρεδδαηϋιιΐιίΐ :

ϋ'κ: ΛιΊίιΐϋ ε]υδ<|υε Βοοίβίοΐ'βδ Αηοηιοεΐ ηιιοϋ ίη

Ι·Λ ιιιιμνίίο ιΓκΊιιιιΙ 3 Οιιιΐΐίηο Ιι·μίΐιιι· :ιίΙ'ι.·ΠΊΐ:<1> 111

ιιΐΓΐΙίιιιιι, νιτίιί^ φΐίιΐι'ΐιι ίρδϊδ πΐιπιΐιπ', 86(1 ΙΗΙΠΙΙΙΙ

\ '. π ΓΠΙΙΙ Γι'ΐ.Ίι' ηοη ίιι!ι·ϋίμ:ιιιΐ, υΐπςιιο νεΙιεηιοηίΟΓ

:!. π ι·;ιΐιΙ. ϋιιιιι ('ΐιίιιι ηιτιι;ΊΓΐι« ϋ-, βΐίςυίδ ϋίνϊηο-

ΓΙΙΙΙΙ |ΐι·;ι·ι·ΐ'|)1<)Γπιιι ηιοηΐίοιιειιι ίιψιΊΐ, Γ\ ΗΙίυ$917

βυοίοπίαίο <1ί<·ιϊ 8υΙ>]ίείιιηΙ : < Νίΐιίΐ ;ι!ίικ1 3 ηο1>ί$

Γ.:ιμ;ίΐ:ιι <· Οουηι, ΐ|ΐι:ιηι ιιΐ εοβηοΒΓΒηιυδ 'ψδΐιηι, ςιιεηι-

3(1ιηοι1ιιιη ('.Ιιι Ί.-ΐπκ (]βο1αι·3νίΐ Ιπβ νβν1)ί$ : θα ίριί*,

1'αΐιτ, Ιιαϋα'6 ίη ΐΐίριίί ΐίΐαηι. II ία· αϊ Μΐΐίηι νίΐα,

τος δε του τοιούτου, καΙ &ϋχ ώ; ΰπε!άμ6οινε περί του

μετά χείρα σκεύους τδ πέρας εύρόντος, ϋβτερον υπο

βρυχίου γεγο'Λίτος, έκπεσεϊν της πάση; πραγματείας

τε κοΛ σιοτηρίας· οΰτω κα\ ούτος ό Αίτιος κα\ οι ες

αυτού Ανόμοιοι, εις μέσον φέροντες τ& ρ>,τον τδ ΟπΖι

του Κυρίου εν τψ Εύαγγελίω είρημένον, την μίν

λέξιν ύφηγοϋνται, την βέ αυτής δϋναμιν ουκ ίρβώς

κατέχοντες, σφαλλβται κα\ σφάλλονται. "Οταν γαρ

αύτοϊς περιτύχοιέ τις, κα\ τερ'ι εντολών ύ-ομνήΐίι:,

τούτο φάυκουσιν, ως Ιφη τδ (ίητδν, ότι ι Ουδέν ετε-

ρ4ν έστ'.ν 3 ζητεί θεδς παρ' ημών, άΆλ' ϊνα γινιά-

σκωμεν αϋτδν μόνον, ως κα\ 6 Χριστδς Εφη, φησ'ιν,

εν τψ λέγειν αυτόν άύς αϋιοΐς, Πάτερ, ίχειι- εν

έαντοϊς ίω»}*·. ΑΓ«} δε έστη· ή {ωή, 7

αϊ οο<)»θί€αιιΙ 16 ίοΐιιηι να·νηι ϋαιιη, 61 ηιιεηι ιηϊίίίΐί " σε τύτ μόνον· άΛηθιτύν θΐύ^, χαΐ ΐ>ν άπέστειΛας

/βίΐίΐιι (.'/ΙΓΜ(ΗΙΗ '. > Ν.1ΙΠ 6ΐ ηοιιπυΐΐοδ

:ιιΐι11\Ίιιιιΐϋ, ςηοιΐ υ*; ίΐΐο 50 ραίαιη 3υι1ί·>56

|Π!ΐ!α·,ιι οίι ;,ΐιΐ)ΐπ!ΐιι ,\· π,:ιι;ι·. ίΙΙ;ιΙιιηΐ

οι 3ΐι 3ΐϋβ ιΐ3ηιη:ΐΓθη1υΓ, ιιΊΙιϋ ίΐΐυιη

Γίίκ'.ιιιοΐιπιι, 50(1 ί;ιι·Ιιπιι ίΐίπιΐ ΠΜΙ 30 ΙιιιΙϋΐΓΐο ΙΙΓΓΙ-

8θ(]ΐΐ6ΐιΙοηι ι!ί\ί;·,:·.Γ, ιιιιΐϋπδ !;.»: ι·.-.>ι: ιηοηιοιιΐί. ('.ιιΐ'-

|ιοι !;> ΓίΓϋιι 1)3110 0536 ΐιβι (?£$ίΐ3ΐΟΙ11 :ιι: ΓιπιιΊίιι-

ικ-ιιι, ιιιιοιι;\ιΙιι)οι1ιιιιι ίΐιιΐΥΐη ΐιιΐιιιιιιιΐι;ιι:ιηι 8θα1ρίηιιι$

(ΐ|ΐι;ΐ!ΐιρι:ιιιι 63 Γβεοηββί'β ηοη 8°ιηυ πιΙιοΓί.· ρο8ϋυηηΐ8

ςηχ ϊηιρυΓυβ ϋΐβ ]:ι; ι.Ίι,ιΐ ι, ΜΙ! ιιΐ, ίηφίώΐ^ΐ, ρίη-

ιΐ!ΐ!:ι, νι·1 Ιι·.·ίΐ!ΐι·:ι αιιπ'ΐη βοαίρίηιιιβ, 3ΐ({ΐΐ6 1)00

ρηιπίϋίί ιΙι··.ίιιίι, 8Ϊε «·ι ίιΐ ιΐ3(υΓ3ϋΐ6Γ ηο1ιϊ$

ιιΐ'(|Π(' <|ΐΐ'.ίίι|ΐ!;ιιΐ! 63 Π' Ι:ΐ(·Ίι·|κ!:( ρεεε3ΐ.

V. ΙΙχε «Ι 3ΙΪ3 ΙΙΙΜΙ φι$ιηοι1ί ηβιταΐ»!., 3ο <1ί88θ-

Ιιιΐβ εΐ ηΐ'πιηΐ'τ !!ι»·ι·Ι·:ιί , ιιΐ νι·1 οχ ίρ8Ϊ3 Γαείίδ, ευ]ιι$-

ιιΐιιιΐί ΙιιΐΜ-ίΐ Π!ο, ι·ηπ·4ι·ι, ηθ8(]υβϊρ$ί Οοιιιΐιιί ν*;Γΐ)Ϊ8,

\·ι Ιιιΐ Ιιιι·:· ςυβϋβιη, εο1Ιυ&ΐι·επιυΓ, ηπί $ίε 3<1ιηοηε( :

Αΐΐεηάΐΐβ α (αίΜ ρτορίιείϊι, ηηί ΐοιίιιηΐ αΛ \>ο& ίη

»ΥΝί!;!ΐ(';<</.ι ΟΙΊ'ΚΙΗ, πί/ΐ'ί/ΐΜ'πι.Ί ιιηί,Ίΐΐ ιιιηΐ ίαρϊ τάρα-

«5. Α (ηιοΜια ίοηιηι €θΐ)ηοΜΐϊ\ί ΐοι. Λΐίΐι/κί.-ί

)·<;///(,< ιΐίιί άί ιρίηίί υναι, αυΐ Λ( ΐτιΜίί {κ Η:. · ! 8ϊε

ίβίΐιΐΓ 8ΐαΙίϋί3ϊίιη3 ίΐΐίυβ ίιι οιηηίϋυβ 3ηϋ303 Ιιίηε

Βΐ ίΐΐίηε ΓβιΐΛΐ·8"ϊΙ»Γ : ιιΐροίε (]υϊ εοιιίΓα Οοιιιϊηϋΐη

φΜΐιιι ι:Ι1Ί·Γΐι:ιΙιιιιι 08 ϋΓοϋπν. 110Π ι1:ιί'!1;>νι! , ίη

ππιΐιιιΐι· ΛΪΙΙΙ· ι-.ΐίο |ΐιΐι!οπ· η)3ΐεάΊεΐα εοη]εε'.1, πι εχ

ΐρδϊί ρβΐυίβηΐϊίβ 3ε (1ϊ8$ο1υΙα: 1ϊΙ)Ί(ϋηί&. Γι·αεΙΐΙ>υΐ ρΐ'ΐι-

ϋεηΐίοΐ'ββ ((υίςυο ρεπίοαίππι ί11ϊιΐ8 Γ3ϋΐεη(θ8 Λ\> ίΪ8-

«Ιι'ΐιΐ ίΙΙΊϋ ΓΐιΐΙίμι'πιΓικ 3ΐ>8ΐΐιΐϋ3ηΐ. >Ί'.|ΐΐι· εηϊπι 6 βρϊ-

Χριστοί- ι'Ακηκόαμεν γαρ καί τίνων )^γίν

των, ως παρ' αϋτοϋ έναργώς άχηχόαιιν, ως τίνες

χατηγοροΰντο επί άτοπήματι γυναικός Κοντές *, χαΧ

κατεγινώσκοντο Οπ' αυτών. Ό δε ουδέ περ\ τούτων

χαλεπώς έφερεν αλλά κα\ μάτην έχλεϋαζε, φάσκιον

μηδέν είναι τδ τοιούτον. Σωματική γαρ εστίν ή χρεία

χαΐ ή υπηρεσία· ώσπερ γαρ, φησ\, περίτβ ους κνη-

ΟόμεΟα (κα\ αύτδς μεν αΐδβΰμαι λέγειν δααπερ έκϊΐνος

ακάθαρτος δίηγήσατο), λαβόντες δε, φηοΐ, πτερδν ή

χάρφος, τδ ους κνηθόμεθα, χαΐ ούτω παυόμεθα της

περί την άκοην χνησμονης · οϋτω χα\ τοΰτο, φη9\,

συμβαίνει κατά φώσιν χα\ εΓ τις έπιτελέσειεν, ούχ

άμαρτάνει. _

Ε?. Κα\ όσα τοιαύτα όάνήρ διηγβΰμενος,ύδαρώςτά

πάντα κα\ κακώς έδίδασκεν · ίνα εξ αύτ,ών των Εργων

όφθί), τί μεν ούτος έστ'ν · οΐ βέ του Κυρίου λόγοι σα

φώς ήμίν χαταυγάσωσιν, ως ϊλεγε · Προσέχετε από

τω»· '\!Γενδοπρορτ|τώ^, οϊτινες ίρ^ονται προς ύ(ΐάς

έτ &·δύμασι προβάΐωτ, £σωΟε^ δε είσι Λύκοι άρ-

ααγβς. Ά.τύ των «αρΑών ανπΒν έχιγτώσεσΰε αυ

τούς. Μήτι σνΛΛέγουσ»· άπύ άκατθώτ σταρνΑιις,

τ) άπύ τρι66Λ(ύν σΰχα; ΟΙτω καΐ ή τούτου χατά

πάντα της ανοησίας τόλμα εντεύθεν χαΐ εκείθεν &-

ελέγχεται· ως μεν χατάτού Λεσπότου αύτβΰ άνίτεινε

τδ στόμα άΟυρογλωττών, είς τον εαυτού ΚΟριον βλασ-

φημεϊν μη αίσχυνόμενος, ίνα χαΐ ίχ των χαρπων

της αυτού ακολασίας κα\ ύδαρότητος οΐ συνετοΧ δοχι-

μάσαντες μη δρέψωνται των αυτών καρπών. Ου γαρ

η'ΐδ η\·3 (ΙειηεΓι ροίοδί, υΐ βχ <1ερΓ3ν3ΐ3 «Ιοείπηη ρ δύναται εξ ακανθών σταφυλή τρυγάσθαι, ίνα χαΧ άπο

της κακοδιδασκαλίας ή σεμνότης όφθείη. 'Αλλά ταύτα

μεν π«ρ\ τδν δνδρα γεγονότα άκηκόαμεν χαΧ συμ-

βεβηκότα · δια δε των λόγων αυτού ακόλουθα είς μα-

νίαν ίρσεως κατά του Κυρίου τολμηθείβης, ως ϊφην,

πολλά μεν ?στιν, ολίγα δε άπδ των πλειόνων παρα-

Οήσομαι. Πρδς αυτά δε ά δ Κύριος δίδωσι προς άνα-

τροπήν, κα\ αυτοί λέξομίν. Κα\ !στ:ν ή τούτου του

Ανόμοιου της πίστεως έρεσχελία, καΧ των λόγων

άπεικασμοΧ οζτοι, εκ Γραφών μεν λεγόμενοι, οΰχ οΰ-

τως δε κατά τδν νουν έχοντες, αλλά άλλως την

μιν έχοντες, άπ' αυτού δε οΰτως λαμβανόμενοι.

8αηοΐΐΐ3$ θΓΪ3ΐιιι·. Υΐ'πιιιι |Ι;ΙΊ·. (1β Ιιοιππιι· ίΐΐο ιιΐι

αΐίίβ αοεερίΑ ()°κ]ϊείιηυ$ : ίη ϊΐΐϊυβ ρηΓΓο (1ο§ιη3ΐίΙ>υ8

πιπί ηιιιΐΐα 8ΪηΙ Γαπθ88β 3(1ν«Γ8υ8 Οοηιίηιπη ε]α8

ϊιικηίειιΐίχ εοιιβεηίβηεα, ραυεβ ηοε Ιοεο άε ηιυΐΐίβ

ρΓϋίεΐ'3111, ΙΙΙΙ:Η|:·.Ι· 3(1 ι·:ι ΐΊ.·!Ί'Λ;ιιιΓι:ι ιΠπιπι, ςυχ Οο-

ιιιίηΐίβ ιΓκΊΊ:ιΙ:ι ευηεε88ει·Η. 53ΐιβ ςυίύεηι ε}υβηιοι1ϊ

ε$1 Ληοηκεί ΠΙίυ$ ίη 8ΐ3ΐ)ίΙίεηϋο (Ιοςηιαίε εηΐυιηηίβ,

ιιϊΐιΐΐ ιιΐ :ϊϋιι:Ι |>ΓΧ!ΟΓ 8ειιΙειιΐ!3ηιηι υηι)}Γ3$ 918

30 8'ΐΐηϋί1ΐκ1ϊηθ8 εοηδεΟΙεΙϋΓ, ΐ|ΐ);ι· |;ΙΙΙΙΓ!Μ'Ι εχ Ηπ·ί·

ρΐυπδ ΐρβίδ ιιΐίΐ'ΐ ιιηΐιπ', Ιοιιμι· Ιαιιιΐ'ΐι :ιΙπ;ιιι ίιΊΐιΜίη

Γίΐιιΐίηΐ'ΐιΙ, ιιΐ ι-ιιιιι :ι!ί:ιιιι οηΐηίπο νίπι εΐ ροΙϋ$ΐ3ΐεηΐ

ίηΐι;·:;ΐ!ΐ , :ι!> ίϋο !:ιΐ!ΐί·!ΐ οοηΐΓΠΓίαηι 3(1 ηιεηίειη (ΙεΙΟΓςοοαηΙιΐΡ,

1 ^ΟΒη. χνιι, 5. · Μαΐΐΐι. νιι, 15 10. 3 Κ. άλόντες.
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(7*. Φάσχίΐ δε ευθύ; εν άρχί|, δτι ι Ου δύναται τδ Α VI. ΕΓ§Ο ίΐα βίαιίηι ίιιίΐϊο ιΐίδριη.'ΐΐ : « Νοη ροδίο

βειιίΐί ϋίιιιί'ο εβδβ φκκΐ ιιικι (.·:4 £<!ΐΓιΙυιιι, πιιιι νεί

3ρρε11ίΗίοηε ίρδ»

Ιιιιιι 68), :ιΙΐι,·ι·ιιιιι

άγέννητον δμοιον είναι τψ γεννητω · και γαρ κατά

τδίνομα διαλλάττει· τδ μεν γαρ εστίν άγέννητον, τδ

δε γεννητόν. ι Τδ δε πάν εστίν ήλίβιον, κα\ εί; μα-

νίαν τρέψαν τδν άνδρα. Ει γαρ ζητήσομεν τψ άγεν-

νήτψ γεννήτορα, ϊνα μη την πιρ\ Χριστού ίόξαν

αληθή ά-ολέσωμεν, εύρεθήσεται ούκέτι εΓ; ό Πατήρ,

ουδέ. Πατήρ πατρδς, αλλά άπειρο·, οι πατί ρε; πατέρων

ζητούμενοι, χα'ι ούκέτι εΤ; θεό; εστίν ό ων αεί. χα\

πρδ αυτού μηδέν έσχηκώ;, καΐ ίεί διατελών, και

μένων εξ ου ό μονογενή; άληθινδ; ϊ'ίδ; γεγέννηται,

χαΐ εστί, κα'ι τδ αγιον αυτού Πνεύμα εξ αύτοδ · άλλ'

ϊσονται οι ζητούμενοι πολλο'ι θεο\, κα\ λοιπόν τα

πάντα απάτη ϊσται, χα\ ουκ αλήθεια. Δει δε χα\ ώ;

ίστιν, ϊνα είδέναι θεδν, Πατέρα του Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού, εξ οζ χαΐ τδ Πνίϋμα το αγιον άπδ

Πατρδ; έκπορευόμεναν , χα\ του Υιού λαμβάνον. Καΐ

αυτή έστ\ν ή μία θεότη;, εΤ; θεδ;, εΤ; Κύριο;, Πατήρ

χαΐ Υίδ; χα'ι αγιον Πνεύμα · ου συναλοιφή τι; ων ό

Υΐδς τψ Πατρί, ουδέ τδ αγιον Πνεύμα, άλλ' ί Πατήρ

Πατήρ, καΧ ό Υίδ; Υίδ;, κα\ αγιον Πνεύμα αγιον

Πνεύμα · τρία τέλί ία, μία θεότη;, εί; θεδ;, εΤ; Κύριο;,

ώ; κα\ πολλάχι; εν πάσαι; αίρέσεσιν ούτω την περί

θεού άπεδώχαμεν δοξολογίαν. Οΰκούν επειδή εΤ;

εστί θεδ;, χα\ ουκ Ινι ύπολαβεϊν "έτερον παρά τδν

δντα, θαυμαστώ; χαΧ άγέννητό; εστίν ό Πατήρ χαΐ

Λκτιστο;, χαΧ 6 μονογενή; Υίδ; του θεού εξ αυτού

γεννηθεί; ουκ ανόμοιο; αύτψ κατά πάντα τρόπον τυγ-

χάνίΐ, αλλά ταυτδν τψ Πατρί κα\ Γσο; κατά πασαν

άξίαν, χάν τε ό μεν γεγέννηται, ό δι άγέννητό; εστίν.

Εί μεν γαρ δλω; γεγέννηκεν εξ αΰτοΰ τδν Υίδν, αδύ

νατον μη είναι Γσον τω ΠατρΧ χαί δμοιον. Παν γαρ τδ

γεννών δμοιον έαυτώ γεν;3 · χαΐ ου μόνον δμοιον,

άλλ' Γσον τη" ταυτότητι. Άνθρωπο; μεν γαρ ίνθρω-

*ον γεννά, και θεδ; θεόν. ΚαΧ ό μεν γαρ άνθρωπο;

έχ σωμάτων συμπλοχή;, 4 δε θίδ; άνεχδιηγήτω; μό

νο; Μονογενή γεγέννηχε, χα\ ου κατά τίνα (ίήσιν,

οίιδε συστολήν, ουδέ πλατυσμόν. Άλλα πνεύμα ων 6

Πατήρ εξ αύτοϋ άνάρχω; κα\ άχρόνω; τδν Υίδν έγέν-

νη»εν, δμοιον αύτψ κατά πά"/τα, χαΐ Γσον, ώ; λέγει

•Λ αγιον Εΰαγγέλιον, δτι Έζΐ\τουν αΰτύν άα,ο-

κτκίγαι οΐ ΊουίαΊοι · δτί ου μό^ο^ Ι4υβ τύ Σάβ-

δατοτ, ά.Μ' ότι καΐ ΤΙΛν θεον έαντύν έΛεγετ, Ίσον

έαντύΐ ποιών τφ θεώ. Πω; γαρ &·>χ όμοιο; τψ Πα-

Ι, εο φίοιΐ υιιυιη Ίημοιιί-

£ΐ·ηίΐυιη. ι ΥΓΓΠΙΙΙ ΐοΐυηι ίΙ1ιι:Ι

δαηκ (|ΐι:ιιιι ΐηερίιιιη 681, ϊ(1(|υβ ίρδίιηι Ιιοιηίηοηι α<1

ίιΐΓ,:ιιιί;ιιιι οοιυρυΐϊΐ. Ν,ιιη δί ι·ί φίοιΐ ίη^ηϊΐιιιη 681

ςεηίΙΟΓειιι ςιιχΐ'3ΐηυ8, ιιι ιιι; νοι κιη ιΐβ ΟΙιτίίΐο ορ'ι-

ιιίοιΐ6ΐιι αιηίιίαιηυδ, ηοη ιιιιιιιιι βπιρίίυδ 1';ι!κ:πι

6880 Γορεπβηιυδ, ηβφιε ρ£ΠΓΪδ ΡβίΓεηι ; 8<·(1 ίηΐϊηϊΐϊ

ιι,ι;π(·π) ρ:ιΐι·ιιΐίΐ ρ.:ΐΓ68 εχδίδίβηΐ ; αε ηοη ]αιη υηυδ

ϋοιίδ εΐ'ίΐ, ηιιί δβιιιροΓ Γιιίι, φΐϊ(|ΐ>6 ρΓΪιΐδ δε ηίΐιϊΐ

Ιι:ιΙιιιίί ;ΐ6 ΡΙΊ ρι ΐπο ηιαηβΐ : 3 φΐυ υηίειιβ νεΓυβφΐ·;

μοιιίΐιΐΝ βδΐ, εί εχδίδΐίΐ, αϊ) βο^επίφΐε ρπι-

ε8ΐ δαηείυδ ίρ^ίιιβ δρ'ιπίυδ ; 86(1 ΐ|ΐιϊ φΐχ-

Γειιΐιιΐ1 οοηιρίιιτεδ εΐ'υιιΐ (!ϋ : ϊΐ3ςιιβ 3(1 Γα1Ιαι·ί;ιιη

' Γ6ΐα1)6ΐι(υι· οιιιηίΐ, εΐ 3 νεπίβίε ρεηίΐυδ βΙιειταυιΐΜΐ.

Οιΐίΐιιιοΐιΐΐΐη υηιιχ ηοΐιϊδ, υΐ τενεπβ εδί, ϊηΐεΐΐΐδβη-

ιΐυδ 651 Ουιΐδ, ΡαΐεΓ Οοιιιίηί ηοδίπ ^εδυ Οΐιήδΐί ',

εχ ΐ]ΐιο δρϊι-ίΐυδ βαηοΐιΐδ εδί, φΐί 3 ΡαΐΓβ ρΓοεεϋΐΐ *

61 3 ΡίΓιο αοείρΐΐ 3. ΙΚεε 681 υη» ϋίνϊιιίοδ, ιιηιιβ

ϋοιίδ, υηιΐ8 ϋοηιϊιιιΐδ, Ραΐβπ, εΐ Ρίΐίιΐδ, εΐ δρ'ΐΓίΙιΐδ

83ΐιοΐιΐ8. Ιιι (ΐυο ηιιΐΐα εδί Γίΐϋ ουηι Ρ»ΙΓΟ δρίΓΪΐϋδνε

83ΐκ·Γι εοιιΓιΐδϊο, βειΐ εΐ Ρ^ΙβΓ ΡβίεΓ εδί, 61 Ρίϋυϊ

Ρίΐίιιδ, ιΊ δρίι-ίΐιΐΒ ϋΐιιιοΐιΐΒ δρίΗΐιΐδ 83ΐΐ6ΐυδ : ρβΓ

1ΐΊ:ΐ:ι ΐΓϊη, ιιικι (Ιίνϊηίΐαδ, ΙΙΙΙΙΙΗ Οβυδ, υηυβ Οοιηί

ηιΐ8, φΐι·ιικιι]ιι.οϋί;ιιιι κχρε ίιι 1ια;ΓεδΊ1)ί]3 τεΓαΙαικΙίβ

(Ιϊ\ίιιΐιιπ ηυιηοη ιιππϋοηικίιιιιι Ο6ΐ6ΐ)ΐ·»ηι1ιιιη'|υε <1ο-

οιιίηιιΐϊ. ()ιια τε οιιηι εΐ υιιυβ ϋευδ 8ΪΙ, ηεε αΐίαιη

ρι·»;ΐ6Γ Ιιιιη6 «ηΐηιο εοιιείρέΐ'ε ροδδΐιηιΐδ, :κ!ιπίΓ, Ιιίΐί

13ΙΠ611 Γαιίοηβ, εΐ ϊηςεηΊΐυδ αίφιε ϊηεΓεαίυ; Ραΐοτ

εδί, 61 ιιιιί(.·ιΐδ Πει Ρΐ.ίιΐδ »1) ίρδβ ^οηίΐιιβ ηυ'.ΐα ΓΊ-

Ιίυηε ϋίβδίηιίΐίδ ίΐΐίιιβ εδί, 86(1 ίάβηι ΙΊΙΙΠ Ι';ιΐιν, εΐ

:ν.φΐ:ιΙί ιιι οιιιηίυιΐΐ ιΐι^πίΐιιΐο ςηυϋβηδ, Ιαηιείδί £6-

ιιίΐιΐί. ϊδΐβ, ίΐΐι: νότο 8)1 ϊιιςεηίΐυδ. Κίοιπιπ δί Ριΐίιιιη

οηιηίιιο ^εηυίι, ΓιβΓΪ ηοηροΐβΒΐ, αϊ ηοη Ρ;ιΐιί 8βςυ3-

11$ 8ΪΙ :ιι·. δίηιίΐίδ. Ουί(1ΐ]υ1ϋ βηίιη ςΐξηίΐ, δϊιιιϊΐε 8ίΙ)ϊ

^'^ηίΐ ; ηεφιε βίηιίΐε ι,ιιιίπηι , δβά Μειη αΐηαο

κφίαίε ρΓΟΓδυδ. Εχεηιρίί ^ι·;ιΓι;ι Ηοηιίηεηι ηοηιο κί-

(,'ΐιϊΐ, εΐ υριΐΒ Οειιιη : ίΐΐβ εορυΐαΐίοηε Γοΐ'ροπιιιι,

Ιιίε ίηεχρίίεαίιίΐϊ ςυοϋαιη ιιιοιίο ιιηιιβ ιιηίευηι Ρΐ-

Ιπιιιι §εηυίΙ, δίηβ ιιΐΐο ρροΟυνίο, νεί εοηΐΓ3εΙίοιιβ,

919 νβ' *1ίΙ:<ί·'>ιίοιΐ6. ΡαΐεΓ εηϊιη Ι.ΊΠΙΙ δίΐ Βρίπίαβ,

εχ $είρςο ηυΐΐο νεί ϊηίΐϊο, νβΐ Ιεηιροι-β Ρίΐίυιη £6-

ιιιι'ιΐ, δ)1>ϊ ίιι οιηηίυυδ δϊηιϋβιη εΐ χφίαίειη, ιιι εχ

τρΧ χα\ Γσο; κατά πάντα, ό εν αϋτώ ϊχων τδ ζ5)ν, κα\ ρ Εναη<;ι;1π 3ϋ6ΐθΓΪΐ3ΐβ 60Η8131 : βιιατί&απί,

λέγων "Ωσαερ ύ Πατί\ρ εγείρει τους ^εxρους,

ούτω ΧθΙ ό Υΐύς εγείρει τους νεκρούς ; Κα\ λέγων

Ό έωραχως έμέ έώραχε τύν Πατέρα · ου δύναται

διηλλίγμένο; είναι, 6 δι' εαυτού τδν Πατέρα σημαί

νων · χβ\ ό λέγων, δτι Ό γινώσχων έμέ γινώσχει

τίιν Πατέρα · χα\, Ό έωρακώς έμέ έώραχε τον

Πατέρα· ώ; αυτού ουκ άλλου δντο; παρά τδν Πατέρα,

ώ; κα\ ό Πατήρ χα\ 6 Πδ; σημαίν;·.. Ποιήσωμετ

ΛνθρωΧοΓ χατ' ΛΛΟΥΟ. ήμετέραν, χαΐ χαθ' όμοίω-

όιν. Εί μ'εν γαρ ουκ ην ό Υίδ; δμοιο; τψ Πατρ\, πώ^

λοιπδν ό άνθρωπο; χατ' εικόνα κα\ καβ' όμοίωσιν έγί-

. νετο ; Ου γαρ είπεν ό Πατήρ · Ποιήσωμεν ανΟρω-

ίΐΐιιηι ίβΙΐτβΜη ^ΗιIιι^, </«;« ηοη ηιοιίο ιοίνείαΐ 8αΙ>-

ΙΧΙΙΜΙΙ, ίίά πιαιη ί'ΙΓιιιιιι Οεί ίβίρ:αη ά'πείιαΐ, αίφια-

Ιιιη $β (αείοιι Οβο *. Ει νεί'ο ςυοπιοιίο ιιοη ίη

ο:ηιΓιΙιΐΗ Ραΐτί ΒΐιηΊΙίδ βδΐ εΐ χςυαϋ$, ςαϊ ϊη δβϊρδϋ

νίΐ;ιιη ΙκιΙκΊ 3ΐ()υβ ϊΐ;» ΙοςυίΙιΐΓ : αηειηα^ηοάιιιη

Ραίι'τ ϋΐ(Λ(·ϊ/«ι ηοηποί, ίία ει ΡΜια ίνεάιαΐ ιηοτ-

ΙΜΟΙ " ? Οοίηιΐι: : (}ΗΪ νίάίΐ ηιβ, νιάβΐ εί ΡαίΓβηι ' :

ηοη ροΐεδί 18 βϋβε (ΙίνίΓβυβ, ηυί ρεΓ βεδε Ρ»1ι·ειιι

8ΐμ,ηίΙίι·;ιΙ ; Ιιιιιι ΐ|ΐ)ΐ Ϊ313 ιϋιΊΐ : ζ)ηι Μί/ηοιώΐ :ιΐί·,

ί·(ΐ(;»(ΐ.Μ·ίι εΐ Ραΐηηι ' ; βΐ : (}ηί ν'ιάεΐ ηΐί, νίΛεΐ βί

Ι'ίΐΐι\:ηι : ΐαηςααπι ηοη ίΐϋιικ ϊρδεπιεί 3 Ι',ΙΙΙΊ; δίΐ ;

ΐ(1 ηιιοϋ ΐ;ιιιι Γαίιτ ηυαιη Ρίΐίυδ ίικ1ί(·;ιΐ Ιιΐδ νοι Ι.ΝΗ :

1 II ΟΟΓ. ι, δ.

» ΜΑ. 7.

χν, 26. >;οαη. χνι, 14,13. » ίοβη. ν, 18. · Η)ΐϋ. 21. · ,Ιοαη. χιν, 9.
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ΡΜίαηΐΗί Λοηιϊη<.·ηι «<ϊ ίιηα^ϊηοη ηο*(Γ<ζηι οι αά ιΐ- Α πον κατ' είχόνα έμήν, ή κατ' είχόνα σήν, αλλά χατ'

ηιϊΙίΐΗΐΙίηειη '. ΑΐιμΓι ιιίδί ΡΊΙίιΐδ ΡιιΐΓΪ δΐηιίΐίδ βϊδεί, είχύνα ήμετέραν. Άπδ δε του καζάι}]ΐετέραν λέγειν,

>|ΐίίη:ιιιι 3<Ι ίιη3"ίηβηι εΐ δίιηίΐϊΐυιΐίηειη 68$εΙ ηοιηο τδ Γσον του ΙΙατρδς εν τω ΥΙώ απέδειξε χα\ τδ δμοιον·

ΓαιΊιΐδ? Νοιι βιιίιιι ιΐίχίΐ ΡηΙβΓ : Ρβείηηΐϋδ Ιιοιηΐιιεηι ου μόνον, αλλά χα\ ταυτδν εν άπασι, κα'ι μη παρηλ-

3(1 ίιιι,-ι^ίΐΗΊΐι ιηβαιη, :ιιιΐ α(1 ίιιι:ι^ίικ·ιη ΙΙΚΙΊΙ, δειΐ λαγμένον.

αά ίιηαμηειη ηο$Ιι·<ι>η. ΡΟΓΓΟ ηοιίταη οιιιη ιΐίεϊΐ, «φΐβΐίΐβίεηι Ρίΐϋ ευιη Ρ»ΙΓΟ δίηιίΙίΐιιιΓιηβηΐφίο 4β-

(Ι,ιι.ιΐ ; ιιι'ΐ' ε3ΐιι δοΐιιιη, δειΐ ίϋεηι ϊρδϋΐιι ίη οιιιιιίυυβ, ηβϋ <1ίδ(τερ3ηΐ6ΐη εβδε δίςηΐίιε3ΐ.

VII. Οποηιοϋο νετο ηοη χηιι.ιΐϊβ »ιιΙ δίιιιίΐΐδ εδδο Ζ'. Πώς δε δύναται μη είναι Γσος, χα\ μη όμοιος,

ροΐϊδΐ, ςυί, π Ι ]αηι ιΐίχί, δϊε ΙοφίίΙϋΓ : Κρο ΐη Ρα- ως χαί ήδη ειπών ' , 6 λέγων, δτι Έ;·ώ έτ

ΐκ, βΐ Ραΐβτ ίη ηιε αϊ !? Οιιοιΐ ιιοη ηιοϋο ίη Ενβη-

ξ(·1ίθ ίρδβ (Γΐχίΐ, δΐ'ΐΐ 61 Ιδ3Ι3δ'εΧ δϊΙΙΙ'Γΐ ί<ρίΓί11Ι!>

;»1Π;ιΙη ν;ιΓκ·ίιι;ιιΐδ Κίΐίιπη ίη Ρβΐπβ 6δδβ εοςηονίΐ, ΙΙΙΌ

:ι!ι ι·οι1ι;πι 3ΐίεηιιηι ;ιηΙ (ϋνι·ι κιιπι : \Λ(\ιΐ6 ίΐϋιΐδ νιιι1ι;ι

(1βπιοηδ(Γ3η19 . Οιιιι; βίε ϊιι 1Ιε1)ΓΧθ εοηεερΐ3 δΐιηΐ :

χαΐ ύ Πατήρ έτ έμοί ; 00 μίνον γαρ αυτός εν τψ

ΕΟαγγελίω λέγει τοΰτο, άλλα χα\ Πνεύματι άγίω προ

φητεύων Ησαΐας Εγνω τδν Υίον εν τψ Ηατρί χα'ι μη>

άλλίτριον του Πατρδς, μηδέ παρηλλαγμένον, ώ;!χ:ι

τδ (Ιητδν, δ ταΰτην Ιχει την άχολουθίαν · άπδ μεν του

ΙΊιίΙκιιηι 5«»·/«, >·ϊ/ιΙ>ιιΐυη χιιιΐίί-ΐι, »οτηετ εηιηιηηίο , β Έβραΐχοΰ οϋτως(88)· Φβύον σααρείμ, ονϊαβωτώτ

^^^^οε»ιοο^Iι, Ιΐΐίίατ $αΙο»ι ιαΐοηι, εηί!>αε Ιιιιίοιι , 1>ε-

ίιι'Ιι Ιιιιΐίΐιιιιιιί αάάοΐη , <·Ιήί>ιιϊα αάοηαί

(\\\χ δίε ΑφίίΙ.·» πεϋιΐίΐ : Αρ(τΙίε ρντία},

<1<>ιχ)/ιχΐιι, αιιΐοάίβη» βάειη, ορι^ίκηι (Ίηιιαίιιιη,

αι$1οάία ραοίί, ηιιοηίίΐηι ίη ίριο εοηΐϊίΐιιηΐ. €οηβ(1ίιβ

ϋιχιιίη» ίη χα'οιίιιιιι, φιοιιϊιιηι ίη Οοιηίηο Οοηήηαι,

φιί /!ΓΝίανϊ( ίαοαία. 5ι>ρΐυ3ςϊηΟ νβΓΟ : Αρεηΐε ροτ-

(·(.·., ιι/;/Γι.'ϊ/ι«ίΐ(ΐ· ίΐΐίίοάΐαηί νβήΐαΐεηι, εΐ αρρτεΐκη-

άβιι$ ίΊΊ-ίΐιιΙι'ΐη, ΐΐ ι-ιιχΙνιΙϊιΊΐχ ]>ιιι;'ΐη, 920 '/""""""

ία Ιέ χρετανεηιηΐ, Οοηιίιιε', ιαηίΐε ίη χ«·ι·ιιΙιιηι, ΟΪΗ&

(ΐΐΗΐ/ΐίΐΐί, ιιΊίτηια. ΟΜΟ ίιι ΙΟΙΌ :ιιιίιη:κ1ν(·Γΐ:ιΐ ΙεεΙΟΓ

ηρικί 5ορ(ιι.ι^ίη(3, Οοηήιια», εΐ, ηιαβηιΐί, δΰΓίρΙυιη

Γδδβ, ρι·ο 60 φκκΐ εδί, III 1>ι»ηίιιιι. Οιι,ιΐιι ιιιιιΐΐίι 63-

ϋβιη ιΐβ Γ6 ρι·«ΙοΓε3 άίε'ι ρο$8ΐιηΓ! 8β(1 νβΓΟΟΓ ηβ

Ιοιιμ,ίιΐδ ιΐί^ριιΐιιικίο ρτοςί'εϋίΐΓ. Ουίρρο οιηηίβ 83- '

(·νίκ Ίη ΙιίιίεΓίδ ροΓδρίειιη χιιιιΐ, βί φΐίδ ρϊ;ι ηηεηΐβ

3(1 (Ιίνίηί νοΛΐ εοπηίΐίοηεηι βοοοβδεΓίΐ; ηεφίβ (ϋη-

ΙκιΓι ίιηριιΐδυ ίη δείρδο εοηεερίο, ίη ;ι1Γι«ίιιι:πιι ιηοΐ'-

ΐίδ ϊΟΓΛβίιιβπι ρι-χεΐρίίειη 8(·δο εοιηηιίεεΓίΙ. ί}υβηι-

ιιιΐιιιικίιιιιι ΊηΓυΙίχ ίδΐϋ ειιηι δ6Π3ΐθΓίΊ)ΐιδ δυίδ

ΐηδίίΐυίΐ; φΓι βηρι·» οιηηεδ, φΐοΐφίοΐ 3ΐιΐβ

εοηΐιιιηείίοδί ίη Οειιηι ο]υδηυε (κΐοιι οχδΐίΐεπιηΐ,

3(1 ορριιςη3η(1:ιπι νεπίηΐεηι β^^Γςδδί δΐιιιΐ. Μαηοηΐ

(Ιίϋδίηιίΐεηι Ρ3ΐι·'ΐδ εβδβ ηοη ροβδο Ρίϋυιιι ;

Ι3ΐηεη ίη εο ηιΐιηοιίιιιιι 8οςιιΙεΜΐιηυβ. Ναιη

ηοη δοΐιιιη δίηιίϋδ, δε(1 εΐ χςιιβίίδ οβί, ίϋεηΐφίο

(Γινϊίΐϊΐ.ικ·, χΐ6Γηίΐ3ΐβ, νίιΐηΐι·. Νβπι ίΐίικη ταυτοού-

σιον ηοη »ρρε1ΐ3ΐηυ8, Ιιοο βδΐ β3ηΐ(1εηι ευιη ΡαΐΓβ

έμμουγείω, Ιεσροσμοώχ, Οεσάρ σα-

Λώμ σαΛίαμ, %ι6/ιχ βατόον , βετοί>€ βα.ΙοΊιίταϊ

άδδίαΟ, %ι€αΐα άδωταϊ σωδω.ΐεμείμ· άπδ δε της

ερμηνείας Ακύλα οΰτως · Άηίξατε χΰΛας, είσ-

εΛΟέτω έθνος δίκαιον, (ρνΛάττοτ πίστιν, χΛάσμα

έο~τηριγμένοτ, ρύΛαξις είρήιιις, 8τι εχ1 αντώ πε-

Λοίθασι. ΠεποίΟατε επί τψ Κνρίφ έως αίώτος ·

δΐι εν τφ Κνρίφ Κύριος ό στερεώσας τονς αΙώνας ·

παρά δε τοις 'Εβδομήκοντα ούτως · Ανοίξατε πύΛας,

εΙσεΛθέτω ρνΛάσσων ά,ΙήΟειαν, χαί άηιΛαμβατό-

μενος άΛηθείας, χιΛ φνΛάσσωτ εΐρήνην, ΰτι έαΐ

σοΙ ί^ΐΛίσαν , Κύριε, έως τον αίώτος, ό θεύς ό

μέγας, ό αΐώηος. ΠαρατηρείσΟω δε ό άναγινώακων,

ώ; [άντ'ι του] Κύριος, κβ\ τδ, ό μέγας, αντί του, έ>·

Κνρίφ, κείται παρά τοϊς 'Εβδομήκοντα. Κα\ πόσα έστ\

{περί] τούτου λέγειν ! Δέδια δ» μήπως εις δγχον πολύν

έλάσω* περ\ τούτων των λόγων πραγματείαν. Πάντα

γαρ σαφή εν τη θεία Γραφή τοις βουλομένοις εϋσεδεϊ

λβγισμω προσέρχεσθαι τω Οείω λόγω. χα\ μη διαβολών

ένέργειαν' εν έαυτοϊς έγχισσήσαντας εαυτούς κατα-

στρέφειν εις τα βάραθρα του θανάτου · ως ούτος ύ

έλβεινδς, χβι οι αύτφ πεισθέντες άνθρωποι κατά της

αληθείας έστρατεύσα-Λτο υπέρ πάντας τους πρδ αυτών

γεγονότας βλάσφημους εις θεδν, χαί την αυτού πΐ-

στιν. Κα\ δτι μεν ου δύναται ανόμοιος είναι ό ΥΙος

τω Πατρί, άλλ' ουδέ τοΰτο ' έπερειδόμενοι ταΰτα ίφη-

μεν. "Εστί γαρ ου μόνον όμοιος, αλλά χοΛ Γσος, ταυ

τδν τη θεότητι, ταυτδν τ|) άΐδιίτητι χα\ δυνάμει.

δ()Ι)δΐ3ηΙί:ιιη ; ηβ νοχ ίκία Β ηοηηυΐΐϊδ ιΐδΐίΓραΙ» δ»- Καΐ ου λέγομεν ταυτοούαΐον, ϊνα μη ή λέξις παρά

Ιιι-ΙΓιαιιιιιιι 3(1 (1(ΐμιιι:ι ΙτηΙιηΙιΐΓ. 8ε(1 ΒυηιϋβΠ) ιΐϊνΐηί-

1316, βΐ 8ΐ)1)δ13ηΙί3, εΐ νΪΓΐυΙβ ρΓΓΒίΙίεηηηΐδ, ΡΒΙΓΪ »ε

8ρίι·ϊΐηί 83ηεΙη ΐη οιηηΊΙιιΐδ .τ^υπίοπι. (}ιΐ3Γ6 δμοού-

σιον, ίιΐ 6δΙ εοηδΐι1)8ΐ3ηΐ)3ΐβ)ΐι νοεβηηΐδ εχ

8ΐηεΐίε Γκίεί ρΓίΕδοπρΙο, υΐ ρ.ιπϊειιΐη ομού

εδδε ρ6Γδοη38 δίςηΊΠεεί : φΐαη(Ιοφΐ'κΙεηι Ρίΐίιΐδ εχ

ΡβίΓβ, ρει-ΓεεΙιΐδ εχ ρετίεείο ; ρεπίείΐϋδ ίΐίίίειη δρϊ-

6δΙ.

χχνι, 2-4.«Οβη. ι, 26. '^βη. χιν, 9. »

1.0^0 διαβολικήν. ' Ρ. τούτψ.

τισι'λεγομένη Σαδελλίω άπειχασΟτ). Ταυτδν 81 λέγο

μεν τ?5 θεότητι, χα\ ττ) ουσία, και τη δυνάμει, κατά

πάντα ίσον τφ Πατρ\, χα\ τψ άγίψ αϋτοΰ Πνεύματι.

Όμοούσιον δε φαμεν, ως ϊχει ή αγία πίστις, Γνα ίιΛ

του όμοΰ σαφώς σημανΟί) τα τελεία, δτι ό Υίδς έχ

Πατρδς, τέλειος εκ τελείου, τέλειον δϊ χα\ τδ ίγιον

Πνεύμα.

είπβν. ' Οββϋ τίιν περί. · Ηβ?. καΐένέρ.

(88) Ά.τύ μετ του Έβραϊχοϋ οΰτως.

ίΐη εοηοΐρΐιιΐΓ : ηεΐΰ; ρ»ηϊ 'ΪΙ

ρ

'

ατ»

Τ1Π3

τ,ϊη -,ττο -ιϊ' α':α!<

 

τϊ ΓΠΠ' .τα '3 τν 'τν ,τπ'α Εχ 115

$υηΙ. Υεΐυΐ ρΓΟ

ρπο βίτούβ |ρ§.

ιιι ρΐ'Μ σωδωλεμείμ

σοιρολεμείμ. Ιιι βηβεο νβΓΟ Λςιιίΐχ ΡΓΟ φύ-

λαςις ειρήνης, ΓοΠ6 δθ·ίΙ)6ΐιϋυιιι φυλάξεις είρήνην.
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Η'. 'Από μιας, κα\ δευτέρας, χα\ τρίτης μαρτυ- Λ VIII. (}ιΐ33 (·ιιιιι ίΐα δϊηΐ, (Ιιιοϋιΐδ ΙπΙ)ΐΐδνε Ιοδίίιιιυ-

ρίας οΰτοι φωραθήσονται. Ει γαρ δλως ομολογείται,

δπ' αΰτοΰ γεγεννημένος, όμολογηΟήσεται είναι έπ-

άναγχες όμοιος τφ γεγεννηκότι. Λήλον δε, ότι εν λόγφ

μεν λέγει τδ γέννημα, κτίσμα δε σαφώς Ιχει τε χαΧ

πεπΐστευχε · κατά χάριν δε καλείσθαι αύτδν Υίδν, ως

έδοκίματεν ό όριγνώμων ' των έπουρανίο/ν καΧ με-

ριιτής των αδιαιρέτων καΧ γεωμέτρης της ημετέρας

είς Χριστδν σωτηρίας. Διαπίπτει δε ό πάντων τούτων

λ<5γος, των κτισμάτων αΰτδν παρεισφερόντων, ως καΧ

6 τούτου πεσεϊται. Λέξω γαρ πρδς αύτδν δικαιότατα·

Αέγε μοι, ώ οΰτος, τί 4ν λέγοις περί του Υίοϋ τοΰβεοΰ ;

χτίτμα αύτδν φάσκεις ή γέννημα ; Εί μεν γαρ κτίσμα

αϋτδν λέγεις είναι, μηκέτι πιθανώς παράκρυπτ: την

λύμην. ονόματι γέννημα αύτδν καλών του Πατρός.

Π4ν γαρ τδ χτιστδν ου γεννητόν · χαΐ εί γεννητδν, ου

κτιστόν. "Εασον τοίνυν τδ μήτε λόγω λέγειν γεννη

τόν. Ου γαρ τρέπει σοι δλως καν έ·Λ λόγω φέρειν

της αληθείας τα ρ"ήματα έπΧ χειλέων. Άλλα λέγε σου

τδ πάν της επιβουλής, ίνα μάθωμεν τ£ς εί, καΧ οΰτως

άποφύγωμεν άπδ της επιβουλής σου, άγρευτά των

ψυχών, καΧ επίβουλε των σοι πεποΟη μένων ! Προτ-

Λυνεϊς τοίνυν τδν Υίδν του θεού, τ) ου προσκυνείς ; ΝαΧ,

φησΧ, προσκυνώ αυτόν, θεδν προσκυνείς, ή ουχί;

Ν*Χ, φησΧ, θεδν προσκυνώ. Ποίος ουν βεί>ς Εσται κτι

στός παρά σοΧ λεγόμενος και προσκυνούμενος; Εί μεν

γαρ τδν ένα Εχτισεν ό προσκυνητδς Θεδς, καΧ του τον

ευδόκησε προσκυνεϊσθαι, τα δ' άλλα πάντα αύτδς ό

κτίσας ου βούλεται προσκυνεϊσθαι, αλλά κα\ αιτιάται

τους προσκυνοΰντας την κτίσιν, δια νόμου διδάσκων _ -, ,

Ου ποιήσεις σεαντφ πάν ομοίωμα, χα) προσχννή- ηιίοπιΐίοιιο Οειι$ 3 8ε εΓοαΙυιιι ηιΐοΐ'οή νοίιιίΐ, < «Ιει··»

σεις αύτφ, μήτε έγ τφ οϋρανφ, μήτε έ.ιΐ της γης, νείΌ οιιιιιΐίΐ ίΐΐε ίρδΰ, φΐί οοικί'ιιΐίΐ, 3<Ιοι;ιπ νείβΐ, α

μήτε ει/· τοΤς νΰασι · και ό Απόστολος φησιν · Έ.ΐά- ευβ ϋαηιιΐ3ΐ, ηυί ει·β3ΐ3ί ΐ'εβ 3ΐΙθΓ»Ιίοιιο νειιεΓ3ΐιΙυι·,

τρβυΓαν τη κτίσει ααρά τίιγ χιίσαπα, χαΐ εμώ- οιιιιι ίΐ3 ρι·χΒθΐ·ϊ1>ίΐ : Νοιι /απ'β* ιίίιί νΐΐαηι ίΐιιιιίίΐιι ·

ράγθι\σα,γ. άίιιειιι, βι αάοηιύί» βαιη, ηεηαε ϊη €αΙο, ηεηνβ ΐη

ϊη αηΐίίί '. 5υ(1 εΐ Αροδίοΐαβ, 86ΐ·νΊείηηΙ, ϊηηυϊΐ, €πιιΐι<ηι· ροΐίιΐί ηηαηι (ίτεαίιτί,βΐ ιΐνΐιί

ϊΐ;ίΙιΐΓ

ιιϋδ ίΐίοπιπι (Ιείε^οιϋυδ επηορ οκΐ. Νιιπι 8Ϊ ^ϋΐιίΐιιια

3ΐ> ίΐΐο Ι'ΊΙπιιιι οπιηϊηο Γβίεβιηυτ, εηπιιΐβιη π ςειιί·

ΙΟΓΪ ΜΐιπΙΐΉΐ ιιοι·ο8δ3Γϊο Γ:ι!ιΊιιιιι:ιι . ΡεΓδρίευυιη 3ΐι-

η πι ε8ΐ, ειιηι νει·1>ο Ιεηυ$ ςεηίΐιιιιι ΟδδΟ ιΙί*·:ιΐ Κί-

Ιίιιιιι, ΐ(·ί(«;ι ('κ'. ιΐπι·;πιι εχίδΐίιηπΓΟ αε ει-βϋεΓο; Ίΐ3

ιιΐ δοΐα ΐν'ι ^Γ3ΐί3 Ρίΐίυδ ηρρείΐεΐυτ : ηιιχ εβί εα^Ιε-

βΐίιιιη ΙίηίΙΟΓΪδ ϊΐΐίυδ, ει εοι·υιιι ηιιηρ ύίνκΐί ιιοιι

ρπ88ΐπιΐ ιΙϊνίδΟΓΐδ, εΐ ιιοβίΓΧ ρει· Οιτίδΐυπι $3ΐιιΙίδ

ηιειι^οπδ ορίιιϊό. Υεπιιιι οιιιιιίυιη Ίδΐϋπιιιι οπιΐίο

Γ;ιι·ίΙι· ηιιιηιΐι.·!, ι|ΐιί ρΓΟ (:κ·;ιΙ ιιι·;ι ΪΙΙΐιΐη Ιΐυΐίδ υΐ)-

ΙπκΙαπί, :ιΐΐ|ΐκ· ηι ρΓϊιηϊ$ Ιι%ΓοΓιεί Ηιι]υ$, <|ΐιεηι Ιιίδ

νι·ι ΙΙΙΛ ιηεπίο ηΠατί ρθ88ε ιιιιΐιί νίιΙεοΓ : Οίε ιιιίΐιί,

ι]ΐι.Γχ«, φΐίιΐ (1ε Ι'ΊΙίο Οεί 8ι·ηΙί»$ εΐ ιιΐι ιιιιιιυηι

ιτίΜΐιιι-.ιιιι 3ΐι ΙιΊιπιι αϊ) εοιίεηι ςοηίΐιιιη :ιι1ιίΐι·ι·ιν.

ί .Υιιιι δι ικ·;ιΐιιι·ηιιι εβ8θ δΐηΐυηδ, (Ιοδίηε νίπιβ ίΐίικί

Ιιιιιιη ι·;ι1ΙιιΙ;ι (Ιί$8ίιηιιΙ»ΐίοηε Κ'^ΟΊ·, εΐ 3 Ρ.ΙΙΓΟ ςο-

ΐίϊΐιιιιι ίΐΐιιιη νοοε ΐεηυδ ρΓοηοηΙίαΓβ. 921 Είοιί'ΐι

ςιιί(Ι<|ΐιί(Ι ΓΓ(·;ιΐιιιιι εδ(, μπιίΐιιιι; εδδε ηοη ροίνκΐ, εΐ

8ΐ §ειιίΐυηι ειίΐ, <·π·;ιΐιΐ]ΐι ηοη ββΐ. Οιιαιιιη1>Γοιη ^πιί

ΐιηιι ίιίΐΗΐι νειΙ>ο ηοιιιϊιΐ3Γο ϋεδίηε. Νοη εηίηι (ΙοοεΙ

ΐε νβΐ Ίρβο 8επηοηε νεπίηΐίβ νοεοβ οχρΓΪωεΓε. ϋιιίιι

ροΙίιΐ8 Γι·;ιικΙι·ιιι (παπί οιηηοιη ε(ϋ8δΐ·Γε, πι <|ΐιϊ βΪ5

εοςιιυδεοΓϋ ρΐ)5$ίηιιι$, 3ο ιιι:ιϋ(ίιΐΜΐιιι Ιιιιιιη αηίΓι-

ΙΊΙΙΙΙΙ ιΊΙΊιμπι· , ο οιρίαΙΟΓ 3ΐιϊιη3Γΐιιη, οοΓυιιΐφίο

(]ΐ:οδ (Ιίΐίμιβ, ϊηδί(ΐΝ)δθ εοΓΓίιρΙΟΓ. 5εϋ ίΐΐικ) ;<Ικ Ιβ

ι|ΐι.ι:ιο , 1'ΊΠπιιι 1>>·ϊ »ιΙοΓεδ, ιιοοιο. ΛιΙοΓΟ, ϊιΐφΐίΐ.

Λςβ, ΙΙιΉΐιι 3(ΙθΓ3$,3η ιιοιι ? Γ.μιι ΜΙ ο. Ίιιιμπί, »(Ιοιο.

ΓΙιί ίμίΐιιΐ' ίΐΐε ΠΓΜΝ 081, ι|ΐΐι·ιιι ΐιι πι·:ιΙιιιιι 3ΐΙθΓ3η-

ιΐιιπίφΐβ ρΓ3ΒΐΙί€3δ? Ναιιι δι υιΐϋΐη ιΙπηΐ:ι\.α

{ααί ιιιηΐ ·.

Πώς τοίνυν περ\ πάντων κελεύει μη προσκυνεΐ-

βθαι ; αρά οΰν προσωποληψία εστί παρά θείρ; Μη

γένοιτο ! Εν τω γαρ τδν 2να προσκυνεϊσθαι ϊδειξε

ΐϊαντάπαιιν άλλον δντα παρά την κτίσιν τδν προσ-

χυ'Λ)ύμενον, κα\ 4λλην την προσκυνουμένην κτίσιν

παρά τδν προσκυνητδν Κύριον, Υίδν του θεοΰ εκ

Ιΐατρδς γεγεννημένον. Δια γαρ τδ εξ αύτοΰ γεγεν-

νήσΟαι δμοιον αύτώ, κα\ κατ' αύτδν Υϊόν · δια τοΰτο

γαρ κα\ προσκυνητδν παρά πάιι · 6Γ αύτοΰ έποίησε

τα πάντ*, χαΧ χωρΧς αύτοΰ έγένετο ουδέ ϊν. Εν

οώτω γαρ, · τφ άγίψ αύτοΰ Πνεύματι τω εξ αύτοΰ

έχπορευΟέντι, χαΧ του Υίοϋ λαμδάνοντι, έποίησί τα

πάντα χαΧ έστερέωιε. Τφ γαρ Λόγφ Κυρίου οΐ

ουραγοί έστερεώΟησαΥ , χαΐ τφ πνεύματι του

στόματος αίιτοΰ χασα ·ί\ δύΐαμις αύΓοΰ.'Οταν γαρ

εΓπη ό Μονογενής, ως άνω μοι είρηται · "Ιγα γινώ-

σχωσΐ σε τύΥ μόγογ άΛηΟΐΥΟΥ θεύΥ, χαΐ ογ άπ-

έστιι,ΐας Ίησοϋν ΧριστόΥ · άφώρισεν έαυτδν άπδ

της κτίσεως. 'Ος καΧ ό Απόστολος φάσκει · Είς

ς, ίξ οί τα κάΥτα, χαΐ ημείς δι ιιύτον ' χαΐ

• Γ. όριγ. · Γ. χαΐ εν. » Εχοϋ. χχ, 4. · Κοιιι. ι, 25.

χτιι, 3. · 1 ΟΟΓ. νιιι, 6.

,Ί'ΙοΓΙΙΙ'ί ΟΙΙ1ΙΙΙ3 ΐΐΐπ |»Ι «ιΙιϊΙκΜΐ .'

Ν ιίίιί Οειι$ ρεκίΗκιπιιιι Γίΐΐίοιιεπι ΙιηΙκ·ι? Μ'ιιιίιιιε

\επο. ΟιιβΓε Ιιοε ίρ»ο ςποιΐ ιιηυ« 3ιΙοΓ3ηϋιΐ5 εβί ,

ίΐΐίιιιη Ιιιιηε 3 ετεβΙϋΓυιη Γεπυηι οοηϋίΐΐοηε εβδε δι-

, εΐ ει·εαΐιΐΓ3ηι νίείίδίηι , φι» »ιΙοΓ»ι·ί ρΓυ-

, ;ι!ι 3(Ιοι·3ΐκ!ο ΙΌιιιίιιο Πβϊςυε Ρίΐϊο, εΐ 3·

|';ΙΙΙ·Γ μΐ'ίΓιΐο ιΙινίΊΝϋΐη. ΟικκΙ εηίηι αϊ) ΐρδο ςεηϊΙα$

ΓΝΙ <·]ΙΙΜ δίιηΐΐίϊ ΟΒφΐ.ιϋδφίο ΡΊΓιιΐί, ίιίβο :ι!ι οιιιιπίιιι.ί

3ΐ)υΓ3ΐιι1ιΐ8 εδί : ΓεΓ Ιιυηε οιιιιιίίΐ ίοοϊι, εΐ δϊηο ίρ$ο

Γηοΐιιιη οβί ηϊΐιϊΐ'. Ιη ΐρβο, ίηιιυβηι , ιιει-ηοιι ·:1

83ΐκΙο δΐιο 8ρΊι·ϊΐιι, φΓι 3 88 ρι-οεείΐίΐ, εΐ (Ιο ϊ"ϊΙίο

ιΐΐ, εοικϋάίΐ 30 (ίπηηνίΐ ιιηϊνοι ί,Λ. ΥίΓΐ>ο ί«ϊ»ι

ίο?/ί /ΪΓπιαίί ί«ηί, εί »ρίπ<« οπ'ί β/κ* οηι«/ί

ι·ίϊ·(Η.·ί (·»πιι/Γ'. Νιιπι ειιιιι υιιίειίδ ΙΊ-Ί Ρίΐϊιΐδ, ιιΐ 3ΐιΙο

ιΙ'κΊιιιιι Ρ8ΐ, Ϊ13 ΙοφίΐΐϋΓ : ϋί «ο^ηοίίβηΐ Ιβ «ο/κηι

ί)ί«»η, ίΐηηειη η»ί«ί«<ί ^«ΜΙΗ €/ιπι(ίι»ιΤ, 3

δ€δβ τεΓαηι ηιιιηοΓο δε^Γε^ανϊΐ. (}ιιο ϊΐίαιΐ

εΐϊβηι ΑροβίοΓι ρβΓίϊηεΙ : 1/>ι«5 Οί«ί, «χ φκ> βηιηϊβ,

ι ί ηο» ρετ ΐριηιη, ει ιιη»ί Οοηιϊηηι ^βίη» £/ιπ*/κι,

ρβΓ ηηαη οαιηια, βΐ ηοί ρ«τ ϊριηιη". Υίιίοδίιε φΐ;ιιη

' ^υ3Iι. ι, 3. · ΓβκΙ. χχχπ , 6. ' ίοαιι.
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ιΐίάει-ΐβ ιιηιιιη Πυιιιη, ηο ΓηΐΓβηι, εΐ ιιηιιιη Οοιιιϊιιιιηι \ είς Κύριος Ιησούς Χριστός, δι" ου τίι πάντα, και

•ήμεϊς δι' αύτοϋ. Κα\ δρας μεν, πώς έδειξεν Ινα θεδν

τδν Πατέρα, 'ένα δϊ Κϋριον τδν εξ αύτοϋ γεγεννημένον;

Και οΟχ ε'π»ν · ΕΤς θεδς, χαΐ εΤς Κύριος συν πασι τοις

εξ αύτοϋ γεγονόσιν · άλλ', είς Κύριος, οΥ ου τα χάηα.

Ε! ί- εις Κύριος, δι' ου τα πάντα έστ\ν, οϋχ εστίν είς

έχ πάντων, άλλλ ποιητής των απάντων, κα\ χεχτι-

σμένων πάντων κτίστης υπάρχων.

θ'. Του δε Υίοΰ εκ Πατρός γεγεννημένου, κα\ έχ

Πατρδς τυγχάνοντας, δι' ο\> τα πάντα γεγένηται,

ανόμοιος τοίς πδσίν εστίν, οΤα δη κτίστης ων των

απάντων επειδή εΤς κα\ εΤς θεδς ό Πατήρ, εξ οδ

τα πάντα, κα\ Κύριος Ιησούς, ΟΥ ου τα χάγτα'

συνενουμένης τη"ς 5νω λέξεως δια του, είς κα\ βΐς·,

καΙ δια του, β£ ου χαΐ δι' ου, τδ μεν σαφώς έχ

' Πατρδς τδν Υίδν δεδήλωκε · τδ δε ούκέτι τδν Υίδν

έχ των λοιπών είναι Οαυμαστώς άπεφήνατο, ΟΥ οδ

τ(ι ίΐάι·τα, φάσχων, ίνα δεΕξβ Πατέρα 8ντα, κα·

Υίδν δντα ύπδ Πατρδς βντος τδν μονογενή Κύριον.

"Ελεγε δε ταύτα ό Απόστολος Πνεύμαοι άγίψ φερό

μενος · διδ ουκ Ισχε χρεΕάν περί Πνεύματος τς δηλώ-

οαι · οΰχ ως μη συνίοξαζομένου του Πνεύματος Πα-

τρ\ καΐ Υίψ, ουδ' ίνα αύτδ άπδ των πάντων ση μανή

των δι' Υίοΰ κεκτισμένων. "Ηρχει γαρ τδσυναριΟμη-

θήναι δια της βϊβαίας ομολογίας του Υίοΰ, ΠατρΧ

χα\ Υίώ, εν τψ είπεϊν, ΆχΐΛθόττες βαπτίσατε είς

ίιομα Π'ίτρίς, χαΐ Υίον, χαΐ άγιον Πνεύματος.

ΦΟεγγόμενος γούν ό Απόστολος, μάλλον δ^ τδ Πνεΰμ*

τδ άγιον φΟεγγόμενον εν ούτω, ουκ έδήλου περ\

; αυτού. Σαφής γαρ ην ή περ\ αΰ-ού γνώσις, ούδϊ

ύπδ των Ιουδαίων άμφιβαλλομένη. Έταμυύετο δε,

ίνα μη αύτοσύστατον «Γη τδ άγιον Πνεύμα , δ ό ·

Απόστολος συν Πνεύματι άγίφ έφέρετο. Κν. περ\

Πατρδς ελιγε καϊ Υίοΰ, ϊναδ:ιχβτϊ ή Τριάς άί\ ουσϋ,

κα\ μηδέποτε διαλείπουσα του είναι. Μη θαύμαζε δϊ,

εάν ακούσης· Εις θεές, εξ οί ΐά πάττα, χαΐ β?ς·

Κύριος, δι οί τα πάττα. Τίϊι γαρ ειπείν τδν Υϋν

Κύριον, ου πάντως τ,ρνήιατο ό Απόστολος τδ εΐναι

τδν Κϊριον και θίόν · καΧ τω ειπείν, Εις θεός,

ΟΥ οδ τα πάντα, ουκ ή/ινήσατο τδ εΤνβι τδν θεδν

κα\ Κύριον. Όμοΰ γαρ κα\ Κύριος ΥΛ\ θεδς, χα\

θεδς κα\ Κύριος· και οϋοεν διοίσει π«ρ\ των ίΐς

ήμ«ς εν αληθείς σωτηριωδώς εκ θεού δια των απο

στόλων κεκηρυγμένων. Καταλΐίψας δε ό αύτδς 'Αν-

ΙΠ1Ι11 εβδβ ηείΐυ3(|ΐΐ3ΐιι ίιιΐίείηΐιΐδ βδΐ. Ηβιριο δίιιιυΐ Ο όμοιος χα'ι οί ες αυτού γεγονότες την ίδδν της άλη-

α!> ϋοιίεηι §βιιϊΙυιη 6χ|)Γ68ίβπΐ? ΝΡΦΙΟ νεπο ϊΐα

ΐΙΪΧΪΙ, ΙΙΐΙΙΙδ Πείΐδ, 922 '''· ΊΙΙΙ'β ΟοΐΙΐίΐΙΙΙδ Ι 1111!

οπιηίοιίδ, φΐχ ;ι!ι ίρ$ο Γαεία δυιιΐ ; 86(1 νιιιΐί Οοηιί-

»,·;« ;>,·;· Ι/Η(.Ί;Ι ιιιιηιίιι. ',ΙιΐϋιΙ 81 ΙΙΙ1ΙΚ Οοηιίηυδ 081 ,

!''.Ί· φΐϋΐη Γ;ΐί ι.ι δίπιΐ οηιηίη, ίΐΐβ υηιΐδ εχ οηιηίΐηΐδ

ε>86 ηοη ροίοδί, δειΐ οιιιηίιιπι εοη(Γ.ΙοΓ, Ι·Ι·Γ;ΙΙ:ΙΠΙΙΙΙ,

ίι;(]ΐΐ3ΐη, ητιιιιι οιιιηϊιπη βΐΐοείοη ϋδΐ.

IX. ίβηι νει-ο ςιπ α Ρ;ιΐι·ε ςεηϊΐιΐδ βΐ η1> βο ρηο-

ίΐιιοΐιΐδ βδΐ Ρίΐϊιΐδ, ρεΓ ιρίΓηι οιηηΪ3 Γαι·ΐ3 βιιηΐ, ϋίδ-

βίιηΐΐϊβ οηιηίυηι 681, ιιΐ φΓι ερεηίΟΓ δίΐ οιηηίυηι :

(|υ:ιικΙθ(]ΐιί(ΐ6ΐη ιιηικ βΐ υηυδ εδί ϋβυβ Γ3ΐΰΓ, βχ

ί/,·4« οιηηία, (·1 Ποηιϊηυβ Ιβδυδ, ρει· ηιιαη οιηηία,

ηιίβο υΐ δΐιρβποΓ (Ιίεΐίο νοεβίιιιΐίδ ΙΠΜ··· εοριιΐβΐιιρ,

;;ϊίκ:; ι·1 ιιη,ια. Ηοε :ιΐ!ΐι·ιιι, εχ ι/ιιη, εΐ ρβΐ φΐΐΐη Οΐΐηΐ

ϊΐΐιιιΐ ;ΐ])π·ΐι: ϋβεΙβΓανίΐ , α ΡαίΓο ρΓοεεϋϋΓβ Ρίΐίυιυ :

Ιυηι εχΐϋΓηπιιη Γεπιηι (ΙίκρηΓοηι ειιηκίβηι Ο88β 3(1-

!ΐ·Ίι·:ι)Γι1ί ςιιηίΐηηι Γ31ΪΟΠ6 ηιοη$ΐΓ3νΊΐ, <·πιη ίΐ,ι Μ·Ι·Ϊ-

!·- ιΐ : /ν/ φιβηι οιηηία , υ( εΐ ΡαΐΓβηι 6δ86, εΐ αϊ) βο

Ρίΐϊιιηι υηίςεηίΐιιηι Οοηι'ιηυιη ρΓΟίΙπεΙιιηι ϊηΐεΐΐίςίΐδ.

(}ιια! ευιη Λρο8ΐο!ιΐ5 οχ βηηοΐί 8ρΊΓΪΙιΐ8 ηΙΙΐΛΐιι ρΓο-

πιιηΙϊαΓβΙ, ηοϋβδββ ηοη ΙιαΙ)υίΙ Ν,ΙΙΙΙ ιί 8ρίπΐιι$

ηιειιΐίοηβηι ΓαεβΓβ : ηιιθ(Ι ηοη δίε αοοίρίοπιΐιπη ε$ΐ,

ΐ)ΐΐ36ί ΓΪϋν'ί·;» ίΐΐι· ειιηι ΡβίΓβ Ρίΐίοφίο ςΙοπηΒ ηοη

$ϊΐ ρηι·ΐίοερ$, 3υΐ ψιοϋ ίη εοπκη οπίίηειη Γβϋί^εη-

<Ι|Ι8 β!(, ι|'.ι:ι· 3 ΡίΙΪΟ |ι;·(ΐ(·ι (·;\1 ι ιϊί ·πιι[ιι|·. ΥβΠΙιη

83ΙΪ8 ίΐΐυιΐ ΐ'Γ.ιΐ , ΐ[υ Μ! ίη (Ιι·ηιί8δίηΐ3 ΊΙΙ;ι Γκίοί ρτο-

Γβδδϊοιιε οιιιη Ροίπβ ΓΊΙίοφ^ιβ ιιιιηιβΓηΙϋΒ ΓιιεΓίΐ, Ιιϊβ

νεΓίιίδ : ΚΜΐίβί ύαρίίζαΐί ίη ηοηιΐηε Ραίι-ϊί, ει Ρϊ-

Ιϋ, <·ι Κ;·ίι·ίΐιιχ βαηαϊ'. Οιιηι ίι;Ίΐιπ· Δροδίοΐυδ, νεί

ροΐΐιιβ δρίπΐιιβ δβηείυδ ρβΓ Αροβίοΐιιιη ΙΩΦΙΟΓΟΙΙΙΓ,

ηίΐιΐΐ βδΐ (Ιο ϊρδο ροΓβρίευε (Ιεείαι-αίιιιη. δίφΐίιΐβιη

'κϋΐ,Ι οΐΐδειιη ίΐΐίιΐδ εΓ3ΐ εο^ηίΐϊο, ηεε ιΐ.· ε» .ΙϋΐΙ;ι·ί

ι1:ι1ιίΐ3ΐ)3ηΐ. Οιιιπν ίη βΐίιιιΐ ιειηριΐδ ΓΟίεΐ'νβΙιηΐιΐΓ, ηβ

5ρΪΓΪ(ιΐδ δ3ηεΐυϋ δΐιπ 56 ρΓ.ΐΒΐϋιίαΐΐοιιε οοηκικϋκίατεΐ.

ΐ):ΐ;|ΐρι: Αροδίοΐιΐϋ 83ηοΐο δρίπ'ΐιι ίηιρυΐδίΐδ. υΐί ϋί-

χΊιηιιβ, <Ιε ΡΜΙΤ 1'Ίΐί,ι,πΐί· Ιοειιΐυδ εβί, ιιΐ βχ βο β»-

ι Πι^ιιιΐι !.ι Τηηίΐ38 ΙΙΙΙΪΜΊΙΙ ί·Ιπι·, ιιιι:!· 61 δβΐηρεΓ βΧ-

ϊϊϊΐίΐ , Ιΐοε 1Ι:ιι|ΐι;ιηι βΧδίϊΙβΓΓ. (Ιοπιίΐ. Νβφΐβ Υ6ΓΟ

ιηίΓ.ΐΓί (Ιευεδ, ευπι ίΐίικί 3ΐκ1ί8 : Ι'ηιΐ! ϋειιχ, «χ ηαα

οαιιήα,βΐ ηηιι$ ΟοηιίηΗΐ,ρεπ]ΐΐί»ι οιηιιία.Οιιηι εηίιη

ΚίΓηΐΜΐ Οοιηϊιπιηι 3ρρβ11ηΐ, ηοη ευιηίίβηι ιιηβ Οευιη

«:8*6 ηη^ίΐνίΐ Λρηδίοΐιΐδ ; δίπιιΙίΙεΓ φΐοϋ «Ιΐχίΐ : ΙΙιιιι$

ρετ ι/ιιι·,:! οιηηία, επιηιίεηι Οοιιηι βε Οοιηί-

Οοιιιίηιΐδ είΠειίδ, βΐ Πβιΐδ ΒΟ Οοιτιϊηιΐδ βδδβ οηβ-

ϋεηύιΐδ εδί ; ηεςιιε φΐΐίΐηυηιη εδί ίη Ιιίδ, φιχ ηοΐιίβ

3 0»!0 ρβΐ' 3ρθδ1θΙθδ Ν;Ι] η ΙιΓί ΐί'ΐ ιιιι:.1ί.ι|:ι δΐΐηΐ, ίΐίδ-

ετβρηηδ βε (Ιίνεΐ'δίπιι. 8(,-ϋ ηίηιίΐ'ΐιηι Αηοιηθ3ΐι$

923 '"° 01ιηι 811'5 ΓκΙί(.·ΐ:ι νεπϊΐηιίδ νίβ, η<1 εΓΓοπιιη

(ΙίνβΓίίειιΙα ΐΓ3(!ικΊιΐδ Γδΐ , ρει·ρεΓ3ΐιΐφ!ο (Ιίνίικίδ

δοηΙεηΙΪ3δ ίιιΐβΐίοχιΐ. 1(3 (Ιοίιιοερ1; ηά (]ί$ρΐ)(.ι(ΐοιιεδ,

νοοιιΙθΓυηκ]υο άίδεερίαΐΐοηεβ 3ΐιίηιο βε ηιειιΐβ ϊδΐί

<:»ηνεΓ8Ϊ, 3 νβΓΪΙΛίβ Γ63ΪΙί61ΐΐ£8, ΓΙΓ'Ι'^ΙΙ'ΙΙΙ.·. οχεΜε-

ΓΙΙΠί. Οι:ί 61 !·\,·:!Γ.·ι Μΐ'.ιϋ: Ι|Ιϋ6Ι11 Ι))«1ΙΐίΙ)Ι1δ δΐΐϊδ 3(1-

ιιιίιίεΓε νοίιιοτίηΐ, αϊ) υιι:ΐφΐ:κ|ΐΐ6 ρΓορίϋΐιοιΙιπη ιΐί-

> !οϋι· ΓεΓυΙΙεηίατ. Νιΐδ(μΐ3ΐη ειιίιιι υιιί(.·υ8 Π ·ί Γί-

1 Μ.ιΐΐΐι. χχνιιι, 19. » Ρ. ό Μ. ' ϋ^Γ. Πϊ-ήρ.

θ:ίας, έτράπησαν, κακώς τάς θεού ζήσεις έπινενοη-

χότες. Κα\ λοιπόν είς διαλογισμούς καΙ είς διαλογάς

λέξεων παρεκτρέψαντίς τδν νουν, άπ;πήδησαν της

αληθείας, κα\ έξέπεσον των επουρανίων. Πδσα γαρ

Ί.".;: ελέγξει αυτούς, εάν Οέλωαι τδν έαντών νουν

δούναι είς φωτισμδν του Ευαγγελίου. Οϋοαμοΰ γαρ 6

Μονογενής λέγει, καίτοι γε εν σαοχΐ παραγενόμενος,

ότι Ό κτίσας με Πατήρ άπέσταλχέ ;.·-:· οΰοΐ ό

Σωτήρ ' που εν τφ ΕύαγγελίΜ διελέχΟη , ού& ίν

Παλαιοί Διαβήκτ), δτι "Εκτισα ύμΐν τον Υί'νν, ά/λ',

Ό Παΐΐ'ιρ /<β άχέστ&ιΛβ· κα\, Έχ του Πατρύς

χ(ά ήχυ · κα\ , Ό ώ>· είς τύγ κύΑχο*
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του Πατρός

χα) ββός· ϊ}ν ό Λο')-ος. Κα>. πολλά εστί κερ\ της

ημών σωτηρίας κατανοήσαι, κα\ μη συναρπάζεσϋαι

άπδ της του διαβόλου τούτου κυβευτικής διδασκαλίας.

Ό γαρ διάβολος, βουΧόμενος άπολέσαι·τδ των ανθρώ

πων γένος, φθονώ κατεχόμενος πρδς τήν του ανθρώ

που δόξαν, μηχανας έπενόησε διαφόρους· τδ πρώτον

μεν δια της αγνοίας, τδ δεύτερον δε δια της είδωλο-

λατρείας, άλλοτε δε δια κακοτροπίας, νυν'ι δε είσ-

Οστε{Χ>ν δια της πλάνης καΐ απάτης των αΙρέσεων ·

ίνα πανταχόθεν καταστρέψη τδν δνΟρωπον άπδ των

επουρανίων.

ΙΊ ΐΜΐιΐϊΐι ϊ^ιιοι·:ιιιΙί;υ , Ιιιιιι )<1ο1θΐ31πχ, ροδί 1ι;θθ

Ο:ΐ11ί(1ί1.11ίδ 01 ΟΓΓΟΓΪδ, Ιΐΐ φΜιΜΙΙΙφΙΟ ΜΐίΟΠΟ ρθ5δθΙ ΙίΟΙΙΜΙΙΟΙ» 6 002ΐθ (1(·]ί(.'(ΤΟΙ.

χαΐ, Ό Αύγας »}*· χρ/ις π»*· θεόν, \ Γιιΐδ, βΐϊίΐιη ρηβΐ αδδΐιηιρίηιη Ιιοιιιίιιίδ οαπιοηι, ϊι.ι

Ιοαιίιΐδ 081 : ΟιιΊ ΟΓοηνϊΐ ιηο ΡηΙβΓ ηιίδίΐ ιηο ; ηοφίο

αιιΐ Ίη Ενβη^οΐίο, βιιΐ ίη Υβίορβ Τοδίβιηοηΐο Ρ»ΙΟΓ

ιιηφίιιπι 3(1 πιπί ηκπίιιιη (]ίδδ6ΐΊΐίΙ : Οοβνί νοοίδ

Ρίΐΐιιιη ; 80(1, Μήίΐ ηιε Ραίοτ ' ; βΐ : Εχίνί β Γαΐτβ, (Ι

ναάο* ; Ίΐβιη : βκί αϊ ίη «Ι'ΗΜ Γαΐτί» * ; οι : \'€τΙ>ηιη

«ταΐ αραά Οαιηι , α Ωαα βται ν'ίτίιηηι *. ΙιιΠηΐι»

8ΐιιιΐ, ΐ|ΐι;ι· ιΙι·, δ3ΐυ(ίδ ηοδίΓΧ ιη^δΙεΓΠδ ιιιιίιηο οοη-

οΐρί ροδβυηΐ . ιιο ηοδ ιΠ;ι!>οΗ ίδΐιυδ ρΓΧ&Ιϊ^ί:ιπιιη

ΛΠΊ(ί(·ϋ<μΐϋ |ΐΐΐΊΐ:ι (1οοΙηπ3 ρίΓΟίιηνοιιϊπΙ. Οπίρικ;

(1ΐ3ΐ)οΙα5 ρβηΙβηιΙΊ £οηβΓΪ8 Ιιιιιιιαηί οιιρ'κΙιΐ8, Γ]ΙΙΗ-

(1<·ιικμιι· £ΐθΠ3β ίιινϊιΙπίΛ Υ3ΓΪ38 :κΙ:ηον;,1 ιιΐ3(·|ιίικΐ8,

ιιηρΓθ1)ίΐ3ΐίδ : Ιιοο ΥΟΓΟ ιΐβίηοβρδ ΐοιηροι-ο

Γ. Ποια ουν ισχύσει ο νους της ημών μετρκίτητος

ειπείν πρδς σε, ώ Ανόμοιε ! Καλώς γαρ Ανόμοιος '

τυγχάνεις, ο κα\ άπδ των ανθρώπων τους τρόπους

και τήν δ'άνοιαν παρεκτρέψας των τήν σύνεσιν του

θβοΰ χεχτημένων, καΙ τήν πίστιν εχόντων της αλη

θείας. Ου γαρ εϊς άγαβδν προκόψας ανόμοιος γέγονας

άνβρώποις, άλλ' εκ της όδοΰ της αληθείας παρεκ-

κλ'νας , ανόμοιος έγένου των υιών της του θεοΰ

Εκκλησίας, πρόφασιν λαβών τδν Τί!>ν του θεοΰ τδν

χατά τδν αυτού Πατέρα δντα, καΐ άνόμοιον ΠατρΧ

λέγων, συ ανόμοιος γέγονας , κληρωθείς τοϋτο τδ

Βνομα, μηχέτι όμοιος υπάρχων των εν θεώ σωζό

μενων.

ηιΐ3β

"Ινα δε μη περί τάς αυτού ζητήσεις κατατριβό-

μ:νος αναλίσκω χρόνον, άφ' ων λέξϊων αύτδς ϋφ- Ιοιιιρυ^ οοηΙΟΓΗΠΐ,

ηγήσατο,διαλεκτικώς γράφων τισΐ, φέρε τάκατ' αύτδν ηπηηιιΐΐίκ ηΗ ηιιη«

διελέγξωμεν. "Εδοξε γαρ διαλεκτικήν τίνα ύποφαίνειν

πλάνην 4ν αύτώ τφ αυτού συντάγματι, τφ ούδ' Ενα λό-

γονίχοντιπ£στεω;τήςάφελεστάτηςκα\άκεραιοτάτης,

χα'ι εν Πνεϋματι άγίω κα\ πράω κεκοσμημένης.'Όλον

δε διόλου τδ δοκούν αυτού πονημάτιον τδ εις ημάς έλ-

θδν εν προκοις κατέταξα, ίνα άπ' αυτού ποιησώμεθα

πρδς αύ-.ον τήν λοιπήν άνατροττήν της διαλέξεως.

|Μτν«ΓιΙ, ΛδθΓΐΙκ;ιΐ(1ϋΐιι ριιΐ3\ίιιιιΐ8, «Ι βχ ίρδίυδίιιοί δΐ'πρίίί π/ΙνοΓβϋδ ϋΐυιιι (ΙίδριιΐΛΡΟ , οΐ ο«ηι

Χ. ΟΐΙ.ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΐΙΐ:! ΛΌΓΟ δϋΐΐΐ , Ο ΑπΟΙΠΟΒΟ ,

3<1νθΓ811δ ΙΐΙΙΙΙΙΙ ίϋΐΐιΐ (Ιθ£1113 ΊΐΐςΟπϋ ΠΟΝίΓΪ Ι

13ΐί δυρροΐϋΐΐΐ! ΡΓίΚΟΐΒΓΟ νΟΓΟ ΛηΟΙΙΙΟΟΙΙδ, ΙΐΟΟ 081

ά'ιΐίϊηΐίΐί» , 3ρρβΗ3Π8 : φΐίρρο ηιιϊ αϊ) Ιιοηιϊηίΐιιι»

Οοί 8;ιρί<:ιι[ϊ;ι, νοπκμιο Γκίο ρΓΧίϋΐΊδ, ηιΟΓΪΙχίδ 30

ηιπιΐβ ιΐίϋκίιΐοϋκ. ιΝοιι ί·πΊιη οχ εο φΐοϋ ρΓοςροδδϋδ

ίη νίιΐιιΐο Γοοοπδ , οπείιτοπιπι Ιιοηιϊηυηι (Ιίδβίιηϊΐίδ·

οιιηι 31) νοπ'ΐαΐϊδ νΐβ ϋοίΙοχοΓίδ, :<υ Εο-

ηΐ ίδ ι1ί\·ΓΓ8ΐΐ8 08 Γβοΐυς; οιιηΐφ^ιο Οεΐ

Γϋϊυηι, ιμιί ϊ'.ιΐιι δυο χςιι:ιϋδ Οδΐ, Ρβΐΐ'ίδ ηίΐιϋοιητ-

ηιΐδ ιϋδδίιηΊΙοηι (·880 νοΙιπ^Γι , ΐιιΐο Ίρβο (ΙίδδίιιιΊΙίβ

Γυϊβιί : ο ι Ιιοο ηοηιοη ΙΙΙΒΓΪΙΟ 63 οοηβοοιιΐιιβ , <·ο

ηιιθ(Ι οα;ΙθΓθΓυηι φΐϊ ύίνίηβ ορό δαίιιίοιιι οΐιΐίηοιιΐ,

δίιηίΐϊδ 0880 ϋοδϋκΐί.

Υβπιηι ηβ πι ρβΓ8θΐ|ΐιοιΐ(Ιίδ ΊΙΙΐιΐδ φΐ.Έ8ΐϊοηίΙ)ϋ)Γ

οχ ίρδίυδίιιοί νβΓΐ)Ίδ, φΐχ ίη·

ηοηηυΐϋδ 3(1

ΊΙΙυιη οοηίιιίαηϋυιη 3^§Γβ(Γΐ3ΐη>ΐΓ. Εΐοηϊηι ϊΐΐο ίιι

ορορο, υΐιϋο Ιιαίο οχοίτρίΛ βιιηΐ, ^ΐίραΐΗΐίοηβιη

ιμιιιιιΐιΐίΐιιι οπΌΓΐδ ρΙοη3ηι Ϊ!ΐ8ΐΊΐυΊ(; ιιβο ϊη οο Ιίΐιιιι

νβΐ ιηΊηΊπο νοχ βδΐ , φΐ56 οιιηι ΊιιΙοζΓΛ $ΊιιιρϋοΊηιΐ6

Ιΐιΐο, 924 φ|ίιηι 83ΐιοΐιΐ8 30 ηιβηβιιοΐιΐδ ίΐΐο 8ρΐπ-

Ιΐΐδ ΟΓ(1ίη3νϊΙ, Οθ!ΐ33ΓΟΓ6 νί(Ιθ3ΐΙΙΓ. δθϋ ρΓΪΙΠΟ Ιθ€Ο

1ιιοιιΙ)Γ3ΐίιιηουΐ3ΐη ΊΙΙϊιΐδ, ηυ»: 3(1 ιηαηιΐδ ηθδΐΐ'38

Κάί ίστι τόδε τύ συτταγμάτιον του Άνο/<ο/ου

Άετίου.

8ϋηαίΙ»τ Αβίίί Αηο:ηα:ί ορνιαιίνιη.

ΙΑ'. Επειδή εν χαιρφ (89) του έπενεχΟέντος ήμϊν XI. Οηοηϊηιιι ρ«Γδ(·πιΐΊοιΓΐδ ΐΐϋιΐδ Ιοιιιροιι·

διωγμού υπό των χρονιτών, τίνες των προειρη μένων, β ΟΟΙΙΙΓ» ηοδ ΙΙΊΙΦΟΓΛΠΪ <|ΐπ<Ι:ΐιη Ιιοιηϊιιοδ βχ<·ίΙί«Γΐιιιΐ,

βφετερισάμενοι μετά κα\ άλλων πολλών πονημάτιον ιιοηιιυΐΐΐ οχ Πδ ίμιοδ ιΐίχίιηιΐϋ, ίιιΙεΓ αΐΐ» »ιιι!ΐ»,

σ-ουδασβϊν ήμϊν ιδιαζόντως περ\ άγεννήτου θίοϋ

χαν γεννητοΰ, παρενΟήκαις τε και άφαιρέσεσι δια-

ες έξέδωκαν , τήν άχόλουΟον άμείψαντες

ι. ΧΜ, 40. * λ.)3ΐι. χνι, 28. ' ^κιη. ι, 1-Η.

(89) ΈΛειδί) έ*· καιρφ τον ίπενεγΟέττος. Εχ

!Ι<Μ: Αοΐίί οροδοιιΐο νβπ8»ίιηιιηι βδδο ϊβηΐΐβδ, ηιιοιΐ

(Ιβ ΓΙΙΙ'ΓΙΙΙ 5θΟΓ3|Οϊ , δΟΖΟΙΙΙ- 01 ρ3Ιΐ!θ 31110 ΚρΊρΙΐίΙ-

ιιιιΐδ ηοδΙοΓ 3δδονοΓ3ο»1 , ηοιιιρο δορΙΓίδΓιοΊδ 3Γ8»·

Ιϋδ οΐ θ3νΊΙΐ3ΐϊοηΊΙιιΐδ ΓΓΟΙ ηηι Αοΐίιιιη Γιιοιιηι νοπ-

1-ιΐΊ Γοοΐδδο. 56(1 ΟΟΓ χρονίτας νοοίΐ οοδ η (ΐ«ΊΙ)υδ

»Ι:ιη>η:ιΙιΐ8 ββΐ, ηΐηιΐιιιηι Απβηοβ ϊρδθδ? Ερ'ιρ!ΐ3ΐι'ιιΐ8

(|ΐιϊιΙοιη Ίη Κ(!δ|>οηδΊοιιο , ιΐιιιη χρονι-ών νοοιιυιιΐυηι

Ίιι ίρβοδ ΓθΙοπ|ΐιβΙ Λιιοιηοεοδ , 3ίΐ(|υι: Ο3ΐ1ιυ1ϊθ3ΐιι

ορυδοιιΐιιιη ηκοιΚΙαιη ρπνπΓιηι 3 ηοΐιίδ ο1ιιοιώι·;ιΐιιην

(Ιο ϊη^οιπίο Ποο 3ο βι-ιιίΐο δΐιΐΐ'ίρίοιιΐοδ, ρίοΐ'ίδηικϊ

βιΐιϋιϊδ, 3ΐιΙ (1ί·ιι·ηοΙί8, ίιιΐοι·ρι>1αΐιιιη 30 (1ορΓ3νηΐυιι>

ίυ'κΙ.Η.

τας «(1νϋΓ83Γίθδ δΐιθί> Αοΐίιΐδ ίρροΐΐανοπΐ, ηιιοιΐ ίΐΐο-

πιηι Ιϊιΐβδ ηον3 οδβοί »ο ιιιιρβΜ. Ποο ιιίΓυιη ιη-

ΐοΐίοχοπΐ Αοΐ'ιιΐδ , ιιοη Γαοϋο ιΐΐοΐιι ο»1. Αη ροΐιιιβ

χρονίτας ιΐίχίΐ , Ιιοο οκΐ ΐοηιηοΓ3Γίοδ , ηιιιιιιιιοφίθ

δΙ;ι1)ίΙΡδ, ιιβηηο Ίη «ιΐδοορία Γκίο οοηδίίηίοβ, φΐι :κΙ

Ίιηροπιίοπδ ηιιΐιιπι οΐ ^ν:ιΐΊ;ιιΐ) 8080 3β θΓθ(!ιιΓιΐ:ιΙ('ηι

8ΐκιιη 3θΐ·οιιιιηοΊ3Γοηΐ? ΟιφίδίηοιΙΊ Αοβοιιΐδ , Κιιϋο-

30 Οϋ;ΐοι·ί Γικτιιιιΐ, «μιϊ Λοίίυηι, οιιί Ιΐ3(·ΐ(·ηιΐ8
XI II 8 | «'*. *- «Λ,*»* Ι Ι Ι1·ν.·"·«»( *^«·« - -^-- Ι ----- -

Γανοπηΐ ιηοΐη Ίιιι|)θΓ3ΐοΠ8 (Ι:ιιιιη:ιπιηΙ. »3ΐιο προσ-
111 ιρβοδ ΓΒΐ«ΐΓΐ|ΐι«;ι ηιιιιιιι«:υ» , <·ι·.'|«>- *...»..^. ........ ιατωαιι*! "· ι ·,ηηι·Ί·ιΐιιι· ίΐΐο

Εοοίοβίβιη ΙοηιροΓΒίοιη (ΙΊοΊ ηοη ροίδο, (|ΐ.οιΙ 3,1) κα-ρος, ΚΜΜΓΙΙ/Η. ΜΜΐΙι. ΧΜΙ. ϊ Ι. . ( Ρ^ ι·» "<·

»;ΙθΓηο Γαοπΐ, ιΐ3 νί^ΐυι- αςςερίβϋΚ, -μι^ί χρβνϊ- (ΐιιι «υβα-ρίο Οοι να·1» ιη ρρι·«οαιΙίυ«6 ϋοδα^α.
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«ΙίϋβΓίιηΙ, ρ€Γΐϋΐ·1ι;ιΐη ΙηβιιρεΓ οηΓίΗΪϋ βεπβ ; ηΐιΐυβ Α άγωγήν · ή"λθε δε μετά ταύτα αΰτδ εις ήμ3ς·, τινδς

'ιΐίικί ΐϋειιι ρθ8ΐ£3 1ίΙΙ(τ:ιπιιιι φΐί<1;ιιιι ηιΐ ηοβ δία-

(Ιϊυ.-Ηΐ» ίΐΐίιιΐίΐ , ηεεεδδε 1ι.ιΙιιιϊ, υΐροίε ί1Ηιι$ ;ΠΚ·ΙΟΓ,

πχειιδίΐιηη αε τεριΐΓ^ΐυιη οριι» ΪΗΙΙΙΙ! 3(1 το$ ηιϊΐ-

ΐβΓβ, ί|ΐιϊπιηφΐΐ! ρίεΐ3ΐίδ ίΐΐΗΙεΙχ ιιΐ,πιιχφκ: δεχυβ

ία ίηΐϋΙΠ^ιΐίκ, η'ιΐιίΐ ηοη ϊιι 60 ε\ Χ;ΗΤ;ΙΠΙΜΙ

ς(·πιι:ιιιυ 6888 *(·ηκιι ρπιΐιΐιιιη. ('.ιφίί

(|αϊ(1βιη ρι·:ΐ'8ίι1ί<> βοβ οιηηοδ, ςαί οοιιΐπκΐίοβπ; νο-

Ιιιοπηΐ, ρ:ηιπ·> φΐΠιιΐ8(1:ιιιι υΓενίΐεΓ οΐ^εοΐίδ , ρΓΟ-

1ιίΙ·Βϊβ ροΐεπίίδ, ηε ιΐι: ίΐ)£εηίΐο 1Η·υ «<: @εηίΐο χιτ-

ιηοιιοιη πηρυΊβηΙεΓ ίηδίίΐυαηΐ, :κ· (6ΐηροΓαΓίυ$ ϋΐοϋ

πι ρπιηίδ, (]υο$ αΐΐΐβί. ΡΟΓΓΟ Ιιβηε ύίδρυΐιιΐίοηεηι

ϊιι εαρίΐΐ νιτκιιιιιη ιιι ηιοιίιιιυ ίΐ3 (1Ί^ε8$ίιηυ8, ιιι εΐ

των σπουδαίων ήμϊν αυτό προσχεκομικίτοί · ήναγ-

χάίίθην οία πατήρ αύθις διακαθάρας έχπέμψαι ϊιμϊν

τ6 σύγγραμμα, ω πάντες εΰιεδεϊί άθληταί τε χα\

αθλήτρια:, 8πως αν είδίναι ίχοιτε, χατ' Ενν,ιαν των

αγίων Γραφών είρήσθα·. ημών τ?> λίγιον δί' ο\>

πάντα δνθρω-ον άντιλέγειν ύμϊν έπιχειροΰντα περί

άγεννήτου θεοΰ κα\ γεννητοΰ παύειν άναισχυντείν

συντίμοις έπιφοραΐς δυνήσετθε · πάντων δε μάλιστα

τους προειρημένους, εν εΓδει των στιχηρών έπ' άπό-

ρησιν άπορήσεως, χα\ λϋσιν λύσεως, 6ώ τδ εύπερί-

δρακτον χα\ σαφές των επιχειρημάτων, ποιησάμενος

την αρχήν περ\ άγεννήτου θεοΰ.

ο1>]ΐΜ·ΐίοιιΐ!8 :ι1κιχ εχ :ι1ϋ.·ί, εΐ ηυχβΐίοιιυηι (1ί8$υΙιιΙίοηβ3 ηβΓΐο·εηιυ$ : ςαο βΐ 9(1 ΓοιιιρπΊιοηΊοιίίΙιιπι

ΙϊοίΙίοΓ^ βΐ ρΙαηϊοΓ» , ιιιιίΐιιΐϋ υΐίιιιιη·, ΒΓ^αηιβηΙα νοΜβ βωβοί. Αϋ ίηςεηιΐο νεΓο Οεο (Ιΐβριιίαικίί ΐπϊ-

ΐίαπι Γεεϊιηαβ.

1. δι ίηςειυΐιιβ Οβϋί, ςιιοιΐ ^εηίΐιιιη εβί, Γβοεί'ε Β Α'. Εί δυνατόν εστί τφ άγεννήτψ Ηεω τδ γεννητδν

ϊιΐξβηίΐυιη ροΐεδί, κί<ιυΐ(1ειη 8ΐι1>8ΐ3ΐιΐί3 οιηηίβ ίη-

§εηίΐ3 εδί, ηευΐΓ3, ςυο(1 3ϋ ι·:ιιη εοηϋίΐίοηειη 3ΐιί-

ιιεί, ηιιΐϋιΐϋ υΐ ιίοιιιίιιαίιιί δΐιΐΐδϊΐ, ;ι!ι ηΐΐι,τα άίβεΐ'β-

ρ:ι1)ίΐ. ΟΜΪΙΚΙΙΙΙ ί^ίΐαπ <1ίοί ροΐεδί ηιιιΙ;ιπ ςυίϋειη

ηΐΙΟΓίΐηι , ;ιΙΐί.τηηι ηιιιΐιιΐΐ, πιιη εχ ηιιΐΐιι 8ΐι1^εεΐ3

ιη:ιΐοπ;ι φΐί(1φΐ;ιιιι 1>ο<> ρπχΙυΐ'ΕΓΟ ιηίηίηιε ρεΓ-

ιηίΙΐηηΙ?

II. δί ίηςεη'ιΐυδ Οεαδ ε3ΐι$3 εδί οηιηί ρΓχβΙβη-

ΙΪΟΓ, ('Γίι εΐίιιιιι βεηεΓβΓιοηε ΐρδ3 ρι·Χ3ΐ3ηΐίοΓ : δί,

ϊηΐ|ΐΐ3ΐιι , <·;ιιΐΜί> οιιιπίΐιιΐϋ ίΐιιίεπ.ΊΙίι , §εηεΓ3ΐίοηί

ίΐίιΐι-ηι αιιίεεείΐεΐ. Νεςιιε ειιίιη :ηιΐ ;ι!ι βΐΐεηβ η;ι·

ΙιΐΓ3 , ιιι εδδεί, 3(:ι·(·ρϊι, ;πιΐ ίΐίικί ίρδ6 δίΐ'ϊ εοη-

Ιιιΐίΐ.

925 '"· ·';ιιη νεΓΟ< 5' 'Ρ$β 8'^'> ιι( ('8!>°'. ηιίηϊιΐιε

εοηΐυϋΐ, ηοη ρι-ορίιτ ιιΙΐΛΐιι ιΐ31υΓΧ ίηιοεείΐΐίΐβίεηι, <

βεά (]ΐιοι1 π:«ιΐ83 δίι οιππΊ δΐιροΐ'ίοΓ, ((1118 δυ1)δίδΐ£η-

ΐβιιι ΐι.ΊΐιΐΓ3ΐιι ιιΐ) 63 ςυχ δΐιΐΐδίδίεηΐεπι ρΓθ<1υχεπΐ,

ηίΐιίΐ ίη 8υ1)8ΐ3ηιϊα (ΙΐδεΓΪπιίηϊί ΙιίΐυεΓΟ Γ;ιΐίΊιΐΐιΐΓ,

ειιιη β]ιΐ8Π)θ(1ϊ δυϋδϊβίεηΐία £εη6Γ3ΐίοηβηι οοιηβπι

IV. δι ριτροΐιιο 30 δΐηε ιιΐΐο Γιηβ Οευβ ίη ϊη

ιιϊΐα ιι;ιΐιΐΓ:ι ρεΓ8Ϊ8ΐΊΐ, βε $ί £εη'ιΐ3 8θ1κ>1ε$ κίιιο ιιΐΐο

Γιηε £εΐιίΐ3 εβί, ρρβν» ί!Ι;ι άε ΙιοιποοιΐδΊο 61 Ιιοιηαε-

ουκίο βεηΐεηΐϊα ρι·οΙ1Ί^3ΐ)ϊΐιΐΓ. €ιιιη ϊΐίικί ΐπίεπηι

ΐη ιιΐι·ϊιΐδΐ|ΐι<! ικιΐιΐΓ.Ό ι1ί^ΐ)Ί[;ιΐο ΠΜίκιηοαΙ, ιιΐ, (|υο(1

;Μ! ϋΐιΙ·8ΐ;ιιιΐΐ:ιιη βΐΐίηεΐ, εοιηραΓβπ ϊηΙεΓ ΒΟ ηε-

άγέννητον ποιήσαι, ει πάσα ουσία έστ\ν άγέννητος,

ούοοποτέρα διοίσει της άλλης χατά τδ άδέσποτον.

Πώς ουν αν τις φαίη την μεν μεταβάλλεσθαι , την

δε μεταβάλλειν, ούχ επιτρεπόντων τψ θεώ

έχ μη υποκείμενης Ολης ; *

Β'. Εί πάσης αίτιας κρείττων υπάρχει ό άγέννητος

θεδς, δια τούτο καΐ γενέσεως κρείττων αν είη· ει οϊ

κρείττων έστ\ πάσης αιτίας, δηλονότι κα\ γενέσεως.

Οδτε γαρ παρ' ετέρας φύσεως εΓληφε τδ είναι, ο&τ»

αΰτδς έαυτ<7) τδ είναι παρέσχεν.

Γ'. Εί δε αΰτδς έαυτώ τδ είναι μη παρέσχεν, ου

διϊ τδ ασθενές της φύσεως, αλλά δια τδ ύπερβεβηκέ-

ναι πδσαν αίτίαν πόβεν 5ν τις την ύποστάσαν πρδς

την ύποστήσασαν φύσιν τδ άπαράλλαχτον εις οϋσίαν

ίχειν συγχωρήσειε , ου προΐεμένης ι της τοιαύτης

υποστάσεως γένεσιν ;

Δ'. ΕΙ άτελευτήτως ό θεδς διαμένει εν άγεννήτω

φύσει, χα\ άτελευτήτως τδ γέννημα γέννημα εστίν,

ή του ομοουσίου κα\ του όμοιουσίου χαχοδοξία πβρ-

εισφθαρήσεται. "Ισταται δε τδ εν ουσία άσύγχριτον

έκατέρας φύσεως άξιώματι.

V, δί ίηεειιϊΐιΐδ κιι1ΐ8ΐ;ιιιΐΪΛ Οειίδ ε$1, <|ΐιοι1 £6-

ιΓιΐιιιη εδί ηοη (ΙίβίΓβεΐίοηε ([ΐιαιίαπι δυο8ΐ3ΐιΐίχ §ε-

ιιίΐιιιη ε&Ι, δε(1 ;ι!) δΐιΙ>δΐ3ΐιΓΐ3, 3 Φ.Ι.Ί ρΓοϋυείυιη

(:κΐ, ιιι;ιιι;ινίι. Ουίρρε οηΐιΐιίοιιι 8υ1>8ΐαηΐί3ηι ςεηίίαιη

ΜΙΙΠΙ! ει ίηββηίΐβιη εδδε, ηυΐΐβ ευιη ρίοΐβΐβ εοη]ΐιη-

ΓΐΛ Γ31ΪΟ |ΐ:ΐ(ί(ΙΙΓ.

VI. δί βηιΐΐιιιη εβί ϋΐιιιΐ Ίρκπιιι, ηιιού εδί ίηςεηί-

ΐυηι, (]υί(1 (·ιί:ιιιι ρΓοηίΙ>6ΐ, φΐοϋ μεηίιιιιη εδί, ίιι^εηί-

ΐιπη ίυίδδε? δίφαίϋειη η3ΐιΐΓ3 οηιηίβ 8<1 Μ , ςικχΐ

δί1)ί ε8ΐ, ιικίξίδ ςυαηι ;κΙ ίΐΐίϋίπιηι ρεπε-

Ε'. Εί άγέννητος εστίν 6 θεδς την ούσίαν, οϋχ

υ ουσίας διαστάσει τδ γεννητδν έγεννήθη, άλλ' εξ ου

σίας Οποστησάσης αυτέ. Την γαρ αυτήν ούσίαν χα\

γεννητήν είναι χα'ι άγέννητον ούδε\ς λόγος ευσεβής

επιτρέπει.

ζ". Εί τδ άγέννητον έγεννήθη, τί κωλύει τδ γεν

νητδν άγέννητον γεγονέναι ; Μάλλον γαρ του άνοι-

χείου επί τδ αυτής οίκεΐον επείγεται πασά φύσις.

VII. δί ΐηΐιΐϋ ηοη 681 ίηςεηίΐιΐδ Οευδ, ηίΐιίΐ οΐ

ο1)8ΐϋΙ, ςιιοιηίηυδ

Ζ'. Εί μη όλος ό θεδς άγέννητος εστίν, ουδέν χω-

λύει τδ γεγεννηκέναι ούσιωίώς. Εϊ δε ό'λος εστίν

προσιεμίνης.
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άγέννητος, οΰχ ουσιωδώς είς γενεών διέστη, εξουσία Α ηι»πΐ. δΐη Ιοίιΐϊ ίιι^οηίΐιικ βδΐ, ηοη εδί δεεηηάυιη

δΐι1>δ(3ΐιΐί3ΐιι 8εηεΓ3Γιοηε ϋΐϊΐΜοΐιΐδ, βεό οχ δΐιυ-·

8ΐ3ΐιΙΪ3 8ΐΐ3 £οηίΐ3ΐιι ίΙΐ3ΐιι 3 88 8θ1>οΙειη ρπκΐιιχίι.

VIII. δί ίιιυειιίΐυ» Οευδ Ιοίιΐί 881 {βηίΙαΓι νί ρηβ-

ϋίΐιΐδ , (μιοιΐ 8εηίΐηιη εδί δβευηοΊιηι βυοβϋηΐϊαιιι,

ηοη εδί βοηίΐιιιη, ευιη ιοίί ίΐΐϊιι» ΒΐιυβΙηιιΓιχ ιιοη ιιΐ

ββηεΓ<!ΐιιι·, βεϋ ιιΐ £ΐΊΗ.Ίτΐ, ίηδίΐυηι δίΐ ·

IX. Ο,ιιοϋ β! ΐη Βΐΐοηι ΓΟΓΠΙΒΙΙΙ εοιηηιιιΐβΐβ Οεΐ

8ΐι!>8ΐ3ηΙϊ3 δοϋοΐεβ (ΙίείΙιΐΓ, ηοη επί ίΠβ ΐρβα Οεί

δΐιϋδίηηΐία ιηυίαιΐοηΐβ εχρει·» , ευιη ρΐΌρήα Γϋϋ

εοηύίΐίο ηιυΐπΐίοηο οοηβΐίΐιιΐΒ »ίι.

Χ. Οϋοιΐ δί άΊνίηβ βϋθδΐ3ηΐί3 ιηυΐ»ΐϊοηϊ8 ε&ΐ

οιηιιίί εχρεηβ, εΐ βεηεΓβΐίοηβ δΐιρεποι·, ςιΐΗΐφΐίιΙ

»ά Ρίΐΐιητι ρεπΐηεΐ, δοΐβ ο"ιιηΐ3Χ3ΐ βρροΐΐβΐίοιιε ρρο-

Οΐβοίπηιτ.

ΙΑ'. ΕΙ σπερματιχώς ην εν τφ Αγβννήτψ θεώ τδ Β XI. δί ΐη ΐηββηίΐο Οεο δ«ηίΐ3 δοϋοΐεδ, νείιιΐ δε

ι ύπέστησε τδ γέννημα.

Η'. Εί όλος ίβτ\ γεννητιχδς ί> άγέννητος θεδς,

ούχ ουσιωδώς τδ γεννηθέν έγεννήβη, όλης έχούσης

της ουσίας αυτού τδ γεννίν, άλλ' ου τδ γεννάσθαι.

θ1. ΕΙ δε μετασχηματισθείσα ή ουσία του θεοϋ

γέννημα λέγκαι, ούχ αμετάβλητος ή ουσία αυτού,

ιης μεταβολής εργασαμένης την Υιού Ιδιοποίησιν.

Ι'. Εί δε εΓη χαΐ αμετάβλητος, χα\ γενέσεως χρείτ-

ςων ή ουσία του θεού, τδ χατά τδν Υίδν ϊως ψιλής

ϊτροσηγορίας δμολογηθήσεται.

ηιίιιε (|ΐιθ(];ιιη, εοηΐίηεΙ)3ΐυΓ , ροβΐ ΒεηεΜίΐυηεηι

ι Γε εχΐΓΪηβεειίί Μδδΐιηιρία, εοηΓιϊιηαΟ εοΓΓΟ-

ΓΜΙΊ ίι. ^ιΐ3ΐιιο1»'ειιι ήθη εχ ϊίδ ςυχ ^εηε·

ΓβΓιοηε δΟΓίίΐιΐδ οβί, 8β(1 εχ 926 αδΰίΐΐΐίίδ ΐΐΐίβ

ΙιβΙΐΒΐ Ρίΐίυβ, υΐ ρεΓίεοΐιΐδ 3ΐ>δο1υΐυδ(]υε βίΐ. Νβηι

ιΐιιχειιηςιιε ηβΐιΐΓβΚίεΓ Βεεεδδίοηεηι βϋηιιηιη εβ-

δΐώδίβηΐϊ» 8888 ηοη ροΐε«ΐ ; εδβεΐ εηϊηι δίηιυΐ ΐίίειιι

βι ήβη εδδεί. Νβιη ςυοά βεη'ΐ""» εβί,

γέννημα, μετά την γέννησιν ΙξωΟεν προσλαβών. ως

αν είποι τις, ήνδρώθη. Τέλειος οΰν Ιστιν 6 ΥΙδς,

ούχ εξ ων έγεννήθη, άλλ' εξ ων προσέλαβε. Τα γαρ

συγγενιχώς προσλαμβάνοντα, ώ; εξ εκείνων συν-

εστώτι, τδ του τελείου δνομα διαφόρως προσίεσθαι

πέφυχΐ. · -
ρίιιιιΐ, αίροίε εχ ίΐΐΐδ ΐρδίδ εοηδίΐΐ.ιΐβ, ρεΓΓεοΙΐ ηοηιεη ίίνεΓ^ ςυ3α3ΐη ηΐιοηβ δοΐεηΐ βϋη.αιεΓε.

ΙΒ· Εί τέλειον ίν γέννημα εν άγεννήτω, γέννημα Χ»· δί ρεΓΓεε«3 ίη Ϊη8«ηΐ1ο 6ε,Γ.ΐ3 βοΐ,οΐεδ βηΐ,

ίστι χα\ ούχ εξ ων ό άγέννητος αύτδ έγέννησεν. «ειιίΐ» δοϋοΐβδ εδί ηοη εχ ϋδ, ςι.33 ειιηι βΐ) ιη8εηΐ!ο

ΓεΑτήν γαρ φύσιν Ιν άγεννήτω ουσία οΰχ ενδέχε- «·»ΐ6ηΛ·ΐΡ οοΐίηυίΐ. Ν3η. 86ηΐ18 ηΛΙϋΓ» ιη ιη8οη·ΐ>

ται είναι · τδ γαρ αύτδ είναι τέ εστί, χα\ μη είναι.

Γέννημα γάο άγέννητον ούχ ίστι, χα\ άγέννητον δν

γέννημα ούχ ην, του άνομοίου μέρους έπ\ θεού βλασ- ^ ηοη εδί. 81 ςαο«1 Ϊη8βηί1ϋΐη οδΐ, βεη.Ι.ιιη ηοη Γαιί.

«ρτ,μίας τύπον χαι ΰβριν επέχοντος. Ο'ΐϊρρβ (Ιίδδίηιΐίειη 3ΐΐςϋ«ηι Οβο Ρ3Πεηι 3Γηη8εΓβ,

νη,Α.Λ, ^.-.^ [ Λ Μ,αΐεο-ίεΐίίη (Ιίνίηυηι Νυιηεη βε εοηΐϋΐηείικ δρε-

είεηι ρΓΒϊίερί.

XIII. δι ΐι,βεηΐΐβ ηβΙηΓβ ρπΒϊϋίΐιΐδ Οεαβ οιιιηί-

ροΐεηβ «εηίΐ« ηβΙϋΓβε εοηάίΐίοηειη ΐη βεδε ηοη

»8ηο8είΙ ; Κίΐίϋβ νεΓΟ, 8εη'ιΐ3ηι ηβΐιίΓαπι Ιιβοεηδ,

ο]ιι»ηιοι)ϊ 8β, ςυβΓιβ εδί, ββηοδεΐΐ, ηοηηβ Ιοίβ »Ι3

ι·θ!ΐ5ΐι1)»ΐ3ΐιΐΊ;ιΓΐ5 Γίΐϊο ηιεηαβχ εδί βε ίβΙδΒ, ειιη»

ϊΙιοΓ ΐη8εηΊΐυιη δεβε, 8εηίΐαηι ;ι!ΐι:ι· 38ηοβε3ΐ ?

XIV. δι ίημοηίΐΐ νοχ Οεΐ δϋΙ)δΐ3ΐιΐΪ3ΐη ηιίηϊιηο

δίςηίΐΐεβΐ, βεά ίιιεοηιρ3Γ»1·ΊΙβ ΐΐίικί ηοωεη βΐ) ηυ-

ιηίΐιιίκ ΐηβεηϋβ εχεοβίΐβΐΐίηι βη, Οε«δ ου

ϊ|ΐ*ιιηι ιη^εηίΐί εοιηιηεηΐιιιη ϋδ, ςιιί Γορεπεπηΐ,

Ιί* (ΙεϋϊΐΟΓ εβί, ευω ΐβηΐο ηοηιίιιί

Ο εχοείΐεηΐίβη» ΐη εδδεηΐΐα βυβ ηοη Ιιι»1κ:;«ι.

XV. δι ίη^εηίΐΐ εοηαΊΐΐο Βεο εχΐιϊηδεειιβ

βϋιΐΓ, ««"ι 3θΐη8«ηΙ ει ΐρδΐ, ευί βΙΓιηκΐΐυΓ, βηΐεει-Ι-

Ιιιιιΐ, ευηι ρΓίβδίβηΐίυδ, <ιυ3ΐη ιιβίυΓβ ρ3ΐί;ιΐιιι·, ει

ηηηιεη 3ΐΐΓΪ1>υ3ηΙ.

XVI. δί ίηβεηίΐβ ηβΐϋΓβ 6εηεΓ3ΐίοηί ηιΐηίιηε εε-

<1ίΙ, ηβοεηιιΐδ, π«οι! νοίυπιυδ. δίη 8εηει·3ΐίοηί τειίβΐ,

βοηοΓβΐΊοηίδ Βΐΐεείίοηββ άίνίηκ δΐιυδΙβηΐΐΜ ΡΓΚ-

δΐ;ιΙ)ΐιιιΐ.

XVII. δι βριιίΐβ δουοίεδ ηβΐυρβ οΐι

ΐηιηιυΐαϋίΐΐδ εδί, η»θ(1 ίηυεηίΐϋηι ββΐ,

«|ΐιχ«ΐ3ΐη ίηυηυΐίΐΐΜΐίϋ βδΐ, ηοη 3Γΐ)ίΐΓίο, 3»1 νυίαιι-

ΐ»ΐε €υ]ϋδ(ΐυαιη , δού ίηδΐΐα (|υ3(ΐ3ΐυ δΐιΐδίαϋΐί»:

ιΓι:;πίΙ:ιΐΓ.

ΧΥΙΙϊ δί ίη^ηίΐΐ νοχ &υ!;ι>1»ιιΐί»;ιι εχριιηιίΐ,

ΙΓ. ΕΙ άγεννήτου φύσεως υπάρχων ύ θεδς ό παν-

ιοχράτΐϋ ,, γεννητής φύσεως οΰχ οίδεν έαυτδν, δ δβ

Τίδς, γεννητής γύπως υπάρχων, τούτο γινώσχει

έαυτδν, όπερ έστί' πώς ούχ αν είητδδμοούσιον ψεΰ-

βος, του μεν γινώσχοντος έαυτδν άγέννητον, του δε

γεννητίν ;

ΙΛ'. Εί μη τδ άγέννητον την ύπίστασιν του θεού

παρίστησιν, άλλ' έπινοίας έστ\ν ανθρωπινής τδ

άσύγχριτον δνομα, χάριν τοις έπινοήσασι γινώσχει

ί θεδς, δια την άγέννητον έπίνοιαν την ύπεροχην

του ονόματος ου φέρων ίν ουσία.

ΙΕ·.1 ΕΙ Ιξωβεν επ-.βεωρεΐται τψ θεώ άγέννητον,

οΐ επιθεωρήσαντες του έπιθεωρηθέντος εϊσΧν άμεί-

νον)ί, χρείττον δνομα της φύβεως αύτψ πορισά-

μενοι.

Ι<7' Εί μη εΓχτί ή άγέννητος φύσις γενέσει,

τούτ' Σστιν δ λέγεται. Εί δε είχη γενέσει, τα της γε

νέσεως πάθη της υποστάσεως του θεού εΓη αμεινον.

ΙΖ'. Εί τδ γέννημα ατρεπτον την φύσιν εστί,

6ιά τδν γεννήσαντα, τδ άγέννητον ουσία εστίν ατρε-

«τος, ου δια γνώμην, αλλά δια τδ εν ούσί? άξίωμ».

βυϋ&ΐϋΐΐϊ»

ΙΗ'. Εϊ τ4 άγέννητον ουσίας έστ'ι δηλωΐΐχδν,
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ιιιβΓΪΙΟ ;ι!> μΐΊιΐΐΐ κπ!ι·>1.πιΙι:ι νοίιιΐ. ιιιοιιιΐιπιιιι ιϋνϊ- ,

8'ιοηίε ορροδϊΐιιπι (ΙΊδοοΓηίΙυτ. 8ίη Λΐιίοιιι ηίΙΓι) οηι-

ιιίηο νο(·;ι1ιιι1ϋΐιι ίϋηιΐ ίιι^ι'ϋίΐί βΐςηϊΓκΑΐ, ιηιιΐΐο

ιιιίιιιΐδ ρεηίΐί νοχ .ιΙΐφΓκΙ βχρπηιίι. Νϊΐιίΐ βυίοιη

ψιοιιιοιίο ηίΐιϋο ίη (Ιίνίίίοηο Γβίφοικίβΐιϊΐ ?

XIX. Οιιο<1 δι ίρ5;< ίιίβρηίΐ» ρΓοη«ηΐΊ»ΐίο 927

[ΐΓΟίιιιιιΙ 'κιΐίοιιϊ ξβηίΐϊ ΟρροΐΐίΐΙΐΓ , (ΊΐΐΜ .-,ΟΓίιπιΙιιιιι

|>Γ(ΐιΐ!ΐιιΙί;ιΓιι>ικ.·Μΐ δίΐβιιΐίιιιιι 8ΐι1>6ίι|ΐΐ3ΐιΐΓ, <'.1ιπ.-1ί:ι-

ΙΙΟΓυΠΙ »ρι·Η ΠΙΟ(1θ Ι'\Ν>ΐΓ[, ΙΙΚΙΐΙο Οδδϋ ιίΓΜΠιΊ, ίΐΐ

ιΙίν«·ι·ί>;ι ρι·οιιιιιιΐι;ιΐίοιΐ(· ροδίΐιι ; ιιοιι πι ιιηΐυπκ, φΐ;ι·.

ΊΐΛ δοκί! Ιι:ιΙκ·;ϊηΙ, φΚΊΐι:Ηΐιι;(>4!ιιηι ηοηιίηιιιη ίρβα

κ'ί,ΊΐίίίΓίΐΙίο (1ι·(·1;ι| ;ΐ[.

XX. δΗηχεηίΙυιη ηΐΐιίΐ :ιϋ 8ΐιΙ>8ΐ3ΐιΙϊχ (Ιί^ιιίιη-

(οηι 3ΐιιρ1ίιΐ8 ΐ'ΐιιιΐ'πΐ, (|ΐιαηι ςοηίΐιιηι, Ρίϋιιβ ,-ιοΙα

\οί·;ΐ1ιηΙί ρΓοηιιηΓι.ιΐίοηβ δΐιρει·3ΐυ$ ρι·36$ΐ3ΐιΐίοΓε8

6080 3ρρϋ1Ι:ιιι(οδ 'ιρδοδ ηςιιοδοεί ; ιιοιι βαιη, ςοί ίρ-

6'ιιΐ8 Πβιιβ αρρεΙΙίΐΐιΐΓ, εΐ ΡιιΐβΓ.

ΐιΐδίΐ:ιιπ Ίη βοδβ ΙιαΙ>6ΐι$ οχ>·ε1Ιειιΐίαπι, δυβρίε η:ιΐι\ι·:ι

ίιΐξριιίΐα ο$1 8ΐιΙ>$Ι.ΊηΙία. Νειριβ «ηίιη πιι Γώίΐιπη

681, ρΓΟ εΟ φΚΧΐ Ιιΐιίίπιιι 081, §εΐ16|·3ΐίϋΙΐί ;ΐ!ΐί('(·ι>ΠΊΐ,

6ε(1 ΐ|ΐιιι(1 ΪΙ.ι ιι:ι1ιπ ;ι εοΐιιραΐ'ηΐΐΐδ 681. Ππ;ιπ·. Γίπιι

ΟειΑ ρπ· 8ε86 ιιι;ι.-ηί!:ΐ $ίΐ δΐι1)δΐ3ΐιΙία, Γ,'Ίίοιιί ηυΐΐί

ροπηίΙΐΊΐ, δΊΙ)ί ιιΐ ςοιιι-Γ,Ίΐίοιίΰΐη ;ιΙ1ίιιμ·.(ΐ ; $6(1 Ίηφ^ιΐ-

δΐΐίοηειιι θίΐιη«·ιη ;ιο ΓβΙίοοίιΐΗΐιοηβΐΗ 3(1 ΙΓΝ ^ειιί!38

3!1Ι3Ι1(1:α 30 1·|·ϋ<·ίΙ.

XXII. δι ίιι^ρπιΐί νοχ ρΓίνηιίοηβηί ίη Πει» δϊβηίΓι-

Γ:ΙΙ, ιιοΐ|>ϋ· φΐί<Ιφί:'.ιιι οηιιιίιιο θίΐ ίη^ειιίΐιιηι, ιμια·-

ιιηηι πιΐίο ;ι!ι εο, <|ΐιοιΙ ιιοιι ι·>1 , ιιίΐιίΐ ροββίΐ 3ΐι-

Ι»·!Τ'!? δίιι βχδίδίειιβ ι|ΐιίιΙ|ΐί;ιιιι βοηβΐ , <]ΐιί8 ;Ι!Ρ βο

ιμιοιΐ ο$(, ίιΐίρκπιιι ΐ|πο(Ι €β(, Ιιοο β$1 ίρ$ιιιη 3 80-

ΙΙΙΟΐϊρβΟ 8006Π1317

ΧΧΙΠ. ϋιιιη ρΓΐναΐΐοηββ Λίαΐίοηβδ δΐηΐ ηΙΤοεΙίο-

ηυηι, ςυο(Ι ίη Οοο εκί ίημπιιΐι,ιιι, νεί βΙΓεεΓιοηϊδ

ρπνηΐίο 681, νβΐ »ΙΓβ€ΐίο ρΓίνβΐίοηί οοιιΐΓβπβ. Ι^ί-

ΙϋΓ χι ηΙίοιΊΊοηΪΜ ρπνιιΐΊο 68(, <|ΐιοιηο<Ιο ϊ(1 η«ο<1

ηοη ϊηρ,δΐ Οεο Ιβηφ^οηι ΐηδίι ΐι ιίιιιίΐιΐΓ ?

XXIV. Αϊ δι αϋϋοΐίο ηιιχ(1»ιη 051 ΐηςβηίΐηηι, §ο-

ΙΐΊΐΛΠΙ :;ιι1ικΙ;>ιι1ϊ;ιιιι 6Χ8Ϊ810Γ6 3η(6, 36 νείϋΐ δυΐ)-

&ΐοπιί ηεοεβδε Ο8ί, ιιΐ 3(Γεεΐίοηβ ίΙΙ;ι βϋ εβηι ββοο-

ιΐεηΐε, ίιιχϊ'ΐιίιη ιιοιιιίιιοΐιΐΓ.

XXV. 8Ί ΥΟΓΟ βοιπΐ:ι 8ΐι1)5ΐ3ΐηΊ:ι ίη^οηίΐχ ρβιΊί-

ηπιίβίΐ ϊιιςβηίΐί. ΟΙΙ.ΤΓΡ. 8ΐιΙ)8ΐ3ΐιΙία ςιιΊϋιτη

Ι'υοΓίΙ, ίη^ριπίιιιη ηιιίεηι βΟΌοιίο.

ΧΧΥΙ. ΟΜΟ(! δι §οιιίΐ!ΐ 8θΙ)θΙοδ ΐΓ3η$ϊΙηηι

ιΐ,ιιιι βί^ηίΠεαΙ, ηοη (Ιιιΐιίιιηι ε$Ι ηΟΓεοΐίοηειη ίηιΐί-

<·ιπ· ΓΐΜ'Ιίίπι, δίνο )φΙί!(ΐ3ηΐ ε 8ΙΐΙ)8ΐ3ηΙί3 ιιιιιΐ.ιΐίηιΐι'

ςοηΓοπηηί» $ΐι, 8ίνε Ιιοο ΐρδυιη 6«1 ^οηίΐ» δοϋοΐεδ,

ΦΙ·Μ| (ΙίεϊΐιΐΓ.

XXVII. 5ϊ ΙΛΙΙ! ίιιμοϋίΜιιη, (|ΐ!.Ίηι ξοηίΐιιηι βίΓβΟίϋ

δϊΐ ; 8ΐιΙ)δΙηηΙίχ φΐίιΐΐϋΐι 30ϋεΐίοηί1)(ΐ8 ρΓίοΐ'08 ; βΐίο-

οιίηηεβ ροιτο 928 "' 5>ι1)8ΐ3ηΐϋ3 ροδΙβΓΪΟΓβδ, &ΐε

1;ΛΐΙι·ΐ'ΐ :ΐιιΙι·ροιιι·ικ!;ι· ΓυΟΓΪΙΐΙ.

XXVIII. 8ΐ ίηί,'Γΐιίΐιιηι ροιιίιΐ οηιυη ΜΙ, οίφίο

εοηΓοΓΐ ίιι ι·\ίί·-ΐ;ιΐ ; ςβηίΐυιη νι·ι ο ο,ιυδβιη ίρδ.ιιιι

5ΙΐΙ)δΙαΐιΙί3) :-:!::: Ιΐυΐίοηο (•(ΐιι;ρη·1ίΐ']ΐ(!ι·η·^, 8υ1)8ΐ3Ι1-

1 Ρ. μηίεν\ δε μηδίν. ' Υίϋο ϊιιίΓί ϋι Ιϊί'ίαΐϊΐ. 21

, κίτως πρδς την του γεννήματος ούσίαν αντιδιαστέλ

λεται. ΕΙ δε μηδέν σημαίνει τδ άγέννητον. πολλφ

μδλλον ουδέν δήλο! τδ γέννημα. Μηδενΐ μηδέν ι πώς

άντιδιασταλείη ;

Ιθ1. Ε! δε ή άγέννητος προφορλ «ρδς τϊρ γεννη-

τήν προφοράν αντιδιαστέλλεται, σιωπής την ύποφο-

ραν διαδεχόμενης, γίνεσΟαι συμβαίνει καΐ ά.τ.<τ;1-

νεσΟαι την των Χριστιανών ελπίδα, εν $ιαφόρω

προφορά κειμένην, άλλ' ουκ εν φύσεσιν ούτως έχοώ-

σαις, ως ή των ονομάτων βυΰλεται σημασία.

Κ'. ΕΙ μηδέν πλέον νέμει εις ύπεροχήν ουσίας τδ

άγέννητον πρδς τδ γέννημα , προφορά μόνον ύπερ-

εχόμενος όϊΐδς, βελτίους έαυτοϋ γνώσεταιτοΰς προσ-

1 αγορεύσαντας, ου τδν πρ3σαγορευΟέντα θεδν αύτοϋ

κα\ Πατέρα.

ΚΑ'. Εί ή άγέννητος ουσία χρείττων έστ\ γενέ

σεως, οίκοθεν έχουσα τδ κρεϊττον αύτδ, ουσία έστ\ν

άγέννητος. Ου γαρ ^ουλόμενος, ότι βούλεται, γενέ

σεως εστί κρεϊττων , άλλ' ότι πέφυκεν. Αύτδ οΰν

υπάρχουσα ουσία άγέννητος 6 Θεδς , ούδενι λόγω

επιτρέπει καΟ' εαυτής γένεσιν έπινοήσαι, ωθούσα

φέρεσΟαι κατά των γεννητών πασαν έξέτασιν χα\

πάντα λογισμόν.

ΚΒ'. Εί στερήσεως εστί δηλωτιχδν έπ\ θεοϋ τδ

άγέννητον, μηδέν δε εϊη τδ άγέννητον · ποιος λ<5γος

αν ά^αιρέσειε του μη δντος μηδέν ; Εί δε 6ν οη-

3 μαίνει , τίς αν χωρήσειε δντος όπερ έστ:ν ούϊό γβ

αύτοϋ ;

ΚΓ'. ΕΙ αϊ στερήσεις Εξεων είσιν αφαιρέσεις, το

επί ΘεοΟ άγέννητον ήτοι στέρησίς εστίν Ιξεων, ή

ϊξις στερήσεως. Άλλ' εί μεν στέρησίς εστίν εξεως,

πώς αν τδ μη προσδν τφ βεω συναριΟμηΟήιε-

ΚΔ'. Εί δε ϊξις εστί τδ άγέννητον, ανάγκη προ-

ΟποΟέσθαι γεννητήν ούσίαν, ϋν' ούτως, Εξιν ιτροσλα-

6οϋσα, άγέννητος όνομάζηται.

ΚΕ'. Εί δε ή γεννητή άγεννήτου ουσίας μετέσχεν,

εξεως ϋπομίίνασα άποβολήν, άγεννησίας έστέρηται.

Κϊη αν ουν ουσία μεν γίννητΐ), τδ 54 άγέννητον

Κ<7'. Εί δε τδ γέννημα παρόδου εστί δηλωτικδν,

• δήλον, ότι εςεώς εστί σημαντικδν, αν τ« μεταπέπλα-

σται εξ ουσίας τινδς, δν τε τούτ<5 ίστιν 3 λέγεται

γέννημα.

ΚΖ'. Εϊ τδ άγέννητον έξις, και τδ γεννητόν έξις, ·

αϊ μεν ούσίαι των έξεων πρώται, αϊ 6έ εξής των

ουσιών , εΐ κα\ δεύτεραι , άλλ' ο3ν γε προτιμό

τεροι.

ΚΗ'. Εϊ δε τδ άγέννητον του γεννητοΰ αίτιίν

εστί του είναι, σημαίνων1, γέννημα σ·^£ΐσφέρον ιη

έαυτοϋ ουσία τδν αίτιον, ουσίας έστ\ δηλωτικδν το
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XXIX. δι 3ΐι1)δΐ3ηΓΐ3 οηιηϊβ ϊιιμ,(·ηΊΐ:ι δϊΐ, οιψιβ-

ιηοιίί 081 οηιηίροΐ6ΐιΐί$ Πβϊ, η«ί<1 «ΐΐΐηοΐ Ιιηπο ςιιϊ-

ιΐι'ΐιι ρη$$ίοηίΙ)ΐι$ (ΐΐιιιοχί.-ιιη, ί!Ι;ιιη νηίΐ ι-.ιπιιικίι'ΐιι

ϋχρβποηι *Ιΐι·6Γε? Οιιοίΐ βΐ ςηλίίαιη Ιη^οηίΐη: ηαΙαΓ»;

ΚΟΜΟ αε οιικίϊιίοηε, ηυαηΐϊΐαΐϊϋ, <·ι (]ΐι:\Ιίΐ»Γιβ, ι·ι,

πι ιιηο νιτίιο (1ίι·;ηιι, ιηιιίαΐίοηίβ οηιηί$ οχροΓδ :ι!-

1«!Γ;ι ΓΜ(, ;ι11ι:ι·:ι νι·πι ραϋδίοηΰίί ίκΐιηίΐΐίΐ, 1 1 ιΐ'.ΙιΊΙο-

ιηίιΐ(ΐ$. εϊιίειη ίηιηιυΐ3ΐ)ίΙίΐ»$ ε$ΐ ουιιεοκβα, ιιεεε$ί>ο

651 υΐ <|ΐι;ι: (Όΐιπ!ΐι·πιοΓ:ιΐί-, |ιϊ$εβ π:ιΙιιΐ'Ίκ ίη$υηΙ, ;πιΙ

Ι ΐ[ΐΐ()ιΙ:ιιιι ΓοΜυίΙΟ 3εεΊάϊ$86 ιΐ'κ :ιιι1ιΐΓ, :ιιιΙ , ςιιοιΐ

γέννημα, άλλ' ο·^χ ίςεως, της άγεννήτου φύσ;ως Α Ιϊηιο ίρκβηι, ηοη αΙΤοειίοιιοιη εχρπιη:\1, ειιιη ίη-

οϋδεν εαυτή συν.'ΐιαγούσης· πώς ουκ αν είη ουσία, ςβιΓιία Π3ΐιιι·3 ιιίΐιίΐ ί|>-:> ΜΤΙΙΙΙΙ ίιιείικίηΐ, ιιοΐιΐιο

άλλ' ϊξι; ή άγέννητος ουσία ; $ιιΙ)$ΐηιιΐί3 ροΐίιι$ ςιιαιιι βϋϋοΐίο ({ΐιαίιίαιη

Κβ1. Εί πασά ούιία εστίν άγέννητος , οία ή

βίου του παντοκράτορας , πώς αν την μεν παΟη-

τήν έρεϊ τις, την Ά απαθή ; Εί δε φύσεως άπο-

κληρώσει άγεννήτου ή μεν διαμένει ποσότητος κα\

ποιότητος, χα\ , 4πλώς ειπείν, πάσης μεταβολής

άμείνων, ή δε παθών Ιστιν υπεύθυνος, συγχωρηΟείσα

τδ άπαράλλαχτον είς ούσίαν ϊχειν, τω αύτομάτω

έχιτρέψαι φίλον τα χατάτάς προειρημένας· ή τόγε

ο3ν άχόλουΟον την μεν ποιούσαν άγέννητον ειπείν,

γεννητήν δί την μεταβαλλομένην.

οοιιβεηιαιιβιιιιι βϊΐ, εβιη ίρββηι φΐηίοιη Ο.ΙΙΙΒ »%ιΐ, ΐηββηϊΐβιη ; ςυκ νβΓΟ ραΙ'ιΐιΐΓ βε ΙΙΠΙΙ:»ΙΙΙΓ, βοιιίίαιη

13 XXX. δ! ςεηίΐχ ιι:ιΐιπ;ι· εαυδβ βδΐ Ιηςεηίιη, ίιι-

ί,τιιίίπιη νεπο, ί|ΐιθ(1 ρΓΪηοϊρϊυηι (Γιείΐυι·, ιιίΐιίΐ οιιι-

ηϊηο ϋΐΐ, φΐίιι:ιιιι ροΐείΐ ίιΐ ιμιοιΐ ιπΐιιΐ ε8ΐ (>]ιΐΛ,ΐ|ΐιοι1

ρπκΙπιΊιιιη εδί, ε5£6 ρΐ'ίικ'ίρίιιηι '?

XXXI. δι ίιιμί'ΐιϊΐιιιη ρπνηΐίο ςιιχιΐηιη εβί ; ι·χΙ

:ιιιΐΓ'πι ρνϊνιιιιο ηΟεείίοηίβ 3ηιί$3Ϊο, 311113310 ρΟΓΓΟ

ρεηΐΐιιβ ε ιηπΓιο ΐοΐΐίΐυτ, 3ΐιΙ ίη :ιΐΐι·ι·ιπιι εοηιιηυ1.ι-

ΙΙΙΓ, (|ΐ.ιοιι;ιιιι ρηοΐο αΠεείίοηο III» ΐΓβηβειιηΐε, :ιπΐ

ρεΓειιηΐε, Ιιοε 85ΐ Ίη^οηϊΓι «ρρείίβΐίοηο Οεΐ δϋΙ)8ΐηη-

Ιΐη ι·οηικιιιιϊιιη1)ίΙιιΐ''.'

XXXII. δι ΉΙ»ΓΊΙΪ!ΙΙΟΙ ρΓΪναΙϊοηεηι, ι|ΐι;ι· ΙΊι-ο ηοη

ΐηεβΐ, δίί,'ΐπΐίοπΐ, ευπ ϊηςεηίιυπι εδδε, βεΐιίΐυηινοτο

ηοη 63δε ιϋ(·ίιιπΐ8 ?

XXXIII. δι Ίη^εηϊΐιιηι ηυιΐβ ίη Οεο εβί ηρρείΐηΐϊο,

3ΐΙβο υΐ 8ΐιρΓ3 εΓεβίηπιπι ΓΟΠΙΙΠ οηιη'πιηι εοηίΙΊΐϊο-

^ ηβιη ΜΙ!. ι ρΓθηυη(Ϊ3ΐίο άίνϊηαηι 8ΐιΙ>8ΐ:ιηΙΪ3ηι εχίοΐ-

Ι.ιΐ, εοιίδειριεηβ 681 Ιιόηιίηιιηι ρι-οηυιιΐίηΐϊοηειιι οηι-

ηϊροΐεηΐίδ Οεϊ 8υΙ)3ΐηηΐΐα ρΓ«!δΐ.ιιιΓιθΓεηι ν'ιϋβΓΪ :

ΐ|ΐι:ι· ςυίιίεηι ϊρ83ηι ΐηεοηιρ3Γ3ΐ)ί1ί8 εχεείΐεηΐιβ «ΙΊςηΐ-

ΐηιίδ εχοηιεί.

XXXIV. δι ειιπη 60 οπηηί, φίοιΐ ςοηίΐιιηι εδί,ΐηι-

ρ!ϊι·;ιΐ:ι εδί, <Ί εοη]αηεΐ3 εαιιβχ ηοΐίο, εαυδβ ΥΟΓΟ

681 , ϊΐι;;ι·ιόΐ:ι η:ιπιι :ι , πιπί ίιιςεηίΐιιιη ϋίείιιπιβ,

ηοη ε3ΐΐ8ίΐιη 3ΐίηυ3ΐη , δει! 8υ1)8ΐ3ΐιΙΪ3ΐη εχρρΊ-

ριίηιιΐδ.

929 XXXV. δί φίΜφίΜ ρι·.·ι1ικ:ίιΐ!ΐι 681, .·)!> :ιΙ-

Ι' ΜΙ ρι·ιιι1:ι>Ίιιΐ!ΐ εϋΐ, ίιιμί'ΐιίΐ:» νβΓΟ Ιΐ^ροδΙ.Ίδίδ ιιι ·'

3 36 ϊρ3α, ]ΐ:>ι· ;ι!ι 31Ϊ3 |ΐπι !πι ι.ι 631, ϊιι^ΓΠ',ιί νοεηΐιιιΐυ

5ΐιΙ)δΐ3ηΙϊα ΐρδ» δί^ηίηεείιΐΓ οροΓίΡΐ

π XXXVI. δι ίη^εηίΓι ειιΐΐδίαηΐίβ, ΐαηΓ|ΐιπηι Ο3ΐι&3ν

, (}π.!· |ΐ|·:ι· ΟΙΙΐηί (·:ιΙί-

|ΐι·.ι·,ϋί:ι εδί, ΐ-·:'ΐίι·ηι

3υΙ>δΙ.ΊηΙϊα ϊηεοιηρ3Γ3ΐ)ί1ί8 <·-ι, ιιβιι νείυΐ

ηβείίαπι ο>υ3ΐίΐ3ΐοη ίΐίαιη ρηκ 56 ίϋ-

τεηδ, ηΐΐιϊΐ ιι( αϋ ϊρδαηι ροδδίι αεεεϋεΓε, 5^(1 1(1 εχ

Ιιη1)εΐ, υΐϊ ηΐΐιϊΐ ευηι ϊρβϊ εοηΓοτϊ, βιιίαιΐ εαιη

ροδδίΐ. Ιΐηιΐβ εΐ ρι·ι· ΐεηΐϋΐ 681 ϊη«;ειιίΐ3.

XXXVII. δί υηιηίροΐοηβ 1)ευ$ ηαΙυΓαιη οιιιηειη

εχι:ε11ίι, εο ίρςο ςυϋϋ ϊη2εηίΙιι& εδί, εχεείΐίι. ΟΗΧ

οηιιιίΐιαϊ κΐαΐκϋΐαίειΐ!

Λ'. Εί της γενομένης ή άγέννητος φύσις έστ\ν

αίτια, τδ δε άγέννητον μηδέν εΓη αΓτιον ' · πώς αν

ϊίη αΓτιον τδ μηέέν τοδ γεγονότος ;

ΑΑ'. Εί τδ άγέννητον στέρησις, ή δε στέρησις ϊξεως

αποβολή εστίν, ή δε αποβολή παντελώς άπόλλυται,

ί) μεθίσταται έφ' ίτερον πώς οΐίν τε Ζξίΐ μεΟιστα-

μένη χατονομάίεσθαι την ούσίαν του θεοΰ άγεννήτψ

προσηγορία;

ΛΒ'. Εί τδ άγέννητον δήλοι στέρησιν μη προσ-

οϋσαν τω θεψ, πώς άγέννητον εΤναι λέγομϊν, γεννη-

τδν δϊ μη είναι ;

ΛΡ. Εί ψιλδν δνομά εστίν ίτΑ Βεοϋ τδ άγέννητον,

ή δε ψιλή προφορά την ύπόστασιν του θεοΰ έπαίρει

κατά πάντων των γεννητών · τιμιωτέρα άρα έστ\ν

ή ανθρώπων προφορά της του παντοκράτορας υπο

στάσεως , άσυγκρίτφ ύπεροχζ καλλωπίϊαια θεδν

«αντοκράτορα.

ΑΔ'. Ε! παντ\ γεννητψ αίτια συγκεκλήρωται, αΓ-

τιος δε ή άγέννητος φύσις, ουκ αίτιον δηλοϊ τδ άγ£ν-

νητον, άλλ' ύπόστασιν σημαίνει.

ΛΕ*. Εί π2ν τδ γεγονδς ύφ' ετέρου γέγονεν, ή δε

άγέννητος ύπόστασις οΰτε ύφ' Ιαυτη°ς οΟτε ΰφ*

ετέρας γέγονεν · ανάγκη οΰσίαν δηλοΰν τδ άγέννητον.

Αί7'. ΕΙ τη του γεννήματος ουσία συμφαίνεται ως

α:τ:α ή άγέννητος ΰ-όστασις, κατά πάσης αίτια; τδ

άπαράλλαχτον Ιχουσα, αυτούσια έστ'ιν ασύγκριτος,

ουκ ίξωΟεν συνεμφαίνουσα τδ άπρόσιτον, αύτδ δϊ

υπάρχουσα, ασύγκριτος κα\ ά-ρ'ίαιτος. "Εστί δη

χα·

81ΙΠΙΙΙΙ

ΑΖ'. Εί ύπεράγει πάσης φϋαζως ό Παντοκράτωρ,

δ·.ά τδ άγίννητον ΰπεράγει, όπερ εστίν αίτιον τοις

γΐννητοΐς διαμονής. Εί 3* μη ';;-:·; ουσίας δηλωτικών

ιγρ. αρτιον.
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οοιιβί.ιηΐΐιιηηιιβ Ιποιιοηέ. δίη ηυιβιιι ίηςϋηίΐιιιη χιιΐι-

ϋΙ:ιιιΐί:ιηι ηοη βχρπιηίΐ, α ηιιο ΐαικίοιη ξοιίΐιιπιιιι

ινπιιη ιι.ιΐιιι·» «είριαιη πι οοηβει-νεΐ. 3θοϊρίβΐ?

XXXVIII. δι ιιίΐιίΐ ΙΌΙΊΙΜΙ, φΐ:ι· νίδΐιηι βΙΓιιςίυιιΙ,

5ϋΐηοΐίρ8θ βϊΐίνα <[ΙΙ;Ι{|.ΊΙΙΙ νί ρπιι$ ββΐ, :ιΐφκ: ιΙιΊϊ-

ιιίΐιι ηαΙιιι-,Έ δΟΓΙβ (·ΟΙΙΙΪΙΙΙ·|ΙΙΓ : ηυί βυπ ροίεβΐ, υΐ

ΐη£εηίΙιΐ8 1)(·ιΐ8, ;ι!ι οηιηί βΟΓίίϋοηε 1ίΙκ·ι·, κιιηιιι ίρ$ίυ$

$υ1>$ΐαηΐΪ3ηι ιηοιίο ίη βϋΐΓιΐ3 κοίιοΐυ ΐηΓυποηβ <ΊΙ-

]ΐι$ιΙ:ιηι αο βεευιηΐχ οοηιΐίΐίοηίβ, ιηοϋο ίη ίη^εηίΐο

ρππΐ3πχ ι·!»8ΐ: νϊιΐβαΐ, ϊΐ;ι αϊ ρήοπ» ίιικίΐ ;κ· ρο$ΐβ-

ΠΟΓΪ8 ΟΓΐΙθ?

XXXIX. δι ίη ϊη£βηίΐ3 ηαΐατα ρβΓββνβΜΐ Ποιιχ,

ι1ι·Ιι·;ιΙ>εικΙιιιιι Ιιοι; ίΐΐί 681, αϊ ββηΰΓαπ $β, 3ΐφΐο ίη-

βίίιιίΐιιιιι 6850 (.Ό{ζΐιθΛ("ΐΐ. ^\1οά 8Ϊ ίΐϋ ιΙιΊιΐΓ , ιιΐ ριτ

£0ΐ)ί(ί ίιιμοιιίΓΐφΐι: €οηϋίΙίοιΐθαιι ίΐΐίιΐϋ ΙΙ;»ΙΙΙΓ;Ι ΙΓ:ΙΙ|ΙΙ-

τδ άγίννητον, «όθεν δν ή των γεννητών φύσις

ΛΙί. Κι οΰοϊν των αοράτων αύτδ αυτού

τικώς προϋπάρχει, διαμένει δε εν φύσει άποκεχλη-

ροψέντ)· πώς αν 6 άγέννητος Θε6ς, ελεύθερος άποκλη-

ρώσεως υπάρχων, νυν μεν την εαυτού οϋσίαν δευτέ-

ραν εν γεννήματι όρδν ', νυν δε προτέραν εν άγεν-

νήτιο, κατά την του πρώτου χαΐ δευτέρου τάξιν ;

Λθ'. Εί διαμένει εν φύσει άγεννήτω 6 θεδς, τΌ εν

γενέσει καΐ άγεννησία έαυτδν είδέναι άφηρήσθω.

Συγχωρουμένου δε εν άγεννήτω κα\ γεννητω την

έιυτοΰ ούσίαν παρατείνειν , αϋτδς εαυτού αγνοεί

, 8α1)8(3ΐι1ί3ΐη ίρ8θ δα«ιιι ί§ιιΠΓ3ΐ, οιιιΐ) 3 1) υΐΐ'3- Β την ούσίαν περιαγόμενος ύπδ γενέσεως κα\ άγεννη-

Ιΐ.ΤΐϋΓ.

Μ'. Εί βε κα\ τδ γεννητδν μετείληφε μετουσίας

άγεννήτου, εν δε γεννητοΰ φύσει άτελευτήτως διαμέ-

νειε, εΐ ' μεν δη ατελή φύσει γινώσκει αϋτδν, άγνοών

δηλονότι την άγέννητον μετουσίαν. Ου γαρ οίον τε

αΰτδν περ\ εαυτού κα\ άγεννήτου ουσίας γνώσιν ίχειν

/αΧ γεννητής.

ΜΑ'. Ε! δε εΰκαταφρόνητόν εστί τδ άγέννητον δια

XI.. 8ί ΥΟΓΟ ςοηίΐιιιη οοηάίιίοηίδ ίηςοηίΐί ρ;ιηί-

οορ« β8ΐ, οΐ ίη ςβη'ιΐί ηιιΐιιι ;» ροι-ροΐυυ ιη»ιιοΙ, ηο

εο88ί· εβί, υΐ 8β ίπιρβι·Γβοΐ» ίη ηαίιΐΜ οοιίδΐίΐυΐιιιη

0550 ϋο^ηοβοβΐ , ει ί!Ι:ιιιι ίη^οιιιΐί οοηιιιιυηίοηοιιι

ί^ηοιεί. Νεφίο εηίιη ίιίπιι <1ε βεϊρβο οΐ ίη^οιιίΐα:

Μΐίικίιιιιΐϊ.ν. εΐ ΒΟΠΪΙΧ ιιι>ιίιί;ιιη ίηΓοπη^πο ρυΐοβί.

XI. Ι. δι ίη^οιΓιΐί ρπ>ρποΐ3δ Ιονί$ 051 30 ηιίιιίηιί

ί;ιπ(ΊΐιΙ;ι, <|ΐιοι1 ίη ηιιιΐ3ΐίοηβηι ρι·οεΚν'ΐ8 8ΐ(, ίηιιηα-

ΐ3ΐ)ΊΙΪ8 8υΙ)8ΐ3ηΓΐ3 η;ιΙιιι·;ι; φίχιΐ.ιηι (1Ί^ηίΐ38 031, οιιη

ϊη§εηίΐ3 8ΐιΙ)8ΐ3ΐιΙί3 οπιηίιιηι οοιιΓβ8$ίοηο εβυβίβ

Οΐηηί1)ΐΐ8 :ιηΙι;ι:ι:Ι1:ιΙ.

XI. II. δι ίηςεηίΐυιη <·ηϋκαηι ιιιι11;ιιη ροηίΐυβ Ικιΐιοί,

5ίιιΙΐ|ΐιι! ίη§;ειιίΐ3 ι.·οιιιρ1ιιι·.ι, 930 ίηιιηυΐ3ΐ)ίΙί ιι;ι!ιιι:ι

εοη8ΐ3θΐιη(. Νο((ΐκ: οηίιη νείυΐ ;ιιΐι·Ί1)ΐιΐ:ι εοηηιυηίβ

(Ίΐ]ιΐϋΐΙ»ιιι 30 ροοιι1ί3ΓΪ8 ηιιΙιΐΓίϋ οοικίίΐίοηο ρηηί-

ί·«ρ«(|ΐι« Γηείιι, 3ΐΙθΓ3 ηιοΐίΐη 081, ηΐΐοπ» ρι·οιΙιιι·1;ι.

Χ(..1ΐΙ. 81 8ϋ4)8ΐ3ηΙΪ3 ιιπιηίϋ ίη^οιιίΐ:ι 08.1, ηίΐιίΐ 3

50 ίΐΐνίΚι'ΙΙΙ 1ι3(1 ΟΧ Ρ3ΓΙΟ ΐΙΪΙΙοΓϋΙΙΙ, (]ΙΙΟ(1 ΠθυΐΓ3 (1θ-

ηιϊηβΐϊοηί 8ϋΙ)]εοΐ3 ΗΪΙ :ι1ΐοι·ί<ΐ8. Ου3Γθ ςιιίηαιη ηΐ'-

(ΪΠΙΙΛΓΙ ρθΙθ8ΐ, ΙΙΙΙΙΙίΙΓΪ 11118111, 3ΐΙβΓ3ΐη ΙΙΙΙΐΟΐ'β, ΠΓΙΙ

1>(·ο ηιίηίιηο ρβπηϊΐίβηΐ, υΐ οχ ηαΐΐΐ βυ^εεία 8ΐι1>-

813ΠΜ3 ρ|·(»1ΐΙ03ΐ.

XI. IV. 5ί οπιηίδ ειιοδίβηΐί* ίη^οιΓαίΐ οβί, ρορίηϋο

(·1 ΙΙΙΐΙΙίΙ ν3Π3ΐ)ίΙί8 081. ΟαΟΐΙ 8Ϊ ν3ΓΪ3ΓΪ 11311ΙΓ3 11(111

ροίεβΐ, 38«ΐ'ο 30 ρ3ΐί, 3(1 ΓοΓίαίΐυιη ηιιβιηϋβιη 03-

δυΐΙΙ ΓθΓθΓΟΙΙ<ΐ3 ϋΐΐΐΐΐ.

XI. V. ΟΙΚΜ] »Ί ιιηιΐι,ι βίηΐ ϊηςοιιί(3 εΐ ίην:ιπ;ιΐ!ί1ϊ;ι,

ιηιΐΐο οβΓίυ 3 8ε ίηνίοεηι ηιιιηεΓΟ ιΙίδΟΓεραΙυιιΙ. Νβ-

ςυο οιιίηι οοιιιρι·υ1ιοηι1ί ηαιηβΓΟ ροΐΟΓυηΙ, ΐ|ΐι;ν, νεί

3))8θΙιιΐο, νι·1 αΐίηυβ οχ ρ;\ιΐο ιΐίΐΐεπιηΐ; ευιιι ιΙιΙΤι;-

ιοιι(;:ι ΟΙΙΙΙΠΛ (1(,·ΐ(;πιιίιι;ιΐ;ι:' 03Η8Χ ίη ίη§ϋηίΐ3 η.ιία-

|·3 νείιιΐ .ΊΐΙι·ί!ιιιΙ;ιιιι 5οιΊι·ιιι δίςηίΩεοΐ.

ΧΙΛΙ. δι [ν,·ι Ικιΐ ίηςβηίΐυδ ο Ι ϋβΐι$ ρπο ιιηο

«ο<1ειηφΐο ίίΐιιηιιηΐιΐΓ, ίηςεηίΐιΐδ ίηςβηίίαιη ςοιιαίΐ.

δίη ϋίνϋΓδίιπι (|ΐΓκ1ιΙ;ιηι, ϊη^βηίΐί 30 Οεί νο(·;ι1>ιιΙ;ι,

(Ιι·<·.1:ιι·;ιιιΐ, ηεφΐ3φΐαηι »1>8ΐΐΓΐ1υιη βδΐ, Οβυιη 3θοο

ίη Ρ8$ο, ι'ίπη αίοημίϋ ηΐι ίη^οηίΐ^ δυΙ)δΐ3ΐιΙΪ3

ιΐυχοπί.

Μ,VII. δι «πιο Οουιη ιιίΐιίΐ οιηιιϊηο Ι'ιιίΐ, υΐί ΙΌ-

μεταβολής έπιτηδειότητα · αξίωμα φύσεως εστίν,

ουσία αμετάβλητος, της άγεννήτου ουσίας πάσης

αιτίας κρείττονος ώμολογημένης.

Λ ΜΒ'. ΕΙ τδ άγέννητον πάσης αιτίας έξήρηται, ίΙι\

δε πολλά άγέννητα · άπαράλλακτον Ιξουσι την φύαιν.

Ου γαρ αν, μη άποκληρώσει φύσεως τινδς χοινοϋ χα'ι

ιδίου μετειληφυϊα, ή μεν εποίει, ή δϊ έγίνετο.

ΜΓ'. Εί πάσα ουσία έστ\ν άγέννητος, ούδοιτοτέρα

διοίσει της άλλης κατά τδ άδέσποτον. Πώς ουν 4ν

τις φαίη την μεν μεταβάλλεσΟαι, την δε μεταβάλλειν,

ουκ επιτρεπόντων τω θεώ ύφιστίν εκ μη υποκείμε

νης ουσίας ;

ΜΛ'. Εί πάσα ουσία έστ\ν άγέννητος, π3σά εστίν

απαράλλακτος. Της ο; ουσίας τδ άπαράλλακτον

έχούσης, τδ ποιεΐν ΚΛ\ τδ πάσχειν αΰτομαίισμψ

άναθετέον. <·

Ο ΜΕ'. Πολλών δϊ δντων άγεννήτων κα\ απαράλ

λακτων, άναριΟμήτως διοίσουσιν αλλήλων. Ου γαρ 4ν

εΐη αριθμητά τα διεστώτα ή καθόλου, ή κατί τι, πά

σης διαστάσεως «ποκληρώματί ' τίνα έμφαινυύαης,

[*τι] άποτεταγμένης άγεννήτου φύσεως.

Μ(7'. Εί τδ άγέη·ητος κα'ι τ& θεύς έχ. παραλλήλου

τδ αύτδ δήλοι, άγέννητον άγέννητος έγέννησεν. Εί δε

Ετερον τι δήλοι τδ άγέννητον, Ετερον δε τδ θεύς, ούχ'

Ατοπον δε τω θεώ θεδν γεγεννηχέναι, έκατέρου τή·.|

Οπαρξιν λαβόντος ες άγεννήτου ούιίας.

ΜΖ'. Εί δε τδ πρδ του θεοΰ μηδέν είη, ώσπερ ούχ

1 ΰθΓ. ορά. · €ΟΓ. ϊν οΐ άτελεϊ. ' γρ. άποκληρώματα.
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εστί, τδ ββίς χαϊ τί> άγέννητον τούτον δηλοϊ, ου Α νοΓ» ιιίΐιίΐ εχκΐίΐίΐ, Οβιι$ βΐ ίιι··«·ιΓιΐιιιιι ΐιΐοη» ρίαιιβ

προσιεμένου του γεννήματος τδ άγέννητον. Διδ

ουδέ τδ συνεκφωνεϊσθαι τω θεώ χα\ Πατρ\ αύτώ

Ανέχεται.

Ενωμένους χα\ έρ'ρ'ωμένας υμάς ό ων αΰτογέν-

νητος θεδς, ό κα\ μόνος αληθινός θεδ; προσαγορευ-

θε\ς ύπδ του άποσταλέντος Ιησού Χριστού, ύπο-

στάντος τε αληθώς πρδ αιώνων, χαϊ Βντος αληθώς

γεννητής υποστάσεως, διατηρήσει άπο της άσίδείας,

εν Χριστώ "Ιησού τφ Κυρίω ημών, δι' ου πάσα δόξα,

τίό Πατρί καΙ νυν κα\ άε'ι κα\ είς τους αιώνας των

αΙώνων. Αμήν.

Πίπλήρωται τδ σύνταγμα των Άετίου.

Και Ιστι των είς ημάς άπδ μέρους έλθόντων αύτοΰ

φΟοριμαίων λέξεων, ως ίφην, ή αρχή παρ' ημών

$ί£ΐιίΠί·αΐ)1, (-ΙΗ11 £οηϊΐ.ι $ο1χ)Ιε$ ίιι^ηιΊΐιιιιι ηοιι 3(1-

ιιιίΐΐιιΐ. Γιιιΐιί <·ιιιιι Ι>60 .10 1':ιΙΐϋ 5110 κίιιιιιΐ .ιρριΊ-

Ι;ιιί Μ·ϋΐ: ιιυιι ρ.ιΐ'ιΐιιι·.

Ποιιβ ϊΐΐΐ', φΐϊ α ιιιιΐΐο ηϋο £εηίΙυ$ ο$ι, <|ΐιϊΐ|ΐι«

$θ!υ$ ΥίΊΊΙϋ Ι)(ΜΙΜ 3ΐ) ϋι-ϋϋ ('.ΙΐΙΊΚΙΟ, Ι|Ιΐί αϊ) Ι-Ο ΙΙΙΙΗ-

ϋΐΐϋ ΟΓΙΙΙ , αρροΙ1ηΐυ$ εβί, ϋ1)Γί$Ιο, ίιιηικιηι, ιριί Γ<·-

νιτ:ι :ιιιΐι· ςχευΐα οιηιιϊα εχκιίΐίΐ, ΐ'ίΐιριι· $ίιΐϋ ϋυ1)Ίο

ί,Ί'ΐιιΙ.ι .-,ιιΙΐΝΐιιπΓυι, $πηο5 Υ03, «;>ιι:ΐ5ΐ|ΐΐι· εΐ ίηεοΐιι-

ηιε$ αϊ) ίηιρίεΐαίε ευ$1η(1ίαΐ , ίη ΟΙιι·ί$ΐο 4ο$ιι Οο-

ιηϊιιο ΙΙΟ&ΙΓΟ : ρβΓ ηυβιη οπιιιί» ςίορία Ραίπί ει ηαιιυ

εΐ 5ειηρ«Γ, εΐ ίπ $χειι!α $:ι·ΐΜΐ1υπιιιι. Αηιεη.

Ηαεΐεηιι$ ΑεΓιί οριι$ευ1ιιιη.

Ηοε ϊ^ϊΐιΐΓ ροΓηίεΊο$Ϊ5$ΐηιαπιιη Αείϋ βεηίοηΐϊα'

πιιη , (|ΐκιπιιη 3(1 ηοβ ρβΓίϊευΙχ ηυχϋαιη ρβι·νεηε-

Ιι·ιιιΙιιιιι ; ίιτιιιιΐ επίπι Ιπ-(·(·ιι1^ ;»Ι» ϊΐΐο εοπβοπρία

931 ο:»|ΐίΐιιΙ.ι ίί,ίοι ιιπι δίπιΐΐία, 3ε εοηΐιιιηεΙϋ$ ιΐίνί-

ηιιιιι ίη Νυιπεη τεΓεπΙα. Ηϊε αυΐεηι ρεΓίηϋε αε $Ί ςυΐ«

βηιοΓίυί ειι]υ$ι1αιη :κ·. ρυίτεΓαείϊ 8εΓρεηΐΪ5 ρεηΙπ$

;ιι· 5ΐυι1ϊο$υ$ :ιιΊιΓ·;\ π·Γί([ΐικΐί :ιΐΐ|ΐιο ο$$3 Ιε^βΓΪΙ ,

ϊΐα ρυϊΙίΠτ.ι· ίΐϋιιπ (ΙοείΓΪηχ ραΠοιη, «μκιιιι ;ιιΙ Ιιο-

ιιιίικ'ϋ ιΐεείρϊϋηϋοβ βορίρίο ίΐΐο βυο ;κΐ αυυ$(1αιη ι1;ιΐο

ΐ'οιιιιιιϊϋϊι, 3ε ϋε εο ΐαηηυαηι ε^Γβ^ίο αΐϊ(]υο

§1οή:ιΙυΓ, ΙιιψίΗ, ΐηφίαιη, ρ3Γΐειιι

ί!Ι;ι εοηΐίηβΐ , πψΐ8 ίπίΐίυιη

(Ιο (-αιΐΜίϋ εΐ ιιο$ εχ 5<:Γ)ρΙιιπ$ 8,ΐ(τΐί> ιΐίνιιι;»

(Ιηιιι αΐφΐ<! εΙΓιε3εϊ$$ϊιη3 ΓπηβαΊα αϊ) ϊηϊΓιο 3(1 Πηειιι

ιι«(|ΐΐΐ! ι·(ΐ11(!μϊιιιιΐϋ, εχ (]ΐιί1)υ$ αηΐίϋοΐιιηι (|ΐιιχ1ιΙ:ιΐ)ΐ

€θΐ)Γεεϊιιιιι$ ίη εοπιιη ξΓβΐίβιη , ηυί α!> ίΐΐίαβ νεηεηο

ανατρεπόμενη αύτη. Τριακόσια γαρ ομού κεφάλαια Β ι-ιιηΐ, ρπηπρϊιιιιι 681 ηο$ΐΓ3 1)30 (Ιίίρυΐίΐΐίυηο π-Ιι-Ι-

έμοιότροπα τούτοις φασίν αύτδν πεποιηκέναι, πά

σης βλασφημίας Εμπλεα. Ενταύθα δε ως άπολλυ-

μένου σώματος ερπετού χα\ σαπέντος, έπηβόλου ' τι-

νδς σπουδαίου άναλεξαμένου των του ερπετού λειψά

νων τα όστέα είςλύμην τινών, ην καυχάται επιβου-

λήν πεποιηκέναι, τισΐ γράφων δήθεν, ως κατά φιλο-

καλίαν περιέχει τδ συνταγμάτιον, ου ή αρχή οϋτως,

ου εϊνεκεν καΐ αυτοί της του θεοΰ ενεργεία; τα ία-

τιχά των λόγων της θείας Γραφής άναλεξάμενοι

άπ' αρχής άχρι τέλους, άνατρεπτικήν άντίδοτον,

κατασκευάσωμεν τοις βουλομένοις ίαθήναι της αύτοϋ

ϊοβολίας, αντίκρυ; εκάστης λέξεως άνατροπάς πα-

ραθησόμενοι των αυτών συλλογιστικών κεφαλαίων

οΰτω; ·

3ε ροδίε ΠΙΙΜΠ νοΙυβΓΪΙ. Αο Βϊιιςιιίοπιηι ρΓορβιηοιΗιπη νοιΊκιπιπι εχ δνΐίοςίδΐίείδ ίΐΐίκ οαρίΐηΐίδ οοηΓιι-

Ιαΐίοηεσι ϊ$1ίηβιηθ(1ϊ κΐ)1>]ο<·ίιιιιι$ :

Τα ΆβΓ/ου του Άημοϊου. ^ Αβίη Ληοτηνΐ ρτα[αίίο.

Έ*ειδή του έπενεχθέντος εν καιρώ ήμΐν διωγμού

ύπδ των χρονιτών, τίνες των προειρημένων σφετερι-

οάμενοι μετά κα\ άλλων πολλών πονημάτιον σπου-

δασθέν ήμΐν Ιδιαζόντως περί άγεννήτου θεού κα\

γεννητοΰ, παρενθήχαις τε χαϊ άφαιρέσεσι διαφθεί-

ραντες έξέδωκαν, την άκόλουθον άμείψαντες άγωγήν,

ηλβε δε μετά ταύτα τούτο είς ημάς, τινδς των σπου

δαίων ήμΐν αύτδ προσκεκομικότος · ήναγχάσθην οία

πατήρ αύθις διαχαθάρας έκπέμψαι ύμϊν τδ σύγ

γραμμα, ω πάντες ευσέβειας άθληταί τε κα\ άθλή- οεηδΐΐυιη 30 ΓεριΐΓ8»Ιυιη ορυ$ ίβΐυίΐ 3(1 νοδ η)ίΙΐεΓθ,

:ριαι, δπως αν είδέναι εχοιτε κατ* Ιννοιαν των αγίων ςυίουηφίε ρίεΐαΐίί 3ΐ1)Ιεΐ56 υΐπυ>ςιιβ δεχυ$ β$1ί$, ιιΐ

Γραφών είρήσθαι ημών τδ λογίδιον, δι' ου πάντα ϊηΐεΐΐίεαίίδ ηίΙ)ί! ηοη ίη βο εχ δαοΓαπιι» ίίΙίοι-αΓυηι

ϊνθρωπον άντιλέγειν ύμϊνέπιχειρούντα περ\ άγεννή- δ61"13110 688β «βηδα.ρΓοΙαίυιη. Οιφιβ ςιιϊιίεηι ρΓ»-

ιου θεού χαϊ γεννητοΰ παύει> άναισχυντεΐν συντό- βίίΐίο οο$ οη)ηε$, φΐ'ι οοηίΓαάίοεΓβ νοίιιεπίηΐ, ραιιεΐβ

μοις περιτροπαΐς » δυνήσεσθε · πάντων δε μάλλον Ο φΐίου$4ΐαιη ΠΡενίΙεΓ ο1)]εοΐί8, ρΓθΙιί1)«Γ8 ροΐβΓίΙίβ ,

ςοΰς προειρημένους χρονίτας, εν εΓδει των στιχηρών ΐ)β (Ιβ ίηββηΐΐο Οβο 80 βεηίΐο δεηιιοηεηι Ίηιριιιΐβιι·

έπαπόρησιν άπορήσεως διαστήσας χα\ λύσιν λύσεως, ΙβΓ ίηϊΐίΐυαιιΐ, 30 ΐεηιρθΓαΓΪο$ ίΐΐοδ ίη ρηιηίδ, ηιιοβ

δια τδ εύπερίδραχτον χαϊ σαφές των επιχειρημάτων Άΐΐΐζ'ι : ΡΟΓΓΟ Ιυεο ϋί$ρυ(3ΐίοηίδ εβρϊΐβ νεΓ8υυηι ίπ

ποιησάμενος την αρχήν περί άγεννήτου θεού. ηκκίιιιιι ίΐα (Ιΐκβ$$ίηιυ8, ία εΐ ο1)]εεΐίοιιε$ α1ΐα$ εχ

.ιΐίίί βΐ φΐχ$ΐίοΐ)ΐιιη (1ΐ8$ο1ιιΐίοηβ$ ηεοΐ6Γβηιυ$ : ηυο βΐ α<1 εοιηρΓεΙιβικΙεηϋυηι ίαείΐϊοι-α ει ρΙαηϊοΓΟ, ςυϊ-

ΙΜΙ& ιιΐίπιιΐΓ, 3Γρ)ΐηοηΐ3 νοΙΊβ βδδεηΐ : »ϋ ϊηδοηϊΐο νβΓΟ Οοο (Ιίδρυΐαηιΐί ίηϊΐίυηι Γοι:Ίιιιιΐδ.

ΆνοΓροΛί}. £οη(νίαίίο.

Α'. Κατά λέξιν της διαλεκτικής σου κομπίας κα\ Ι. Τυαηι ίΐίβηι εχ ιΐίαΐοοίίοοπιηι εΐ ιΐ'ιςρυΐαικϋ

βυ>Λογιστιχής ματαιοπονίας την άνατροπήν ποιήσο- αΠϋίουιΐ) οΙΏεΐη» ρΓοίβΓίαιη ναηαιη βΐ ίιΐ3οΙεηΐβιη

1 γρ. έπιβόλου: · ;ρ. περιτομαΐς.

Πιιοιιίιιπι ρβΓ$εειιΙίοηί$ ίΙ1ίυ$ ΐο:ιιροΓΡ, φΐ.ιιπ ΓΟΠ-

1Γ3 ηο$ ιεπιροΓ3Γϋ φΐϊιίαπι (ιοιιιίηεβ εχεϊΐαΓυηΙ ,

ηοηηιιΙΗ εχ π* (|ΐιο$ (Ιίχϊιηιι», ίηΙεΓ »ΙΪ3 ηιυΚα, οριι-

κΐΊΐΙιιιιι φΐθ(1(1αιη ρι·ϊν:ι(ίιιι α ηοΐιίβ εΙυευΙίΓαίιιηι (Ιβ

ϊηςεηίΐο Οεο 3ε ςεηίΐο $υ!>Γΐρϊεηΐε8, ρΐϋπβφΐε αϋ-

:ιιιΐ (ΙβΐΓ3εΐΪ8, ίηΐεΐ'ροΐαίιιι» αε ιΙι·ρι·:ιν:ιΐιιιιι

|ΚΜ·ΐΐ)ΐ·Ιι;ιΐ:ι Ίη$υρβΓ οηΐίηίβ Μ·Ι·ΪΙ· ; αίςιιβ

ίΐίικί ί(Ι(·ιη ροβίεα ΗΐΙΟΓαηιιη ςυϊϋαιη αά ηο$ $1υάΐο-

$ιι$ ;ιΐΐιι!ιΐ, ηεεε$$ε Ικιΐιιιί , υΐροίε ί!1ίυ$ αιιείΟΓ, η>
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οηΐίοηεηι, δίο 3(1 νβτ!)ΐιηΐ 932 ΓοΓυΙΙαηι, ηιιΐίαιη Α μαι, μη ύπ:ρεαίνων, μηδέ εν δευτέρω τιθέμενος των

ιιΐ οχ ΊηΠιιίιίβ υπ* (Ιίοΐϊοιιΐΐχΐδ ιιΐ3]θΓειη πιίηοΓειηνε

ΡΓ.Ι'|ΙΊ·ΙΊΙΙΙΙ!(> (Ιίδδίηιιιΐβπι. Αο ρπιιιυιη ηαοΛ 3(1 (ιιχ

ί30ΐίθΠΪδ 3ΐΙ)1βΐ38 ΥΙΓΟδ 30 ΙΊ'ΜΙΪΙΜί. δΟΙ'ίΙΐΊδ, Ιι'ΙΙΐρο-

ΓΙΠιι-, (|Ι1()5ι]3ΙΙΙ Ορΐ1801ΐ1ί ίΙΓίΙΙ·;, (|ΠΟιΙ |)ΓΧ Ι113ΙΐίΙ>ΙΙ8

1ΐ3οο1):ΐ8, οι ίη (|ΐιο ΓΟΠΊ οιηιιεηΊ ΐηΐβΓΓΟ^ΛΐίοηίΙΐϋδ

οοηιρι-οΙιβηϋβΜί, ρ3ΐ·(οιη 8ΐιΙ)ΓίριΓΐ88β, νοί εχ Ιιοο

ΐρ$ο Ιυο δίτϊρίο οοιινίηοί ροΐοί, ;ιι! ΐοίρδίιιιι ρηιίυβ,

(]ί8θίρα1θ5(](ΐβ Ιυυ$, ηβ <τι·οι·ί8 βοοΐοδ ηρροΐΐβιιι, ηο·

ΙΙΙΓΙΙ ίί-ίικί ρβΓίίηβΓβ. ΕίοιίΜΐι 83θΐΌ83ηοΐ3 Οοί Γκίοδ

:ΙΓ ιγϋμϊιι, πιπί :ι!ι ϊιιίΐίο ;ιΙι|ΐΐι· :ιΙ) υΐΐ'ιιη.ι νιΊιΐδΙηΙί

ϋχκΐϊΐίι, ίκνΐ ηοη ο1>δοΐ6$ο3ΐ 3υΐ ίηνβίβτοΐιΐΓ υη-

(]ΙΙ3ιη, Ι ιιιιι ροΐ-ροΐΐΐο δΐ31, 8θΙίΐ1ί53!Ι110 Γπιιι!;Γΐ.ΓΐιΙ(ΐ

ηίχη : ου]ιΐδ Οοηιίηυδ ονίπβ Ιοιηρπβ οιηηο οοιίϊΐίΐιι-

ΙΜ8 Ο8ί. Οποοίΐ'οα ιιοηιιβ ϊρβη ΙοιηροΓί βιιΐ^ηοοΐ , βοιΐ

ουηι βιι^ϋΐίδ τοΓ3:ιΙυΓ ηβδίύυο, δαηείοδςιιο ρορ βίη-

βυΐ38 βΟΙ10Ρ3ΐίθ116δ ΟΧΟΠΙϋΙ. Τΐΐ νβΓΟ ΙΐΊΙΙ|ΙΟ]ΜΓίΐΙ5

ιηυΐΐο ιιι:·.;:ίϋ ίίρροΐΐίίικίιΐδ 08, ςιιί βΐ πι ΟΓΓΟΓΟΠΙ α!ι-

§Ϊ8 ΐυϊ |χ·ι·ίΐ·,Ι,·Λ ρίΐκδίιιι ροΓ (Ιυιηίδ »ο δρϊιιί$ οοιικίΐίΐ

ρ38θυ;ι ρΐ'οριιϋδΐί. Νβηιο βηίηι ο:ΐ(1βιη ΐοοαηι εχ νο

ί , ο ΑοΓι , ι<Μΐιροι·απο8 8€Γίρΐϊ5 ΐιιίϋ

Ιβηιροιβηαδ :ι<· τοοοηβ ίρ8β. 8οι1 ίη ίρ$ο

Βίαΐίηι ορεήδ :ι.ϋΐιι, ΙΊΙΜΙ Ιβ 1ιιοιιΙ)Γ.ιΐίυηουΐ3ΐη (Ιβ

ΪΙΙ^ΟηίΙΟ ))(!() 30 £θηίΙΟ 8ΟΙΊρ8Ι886 Π3ΓΓ38, 3(1θΟ ΐΐ-

1α$1π ρΓΪηοίρίο (ιιΐ Ι.πιι ίιηΐδίΐ3ΐ3 ιιονιιπιΐιι \·<>ι·;ι-

Ιιπίι»! ιιιΐ! Ιίοοιι(ί3 εοηιιηειηοΓ3ηιΐ3 , ΐικπη οιηηειη

ηοιηίιιβδ ίη :ιιΙιιιϊι·;ιΓκιιΐιΐιιι 3(](1ιιχΪ8ΐϊ.

II. ΕεςιιΊδ οδΐ νβΐ'ο ΟΙΐΓΪ8ΐί3ΐιοηιηι οηιηίυηι, ςηΐ

δοκουσών σοι μειζόνων, τ) κα\ βραχέων λέξεων Ά

άμύθητον. Και πρώτον μεν έπε\ άνω γράφων τοίς

του σου πληρώματος άθλητα?ς χα\ άΟλητρίαις,

Εφησθα χρονίτας τινάς σφετερισαμένους &-ερ μετά

χείρας είχες του πονηματίου ερωτηθείσης της παρά

σοΙ λέξεως, σε μδλλον τοΰτο τδ 6νομα κεκτημένον,

Χα\ τους άπδ σου μεμαθητευμένους, ?να μη είπω

πεπλανημένου;, διελέγξϊίεν. Ή μεν γαρ θεοϋ αγία

πίστις απαρχής ούσα χα\ άε\, αρχαΐζουσα χαΐ μη

«αλαιουμέ·/η, Εστίν αεί, χα.\ ήδραίωται ταύτης ό θε

μέλιος, χα'ι υπάρχει , έχουσα τδν αυτής Δετπότην

αχρονον. Διδ ουδέ αυτή χρονική υπάρχει, άλλ' άε£

εστί μετ' αγγέλων έμπολιτευομένη, κ?Λ αγίους κατά

γενεάν κα'ι γενεάν κοσμούσα. Σϋ δε μάλλον χρονιχδς

' υπάρχεις, βουκοληθείς ύπδ της πλάνη;, κα\ έπαρθ£\ς

κατά την διάνοιαν, κα\ τδ σ4ν βάσχημα της αγέλης

χυδαίως εις νομήν ακανθώδη παρεμπλέςας. Ούδίΐς

γαρ κατά σε των παλαίω» έφρόνησεν, ώ Αίτιε, ύ

κατά χρονικών γράφων, αυτδς χρονίχδς υπάρχων,

χαΐ ουκ αρχαΐζων. Ευθύς δε εκ πρώτης επιβολής, ως

ίφης πονημάτιον γεγριφέναι, είπών ικρ\ άγεννήτου

θεοΰ χαΐ γεννητού, έξέπληξας τδν ρίον εν τί) νη-

αύττ) σου φοκειν^) επιβολή του λόγου, ίνα ούτως

περιγέλαστόν σου ποιήσωμαι τδν λόγον της διαλέςεως

της τοσαύτης σου καινοτομουμένης δνοματοποίίας.

ίΐίαιιι (1Ϊ8ρυ(3ΐΊοηβιη Ιιΐιΐϋιπο ΐι·;κΙιΐΓ;αιι), δΐιιοιιιαιη

Κ. Τ(ς γαρ των τδ σωτήριο·/ του θεοΰ κήρυγμα

83ΐιιΐ3Γθΐιι Οβί ιΐοοίπιιαοι οϋΐίιιβηΐ, ςιιί Ιιβο ΐρ5α (ίο- (, κεκτημένων Χριστιανών παίδων τούτον · χαταλεί-

Γβΐίοΐα οοηΐϊοΐΐδ Ιαϊϊ Γ»1)ϋ1Ϊ8 80 1111518 Ηΐϋυοίυδ , ποι, προτραπεΐς ύπδ σου δια της μυΟώδους σου πλ4-

56Κίΐ·ηο υοο β]αδ(ΐυβ δρίπία δβιιοΐο ηο^ΐβοΐο, Λα νης, έάσας θεδν άΛ Βντο, χα\ τδ αγιον «ύτοΰ Πνεΰ-
 

«Ίί /τ». ·(/;/·/((:. ίη :·<Γ<:ιιΙΐ!. \ι><ι·ιι '·'! Νθ$ 011ΪΠ1 ΟΓ63-

ΐιπιι ιιοιι Ιι»Ι)6ΐηυ8 Οϋΐιιη, 3υΙ ί.ιι-ΐιπιι, βοά ΐηεΓθ3-

Ιιιιη, ει 3 ηιιΐΐο ουηιΐίΐυιη, β Ρηΐιν ΥΟΓΟ Βίπε ϊηίΐϊο

ιιΐΐη 30 Ιειηροι-6 ^ειιίΐιιηι. Οιιι(1,|ΐΓκ1 ίη Ιιαο

ΥΟΟε (·ίΐ1ιιιιιιιί:ι'. 51Γ11ΧΟΠ8,

εβηι 31)8 Ιβ (ΙίοΐΛΟΐιοιη ηοη βάηιίίοπι, Ιαιιιοΐ8Ϊ πε ίι,ι

(]ΐΠ(Ιΐ'ΐΐί :ιιν'ΐ|>"ι;ΐϋ, ιιΐ ί'.ιΐι ι: ϊηΓείΊΟΓ Γ:)ϋΙυ8 0886 |Π-

:933 Λ'ίι/Μβ αηίιη αμιηίι €οΙϋ^ιιηί Μΐιηϊ, ;ΐι·-

«χ ιήύιιΐϊί /(£«,·>, ηοηυε ιι!> εο ςαί οιτοιχ·ηι 8ο-

σαντα, δς ϊστιν εΰΛογτΗΐέτος είς τους αίώτας.

Μ/ί?}>·; Ουκ Ιχομεν γαρ ημείς κτιστδν θεδν, ου

ποιητδν, άλλ' άκτιστον κα\ άγέννητον, έχ Πατρδς γε-

γεννημένον άνάρχως κα\ άχρίνως. Καν τε γαρ σο-

9·»Ι1 Ϊ0 γϊννητδν, γεννητδν όμωνΰμως κα)^ΐν βουλό-

μενο;, ου δέξομαί σου την λέξιν , καν τε ουχ οΰτω$

νοίίσϊ1ί. ήλαττωμένως παρά τδ Ικ Πατρδς γεγεννή-

σθαι. Εξ άκαγβώτ γαρ ου συΛΛέγονσι σταρνΛάς,

οΰτε έχ τριβύ.^ σνχα' ουδέ εξ άνδρδ; πεπλανη-

οιιΐϋβ «81, δβηυπι 30 βίηοβΓυηι (Ιο^ιηβ ριοϋοίδΐί Β μενού όρθδς αν ύπολιιφθείη λόγος. Έφίμου γαρ

««•0=1 η.,,,» ηη.,,:η.,« :η£!Λ -οϋ^,,ι;..^ ^^ :ι..._ 6 Κύριος τους δαίμονας Χριστί,ν αύτδν' ίμολογούν-

τας. Κατ' Ιννοιαν

ροιεβί. ΟΙΙ,ΊΙΊ.! ΙίοιιΓιηιΐί ϊρ8ε 'βίΐεηΐίυηι (Ιχιιιυιιίΐιιιβ

ίικίίχιΐ , ςυϊ κε (ϋπί^ΐΐΜΐι εβϊε Ι«ΐε1>3ηΐυΓ *.

αυίειη ;κΙ Η;ΙΙ·Γ;ΙΠΙΙΙΙ ϋιιεΓΑΓυιη $οηιοιιΓΐ3ΐη

6856 ΙΪ1)ι·;ΐι1ιι1 ΊΙΙιιιιι 38$εΠ8, (Ιί(·, 3ΗΙ3ΐιΟ Ιι',

ίϋνϊΐΐιι· δοπρίΜΓΧ ρ:πκ !:ιι·1ΐ![|ι 1>ί·π:ιι 3(1θΓ»η(1ΐΙΐη

εδδε ϋοοϋβπΐ? Ου»(1 οιιϊιιι ίιιμπιίΐΐϋί δίΐ Οειίδ, ϋυ1)ί-

1;ιΐ ηεηιο. Λ·· Ι3ιιιοΐ8ΐ ικιηιίιι,.Γπιι ιϋιιιΐ ίη 5(:πρ(υΓί8

βχρΓθ88υπι ηοη ΙΊΐιτίι, ηίΙιίΙοηιίηυΒ πΐ (Ιβ Οεο εοη-

8ΐ3ηΐ6Γ ίΐ3 εοςίΐεηιυβ ηε ρΓοΠίεβηιυρ, ΟΗΙΙΙ τεοΐβ

ρ'ΐ3(]υβ Γ3ΐίο, Ιιιηι ρΓυιΙεηΓια ίρβα ροΓ8ΐΐ3(ΙεΙ. Α(ΙιΓΐ3

νβΓΟ, ςαο ;ιΐΙιίι·ΐ;ι: ίΐΐί ΐηϊ, νβΐ επΌΓΪβ ροΐ'ιυβ δοεϋ,

ΓαείΙίιι$ ί:ιΐι;1ϋ-;ιιιί, (]ΐιοπΐ3<Ιιιιοι1υιη 1>ι·ονί »1(|ΐΐ6 ΙΛ

των θείων Γραφών φάσχεις

είναι τδ λογίδιον · λέγε μοι, ποία Γραφή θεία έδίία-

σκε προσκυνεΐσθαι θεδν ποιητόν ; ΚαΙ βτι μεν θίδς

άγέννητίς εστί, παντί τω σαφε; εΓη. Άλλ' ουδέ

τοΰτο δνομαστί έγκειται εν ττ) θεία Γραφτ) · άπδ Ά

ορθού καΐ ευσεβούς λογισμού, χα\ αυτής της συν

έσεως περί θεοΰ τοΰτο νοεϊν χαΐ λέγειν άραρέτως

ϊχει. Λέγεις δε, Γνα είδέναι Ιχοιεν οί ύπδ σου άθλη-

ταί τε χα\ αθλήτρια» καλούμενοι, πεπλανημένοι δϊ

μάλλον, πώς πρδς ίκαστον άποκριθώσι δια συντ<5-

μου χα\ εύπεριδράχτου λίγου στιχηρών τρ<5πον τα

Κοηι. ι, 25. · Μίΐιΐη. νιι, 16; Ι,αο. ιν, 41. « ΟΟΓ. τούτο.



ί>*3 Α»\Έΐΐ5υ5 ιι,£ηΕ5Ε5 ΙΛΒ πι. ΤΟΜ. ι. — ΗΛΪΠΕ». ι,χχγι. 5ϋΐ>

κεφάλαια 6πδ σοϊ συντεΟεΐσθαι. Διδ αυτά τα δο- Α ροιίϊΐη ΟΓΛίίοηο ιιηϊοιικ]ΐιο οο]οοϋοηΙ

χούντα σου Ισχυρά βήματα κα\ σοφιστικά, 4 τ:ρδς

τους μέσους εί< άντιλογίαν έξήσκηταί σοι, μάλλον

54 Ενα πρδς την άλήθειαν έπάρτ); στόμα, ήμεϊς οί

εϋτελεϊ; κα\ ίδιώται, και ου μείζους , αλλά ?ραχύ-

τεροι πολλών των εν τη αγία του θεοϋ Έχχληχα

ποιησέμεθα, ως προεΐπον, την άνατροπήν της άσυ-

στάτου ταύτης κα\ σφόδρα ευτελούς φλυαοίας.

Κοι·Ιί·$ϊ3 οοηβοηΐιΐΓ,ϊιιΓοποΓββ, ΓβΓιιΐδΓΟ, ιιΐ άϋχίιιιιι», 3£3ΐ·ϋ<1ίιιιιιι·,

ΥιΤΜΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΟΓϋ 10 ^ΙΙ-ίΐιΙ;! 03ρίΐ3 (1ί{;638Ϊ£5€. 0(13111-

(ΐΙ.Γ.ΊΙΙ Ι|ίΙ>Γ !|Κ;Ι 1113, Ι! Ι φώΙΐΊΙΙ ΟΧ 81)11138, ΙίΠΙΜΒ-

8ΙΙΙΙ3, ϋ(·ι! &ηρ1ΐΪ8ΐίθ3 3|·£ΙΙΠ101ΐΐ3, (|ΐι:ΐ' 3(1 ι ιιιιΐιιΐ :;·(-

ιΐοβ ριιθ8ΐαιιΙίθΓθ$ .ςιιοδςκβ εΐ3ΐ)θΓ38ΐί, ιιΐ 08 ΐιιιιι»

ΚΙιρΟΙ'ΙΐΟ ί·ί>ι·(ι·:ι νι·π!:ιΐΓΐιΐ ΟΧΐθΙ1ϋΓ68, Ιΐ.ΤΟ Π08, ίιι-

φ:;ιπ:, νϊΐο* (·1 Ίιϋοΐίΐ-, ηοφίβ 6Χ |«Γΐ!ΐι:ΐ!·ίοι·ΐίΐιι ΐΐΐο

ΙΊΙ:ΙΙ ηιιηιοΓο, 8θι1 ρΙπίΝφ»·, ςιπ Ίιι 83ΐιιΐ3 "οϊ

ίΙΓ.1111 Π1.ΙΙΙΙ ίΐΙ!·ιι!ι,ϋΐ.ιΙΙ1 3ΐ)]θΙ·Ιΐ&8Ϊ-

1113. ι .«]1ΙΟ 1οΙ|ΐι;ιι·ίΙ;ι|(Μΐι

Γ'. Κα\ Ιως ώδε έχέτω σου ή κατά του προοιμίου

άνιίθϊσις της ημών βραχύτητο;. Αρχήν δε ανθις

των ΰπδ σου κεφαλαίων καθεξής κατάταξα;, αντί

κρυ; εκάστης λέξεως κα\ κεφαλαίου άντιπαραθήσο-

μοι τάς έχ των θείων Γραφών, και εξ όρΟοΰ λογι

σμού αντιρρήσεις τ* χαΐ ζητημάτων παρά σοϊ λογι-

χών Λνατροτ.ά; · όπως οί θϊοϋ δούλοι χαΐ αληθείς

άθληται , έντυχόντες , καΐ χατανοήσαντες την πατάν

βου άτοπϊαν , χαταγελάιωσι , λέγοντες · 'ΰ. ϋχερ-

-ι,.ι:- :ΐ της καρδίας σον έχοίησέ σοι ταύτα. Σν

γίφ έίχας ταύτα ίτ τη διανοίφ σου · Άναβήσοραι

ίΐς τύγ ούρατίττ, χα'ι έ.τάπύ των αστέρων του

ουρανού θήσομαι τύγ Ορύγον μου. ΚαΟιώ έτ δρει

ϋ^τηΛφ · επί τα ΰρη τα νψτ\Λά τα προς βορφ&τ

άηιβήσομαι όμοιος τφ Ύψίστφ. Νντί δε εις ζιδον

^•ίΓ'." '.;<-.;, βίς τα ΟεμέΛια τΓ\ς γης, καΐ τα έξης.

ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΕΤΙΟΥ ΚΕΦΑ-

Αττα.

III. ^ι'ι! ;|ί!νι.'!·ΛΜ·, ΙΐΙΙΠΙΙ ί1Ιΐ1(1 ρΓΟΟΒΙΙΙΪΙΙΙΙΙ Ι)301θηΐ18

ιΙί^|ΐϋ(;ι1πηι 051. ΥΓΙΙΙΟ ιππιι' 3(1 ίΐΐικ! (ιιοπιιη Ο3ρί-

ΐιιπι ρΐΊΐιείρΐιιιη, ςιιοϋ υ!)ϊ ρνοροδίιοΓΟ, αϋνοΓβυβ

ιιιι;ιιιΐ(|ΐι;ιιιιι|ΐιι· ΥΙΜ'.ΙΊΙΙ (Ί οηρϋΐ 811911) Γι·ΙΊι1:ιΐί(ΐικΊΐι

β 8ΜΓ18 ϋΙΙΟΙ'18, 30 ΓΟΙ'13 Γ31ΪΟΠ6 ΐΙθρΓΟΙ1ΐρΐ3ΐη, ΙΐΟΟ

681 Ιο;·.ϊ<·.ιπιπι (Μΐιπίιιηι ΐιιιιπιπι φ^ιχδΐίοιπιιη (1Ί8-

δοΐιιΐ'ιοιιβηι ορροιιαηι. ΙΗ οιιηι Ιΐεί βορνί, ϋιΐοηΐφΐβ

νΐΊ'ίιιΐι'ϋ :ιΙΙιΙι·Ι;ι·, ΟΧ ΪΪ8 ΠΟΚίΓΙδ ΐ|ίΐ;ΐ!ΐι βΙ)$ΙΙ[·'.1» 8ΪΙ

ι1(Η·!ι·'ΐ!ΐ;ι Ιιι;ι ιϋιΙίπ'ΐ'Ίιιΐ, ίπ'ίιΙιΜίιΐ , εΐ ϊϋιΐίΐ υβιίΓροη! :

,νί/;!/πα:/ Γ-π/ίί Ιιιί /ΐιΐΐ Ιϊΐιϊ Ι'ι'αΐ. Τιι αιϊιιι άίχίχΐί

/(.η· ιη κ^ιιίαΐΐιηιι' Ιιια: Λ&ί-ακίιιηι ιιι <·ιι·!ιΐ;ΐ:, <·1 ίΐιρτα

ίΐϊΐΐαί ι-ιιΐί ρυιιαηι ΐΐιτυηαιη ηιειιηι. 8εάϋί>ο ίη ηιοι,ΐβ

εΐΜΐα> ίΐιμί'α ιιΐυΐιία αηίΐίΟί. αά ια/ιι/Ιι ηι'ΐιΐ Η.,ΙΊΊΙ-

άααι ΜΙ/ΙΠΙ ΗΗ/Ι, Ν, εί ΐτο ιίηιίΐα Αΐΐϊί&ίηιο. Ννηα ητο

αά ίιι[<·.κΐΛ άΐίαη·ΐί, αά [Ηηάαηιαιία 1«η<κ ', οίο.

934 ΛΕΤΙΙ €ΑΡΙΤΛ.

Α'. Εί δυνατόν εστί τω άγεννήτω θεώ τδ γβννητδν

άγέννητον ποιήσαι. Ο

Ανατροπή Α'.

Πρώτον μεν τδ εις θεδν λογί-ιασθαι αδύνατον άσε

βε; ην μόνον τε άπρεπες τϊ) αύτοϋ Οεότητι, ·χ»1 αΰτδ

οϋχ αδυνάτου δντος αυτού ποιεΐν, άλλ' άπρεπου; ού

σης της φαυλότητος θεώ , φ ουδέν αδύνατον · αλλά

δια τδ τδ φαύλον αδύνατον είναι τη ένθέυι αυτού δυ

νατή άγαΟότητι, χαΛ ούτω άγαθώ όντι.

Καΐ άλλως· Εί τδ γεννητδν άγέννητον παρά θεφ

άγαθδν εις έργον νομισθείη, αδυνατώ; δε ίχει τδ εις

άγαθδν γινόμενον άγαθώς έ-ιτελέσαι · τούτο ήττα

«ερ'ι τδν δυνατδν εΓη, βουλομένου τδ προχριτέο'ν έρ-

γάσασθαι, και μη δυναμένου. ΕΕ δε τδ άγέννητον

άγαθδν, τδ γεννητδν δ» εν τ^| ιδία τάξει άγαθώς γε-

γέννηται, αγαθής οδσης εξ αγαθού θ:οΰ της τάξεως

του γεννητοΰ, καΐ παρ' αύτώ νομισθείσης, ουκ αν

ποιήσειε τδ χαλώς γεννητδν άγέννητον, επειδή χαλώς

'νενόμισται αΰτω τδ οδτως είναι καλόν. Έπεί ουν του

| καλού ούχ\ δια τδ αδύνατον ου μεταβάλλεται ή τάξις,

αλλά δια τδ άγαθώς οδτως εΐναι · άγαΟδ; άρα ό

άγέννητος θεδς, αγαθά δ£ τα εξ αύτοϋ γενόμενα εν

1$ ιδία τάξει, μη λαβόντα άγεννήτου δνομα. Ου γαρ

θεούς χτιστού; έποίησεν, ίνα θάτερον θατέρω παρ-

εχτεινόμενον άφανίζη δια της επωνυμίας τδ άνώνυ-

μον του μείζονος πρδς τδ ήττον. Εί μεν γαρ ό μεν

εστί θεδ; άγίννητος, ό δϊ θεδς γεννητδς, των φύσεων

Φ10»1
«Λ ιηββ-Ι. δι ί»£ι'ΐιΐΙιΐ8

ΓαοοίΌ.

(ϊιιΐιΐ'ιιίαΐώ Ι.

Ιιι ρι·ΊηιΪ8 0586 ηΐίςιιίϋ, φΐο<1 Οοιι$

ί ι |. ιιιιι 081 (·πμΊ!;ιπ·, οΐ φΐΉΙπιι :ι1ίΐ|ΐ!ΐι| Ο8ΐ

13X31, (|ΐΐί·ί1 1)ι·ιιπι ιιιίιΓιιιιΐ! ιΐΐ!. (·;α : ηοη φΐηι! 3(1 ϊ ΙΙιΐιΙ

Ι:κ ΊιΊΐιΙιιιη 8:ιΙί8 νίΐΊίπη ηοη 1ιαοε3ΐ , 5£(1 (ριοιΐ ηια-

Πΐίπ ΥΓίΊιι μι·:ιϋ:ι, Π,'ΐηιι, ι ιιί ηϊΐΐϊΐ Ϊΐηρθ88ί1)ί1ε ε8ΐ.

ηιΐηΐιιιε ιΐοοεβΐ; «) ιριοι! πΐ3ΐυιη οηιιιβ ϋίνίηχ ϊΐΐίπβ

αο ριιΐΐ'ΐιΓικ-ίίιιι;!! 1)οηίΙαΙί, ί))ϋϊ(|ΐιο ίίιΚ'υ, ι]ΐιί 1>οηα5

681, ίΐηρθ5$Ι1)ί1β &ΪΙ.

Ρι·χΐεΓεα : 51 ςιιοιΐ Γιιοΐιιιιι :κ·, ^εηίΐυιη εβί, ιηςε-

ηίΐυιιι ι οιΐιϋ Γ30ΪΟ ίρ8θ Ιιοιιιιιιι ]ιηΙίι·:ιινΐ Οου8, ιιοφίβ

13ΙΗΓΠ Ϊ8ΐαά 1)οιιϊ 1>εηο ροΓΓιοερε ρο$86ΐ, ΐυιιι ιΐοηιιιιη

ρρχροΐοηβ ϊΐΐε Πειΐ8 γιπ!)ϋδ (1ο8ΐίΐυΐιΐ5 6586 νϊιΐΐ'π·-

ΙΙΙΓ ; ιιιιί «|ΐιο(Ι ρΓΧ8[αηΐίυ$ 081 ιιιοϋΐ'ί ουρϊβιΐ8, ηβ·

ςιΐ3ΐ|ΐΐ3ΐη ρθ88οΙ ;ΐ:,Μ>φΐί. \ι·ππιι ΙΊΙΙΙΙ εΐ ηυοιΐ Ιιιι;··-

ιιίΐιιπι ε&(, Ιιοιιιιιιι 8ΪΙ, 01 Ι]ΙΙΙΗ| μοιίΐιιιιι 68(, ΜΙ» ιιι

ΟΠίίΐΗ' 1)0116 8ΪΙ ^ΟΙΐίΙΠΙΙΙ, Ι]ΙΙΙΙΙΙΪ;1Ι1Ι ξβΙΐίΙΐΠΙΐη 1ΌΠΙΙΙ1

(•.οιιιΙίΓιο 1ιοιι:ι 681, 61 3 Ιιοιι» 1)ι:ο ρΓθί60ΐ3, Π06

ιιΙίΐΓΓ 31) εο ίρ&ο ]ιΐι!ί(·;ιΐ ιιι·, ηαηηυαηι ίΐΐο ςυοϋ ρπ«-

οΐ3Γβ ςεηίΐυιη εβί, ίη^οηίΐιιιη Γ306ΓΟ νοίοΐ : ςιιβηιΐο-

φΐίιΐοΐη ίΐ3 86 Γ61Ι1 Ιΐ3ΐ)6ΓΟ ΙιΟΙΙΙΠΙΙ 6856, ίιΐί'111 ΪΠβ

ρι·ι·8ΐι:ι.Μΐιιι Ιΐ3θοΙ. ΟυαπιοΙίΓΟίη ουη> Ικιιιϊ οοηιΐίΐίο

ηυΐΐο ιιιιιιΐυ ιιιιιΐιΊιΐΓ, ηοη ςυοιΐ ίιΐ ΊΙΙί ίιηρθ88Ϊ1>ί1β

5ΪΙ, $6(1 ΐ|ΐΐ'.ΐι1 ΙΚΊΙΟ Λα πιιιι ηιοιίυηι Οθΐΐ8ΐί1υΐ3 8ΪΙ,

1)οηιΐ8 υιΐφιο Γικ-ΐιΐϋ 3 ηιιΐίιι Οουβ 681, 1>ΟΠ3 ϊιίϋοηι,

ςιι.ΊΒ αϊ) οο $ιιηΙ ίιι οηΐίηο ΜΙ» Ι';κ·Ι;ι, ΙιιιηιΊκί ΐη^ι'-

ιιίίί ηρροΐίαιίοηβ ι:;ιιτ;ιΐιΐ. Νοη εηϊη) ΟΓ&3108 <Ιεο8

• 153. ιιν, 15-13.

·,
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(•οικίίιϋι, υΐ 3ΐ(ΰπιηι οιιηι ηΐίρτο οοηιρπΜΐιιιη αρρεί- Α άκοινωνήτων ούσών, αδύνατον εστί κοινωνήσαι χατά

Ιίΐΐίοιιο ϊρδ3 δΐιρεποπβ ϋΐιρΓ» ΐηΓίΜΊΟΓεοι εχεβίΐβιι ·

Γιιιιιι, <|ΐι:ΐ! ιιιιΐΐη βρροΐΐαΐϊοηε ι.'οιιιριτίιΐ'ΐιιΐϊ ροίεβΐ,

οΙΐδΓυτεΙ εΐ ε\δΐίιΐ£ΐΐ3ΐ. Ν;ιιιι βί Ι)ειΐδ :«1ΐιτ 3 ιιιιΐΐο

ΓίΐιΊιΐϋ, :ι1ΐι·Γ Γαείιΐδ 651, ευηι ηιιΙΙ,ι δίΐ ίηΐεη Π3ΐιΐΓ38

εοηιιηιιηίο, Ποιϊ ηοη ρηίεβΐ, ιιΐ «οοιιιΊιιιη η;ιΙιιι·;ιηι

ιιοιηϊιιϊβ ίΐΐϊιιβ ι1Ί^ιιίΙ;ιΙοιιι ΠΗΙΙΙΙΙΗΙΗΊΙΙ ΙκιΙκΜΐ, η'ιδί

ΓοΓίε 3ΐ)υ8ΐοηε <|ΐι:ΐιΙ:ιιιι εΐ ι;πιΐί:ι, Ιιοο ε$1 ρβΓίΐεί-

ραΐΊοηε <|»:\ιΙ;ιιι>, Πηπ (ΙίεβΙιΐΓ, υΐ ι']ιικιιι<»1ϊ υεηεΠεϊο

ϊιιΓι·πυι·('ΐη ιΙίν<·* ;ιίίκ'Κ<ί. Ν.ΊΙΙΙ ίΐΐε ηιιΐάοιη δί1>ΐ ιιιιιι-

((ΐι.ιιιι $υρβΓ!θΓΪδ ιιοηιβη ίηιροδίιοπΐ, ιιΐ φΐΐ 8β :ι!ι ϊΐΐα

η;ιΙιη';ι: (Γιςηϊΐίΐΐε :\|/[><ΊΙ;ιΙίηικ·(ΐιΐ(; 3ΐίεηυιη ρρθΓ8ΐΐ5

ϊιιΐε1Γΐ£3ΐ. δαηε ΊΙΙυά, ο Αείί, ιιιοπίο ιίΐιί ;ιΙίψιίκ ι>1>-

ΐεοεπί : Όαΐί ΐταΐ Υΐτύιΐίη ' , ηεφιε ΥεΓουιη Οευδ

Ι;κ ΐιιιιι ε8ΐ. Οιπιΐ3ΐη νβΓΟίιουίΙίδδίηιβιη 3ρρεΙΐ3(ϊοη6ΐη

1 τφ του ονόματος άξιώματι, άλλ' εί 4ρα χατα-

ί|5 τινι χάριτι, χαΐ αύτδ κατά συμμετοχήν του

πλουσίου χαριζομένου τφ ήσσονι. Ό 6έ ήσσων οΰχ

αν ποτέ εις τδ του μείζονος όνομα έαυτδν καλέσειε,

παντά-πασι γινώσκων άλλότριον έαυτδν Ίντα του χατά

φύσιν αξιώματος τε καΐ ονόματος. Λέξειε δ1 4ν τ{ς

σοι, ώ 'Λέτιε, τδ, θεός ?]ν 6 λόγος · καΐούκ εγένετο

θ:δς ό Λόγος. Πώς ϊξει τδ χατά φύσιν της ευγενείας ·

ίνομα, ή πώς ίσωΟήσεται, εΓπερ τι γέγονε τφ του

Χριστού άξιώματι; "Ηπώςτδ, βίύςφ',βχκοπήσεται,

χρόνου μη επιδεχομένου τβΰ ην διαίρεσιν έργάσασβαι,

χαν εν τφ τυχόντι ; Γνώστ) δε, δτι 4ναρχοςθεδς, κα\

άγέννητος θεδς έγέννησενέξ αυτού θεδν όμοιον έαυτφ,

ου μόνον, αλλά χαΐ ίσον χατά πάντα. Κα\ οΟχ ίχτισβν,

Π3ΐιΐΓ3 δίοϊ νϊη(1ϊθ3ϋΐΐ, 3υΐ 3βςυ»1)ίΐυΓ ΡΒΙΙΊ, δ'ι ηιι'κΐ Β ϊνα μη, ανόμοιος δ χτισθείς γενόμενος, άφανίση Ά

του θεός όνομα δια της διαστάσεως της παραλλαγής.

Αδύνατον γαρ τδν γεννώντα άνόμοιον χαι 4ν«ον

γεννών εαυτού, χαΐ τδν γεγεννημένον άνόμοιον εΤναι

του γεγεννηχότος. Διδ ενταύθα περιλήψεται της ταυ

τότητος τδ χατά φύσιν εξ ευαγγελικής μαρτυρίας,

δτι ΙΙάντα τα του Πατρύς ίμά εστί, τουτέίτι · θεδς

ό Πατήρ, θεδς εγώ · ζωή 6 Πατήρ , ζωή εγώ· χοΛ

τα εξής, πάντα δσα πρέπει Πατρ\, κα'ι Γίφ, κα\ άγίψ

Πνεύματι εν μια θεότητι , μηδέν της Τριάδος παρ-

ηλλαγμένον έχούσης · σαφώς ήμϊν άνάρχως χα\

άχρόνως του ένυποστάτου Λόγου του Πατρδς, κα\ του

ένυποστάτου Πνεύματος του αγίου εκ Πατρδς , καΧ

τδν του Υίού, ημών εν γνώσει τελεία ήσφαλισμέ-

:ιι! Οιι·ί8ΐί (Ιίξηίΐαίειιι 3εεεδ$6Γΐΐ ? 935 Αιιΐ ίΐ

·]ΐι:ιικιιιι Γ3ΐίοηβ αιηρυΐ3π ροΐεπί, ϋίΐιι «ταΐ, ευηι

νοχ, ΐ'ΐΊΐΐ, ηιιΐΐυιη νεί Ιονίκ^ ίιικιηι ΐειηροΓίβ ιΐϊνίκίοηι:ιιι

3(]ιηίΙΐ3ΐ ? ΡΓοΐικΙε 8(:ϊΓο Ιέ ίΐίικί οροηΐϋΐ, Οβιιιη ϊιιί.

Ιίο εβηεηίειη, εΐ 3 ιπιΐΐο ΠκΊαιιι βίιηίΐεηι δίΐιϊ Οεαπι

3 δε'ψ8θ ^εηιιίδδε 3(Ιεοςυβ ίη οηιη'ιϋυβ χηυαίβιη.

ΟΙ,ΙΊΙΙ ΐ|ΐιίι1<·ιιι ηιϊιιίηιε εΓ63δβε (Γιπίιπ·, ηε, βίερεβίιΐδ

68δεΙ ίι!ι:οΐ|ΐΐϋ (1ΐ$$ϊιηί1ίδ ΓΟΓΟΙ, (1ίνεΓδίΐ3ΐε, νηΐΊΐ.·-

ΐ;ιΐοΐ|ΐΐΰ βυα ϋεΐ βρρείΐβΐϊοηεηι ε ιικ'ιΐίο (οΐΐεπεί.

Είειι'ιπι Γιεπ ηοη ροΐε$1, υΐ ςυί ^ι:ηοι·:ιΐ (Ιίδδίιιιΐίειιι

$ιιΐ ίηχφίαΐϋηιηυβ ρρο(1υε3ΐ, 3υΙ ιιΐ

Γαηΐϊδ δίΐ ϋίβδίιιπίίβ. ΟΙΙΟΟΪΙΊ

ΐ<1ϋΐιΙίΙ»ΐεηι πείίηεΐ Ίϋ, ςυοϋ ΰναηςεΗεο Ιβδίίηιοιιϊο

Ι.τΐιιι·, ίη ςιιο ίΐη 8ΐ·.ι·ΐρΐιιιιι εδί : Οηιιΐα <μιιι: Ραΐτ'ι» ^ νου.

5!οιΐ »ΐίίί αιηΐ*, Ιιοε εδί, Οευβ εδί ΡαιεΓ, εςο ϊιίϋεηι 1>ειΐδ; νϊι,ι ββΐ ΡιιΙεΓ, εξο εΐϊβηι νϊΐ;ι ; εΐ ('·α·ΐοΓα

οιιιιιί, (|ΐι;<! Ρ;ιΐι·ϊ, Ρίΐίο οι δρίΓίΐυί 83ηεΐο ίιι «ιΐ3 (ϋνϊηίΐαΐβ εοηνεη'ιιιηΐ, ευηι ηίΐιίΐ $ίΙ ίη Τπιιίΐ3ΐβ (ΙϊνβΓ-

8ΐιιιι, :ι, ιηβηΊΓεδίβ ιιοΙΓίϋ βυοδϊϊΐεηΐϊδ βίηε υΐΐο ΐηίΐίο αε ΙβιηροΓε, ρ:ιΐιτιιΐ Υιτίιί 3ε δϊπιϋϊΐςΓ δυΐΐδίδΐϋηΐϊι

Ηριιίΐιι» βαηείί , ψιί εχ ΓΗΙΓΟ Ρίΐϋςυε ρι·ορηί$ οπίατ, ρεΓίεείΒ ηοΐ>ϊδ οΐιΐβΐβ εο^ηϊΐίο $ΐ( «Ηινιβ

οηιιπ Γίΐΐίοιίϋ Ιίπηηΐη.

ΑΕΤΠ ΟΑΡυΤ II.

δ'ι υη'ι^εηίΐυδ Ι)ευδ Γ.ιιυχη ε8ΐ οιηηί

βπΐ οΐϊαιη ςεηεΓβΓιοηβ Ίρδβ ρΓΧ8ΐ3ηΙίθΓ. 8Ί, ίη<|ΐΐ3ΐη,

εβιΐδίδ οπιηίύυβ .αιιίεοείϋΐ , ςειιεΓ3ΐίοιιί ϊιίειιΐ'κίπιι

αηΐεεείΐεΐ. Νεηιιε εηϊηι .ΊΙΙΙ ;ι!ι β1ΐβι·3 ικιΐιιπι υΐ εβδεί

3οεερίΐ, 3ΐιΙ ίΐΐιιιΐ ίρδε βίυί εοηΐυΐίΐ.

Οοιφιίαΐίο //.

δϊ Ίη§βηί(υδ εαιΐ83 ε$1 οηπιί ρΓ9Β8ΐ3ηΙίθΓ, ;ι!ι ίρ$ο

ροΓΓΟ ^εη'ιΐυδ Ιι:ιικΐ ίΐΐο ιΐί^ικ: μι-ιιίΐιΐϋΟδί, ηεε Χ()ΐΐ3-

Ιίδ, ει ΐ.ιιηεη εχεβίΐεηΐί ΊΙΙ:ι ΡίΐΐΓίβ 3ρρε!ΐ3ΐίοηε εοη-

ΐίιηΊιΐΓ , $ιιηιιΐ)3ΐιι ^βιιίΙΟΓΪ ξεηϊΐυβ ί^ποιιιίιιίαιιι :ιί-

ΓεΠ, ()ΐιϊ 3ΐΐοπιΐ3, φΐ3ΐη εΓ63ΐχ π;» εχίεηχ, ηοηιίηίδ

ιϋ^ιιίΐϋΐι* }?:ιιΐ(1ΐ!:ιΐ, ηεφιε ιιΐ ε%ΙβΓ» ίΐΐ3, (]υχ Ι';κ·ΐ;»

δΐυιΐ, οιιιιΓιΐοπ δυο ϋΐιΐΐυιιι εΐ ΙιοηοΓε.ιι ;κΐ!π1κ';ιΐ.

Ν;ιιη ;ιϋ:ι ηυίιίειη, ΐ|ΐι;ι· εχΐΓ3 ιΐΐιιιη δυηΐ, <·»ικ!ίΐοπ

δυο (1(Η.·ιΐϋ 1ιοιιθΓβιιΐ(|ΐιο Ιι·ί1)υιιηΐ; ουί ηεε χηυηΐϊα

κιιηΐ, ηεε ε«(!ειη ευηι ΐΐΐο ηρρείΐβΐίοηε εεηίειιΐυπ,

80(1 κιΊ-νίΙΐυ εοικίίΐϊοηίδ βυηΐ, 3ΐςυβ ηί ϋΓεβΙοΓΪδ

£ΐοπ3ΐη ρι·(κ1ιιοΐ:ι : ί|ΐιο πϊηιϊπιιιι εχ ϋΐιΐδίπΐηΐδ ϊΐΐϊδ,

εΐ ε^Γβ^ϋδ ο]υδ ςυϊ ί1Ιιΐϋΐι·ϋιιι>, Ιιΐβεβ ι-εΐιυδ ευηϋίΐίδ

ΑΕΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ10Ν V.

Εί πάσης αιτίας χρείττων υπάρχει ό άγέννητος

θεδς, δια τούτο χα\ γενέσεως χρείττων αν εΓη. Εί δε

κρείττων εστί πάσης αιτίας , δηλονότι καΐ γενέσεως.

ΟΟτε γαρ παρ' ετέρας φύσεως εΐληφε τδ είναι, οΟτί

αϋτδς έαυτφ τδ είναι παρέσχε.

εδί , ΐΓΐβπ'ΐΙΜι'ΠΙ (3\(·θ11ι·||ΐΐ;ιηΐφ|(! ρΓΟρΟΓ-

Ιϊοιιε ιρι;ιιΙ:.ιιι εοηίοπιρΙειηιΐΓ. 936 Αϊ νεΓΟ αΙΐβΓ,

1 ^3η. ι. 1. « ίθ3η. χνι, 15. · )ϊ3. αγένεια;.

Εϊ πάσης αίτιας χρείττων υπάρχει & άγέννητος

θεδς, ό δε γεννητδς εξ αυτού άναξίως αυτού γεγέν-

, νηται, χα\ ου χατ' ισότητα καΐ εν τφ του Πατρδς

προκριτέψ ονόματι ϊστηκεν · άτιμίαν τφ γεγεν-

νηχότι τδ γέννημα περιποιείται, ετέρου ονόματος

παρά τα γεγονότα κτίσματα ϊχον τδ αξίωμα, χαΧ ου

κατά τα γεγονόΐβ την τιμήν τφ πεποιηκότι περι-

ποιούμενον. Τα μεν γαρ εκτδς αυτού δόξαν τφ

χεκτικότι περιποιείται, ουκ δντα Γσα τφ πεποιηκότι,

ουδέ ονόματι του πεποιηκότος καλούμενα , αλλά δούλα

γενόμενα εις δόξαν του πεποιηχότος , ίνα άπδ των

ενδόξων εκ των υπέρ τα Ινδοξα γεγονότα τδ προχρι-

τέον, κα\ Οπερ αυτά όν αναλόγως θεωρήται· 6 >Λ

οϋχέτι ττ) τούτων ονομασία χιχλησχόμενος , η) £1

προκριτέου όαοουσιότητι έχ του τετάχΟαι βυνηνωμέ
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νως Εχων τδ αξίωμα , ει διοίσει του προκριτέου την Α φ» ηεο οοηιιιιιιιιϊ <·;Γ|Ι·Γ<ΙΙΊΙΙΙΙ βρρείΐαΐίοηβ οοιιΐίηβ-

παραλλαγήν, καΧ τψ προκριτέψ ίλαττον αξίωμα πε- ΙΙΙΓ, εΐ ρΓΟ 60 ςαοϋ εχεείίβηΐϊ ΪΙΙΪ

ριποιήσεται, δ:αλλαττομένης της κατά τδ προχριτέον

του γεννήματος επικοινωνίας. Διδ όμοιος εξ ομοίου,

καΧ ίσος εξ ίσου ήμΐν 4 βλαστδς, ούχ άπδ σωματικής

εννοίας τί) πίστει κατείληπται, άλλ' ως θεδςέκθεοΰ,

φως εκ φωτδς, χαΧ Λόγος Πατρδς ένυπόστατος, σω

ζόμενης της αμετάθετου του προκριτέου δόξης , εν

τω τδ προκριτέον ούχ αύτδ έαυτοΰ αΓτιον, αλλ1 άπ'

αύτοΰ τδ Γσον γεννών άχράντω χα'ι άχαταλήπτω ου ·

σία , όμοουσίως τδ ουσιώδες καΧ ένυπόστατον θείον

γέννημα · ουπερ είκών εστίν ουκ ίψυχος, αλλά Πα

τρδς χαράκτη ρίζου ία γένος, ως φηιι ή θϊία Γραφή,

έπΧ τί) ϊσότητι του γεννήτορας τδ γέννημα τάττουσ»,

Είχων, φάσκουσα , του αοράτου θεον. ΚαΧ Ενα μη

τι< νομίση διάφορον είναι την εικόνα της ταυτότητος, Β δίΐιΐ δοΐιοΐβπι ριιπίκίηια εΐ ίηεοη)ρΓε1ιειΐ8ί1)ί1ϊ βιιο-

αύτδς ό Πατήρ , την διόρΟωιιν της ημετέρας ζωής

προνόων , πρδ τούτου του λόγου εφησε τδ, /7οί»|σω-

μετ &γΟ(ΛύΛον κατ" εΙχύ>·α ημετέρα* χαΐ χαΟ'

ύμοΐωοιγ · ου διοίσας έαυτδν παρά τδν Υίδν, αλλά

δυΐχήν χαΧ όμώνυμον λέξιν έπειπών τδ, Ποιήσωμεν

ΙατΟρωιιστ · Ινα δύο σημάνη, εαυτόν τε καΧ τδν Υίδν,

ή καΧ εΓποιμι καΧ τδ άγιον Πνεύμα. ΚαΧ τδ έπΧ τϊ|

Ισό-τ(τ·. της είχόνος, τδ μη δια δύο λόγων παρενΟεΧς,

εικόνα μίαν ϊφη · ήμετέραν δε τδ δυϊκδν άπεφήνατο ·

τδν δε γινόμενον ανΟρωπον ου τϊ) του ένδς εϊκόνι,

αλλά τί\ των δύο όμοιότητί τε καΧ Εσότητι είκίνα γι-

νόμενον. Ενα πάντη σαφές εΓη τδ πρακτέον, εν ΠατρΧ

χαΧ Υίψ καΧ άγίιυ Πνίύματι μένον εν ταυτότητι, καΧ

μη άλλοιούμενον. Ου γαρ παρ' ετέρας φύσεως είλη-

εΒί, φίδΠΙΟίΙί ιΐί^ιιίΐίΐΐΐ! ρι\ι ιΐίΐιιχ 681, "Ι 111 εοϋβΐη

('ΐιιιι ϊΐΐο οηΓιιιΐ! ('(Ι||ΙΜ·(;|ΙΠ·, 81 ΐ|ΐι:ιιη 1)30631 :ιί> εχί-

ηιίο ϊΐΐο ρΓΧβίαηΙίηυε νηΓΪεΐαίειη, ηεεεΒΒ» 681 υΐ

ιΐι: β]υ$(1ειη ιϋ}·ιιίΐ:ιΐι· :ι1ίΐ|ΐιίιΙ ίιηιηίιιυαΐ, Ιιοε ίρΒΟ

ςιιοϋ εχεεΙΙεηΐίΒΒΪηιϊ Π1ϊυ$ ιη £βηίΐο ΒρΙβιΐ(Ιοη$ εοιιι-

11)111110 ν3ΓΪ6ΐ3ΐΪΒ :ΐ!ίι[111ι| 30 (ΙϊνεΓ8Ϊΐ3ΐί$ ΙΐίΐΙίΓΗΐ.

ϋιι.ΊΠί Βίιηίΐεηι ϋΐιιιιι ε Βίηιίΐί, ει χφΐ3ΐειιι εχ :υΐ]ΐιαΐί

ίι.ΐιιιιι, ηοη ΡΓΟ ηιρίιι εορροΓεχ ;ιϋ(:υ]ιΐϋ ίιιΐι-ΙΙΊ^ηΐίί»

€1ιπ$Γιαη3 Οϋε εοηείρϊιηυ$, 8«ι1 ΐ:αιΐ|ΐι;ιιιι ΙΚ'ΐιιπ εχ

)ΐ(Ό, Ιυηιεηϋε Ιυιηϊηε, βο ΥβΛυπι ΡΒΙΓΪ» 8υΙ>8ί$Ιεη$,

:ΐι1ι·» ιι Ι εχεβΙΙεηΐ'ΐΒ ίΙΗυΒ ίηΐιτίιιι α^υβ εχίηιϋ §1οπ3

8:ι1ν:ι ίηΙε§Γ.ιςυε ΓεΙϊηβ31υΓ, Ιιοο ϊρ.ΝΟ ηιιοϋ ΗΙε 8υΊ

; ιιιίηίηιβ ρηπείρίυπι 38$εΓΪΐυΓ,

εοηβιιΐιβίαηΐίαΐίηαΰ ηιοιίο, Ιιοε ε8ΐ

ΐ:;ι εΐ Ιινροϋΐίΐϊίί ρΓα'ΐΙϊΐιιιιι ρπο(1υχΐ$3ε Ρίΐίυιη : ηυί

(]ΐιίι1βιη ηοη βηϊιηχ εχρεΓβ ίΐΐίυβ ϊιιΐίίμο $ίΐ, βεϋ ρ:ι-

ΐ'.-πιιιιη ςεηυβ εχρπιηαΐ, ιιι 8εΓΪρΐιΐΓ3 ΙεβΙαίυΓ, ςιι%

ββηΊΙυηι Γϋίιιηι 9Β(]ΐι»1ειη ^εοίΐοπ εοηϋΐίΐυίΐ. Ιιηυβ»,

ίηηιιίΐ, ιηοΐιϋΐίί* Οβί '. Αε ηβ <]ΐιΐ$ ίηιαςίιιίβ ηοΐίιι-

ιιΐΊΐι αϊ) ίιΐυιιΐίΐαΐϋ ίρ$3 (ΙίΙΓίΜΐι: ι·π'(Ιι·π·1, ίρ$εηιεΙ

ΡαΙεΓ, ιιΐί ηιι* εεηο <1ϊηςεΓε(, ,'ΐιιΐο ρπ>Ι:ιΐαιιι ΗΙ.ΊΙΙΙ

βεηΐεηΐΐαιη ΐΐ» Ιοπιΐιικ ε$ι : Ραπαηιαι Ιιοηιήΐΐΐη αά

ίιιιη/βΐιΟΗ ηοίΐταηι (Ι αά ί,ίιηίΐίΐιιιϋιιαιι'1. Ιη φΐο ιιιιιι

ίίβϊρβυιη 3 Ρίϋο ιΐίχΐ'πινίι, $εϋ $ίιηί1ειη νοεβπι, βΐ

3(1 (1ιιο$ ρεΓίίηεηΙεια υ$υτρ3Γβ νοίιιϊΐ, ΓαάαηΐΗΐ

Ιιοηιίηαη: ψΐΆ ιΙικίΒ εχρΓίιηεΓεΙ, Βΰίρβυιη νί<1βΓιεε1

;κ· ΡιΓιυιιι, ηπΐ ίιι*ιΐ|Κ!ΐ· εΐ δρΪΓΐΙυιη βαιιείυιη. Αίςυο

φενοΠατήρ, ή ό Υίδς, ή τδ αγιον Πνεύμα, ή δέδω- ** υΐ ίηια8»''8 33ςιιαϋΙαΐειιι ο&ΙεπιΙβΓβΙ, ιΙ'ινεΓβα Ουο

κεν ετέρα φύσει συμμετοχήν της έαυτοΰ φύσεως κα\

αξιώματος · οΟτε κατά τίνα τομήν ή άπόρ"ρΌιαν τδ

είναι εξ αύτοΰ τδν Μονογενή, καΐ τδ άγιον Πνεύμα

άλλοίωσιν της φύσεως έξειργάσατο · αλλά καΟαπερ

εξαρχής προκριτέα φύσις άγέννητος καΧ άχτιστος

α: . ην, ούτως άεΧ Ιξ αύτοΰ προκριτέον γέννημα, καΧ

&γιον Πνεύμα ήμΐν σαφώς χεκήρυχε, χαΧ ούχ ένηλ-

λαγμένως.

Νοη εηϊιη 3ΐιΙ »1ι ηΐΐι.τ.ι ιι:Ηιιι\ι ?3ΐβΓ, ΓίΙία$ ει

νοε3ΐ>ιι1α ίηΒεΓβΐ'β ηοΐυίΐ ; ΪΙΜ! υηίεβιιι ιΐιιηκιχηΐ

(Όΐιιιικίΐιιοπινίΐ ϊιιι:ΐί5ΐιιι;τιι ηοΒΐι·3ΐη ;\ιιΐ.·ιη »·α νιιει·,

ΐ|π;ι; 3(1 ιΙαοΒ Βρεεΐ3Γε(, ρΓΟΙιιΙίΙ. Ροιτο ΟΓβαΙυιη Ιιο-

ιιιίιιϋΐιι ηοη 3(1 ιιιιίιΐί, ίιικι»ίιιοηι εχρΓε$Βυιη, 8ΐ·(1 :ιιιι-

Ικιπιιιι ϋϊιιιϊϋΐιΐιΐίιιϊϋ 61 :ιϊΐ|ΐι;ι1ιΙ:ιΐί8 βΟίξΐεηΐ ε$8β

ΒΪ^ηίΠεΐνϊΙ, υΐ ΠΙικΙ 3ρεπΙε ι1(:ι.Ί;ιι:η·ι.·ΐ, φΐϊ(Ιΐ|ΐπιΙ

εχεείίειιΐίχ 681, ϊη ΡαίΓε, Ρϋΐο 3ε δρίηΐυ Β3ΐιε(ο

ίιΙ«·ιη ;ιΙΐ|ΐιι·. 111ΜΠΙΙ 6886, ιιεφιε νατίυηι 3ε πιιιΙΙίρΙι>\.

δρίπΐυβ 83ηεΙιΐ8 3εεερί(, :ιιιΙ πι :ιΙΙοι·.ιιιι ΙΙ:ΙΙΙΙΓ:ΙΙΙΙ

ιιοιηιιηπιΊοιιΐΜΐι ΐΓ3Π8ΐυΙίΙ ; ηεςυβ νείυΐ βεείϊοηβ (|ΐι:ιι1:ιιιι, .ΊΙΙΙ ρΓοΠιινίο (Ιΐνίηχ

ιΙΓι ηαΙυΓΧ ν:ιι·Ίοΐ:ιΐ<;ιιι «ιΐιιΐίΐ υηίκεηΊΐί Ρϋϋ δρΪΓΪΐυΒφ^ιβ 83ηεΙί ρπκΙικΊίο. δε(1 (|ΐιειιι.ΐιΙιιιΐΜΐιιηι ;ιΙι

ΐηΐιΐο ρΓ3ε8ΐ3ηΐΪ88Ϊπΐ3 ϋΐ3 ιΐ3ΐυΓ3 3 937 ηυ11° Γί<:131 θΓβ»ΐ3νβ βειηρβΓ εχδΐΊΓιΐ : ϊΐβ ίβηιρβΓ ρπαϊβΐηιιΐΐδδ:-

ιηβιη εχ 8βϊρΒ3 δοοοίεοι ιπια ΓΙΙΙΙΙ «ιιικ'ΐο δρίΓΊΐιι, δίηο υΐΐα (1ίνβΓ8ΐΐ3ΐο ρΓοϋυχίΒΒο ιιουϊβ βρεηϊΒΒΪιιιβ

ρηιχΙίεβνΊΐ.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΑΕΤΙΟΥ Γ. Ο ΑΕΤΙΙ ΟΑΡ11Τ III.

ΕΙ δε αύτδς έαυτφ τδ είναι μη παρέσχεν, ου δια

τ6 ασθενές της φύσεως, αλλά δια τδ ύπερβεβηκένα:

•κ&σαν αίτίαν · πόθεν 4ν τις την ύποστάσαν πρδς την

Οποστήσασαν φύσιντδ άπαράλλακτον ε!ς ούσίαν Ιχειν

συγχωρήβεκν, ου προσιεμένης της τοιαύτης υποστά

σεως γένεσιν;

Α'. Χρή σε, ω Άέτιε, άνω προσέχοντα, καΧ σε-

αυτοΰ τδ έλεεινδν χατανοοϋντα, έπέχειν της έαυτοΰ

τόλμη ράς διανοίας τδ περιττδν της ασεβείας- Ενα

χΔ ήμεΐί μη συμμαινόμενοι τ^ τοσαύττ) άφοβί^ι ήτ-

ΡΑΤΒΟΙ. ΟΒ. ΧΙ.ΙΙ.

Ι»η\ νεΓο βϊ ΐρβε βΐΐ/ι ιηίηίιιιε ιιΐ βδβεΐ οοηΐιιΐίΐ,

ηοη ρΓορΙβη υΐίβηι η,ιΙυΓ»; ίηι!)βοί1Ιΐΐ3ΐ6ΐη, 8βϋ ο,ηοιΐ

εα»Β3 Βΐΐ οηιηϊ βυρβΓίοι·, ο,υ'ΐΒ ρΓοιΙηείαιη ηαίιιηιιιι

ηΐι ε3, φΐ:ι: ρνοιίιιχιτίΐ, ιιϋιίΐ ιη Βυ1)8ΐ3ηΙΪ3 ιϋ^ιτί ιιιίιιίίί

!Ι.Ι|ΗΊ·(·. ΓβίεοίΙιΐΓ, ευιιι (·]ιΐϋΐιιοι1ΐ $υ1)Βΐ3ηΐία ι^εηε-

Γ3ΐΊοηειη οιηηεηι (·χι·1ικ1;ιΐ?

(',(»ι(η1ιιίίυ ΠΙ.

1. Μιιΐΐο Ιιι, ο ΛιΊί, εοιίΒΐιΙΙίυΒ ΓλεεΓΰΒ, ΒΪ βυρβ-

ποί'ϊΐιιικ 3ε εοεΙϋ8ΐίΙ)ΐι$ ηΊιιΐϋ ίηίειιΐυβ, εΐ ίηίεΐία-

ΐ.'ΐΐι'ΐιι Ιααιιι 3^ιιθΒεειι8, ΐι:ηιι·ι·;ΐΓί;ΐ! ηιεηΙίΒ ίιι$ΊςηΐΜΐ)

ΐΐΐιιιη ίιιιρΊιΊ;ιΐ<.·ιιι εοιιιροΒΐ'εΓε5, ηε ει ιιοβ ϊρΒΪ, νείυΐ

18



831 552Ε1ΊΓΗΛΝΙΙ

εηικίίϋϊι, ιιΐ ίΐίοπιιη πιιη ηΙίΓΓΟ ΓοηιρίϊΓ.ιΙιιιη .ιρρ<Μ- Α άκοινωνήτων ούσών, αδύνατον εστί κοινωνήσαι χααά

Ι3ΐίοιιε ϊρδ» δΐιρεποπβ ΜΙ|>Γ;Ι ϊιιΓι'ΐ ίυινιιι οχοβίίειι-

1)31)1, φΙ« ΙΙΙΐΙΙ» 3ρρθΙΙ.ΐΓΐΟΙ1β ΓΟΙΙιρίνΙιΙΊΙιΜ ριιΐι'ί,ΐ,

οΐιβουτεί 61 βχδΐΐιιςιιβί. Νηιη δι ϋειίδ ;>1ΐ»τ 3 ιιυΐΐο

Γ3ΐ·1ιΐδ, :ιΙΐ(·ι· Γαείιΐδ βδΐ, ευπι ιιιιΙΙ.ι δίΐ ίπίει· Π3ΐιΐΓ38

(•(ΐιιιιιιιιιιίπ, Ιίιτί ιιοη ριιΐΐΉΐ, ιιΐ δεειιιιϋυπ) ιΐ3ΐιΐΓ3ΐη

ιιοιηίιιίκ ϊΐΐϊιΐδ ι1Ί»ιιϋ;ιΐ(·ιιι εοπιηιιιηεπ) 1)35631, ηίδί

ΓοΓίβ 3ΐ)ΐΐ5ΐοηβ φΐ:ιιΙ:ιιιι εΐ ^Γ3(Ϊ3, Ιιοε βδΐ ρηι-ΐίοί-

ρ3ΐίοηε ΐ|ΐκιι1:ιΐ)ΐ. Γιοπ (1ίε31ιΐΓ, ιιΐ (^ιΐϋΐΐ)οιΐί Ιιι·ιιι·ίΐαο

ίιιΓ<:π(>ΐ'(·ιιι (]ίνεδ ιιΐΐκ-κιΐ. Ν;ιιιι ίΐΐε ([ΐιίιΚ'ιιι κίΐιϊ ιιιιιι-

φίαιη δυρεποηδ ιιοι»εη ίιηροδίιοπΐ, ιιΐ φΐϊ $ε ;ώ ΐΐΐιι

Π3ΐιΐΓΧ ιΙΪ£ΐιίΙ:ιΐΐ! ;ΐ|>ρϋ11:ιΙί<>ιΐ(:φΐο βΗβηυηι ρι-ΟΓδίΐδ

ϊηΐεΙΙϊξ3ΐ. δαηβ ϊΐίικί, ο Αείί, ιηβπίο ΓιΙ>ί αΐίφΐίβοί)-

)οεβπΐ : Οαιζ βταΐ ΥβΓ/>Ηηι ' , ηεηιιε ΥεΛαη) Οβυ$

Γ;ΐΓΐιιηι εδί. Ουίηβιη ΥΟΙΌ ηοΙ>!Γΐδ8ίηΐ3ΐη 3ρρβ1ΐ3ΐίοηειη

Ι131ΠΓ3 δί!)ί νίηιΐίϋίΐΐιίι, 3υΐ χςυ3ΐ)ίΐι>Γ Ρ;ιΐι ί, δι ηιιί(1 Β

τψ του ονόματος άξιώματι, άλλ' εί άρα χατα-

τινι χάριτι, χαΐ αύτδ χατά συμμετοχήν του

πλουσίου χαριζομένου τω ήσσονι. Ό δε ήσσων ούχ

αν ποτέ είς τδ του μείζονος δνομα έαυτδν χαλέσεΐΐ,

παντάπασι γινώαχων άλλότριον έαυτδν ίντα του κατά

φύσιν αξιώματος τε χαΐ ονόματος. Αέξειε δ' αν τις

σοι, ω Άέτιε, τδ, θεός ?}>· ύ Λόγος · κα\ούχ έγένετο

θεδς ό Λόγος. Πώς ϊξει τδ κατά φύσιν της ευγενείας '

βνομα, ή πώς Ιβωθήσεται, εΓπερ τι γέγονε τψ του

Χρίστου άξιώματι; "Ηπώςτδ, θβός^ν,βχκοπήσεται,

χρόνου μη επιδεχομένου τβϋ ?}»· διαίρεσιν έργάσασβαι,

καν εν τ(ϊ> τυχόντι ; Γνώση δε, δτι άναρχος θεδς, χαΧ

άγέννητος θεδς έγέννησενέξ αύτοϋ θεδνδμοιον έαυτψ,

ου μόνον, αλλά καΧ ίσον χατά πάντα. ΚαΧ ουκ Εχτισεν,

ίνα μη , ανόμοιος 4 χτισθείς γενόμενος, άφανίση Ά

του θεός όνομα δια της διαστάσεως της παραλλαγής.

Αδύνατον γαρ τδν γεννώντα άνίμοιον χα'ι άνιβον

γεννών εαυτού, χαΐ τδν γεγεννημένον άνόμοιον εΐναι

του γεγεννηχότος. Διδ ενταύθα περιλήψεται της ταυ

τότητος τδ χατά φΟσιν ίξ ευαγγελικής μαρτυρίας,

2τι Πάντα τα του Πατρός έμά εστί, τουτέστι · θεδς

6 Πατήρ, θεδς εγώ · ζωή ό Πατήρ , ζωή εγώ· χαΧ

τα εξής, πάντα όσα πρέπει Πατρ\, χα'ι Υίψ, χα\ άγίψ

Πνεϋματι εν μια θεότητι , μηδέν της Τριάδος παρ-

ηλλαγμένον ίχούσης· σαφώς ήμϊν άνάρχως χα\

άχρόνως ΐοϋ ενυποττάτου Λόγου του Πατρδς, χα\ του

ένυποστάτου Πνεύματος του αγίου εκ Πατρδς , χα\

τδν του ΥΙοΰ, ημών εν γνώσει τελεία ήσφαλιβμέ-

3(1 ΟιηκΓι (1ϊ^ιιϊΐ;ιΐοιιι 3εεεδ8βι·ί( ? 935

(|ΐι:ιη:πιι Γαΐίοηβ 3ΐηρυΐ3π ροΐεΓΪΙ, Οίΐιι ι,'πιί, ευηι

νιιχ, <·)·«(, ιιιιΐΐυιπ νείίενίδίίηιαιηιειηροπβ (Ιίνίίίυηβπι

3(1ιιιΐΐΐ3ΐ ? Ρροϊιχίε δεΐπε Ιβ ίΐΐιηΐ οροηΐεΐ, ΠΙΊΙΙΙΙ ϊηϊ.

Ιίο < ;ικ·,ιιΐΐ'ΐιι, εΐ 3 ηιιΐΐο Γβεΐυιη ίίιηϋεη) ϋΐΐιι Οϋΐιιιι

3 $είρδο ^εηιιίδδε αάεοςυε ίη οιηηίΙ>ιΐ8 :6ΐ{ΐ!3ΐϋΐιι.

ι (|ΐιίιΙπιι ηιίηΐηιβ εΓβ3δ$β ιΐίΐ'ίΐι»·, ΙΗ-, δι εΓ63ΐιΐ8

ί'1ι:οΐ|ΐιΐ! (Ιίδϋίιιιϊΐίκ Γορβί, (ΙίνΰΓδίΐαίε, ναιίϋ-

ΐ;ιΐπ|ΐΐι' ϊΐκι 1)ει 3ρρε1ΐ3ΐίοηειη ε ηιειϋο ΙοΙΙεΓεί.

Είειιίιη Γιεπ ηοη ροΐεδί, ιιΐ ηυί §εηεΓ3ΐ ϋίδ8Ϊΐ)ΐΊΙειη

8ΐιϊ ϊηχφίβίοιηςυε ρΓθϋυε3ΐ, ;ιιιΐ ιιΐ §εηίΐυδ ςεηε-

ταηΐίδ δίΐ ϋϊδδίιηίϋδ. Οιιοείτοβ ικιΐιιι·:ιΐΓΐη υΙπΐυδ(]υβ

ίΊΐΊΐΐίΐ;ιΐ<:πι Γειίηβι Μ, ςιιοίΐ βνβηςεΐϊεο Ιε8ΐίηιοιιίο

ΙΊ Γΐιιι·, ϊη ςιιο ίΐβ 8επρΙιιηι εδί : Οιηηία ιμΐικ ΡαΙτΉ ^ νου.

*κηί »ιβη «Μ«ί', Ι)οε 65ΐ, Οευδ βδΐ ΡβιεΓ, 6βθ ίιίϋεηι Ι)ειΐ8 ; νΐιβ βδΐ Ρϋΐεπ, ο^ο εΐίβηι νϊΐβ ; εΐ

οιηηϊ. ςυθΒ Ρβΐιϊ, Γίϋο ει δρίΓΪΐϋί δβηείο ϊιι ιιιιβ (Ιϊνϊηίΐβΐβ εηηνεηϊιιηΐ, ευηι ηϊΐιίΐ 8ΐ( ίη Τηηίΐαΐβ

βυιη, 3> ηιβιιίΓεδίε ηοϋΐδ 8υ1)δΪ5ΐεηΙϊδ δίηε υΐΐο ϊιιίιϊο 3ε ΙβιηροΓε, ρβίερηΐ Υει·1>ί 3ε δΐιηΊΙίιΟΓ 8υ1)δϊδΙ«;ΐ)ΐί«

8ρίι·ϊΐυ8 83ηεΐί , ςυΐ εχ ΡβίΓβ Γίΐϋηυε ρρορπίβ ΟΓΪΙΟΓ, ρεΓίεείβ ηοΙ»Ϊ8 οΐιΐβία εο^ηίΐϊο βϊΐ

οιιιιιί Γίΐΐίοπι: ϋηΐ)3ΐ3.

ΑΕΤΙ1 ΟΑΡυΤ II.

δί υηΐ£εηίΙιΐ8 Ι)ευδ ε3υ83 εδί οιηηί

βπΐ βΐίαιη £εη6Γ3ΐίοιΐ6 ϊρ83 ρΓ%8ΐ3ηΙϊθΓ. δι, ίηφΐ3ΐη,

ε3ΐΐ8Ϊ8 οπιηϊουδ ,3ΐ)ΐβοεΙΙΐΙ , |$εη6Γ3ΐίοιπ ίϋεηΐ'κΐβιη

βηίβεείΐέΐ. Νεςιιε εηίιη 3υΙ αϊ) :ιΙΐιτα ιι:ιΐιιΐ'» ϊιι εβδεί

;ιεει.·ρίι, 3»1 ίΐίικί ϊρβε δίΐη εοηΐυΐίΐ.

Ι.ΐυιφιΐιιίιι, Π.

8ί Ϊη8εηΐ1ϋδ οιυ» 6*1 οιηιιΐ ρπΕδΟηΙίοΓ, 31) Ϊρ8ο Εί κάίης αϊτ[οί χρείττων ύπάρχει 6 άγέννητοί

ΡΟΓΓΟ 8(>ιιιΐυδ Ιιαικί ίΐΐο (1ί?ηε 86ΐ.ίΐυδβ5ΐ, ηεε «φ,β- θεδς, ό δε γεννητδς εξ αύτοϋ άναξίως αύτοΟ γεγέν-

1,8, βΐ ΐα,ιιεη εχοείΐεηΐΐ ΠΙ» Ρ,ΙΠ, αρρείΐβΐίοηε οοη- νητα«, χαΧ ου χατ' Ισότητα χαΐ εν τω του Πατρός

1 1 1101 II Ρ ί. Μ 1 1 1 1 1 1 >ι 1 1) ( πί 1 1 ΐ Ι < 1 1< ΐ , . ,.ι, ϊ · >. ,> Ι.,.,,,...;..:.,.., _ Γ 111 " ~"

προκριτέω ονόματι εστηκεν · άτιμίαν τω γεγεν-

νηκότι τδ γέννημα περιποιείται, ετέρου ονόματος

παρά τα γεγονότα χτίσματα Ιχον τδ αξίωμα, χαΐ οΟ

κατά τα γεγονότα την τιμήν τω πεποιηκότι περι-

ποιούμενον. Τα μεν γαρ έκτδς αύτοϋ δόξαν τω

κεκτικότι περιποιείται, ουκ δντα Γσα τψ πεποιηχότι,

ουδέ ονόματι του πεποιηκότος καλούμενα , αλλά δοΰλα

γενόμενα είς δόξαν του πεποιηκότος , ίνα άπδ τϋν

ενδόξων εκ των υπέρ τα ϊνδοξα γεγονότα τδ προχρι-

τέον, χαΧ υπέρ αυτά δν αναλόγως θεωρήται- ό δε

οΰχέτι τ|5 τούτων ονομασία κιχλησχόμενος , τζ δε

προκριτέου όαοουσιότητι έχ του τετάχθαι συνηνοψέ-

ΑΕΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ10Ν Β'.

Εί πάσης αιτίας κρείττων υπάρχει 6 άγέννητος

θεδς, δια τούτο καΐ γενέσεως κρείττων αν εΓη. Εί δί

κρείττων έστΧ πάσης αίτιας, δηλονότι καΧ γενέσεως.

ΟΟτε γαρ παρ' ετέρας φύσεως είληφε τδ είναι, ο&τ«

αύτδς έαυτώ τδ είναι παρέσχβ.

Β'.

ΙΪΙΙΙ-ΙΙΙΓ , δΐιιιιιηβηΐ £βιιϊΙοπ μοιιϊΐυ» ί^ιιοιιιίηίιιιιι :ιΓ-

Γεπ, ΐ]υί βΐιεπυβ, ςυ3ΐιι εΓεηΐ» τεδ εαίΐβΓ33, ηοη)ϊηίδ

(Ιϊΐ,ΜΐΐΐαΚ· 83«ί1<;3ΐ, ιιεηυε ιιΐ εα;ΙβΓ3 ϋΐα, ηιια; Γβαα

8ΐ)ΐιΙ, πιιΐιΙίΐοΐΊ δΐιο ϋΐιΐΐυιιι εΐ ΙιοηοΓβ.ιι 3ϋΙιίΙ}εα(.

Ν:ιιιι 3ϋα ςυ'κίεη), ςυ* εχΐΓ3 ϋΐυιη δυηΐ, εοικϋΐοή

5ϋθ ϋεευβ ΙιοηοΓεηιςιιε ΐι-ΐΐιυιιηΐ; ευί ηεε αίφΐηΐί»

κιιηΐ, ηεε εβάεπι εαηι ϊΐΐο βρρείΐβΐίοηβ εειίδβηΐυΓ,

βοίΐ βοι-νίΠδ εοηιΐίΐϊοηϊδ βυηΐ, βίςυε ηί Οββίοπδ

ΒΙοΓΐβιη ρΓθ(1υοΐ3 : ί|ΐιο η'ιηιη-υηι εχ ϊΙ1«8ΐΓί1)υ8 ΪΙΙΪ8,

εΐ 68Γβ§ϋδ ρ]υβ ςυί ίΙ!ιΐϋΐΓϊ1)ϋδ Ιιΐβεε Γείηΐδ εοηίΐίΐίδ

ΚΙΦΡΓΪΟΓ 651, (ϋ^ιπίΛίεπ) εχεεΙΙοηΓιΒηΐφιε ρΓοροΓ-

Ιίοηε ςυβίΐηιη εοιιΙειηρΙειηυΓ. 936 Αι νβι-ο αΙΐοΓ,

. ι. 1. · ;03ΐ). χνι, 15. · γρ. αγένειας.
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νως Ιχων τδ αξίωμα , ει διοίσει του προκριτέου την Α φ" ηβα εοηιιηυηϊ ο»Ηει·οι·υηι βρρείΐβΐίοηβ οοιιΐίη.;-

ιοιραλλαγήν, καΐ τφ προκριτΐφ ίλαττον αξίωμα πε-

ριποιήσεται, δ:αλλαττομένης της κατ4 -Λ ιιροκριτέον

του γεννήματος επικοινωνία;. Δι6 όμοιος εξ ομοίου,

κο\ Γιος εξ Γιου ήμϊν 6 βλαιιτο;, ουκ άπδ σωματικής

εννοίας τ^ πίστει κατείληχται, άλλ' ως θεδςέκθεοΰ,

φως εκ φωτδς, και Λίγος Πατρός ένυπίστατος, σω

ζόμενης της αμετάθετου του προκριτέου δίξης , εν

τψ το προκριτέον ουκ αύτ6 έαυτοϋ αΓτιον, άλλ' άπ'

αύτοΰ το ίσον γεννών άχράντω και άκαταλήπτω ου ·

οία, όμοουσίως το ουσιώδες καΐ ένυπίστατον θείον

γέννημα · ουπερ είκών Ιστιν ουκ άψυχος, αλλά Πα

τρός χαρακτηρίζουν γένος, ως φηιι ή θεία Γραφή,

έιτ'ι τί) ίσίτητι του γεννήτορας τδ γέννημα τάττουσα,

Ιιιι·, ει ρΓΟ οο ςιιθ(1 εχεείΐεηϋ ϋΐί εοα$υΙ>9ΐ&ηΐί3ΐί3

£81, φϊηιοιίΐ ιΗςηίΙίΐΐο ρραΛίΐυδ 681, ιιι ίη βοϋειη

ευιη ϊΐΐο οπίϊικ· εοΐΐοοείυπ, δι ςυβιη Ιι:ι1κ.·;ιΐ 31) εχϊ-

ηιϊο Ηΐο ρΓΧ$ΐ3ηΐί(]υβ ν.ιπΓΐ;ιΐι·πι, ηεεβδββ βδΐ υΐ

(1ε β,ΐυδάεηι (Ιίςιπίβΐβ ίϋςυΐιΐ ΐιηιηΐιιυαΐ, Ιιοο ίρβο

ΦΗκΙ βχοείίβηΐϊδβίηιί ϊΐΐίυδ ίη $εηίΐο βρίβικίοπβ εοιιι-

ηιυιιΐο νβπείβΐΐδ βΐίφιίιΐ βε (ΙίνεΓδϊΐΒΐϊβ Ιΐίΐκϊβΐ.

ΟΙΙΙΙΓΟ είιηίΐεπι ϊΐΐυιη β δίπιΠί, ε( χςυβίειη εχ χςιιβίϊ

Γείυπι, ηοη ρι-ο οβρίυ εοΓρορε» 3ΐίευ]υδ ΐηΐβΐΐίββιιΐίβϊ

ίίιΐι; εοηείρίιιιιΐδ, βεά ΐ:ιηφΐ:ιηι ϋοιιηι εχ

, Ιυηιβη ϋβ Ιυιηΐηβ, 3ε Υβ^αιη Ρβΐπ» 8ϋ1)δΐ8ΐεηβ,

ο οι εχεείίβηΐΐβ ίΙΓιυβ ίηΐεπιη αΐι(ΐιε εχίπιϋ βίοιϊί

δβΐν» ΐηΐε§Γ3ηιΐ6 ΓεΙϊηοαίυΓ, Ιιοε ϊρβυ «ιυοϋ ί!Ιε βυϊ

ίκώΓ, φάιχουσα, του αοράτου θεοϋ. Κα\ ίνα μη ϊρ5ίιΐ8 ιιιϊηίηιβ ρπηοΐρϊϋηι ββδεπΙυΓ, 8ει1 ;ΐ'φΐ;ιΙ<·ηι

ί νομίση δ^φορον είναι τί;ν εϊκίνα τί|ς ταυτίτΓ,τος, Β βϋ,ί 8ο))ο!είη ρυΓΪίβίηΐί εΐ ΐηοοη)Γβ1ΐ6ΐΐ8ίΙ>ΪΙί βιιΐ)-

αΰτδς ό Πατήρ , την διίρΟωσιν της ημετέρας ζωής

προνόων, πρδ τούτου του λίγου εφησε τδ, Ποιήσω-

μετ άγύρωχοτ κατ" είχόι-α ^)με^ί·ρα^ χαΐ καΟ'

όμοίωσιν · ου διοίσας έαυτδν παρά τδν Υίδν, αλλά

δυϊκήν κα\ όμώνυμον λέξιν έπειπών τδ, Ποιήσωμεν

&γΟ(Μθ.ογ · ίνα δύο σημάνη, εαυτόν τε κα\ τδν Υίδν,

ή καΐ ΐίποιμι κα\ τδ άγιον Πνεύμα. Κα\ τδ επί τ5

Ισότητι της εΐκίνος, τδ μη δια δύο λίγων παρενΟεΊς,

εικόνα μίαν !φη · ήμετέραν δε τδ βυϊκδν άπεφήνατο'

τδν δε γινίμενον ανΟρωπον ου τϊ) του ένδς είκόνι,

&λλά τξ των δύο δμοιίτητί τε κα\ ίσίτητι εικόνα γι-

νέμενον, Γνα πάντη σαφές εΓη τδ πρακτέον, εν Πατρ\

κα\ Υίψ καΧ άγίω Πνχύματι μένον εν ταυτίτητι, κα\

μη άλλοιούμενον. Ου γαρ παρ' ετέρας φύσεως εΐλη-

φεν ό Πατήρ, ή ό Υίδς, ή τδ άγιον Πνεύμα, ή δέδω- '

κεν έτέρι φύσει συμμετοχήν της εαυτού φύσεως καΧ

αξιώματος · ούτε κατά τίνα τομήν ή άπό^ρΌιαν τδ

είναι εξ αυτού τδν Μονογενή, καΧ τδ άγιον Πνεύμα

άλλοίωσιν της φύσεως έξειργάσατο · αλλά καΟάπερ

εξαρχής προκριτέα φύσις άγέννητος καΧ ακτιστος

άεΧ ην, οΰτως άεΧ εξ αυτού προκριτέον γέννημα, καΧ

&γιον Πνεύμα ήμϊν σαφώς κεκήρυχε, καΧ ουκ ενηλ-

λαγμένως.

ριιπ*κιηι;ι εΐ ΐηεοηιρΓβΙιειίδίϋϊΗ βαΙ>-

8ΐ;ιηΙΪ3 εοηδίιΐίδίβηΐίβΐίςυε ιηοάο, Ιιοε 881 δυ!)δΐ3η-

ΙΪ3 εΐ Ι^ροδίβδί ρΓ3ΐ(1ίΐϋηι ρΓοάυχίδδε Γίΐίϋΐη : ςαί

(ΐιιίϋβιη ηοη βηίιηαί εχρεΓβ ίΐΐίυδ ϊιηβ^ο δϊΐ, δε(1 ρβ-

Ιβπιυιη 8οηυδ βχρηηιαΐ, ιιι 8οπρΐιΐΓ3 ΐεδίαίιιρ, ψυβ

8βηίΐυηι Ρίΐίυηι «φΐβίειη ββηϊΐοπ εοηϋΐΐΐϋίΐ. ]ηια$ο,

ίιΐφΐϋ, ϊηΐ(ίιι*ΐ/ίί Οβί '. Αο ηε ςιιίδ ίηιηςίιιϊδ ηοΐίο-

ιιβηι αο ΐ(1βηΐίΐ3ΐβ ΐρ$3 (ΙίΟεΓΓε εΓβϋεΓΒΐ, ίρβεηιεί

ΡβΙεΓ, «ιί ηοβ οεπο «ϋηςεκι, βηΐε ρΓοΙβΟιη ϋΐιιιιι

δεηΐεηΐίβηι ίΐ3 Ιοουίαδ εβι : ΡαάαηΐΜ Ιιοιηίιιαη αιΐ

ϊιηαςίηβιη ηο&ΐταη ει αά ίίιηίΐίΐαάίηειη '. Ιη φ^ο ιιοιι

δεΐρβυιη 3 Γίΐίο (ΙίδεΓενίι, δβ(1 δίιηίίειη νοοεηι, εΐ

Ά<1 ϋυοδ ρεπίηοηίειη ϋδυρρβΓβ νοίυίΐ, Ραάαηιη»

Ιιοηίηίΐη: ^\ΙΑ ϋυοδ οχρπιηεη;!, βοίρβυιη νίάβϋεοί

ηε Ρίΐϊυιη, .ιιιΐ ίιιβυροΓ ει δρίπΐυιη δβηείυιη. Αίφΐβ

υΐ ΐηιαβίηίδ ιΐ!(]»:ιΙίΐαΐ(!ΐιι ο&Ιεη<ΙεΓεΙ, ϋίνεΓδ3 ιΐιιο

νοε.ι!ιιιΙ;ι ϊηδβΓειβ ηοΐυίΐ ; 86(1 υηίοβηι <1ιιιι(;ιχ;ιΐ

εοπιπ)8ΐηοΓ3νΐΙ ϊιηβ^ίηεηι ηοδΙι·3ΐη βυΐΐ'ΐη 63 νοεβ

Φ^ι* 3(1 (Ιαοδ δρεεΙβΓεί. ρΓοΙυΙίΙ. ΡΟΓΓΟ ει·63ΐυπι ηο-

ηιϊηεηι ηοη 3(1 υηίυδ ϊηιβι,'ίηειιι εχρΓεδδυιη, βειΐ 3ΐη-

δίιηϊΐίΐυίΐϊιιϊδ ει χςιΐ3ϋ(3ΐίδ εΟί^ίεπι

υΐ ϊΐΐυϋ βρεΠε άεοΙαοΓεί,

εχοεΙΙοηΐίθΒ βδΐ, ΐη Ρβΐηβ, Ρϊΐϊο 3ο 8ρΐπίύ

βίςυε ιππιιιι εδδε, ηβ(|υβ ναπυη 3ε ηιυΐΐϊρίεχ.

Νοη εηίπι 3ΐιΙ 31) 3116Γ3 Π3ΐϋΓ3 Ραΐβπ, Ρίΐίϋδ ει δρίι-ίΐυδ δβηοΐιΐδ βεεερίΐ, 3ϋΙ ίιι βΙΐβΓαηι η3ΐιΐΓ3ΐη

)ΐ:ιΐιΐΓ.ΐ! (ϋςηϊΐ3ΐίδφαε $υχ εοπιηιιιηΊοηειη ΐΓβηβΐυϋΐ ; ικ·ΐ|ΐι·; νείυΐ δεείίοηβ <|ΐι;ΐιΙ:ιιιι, «ιιΐ ρΓοϋιινΐο (Ιίνϊηχ

ΐΐΐϊ ιι:ιΐ!ΐι·.ο ν3ΓΪβΐ3ΐειη βΐΐαΐίΐ ιιηί|{εΒίΙΐ Ρϋϋ δρίπΐυδφΐβ δβηείΐ ρΓοάυείίο. δβιΐ φίειη.-κΐιικκίηιη .-ιΐι

ίηϊΐίο ρΓΧ8ΐ3ηΙϊδδϊηΐ3 ί!Ι;ι ΠΓ»ΙΙΙΓ;> 3 937 η"1|(' ι"·";1;ι ιτοίΐΐιινο δειηρεΓ εχδϋΐίΐ : ϋ:ι .«εηιρεΓ ρΓ:ε$ιηιιΙίδ$;-

ιηβηι εχ βεΐρβα δο1κ)1βιη υηβ Οϋηι δβηοΐο δμϊπΐιι, δίηβ υΐΐβ «ϋνει-δίΐβΐβ ρΓοϋϋχϊδβε ηοοϊβ βρεηΊβδϊιηβ

» ΑΕΤΙΙ ΟΛΡυΤ III.

Ιβηι νεΓο δι ϊρβε .-ίϋιί ηιϊηίιηε υΐ εδβεΐ εοηΐυϋΐ,

ηοη ρρορίερ υΐίβηι ηβΙυΓϋ! ίηι1«εϊΙΓιΐ3ΐ6ΐη, κβϋ ηηοι^

εαυδβ δίΐ οηιηϊ βυρβΓίοι-, ηυίϊ ρΓο<Ιιιεΐ3ΐιι ηαΐυπιιιι

30 63, (]!'·'' |)|·«)ι1ΐΙΧΙ!1'ίΙ, !

1ΐ3ΐ)6Γ6 ΓβΙεοίΙιΐΓ, ('ΐιιιι β]υδηιθ(1ϊ

Γ3ΐίοηειη οιηαεηι οχε!υ<ΐ3ΐ?

('.υΜί'ηΙιιΙίο 111.

Ι. Μιιΐΐο Ιιι, ο Αείϊ, εοιίδΐιΐΐίυδ Ι'βοεΡΰδ, δϊ δυρβ-

ΓίοΓίΙχίϋ :».·. ΐ'ίΐΊοΙίΙιΐΐϋ η-Ιιιΐΐ ίηΐεηΐυδ, 61 ίηΐ'οΐίι-ί-

Ι3ΐεπι Ιιΐ3ΐη 3{;ιιθ8εεηδ, ίΐΊΐκ'Γΐπ'ϊ,-ΐ' ηιεηΐίδ ϊιι$ίςοι·ιη

Ϊ1ΐ3ηι ίιιιρίείβίβιη οοιηροδυειεδ, ηβ βι ιιοβ ΐρβΐ, νείιιί

18

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΑΕΤΙΟΥ Γ.

Ει δε αΰτδς έαυτφ τδ εΤναι μη παρέσχεν, ου δια

το ασθενές της φύσεως, αλλά δια τδ ύπερβεβηκέναι

πίσαν α'.τίαν · πόθεν αν τις την ύποστάσαν πρδς την

ύποστήσασαν φύσιντδ άπαράλλακτον είς ούσίαν ϊχειν

Λ)γχωρήσειεν, ου προσιεμένης της τοιαύτης υποστά

σεως γένεσιν;

'Ά.τατροαη Γ".

Α'. Χρή σε, ω Άέτιε, άνω προσέχοντα, καΧ σε-

αυτοΰ τδ ελεεινδν κατανοοϋντα, έπεχειν της εαυτού

τολμηρός διανοίας τδ περιττδν της ασεβείας · ίνα

ΧΑ", ημείς μη συμμαινίμενοι τϊ^ τοσαύτί) αφοβία ήτ-

«Οο». ι, 15. «Ιίβη. ι,26.

ΡΑΤΒΟΙ-. ΟΒ. ΧΙΛΙ.
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ϋϋΐΐΐ'ΐιι ΓιιΐΊίβ ροιτίΐί , Ι.ιιιί.ι: ,ιικί.ιι ί;ι· 5υ(ΌΐιΙ>ιιί5$6 Α τημένοι υποληφθώμεν, Αλλά -<,'<. τί χα\ ίαντοϊς τα

νϊιΙι·:ιιιιιΐΓ, 80(1 Ιίΐιί ροΐίιΐδ ;ιι· ιιοΐ/ικ ίρδίδ φΐχ ρίεΐαΐί

ΚΙΙΙΐΙ ΓΟΜδβΙΐΙηΐΙβ» ΟΟΙ18ΙΐΙΐΜ850. *·ΙΙΙ1Ι ΓΙΐίΐΙΙ ΙΙΓΓΓΛ-

κιιπϊδ πι Γοΐιυβ, 30 Οεο οοηνειιΐεΐιιίΙ>ΐι$ ιΙΐΝΜΐιΓιΙπιι

ΙΐΙΙΙΙΟ ϋΐ ΪΙΙΙΓφΙίΐΙιΜΙΙ εϊ ι|11ι·ΙΙΙ £0111111 ΟΟΙΙδΙίΙΙΙΒδ,

ϊι](]ΐιε ιιι:ιμιι<> 83ηε οπ-ΟΓβ, δ«(1 Γ:Ι!ΜΙ ηυβϋαιη ρίεΐΜϊβ

κρνεϊε οοηΓιη^ερε νϊιΙεβΓε, ίη Ιιοο ίρβο οιιιεη, ΦΗΜ!

1>ι·υ ίιι<]ϊ£ηΊδ8Ϊηιυηι 631, ΊΪ3 ςιιχ (1ϊνίηϊΐ3ΐεηι ρ]ιΐδ

ηΓιηίιηβ ϋεεειιΐ, δίιηΐΐεηι ρι·#ϋ°ιο;ΐδ. Ιιι ρππι'ΐδ ειιϊιη

Ϊ1Ι 13111 «1138 ιΐι: Οεο ϋιιβϊΐαϊϊοιιι-β 8ϊ'8β Γ<ι:ιιιΐϋΙΙπν

Ϊπίρ'ιοΐ3ΐΐ3 νεί ΓιιποδΧ ροΐϊιΐδ ιηοηΐίδ Ι11<· Ι',Ί» ΙΜ-,

Κδΐ. Ν:ιΐη ι-ιιιιι ΙΙ.ΓΙ ΙΙΜΙΙ ]ΐ;ιι : βϋ'ΐ ΐρ«ίυ$ ε88β 0311-

«3ΐη ; ;ιιιΐ , 1ρ8β -ϋ ·ϊ ιιΐ οδδϋΐ εοηΙιι1ϊ&86 ; ιιΐηφίε ί!Ι:ι

ρεδϋίιιΐ3 δίικρίείοηε ΐειηείίρδίιιη ϋοηΠχίίίΓι ; ειϊιιι ί.Ι

«Ιο Ι)ι·ι> νείιιΐ ραΙρηηύΌ 30 Ιεηίαιηΐο ρεί'φΐίδίδΐί :

ς εύσέ€ειαν οομδουλεόονϊες. Δοχών γαρ έ» ιβϊς

άναγχαίοις χα\ εν τοίς θεψ πρέποοσιν άνίμοιον χα\

5νισον τϊν θε</ν τίό ίξ ούτοΰ γεγεννημένω άιΛ «ολ-

λής πλάνης 1«ιτά ΐύσεβή τίνα ποίητιν εξέλθει» *,

θεδν μάλλον £ν τοις άπρετιωδεστάτοις Ζμοιοι» ούτίιν

κηρύττεις τοίς μη πρέπουσι τϊ) αύτοΰ θεέτητι. Κα\

πρώΐον μίν το διανο^θήνβι έπ\ θεοΰ τ4ν τοσούτον

βυδον της 8ιανο(α; ·, άβτ6είας έ«τ\ χαρπδς, χαι μόΐλ-

λον μανιώδους διανοί«ί.Τ4 γ4ρ είτκϊν, Ταυτβΰ αίτιον,

ή τ6, ΑΟτος ίαυτφ βίνβ» το ' ιταρίβχεν, ίν 8υ<Λν

ύπονοίαιςχαχαϊς σϊαιτΛν περίέττειρας, άναψηλοφων

χαΐ ζητών περ\ θεού τδ, κώς η\ ίρα άι\, ή έαυτώ

τδ είναι, ή αυτομάτως εΤνη. ΚοΛ δέδια ΧΛ\ φρίττω

τψ σφ χαχω ένθυμήματι παρΐχτεινβμενο;. Πίπαυσο

ΦΙΙ·ΜΙ;Μ!Μ>ΟΙ|ΙΙΙΙΙ Ιιιπ ΪΙ , ιιΙπιππι:ιηι $ειιιροι· οχϊΐίίοι ίΐ, " γαρ, και παυΐίμεθα, άρχΐτώς χα'. όφ(ως £χο·/τες τΊ

Αεί νοεΐν &εδν, χα\ πιστεύειν, ότι ϊ,ν Αεί &εί;. ΚαΧ

γαρ χα\ εν τούτω Αφρίνως φΐεγγόμενίς τε χ«\ βυλ-

λβγιζόμενος, ως μεγάλως τετιμηχώς τδν θεδν, ϊφης»

δτι οϋτε αΰτδς έαυτω τδ εΤναι παρέσχεν ουδέ £ρα

χατά σε ε! απδ λίξεών εστί χα\ συλλογισμών ή της

πίστεως σωτηρία, ίχουσα χα\ 4ν τοις ύποδεεστέροις

ή οίχτροϊς σώμασι την τοΐ λίγου δμοκίτητα · ουδέν

γαρ των χτισμάτων έαυτφ αίτιον Ιστιν, ή τδ είναι

αύτδ έαυτώ παρέσχεν, 4πδ χνωδάλων δχρις Ανθρώ

που, χαΐ Απί ανθρώπων ίχρις Αγγέλων. Ούδί'ις γαρ

των γεγονότο>ν έαυτψ τδ είναι παρέσχεν, Αλλά έχ

του Ιντως μόνου τδ εΐναι ΐκαστον Ελαβε την Αρχήν.

Ός ουν Ινταϋθα βι' ων ·ένι5μΐ90ις συλλογίζείθαι συλ

λογισθείς, μη βιάζοο παρά (()νσιν παρεχτείνεσθαι τψ

μείζονι. Παραλυθήση γαρ χατά πάντα, του Μονογε

νούς Γσου χα\ δμοίου δντος τω Πατρ'ι, χ5ν τε του τεχβη-

ναι, η1 νουν γεννηΌήναι, άπδ Πα^ρδς ϊχει τδ άξίωμ·.

Ουδέν γάρδιοίσίΐ εν τούτφ τ^ς τρδς τδν Πατέρα ίσό-

τητος, ώσπερ ουδέ απδ του έμβιου, του μη ουν»σθαι

τα γεγονότα έαυτοϊς παρασχεΐν τδ είναι, ιός χα\ ό

«ροχριτβΌς χα\ εν απασι τέλειος, ούχ &πύ τίνος 4νυν-

θεν 2σχε την Αρχήν · «δτε γΐρ Ι^ρξατο του είναι. 'Πν

γαρ Αεί, χα\ άε\ ίστι, χάν τε εν ταυτότητι μ^νο:,

χαΐ έαυτψ τδ είναι μη παράσχσι, ου των ομωνύμων

λέξεων ζητουμένων, Αλλα της χατά τδ άχραιφνές

πρδς τδ ευσεβές θεωρίας.

Λ ίοηυβΙϊΐΛίβ ΡΒΙΓΪ» 3υΐιθΓΓε1)ϊΐ, αΐϊ ιιβο Λ Βΐηιϊΐίίικίίηε. Ναιη ηίΙ«1 εοτιηη φι* ί»οί» βικΗ, $ΐ1ιϊ «ι

63801 εοηΐυΐίΐ ; φΐΐ'ΠΊ3(Ιιηο(1ι(ιη ρΓΧ8ΐ3ηιίδ8Ϊιηιΐ3Ϊ11ο, »1φ)β οιηηΐ εχ ραΓίο'ρετΓοοίιΐδ ηΐ) ηυΗσ ίιιίίπιιιι «Ηιιι

εο ςιιο<1 ηυηςυβιη εββε εορρεπίΐ. δοηιρερ ειιϊιη εχβΐϊΐϊΐ εΐδίδΐίΐ(|ΐιβ δβιιιρβι·, Ιβιηείβϊ ίιι ΐο'εη-

ιιΐ3ΐιι·:ιΐ, ικ:φΐη κίΐιί ιιΐ ε8κε( (ΓίϋυεΓίι. Ιιι φΐο ηοιι βιηύί^υχ νοεεβ φίκπβικίχ 5<ιιιΙ , $ο<1 βίηεβη

:ιι·. ρΊοΐ3(ί εοηδβη{3ηε& :ΐι1ΙιϊΙ)ΐ·ιιιΙα οοη8Ϊι!εΓ»Ιίο.

II. ΡΓϊΙετββ, εηηι 8ϊε ϊρβε (ϋβραΐεβ : Οιιοάδΐ Ο Β'. Καΐ άλλως, 4ιιεν ίφης· Είδε αύτδ< έβυτψ

ΐρδε 8Ϊ5ΐ ϋΐ «βδεί πιΐηϊπιο ΐποαϊτίΐ, ηοη ρι-ορίει- τδ είναι μη καρέσχεν, ου δια τδ Ασθενές της φύ-

υΙΙαπι παίιιπρ. ΐπιοεείΙΚίΒίβιη, βεα φιοά δΐΐ οιηηΐ »εως, Αλλά δια τδ Οπερ&6ηχέναι παβαν βίτίβν-

Ο3ϋδ3 βιιρβποΓ·, νεϋπ) εΐ ΐρδε ίΐίικί Ϊη1ϋ11<^35 : ηοη μάθε χαΐ αϋτδ,-, δτι ου δια τδ Ασθενές του ΥΙοΰ

βΊ ϊηιΙιεεΊΙΙΐΙίΐεπι υΐΐαηι ΓίΙΗ ηοιηεη ρβηϊιιβΓβ, δ€<1 ίσται τδ δνομα, Αλλά δια τδ συμπρέπον τω γεγεν-

εο ροΐίιΐδ, ςυοά οιΐΐϋ ςεηίΙΟΓε ρΒΐ'ίΐεΓ εοηνειιϊεηδ νηχοτι ίχει τί,ς όμοουσιότητος τδ έξαίρετον. Επειδή

βίοι οοιιβυΐΜίβηΙίβΙίβ όεοιιβ οοΙϊηοΒί. Οαοηίηιη δΐίυΐ γαρ, ως τφ Πατ^Λ τδ «ττερβεβηκέναι πάιαν αίτίαν

ΡαίΓεηι πι ρπιιιίϋ ιΙοΐ'.ιΊ ι:αιΐί>:ιιιι οιιιηεπι εχοεΙΙϋΓε : πρεπωδέστατόν εστίν, ούτω χαϊ τφ μόνω έχ μίνου

ί!:ι υηκο ΟοΊ Ρίΐίο, εΐ η!) υηο Ρβΐηε ουιη υηο 5ρΐ- Πατρδς συν τω μόνω Πνεύματι ή αυτή μία θεότης

ιίΐιι ί:ιιι< ίο [.ΙΙΜ ι·,Ι»·ιιΐί ιιη» οαιίβιιΐφιε (Ιίτίηίΐαδ εοη- αυμηρέπει, μηδί αΓτιον ύποδέχεσθαι Συναμί-Λ}, ου

1 ¥. ίξελεϊν. · Γ. Ανοΐας. · 1<·ξ. -.δ είναι.

βο ηιιιιι δϊυΐ Ίρδί ίιι οδδεί (ηίυοή'Ι, 3ΐι οβδίι ιΜιηΙ

«ΙιΙίηυεΓΪΐ. ΕφίΉΙειη ηοη δίηβ ηιεία ςιιθιΐ3ΐιι < ι

ΙιοΓΓΟΓϋ ΙΙΙΓ'ΦΜΙΙΙΙ ΙΙΙΙΐηι 3(1 ίίΐιιιΐ |ΐ."-Μΐηιιηι :ΙΙΜΙ-

ιιιεηΐυιη :ιοι:υιιιΐιιοιΙο. Ραο ίΐ3φΐο πιο,ίπηι, $ΐ ροΐεβ,

αϊ «1 ΐρδί ΓβεβΓβ ρυ&δίιηιΐδ, φΐϊΐιιΐδ ίιΐοηηιιηι ϋΐυιΐ

βο Γείίξϊοδίιιη νϊύεΐιιρ, 1)εαιη δεπιρεΓ ήτίεΙΠ^εΓβ 3ε

εοιιιροΓ ϋΐιιιιι οχδΓιΓίδβε ο*ε(1^ο. Τη ςιιο ςιινίοπι

βίοϋιΐο Ιοοιιΐυδ 3ο Γ3ΓιοεΊη3ΐυδ, ςιιβδϊ Οεο ΙιοιίΟΓοηι

ιηαχΊιιηιηι 1ι:ιθ(>ι·εδ, ι1Ί\ί··ιΊ ηεο ϊρδυηι 3ΪΙ>Ί ιιΐ βδβι-Ι

ΐΌΐιΙιιϋδϋβ. ΥΓΙΙΠΙΙ βΐφΐίϋειη, ιιΐ ΊιΐδΙΐΙιΓίδ, 3 ιί'ι-

οΐΐοηϊΐχΐδ ι·ι 3>1Ιθ£Ϊ8ηιϊ8 ρεηιίεΐ Πίΐεΐ δβΐιΐδ , 938

ΐ)ΐι,ι· ίη ΐηΗιιιϊβ ιιΓίδεΓΓΊπιϊδηυε οηΓρηπηυδ δϊιηϋϋ

»1ί(|ΐιίί) ε}ΐ)3, ι|ΐιοι! ιι:ιπ:ι«, πινππιί ρυΐβδί), ικτ

»·Ι·Γ:>Ι:ΙΠΙΙΙΙ (|ΙΙ'ΙΙ|ΓΙΙΙ ΓΓΠΠΙΙ ιιΐΐιι δΐιίιιιεϋρδίυδ ε:ιυ33 ,

£81, »ΙΐΙ 3 8εϊρ53 ιιΐ Οδδεί ιιΐιΐίιιιιιΐ, ί(1φΙΟ, 51 3 1>6-

5ΐϋϊ ίΐιΐ Ιιοπιϊιιεδ, εΐ :ι!> ΐΐδ 33 βη^ϋΐοδ ριομπ-ιϋ

νόΐιιεπδ, νοί ΐϋΐι ε3δβ εοιιιροπε$. Νίϋϋ ειΓιιιι εοηιιη,

ςιιχ Γαεΐ3 ΜΙΙΙΙ, 3ίΙ>Ί ιιΐ εχδίδίερεί εοηοβδδίΐ, δειΐ :ι!ι

«ο βοΐο, ιμκιιΐ εβί, εχ8Ϊ3ΐειΐ(ΙΊ ίηίΐϊυηι αεεερϊΐ. Οιι.ιπι-

οΐιιπιι ι·3νε β'ΐιΐδΐιιοάΐ Γ»ΐιοηί1>ιΐδ, ηυ'ώυδ ..ΓΙ.ΊΙΙ.· οοη-

ι Ιιιιΐϋΐι· ΐι·ΐι· ρυΐαδ, 3ϋ ί(Ι φίοιΐ ιη»]υδ ;ι· ρρχ8ΐ3η-

Ιίυδβδί, ρΓΟίΙεΡ ηηΐιιι-ηιη ι.; 30 νίοΙεηΐβΓ «\ΙειΐιΙ:ΐδ.

Ηοϋ εηίιιι δι ΤεεειΊδ, οιηηίιιο νίΓΪΙ>ιΐ3 (ΙεΓοεΙιΐδ εχοί-

ιΐβδ. ΟίΚ!ΐιι!θ!|ΐπιΙ(·ιιι υιιϊοιίδ ΟεΊ ΓΐΠιΐδ χ>.|υ:ιΙί$ εδί

Λε 8ΪΐηΊΗ8 ΟεΟ Γ:»1ι·ί, Ίίοεΐ ΙΐΟΟ άί^ΐΐΐΐβΐίδ 1ι;ι1ΐι·:ιΙ, III

;»!> εο )ΙΪ·Ο«|ΙΙΙ·ΙΙΙΗ δϊΐ 3ε ^Γΐιίΐιιχ. ΝίΙιϊΙ ϋηϊιη Ιιοε Ί)
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δια τ* ασθενές, άλλα δια τβ ύπερβεοηκέναι πάντα Α νεηϊΐ. φύε ΐιιιΐΐαηβ δΐιΐ Ο3β$3ηι βϋπιΐα,-α, ιιοι, «])

""' ' " ' υΐίαιη ΪΗΐ1>βοΐ11ΐΐβΐεηι, βοά <]ΐιο<1 ΗΛ οηιιιϋχιβ,ηυχ εχ

ιιίΐιϋο |;ΙΟΙΗ 81ΙΠΙ, 3ηΙεοε1ΐ3ΐ. Νίιηίπιιιι ιιικι ιΙίνϊιιίΐΛ<

βδΐ, α,β» ΜΙ!) ιιιπι Τπη&ιΐΐί ορρείΐαΐίοηε ΙΗΙΙΙΙΟ-

ΓϊΙϋΓ, 61 ΐη Ρβΐι-ΐδ, Γϋϋ βο δρΐι-ίΐπδ ωηοϋ ηοιηΐ-

ηΐ1>υδ, φΐ!1)ΐΐ8 νείυΐ δίηβυΐβπ ίΐΐφιο «!(·!) Ιο /ΙΓΠΙ»-

ηιυπ, ϋδ (ΐυΐ 1)»ρΐίβηιβ ΐηίΙϊβηΐιΐΓ ρκειίίοαπ βοΐβΐ ;

30 ϋοηΐςυβ ηίΐιίΐ 3 βείρδβ ϋΐνοΓ8ΐιιη οοηΐΐιιοί, οιιια

3 νεπίαίε ρροΓοουε ΐΐ!» νοοεβ Ρίΐι-ΐδ, Ρίΐΐΐ εΐ δρί-

Γΐΐιΐδ δηηοΐί, ο}ιΐδ, ΐ]ΐιοιΙ βίβηϊΠοβιιΐ, χςυαϋΐαίβηι

ΐηιρίεβηΐ. Οιιοϋ νετο δϋ1)]ΐοί8 : Οιιΐβ ρπχΙυοίΒηι ηί-

ΙιΐΓΒηι 3ΐ)β3 ηικε ρπχΐυχβπΐ 939 Ο'»ϋ "> ββββηίϊα

(ϋδοιΐιηΐηίδ Ιιβοοπε Γ»ΐε1)ίΐΗΓ, ουιη φβηΊοίΙΐ βαο-

δίαηΐΐβ βεηεκίΐίοηεηι οηυ»ειη οχοΜβί' Νοη ΐΐΐιιιΐ

τον εξ ούχ δντων · μιας οδσης της

τβς εν έ\Α ίνίματι Τριάδος άριθμουμένης, χαΐ εν

μι| σφραγϊδι ονομάτων Πατρός χα\ Υίοϋ κ»\ αγίου

Πνεύματος τοις φωτιζομένοις χηρυττομένης , χαΐ

μηδίν παρηλλαγμένον εαυτής έχούσης, δια των εν

αλήθεια λόγων ίσότητ» ονομασίας πληρούντων ,

Ηατρος κα\ Υίο5 χαΐ αγίου Πνεύματος. "Εφης δε

τάλιν, ότι Πόθεν 4ν τις την ύπβατάσβν πρδς την

ϋποστήσαιαν φύσιν , τ6 άπαράλλαχτον εις ούσίαν

ίχειν συγχωρήβϊΐεν , ου πρβσιεμένης τή\ς τοιαύτης

υποστάσεως γένεσιν ; Κα\ οδτε νενόηχας, ως εαυτόν

ήλλοτρίωσας άπογνώσεως θεού της αληθείας, ου

Πνεΰματι άγίψ τα της αληθείας διδασκόμενος, αλλά

σοφία κοσμική τί) μωρανθείη, τα &νω έμβατεύειν ^ΐωβίνεπΐβ, 3 άΐνΐη* νεπίβΐΐδ οο?ηΐιΐοηε Ιηβ ίβ

«ειρώμενος. Ακολούθως γαρ κα\ αύτδς Ακούσεις, Β ευΐρ» βί)3ΐΐ«ιΐ3ΓΪ, «ι <}ΐιί ηοη Η δρΐπΚι 5»ηοΐο τβπ-

ότι μεματαίωταί σοι- 0?& γίφ 6 ββύς τοί,ζ Λα- ΐαΐβη, 8ίδ ειΐοοίι.ί, 8θ<1 ιυυιΐίΐί ηι^ηδ 83ΡϊβηΙί3, οβ»

• ετι ε1σ1 Ρ*™01· Ό Τά? ίίΐϋ3 δίοί^ςυβ ΓεΛΙίΐβ εδί', δυοηΪΜδ, 3.1 οα,Ιβ-

δΐϊβ ίβ ρτονοηβΓβ οοηβΓΐδ. Ου3ί« οοηββςυβηβ βδί,,

υΐ εΐ ϋΐιιιΐ 3ϋ(1ΐ38, Γπΐ8ΐΓ3 Ιβ βδδβ : Νονίί «ηιιη ΏΪΗ*

ίο^ίίαίίοηί*, (/ΗΟΝΪΛΗΙ ναηαι ίΐιηΐ*.

φΐί βυΐΐδίβίεηδ ΥϋΐΊιιιηι ^εηυϊΐ, ΐ(Ι<·ιη

δ'ώΐ ββηυΐΐ, ηοο α βυα <1ϊνΐηΐΐ3ΐβ ιΗνεΓδίιηι ; ηεο

ιι!1:ι 681 ΐη βοηϊΐιι δθ!>οΐ£ ν3ΓΪεΐ3δ, οπή ηιΐηΐηιε βηιιο

ί!ΐ'('(·;ι(, πι πΐ)ΐηι ριιίεπηίδ, ΐηι1ί{·ιιηηι βεϊρβο εΐ πι-

ει ϊ«ΓΓ3 οοικίίιϊοηεπϊ βεηίίοπδ

γισμους ^ω^

γεννών τον ένυπόστατον Λόγον, Γσον έαυτφ έγέννησε,

χα\ ου παρηλλαγμένον της έαυτοΰ θεότητος, ου δια την

του γεννήματος παραλλαγήν, άλλ' δτι άπρεπες 3λως

ην τδ δΐίνοηθήναι ημάς άνάξιον εαυτόν1 χα'ι δνισσν κα\

ύπο6ε6ηκότατοΰ γεννήτορας γεγεννηκέναιτίι γέννημα

αυτόν τον γεγεννηχότα. Διό δια του Υίοΰ χαΐ έν-

υποσιάτου Αόγου τα πάντα γεγονέναι Εφη · ϊνα αυτόν

ούχ από των γεγονότων αρίθμηση, άλλ' εν Πατρ\

δμοιον καΐ Γσον 6ντα, δια το συμπρέπον τ!) του Πα- η™ βιιαηι ΐΐΐυηι βεηιιΐδδο Γίϋυηι. Ουβιη εΐΐβιη

τρος ονομασία είναι, αεί δντα την οΰσίαν τψ δντι, οο οαυδαηι ρεΓ Γϋίαω 3ο ίυ^ΐίΐεηβ ΥεΓ&ιιη»

ου ξένον δντα, αλλά γνήσιον, ως Υίόν όμοοϋσιον ίξ οιηηΐβ εδδβ Γβοΐί Ιοδίβΐιΐδ βδί, υΐ ΐρδυηιηιεί βΐ) (Λ-

αύτοΰ γεγεννημίνον. οίβρυηι τεπιηι ηιιηιεΓΟ δεοβΓηοΓεί «ΙοοοΓεΙςιιβ, δβ

ϊη ΡβίΓε δΐιηϊΐεηι 3ΐςπε «φΐβίβιη εδίβ : ςιιο<] ΐρβυω Ρβΐιΐδ βρροΐΐαΐίοηΐ οοηδοηίβηοιιηι εδί; βεηιρει·, ϊη-

ςυΒίη, βχδΐϊΙεηΚϊηι ΐη ίΐΛδΙβηΙίβ βίο, ηοη ροΓβρΓΐηιιη, 80(1 8θΐ·ηΐ3ηιιιη, υΐροΐο εοήδυοδίβηΐΐ'αίειη

Κίΐίιιηι, 61 3 Ρ;ιΐι·ε ^οιιίΐιιηι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ Δ'. ι

Ει άτελευτήτως 6 θεός διαμένει εν άγεννήτο) φύ

σει, και άτελευτήτως το γέννημα γέννημα εστίν · ή

του ομοουσίου χα; άνομοιουσίου κακοδοξία παραφα-

νισθήσεται. "Ισταται δε το εν ουσία άσυγκρίτω, έχα-

τέρας ιρύσεως άπαύστως διαμενούσης εν τω ίδϊφ

τΐ}( φύσεως αξιώματα

*Ατατροχϊ\ 4'.

Ει ατελευτήτως χα'ι άπαύστως ύ Θεός διαμένει,

ως υφής, εν άγεννήτω φύσει, φύσις 6έ θεοΰ άΐδιος

Ατελευτήτως Ιχουσα το αξίωμα, ου δια τι έτερον,

αλλά δια το αΰτόθεον χα\ αΰτοαΐδιον · ιίρα γ; καΐ το

γέννημα όμοοϋσιον ίσται, εί παρά σο\ το του ατε

λεύτητου είληφεν δνομα, <ί>ς, παλιμβόλως τφ Υίφ

χαρίσασθαι, πιθανώς έφυσιολόγησας. Δώσεις γαρ

; ΑΕΤΙΙ (ΙΑΡϋΤ IV.

δι ρεΓροΙιιο ;ιο δίηβ ιιΐΐο Ππβ Ι)ι:ιι» ΐη

ηηΐιΐΓ» ρερδΐδίίΐ, βο βΐ βεηΐΐβ δο1>ο1ε8 δϊηο αΐΐο Πηβ

8βηίΐ3 ε*ΐ, ρι·ην» ίΐΐα (Ιβ ηοιηοουβϊο ει ΙιοιηοΒοιιβΐο

δοηίβηιϊβ |Μ·οΙ1ί^η1)ίΐιΐΓ. Γυπι ΪΙΙιΐιΙ ΐηίβηπι ΐη ιιΐι ίιικ-

ςαο ηαΐυΓο; (1ί8ηίΐαΐο τεηηβηβαΐ, υΐ, ςαοιΐ 3(1 βυο-

8ΐ3ηΐϊ3ΐη 3ΐΐΐηε(, οοιηρ.ΐΓβπ ΐηΐερ 8ε ηοςιιεαηΐ.

€οη[ιιΐαΐΐο Ι V.

δι ρει·ρεΐυο αο δίηε ιιΐΐο Πηο Οβιιβ, υΐ 3856ΓΪ8,

ϊη ϊηβεηΐΐβ ηηΐιΐΓΛ ρεηηβηεΐ, εβίςυβ κεηηρίΐβΓηα

Οεί η;ιΐιιπι , ςιιχ δΐιιβ υΐΐο Γιηε ιΐί^ιιίΐηίοιη 8ΐΐ3ΐη

οΐιΐίηοΐ; ιιιιΐΐίΐηι οΐι αΐΐαη) Ο3υδ3αι, (ΙΙΚΙΗΙ ηυοά ρεΓ

8086 Οθυ8, »€ ρ6Γ 8680 δθηΐρίΐ8ΓηΐΙ8 681 : ϊζίΐΜΓ εΐ

ςοηίΐ3 ϊο1)<)1ΐ'!> οοιΐδυ1)8ΐ3ηΐί3ΐί5 ι:ι·ίι, οπή 'πκίοκί-

ηεηΐίδ :ι!« Ιο ικιιιηιιι ΐΐΐί ΐπΙιιοΐιΐΓ, φίοιιΐίΐιΙιηιΐιίιΐΜΐ

άναγχαζόμενος όμολογήσαι το του ατελεύτητου Ο ι:;ι11Ί<Ιι; αο νεΙεπαΙΟΓίε Ρίΐΐο §Γ3ΐίΠθ3η3 ρπιΐΐίΐΐιίϋΐιη·

ίν άπασιν ατύ.ετον χα\ άχώρητον δνομα. Πώς οίν

ουκ ϊσται όμοούσιον ; Έτκιδή εδοξας σκώπτειν,

δια κακοδόξου ονόματος την άλήθειαν έξυΰρίσαι

πειρασάμενος, εξ αυτών ελεγχόμενος, ων ϊφης,

βημάτων. "Η γαρ δώσεις τέλος · των υπό σου

«αρηλλαγμένων βλαιφημουμένων την οΰσίαν, ή

Λτελεύεητον αυτόν ύρισάμενος, εν άπασιν άμετά-

βτατον καΐ άπαράλλακτον της του ατελεύτητου ώξίας

ιΐι:; (·]ιικ ιΐίΐΐιιι·.» «1Ϊ8ραΐ38ΐϊ. 1>;ι1)ίκ Ιιοο ϊ^ίίιΐΓ, νιΊ

ϊιινίΐιιχ, αϊ ΐπΓιιιΐΐιιιιι ϊΐίικί ει ΐηεοηιρΓεΙιεηδΐοΐΙβ

ηοηιοη ϊιιιίεδϊηηηΐΐκ οπιη'ιηο Γ3ΐεαΓ6. Αηηοη ΐ^ΐΐυρ

εΩηδίιΙΐδίηηΐΐαΙίβ οπΐ? Οικιικίο ΐΐα ]οι:;ηί νϊδίΐδ ε»,

ιΐιπιι 940 83ϋΓΪΙρ^α ορρϋΐΐαΐϊοηε νρπίΗΐϊ ίΐίικίιη-ι:

εοπαΐιΐ8 65, ίΐ;ι ΐαιηεη υΐ Ϊ1ΐ;ι ίρίη, φαίΐιυδ υδΐΐδ εβ,

Ιέ νΐΊ'Ιι.Ί ι·ι·ι1;ΐι·({ΐι.τη[. Αιιΐ ειιϊπι Ιίηοιη Ικιΐκ,το κΐ;ιΐικ>8

ΪΙΙιιιΐ), ςυοπι ρεΓ δΐιιηιηβηι οοηΐυιηβΐίβηα

1 Ρ. ίαυτοΰ. * Ρ. {χειν, 36(1 ηε ΒΙΟ φΐΐϋειη εοη&ΐαΐ 5ΪΙ)ϊ Ιεοΐΐο. ' Ι (ΜΪ. ι, 20. 'ΡβαΙ. χοι.ι, 11.



8. ΕΡ1ΓΠΛΝΙΙ 5<;ο

νοίυίδΐί ; 3111 , 5Ϊ ηαηφίβηι ιΙ< Μ>Κ·Π· Α είσάγειν άναγχασθήστ\ , της αληθείας μη παραδεχό

μενης ξχειν τδν Υΐδν , δτι της βασιΛκίας αυτόν,

φησίν ή Γραφή, οϋχ ίσται τέΛος' δια τδ σΐι»

ΠατρΊ βασιλεύειν αεί κα\ συν τω άγίω αϋτοΰ II·,:--

ματι. Έπειδήπερ πάν τδ αρχήν ίχον, χαΐ τέλος Εξει,

εί βούλοιτο 6 είναι τψ την αρχήν ε&ηφότι παρεσχη-

μένος · δπερ έπ\ «ασι μεν ενδέχεται, επί δε τω Υΐφ

άνένδεκτόν εστίν. "Εστί γαρ άε'ι έχ του δντος, χαΐ

παρά τφ δντι αεί, του είναι μηδέποτε λήγων. Διδ και

ομοούσιος ή"ν, [καΐ Εστι,]χχα\ ίσται, μόνος έχ μόνου,

χα\ εν ούδεν\ τϊ) ουσία παρηλλαγμένος, αλλά κατά τ6

αξίωμα των ονομάτων μενούσης της θεότητος εν ρ$

ταυτότητι, οΟτε συναλοιφήν Εχουσα, οΟν. αρχήν

έαυτϊ) παρέχουσα του είναι, ο&τε δεχόμενη τδ άν-

8βηΐΪ38, ειΐΗΐιΙοηι ηιιΐΐβ εχ ρ»Γΐο ΐϊΐυΐ3ΐιιιη, 3ΐιΙ

ιΓΐΜ-Γ-ιπη 3ϋ ίηιίοδίηβηΐίδ ίΐΐίιΐδ ϋί£ηίΐ3ΐβ ρτοϋΐεπ

<·<>ι;<·π!>. Νεςιιβ εηίιη \βΓΪΐο3 ραΐΗυΓ, υΐϊ ΓΠϊιιβ

Γιιιβηι υηφκιηι Ιι:ι!ιίΐιιπι·ί βχίβΐϊηιβίιιι·, φΐοηίαιη Γαμά

Ι'ΡΜ'Η*, :Γιΐ δοΓίρίπτα1, ηοη <·ηΐ βηί», βο φίικί ευηι

ΡβίΓβ 30 δρίπίυ 33ΠΟΙΟ ρβΓρβίυο Γβ£Π3ΐ. Είβη'ιιη

ΐ|ϊΐΊιΙί|ΐι·Ί ίιιίΓιιιπι Ιιηΐιεί, ΙΙηοπι οΓιαπι Ιι:ιΙ><·!)ΐΐ . $ί εί

Γώυεπί, ψιΐ ίΐΐϊ, ςυο<1 ΊιιΊΐίιιηι ΙιβϋβΓβ ιΐίπΐιπ·, υΐ

63$0(, Ιπ'ηίΐ. Οιιΐ'ΐΐ ΐ|ΐικΙι·πι ι'Π'.ιι Ο.ΈΐβΠδ ίη Γι'ΐΐυδ

νπ-ιπη 8ΪΙ, ιΐ'κ'ί (Ιέ Ι ιΐιιι ηοη ροΐβδί. Ε«1 Γΐιίι.ι ιι!ι

ι·ι> δειυρβΓ, ςυι εβί, βΐ ηρυά ειιαχίβιη, ηεε υη(|ΐιαπι

6588 ι!ι·ΜΐιιΙ. !./ιΐ;ιιν ι·1 ΟθηδυΙ)δΐ3ηΐί3ΐί8 6Γ31, εΐ βδΐ,

η ίίιρίΓ ρβι·ρεΐιιο, 8θ1ιιβ 6 βοΐο, ηεο ιι!1.·ι ίη Γβ 3 1)

ϋΐίιιβ Μΐ!ι-ι.ιιιΓι:ι (ΙίνεΓδίΐδ, 80(1 ρΐΌ ηοιηίιιιιιη (Ιϊ^ιιί- όμοιον εαυτή ύπαρχε ιν, ή άε\ οΰσα, κα\ μηδέποτβ

<]ίνίηίΐ3δ ίιι ΐϋεη(ί13ΐε ρρΓδβνεΓβΙ, ηυη υΐΐβ οοη- Β του είναι λήγουσα, συμπρέπουσα !& αύτ^, αεί εν τω

ηοηυε δ'ώΐ ίρδί, νοίιιΐ ρΓΪηοϊ- άξιώματι Πατρδς πρδς ΐίδν, χα\ Υίοΰ πρδς Πατέρα,

ρηπη φΐοϋάβιη, υΐ δίΐ, (Γίΐιυοηδ; ηεηαβ (|ΐιίϋϊ]ΐΐ3πι χα\ αγίου Πνεύματος, συν ΠατρΙ χα\ Υίφ ύπάρ-

8ϋϊ (Ιίδδίηιίΐο ίη δείρδηηΐ 3άιηί(Ιεη8 , ςιι* ει εβ( χουσα, χα\ μηδέποτε διαλείπουσα. Εστί γαρ έαυτζ

εβηιρεΓ, εΐ βδδβ ηυηηυαιη άεδίηϊΐ, δί1)ί Ίρβί οοηΥε- ασύγκριτος ή Τριάς, διαίρ?σιν ούδεμίαν εν τψ άξιώ-

ιιίεηδ, ίη δειηρίΐεΓηα (1Ί^ηΊΐ3(β Ρ3(Πδ 3(1 ί'ίΐίιιιη, μάτι υποδεχόμενη.

Ρίΐίί 3ά ΡβίΓεηι, δβιιείί δρίΓ'ιΙυβ ουιη ΡβίΓβ Λ Γίΐίο βίηβ υΐΐβ ίηΐεΠ-ιιρΓιοηε οοηδϊίΐεηδ. Νβςιιβ εηίηι

βεουιη ΐρβα οοηιρβΓβη ΤΓΪηίΙββ ροΐβϋΐ, αυα; οηιηβηι (ΙΊβηΊΐβΐίδ (ΙίνΊδΊοηθίη τεδραίΐ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ Ε'.

Εί άγέννητός εστίν ό θεδς την ούσίαν, ουκ ούσ(α«

διαστάσει τδ γεννητδν έγεννήθη , άλλ' εξ ουσίας

Οποστησάσης αυτό. Την γαρ αυτήν ούσίαν χαΧ γεν-

νητήν είναι χα\ άγέννητον ουδείς λόγος ευσεβής έπ*-

ΑΕΤΙΙ ΟΑΡυΤ V.

δΐ ίη§εηΊΐιΐ8 8υ1)8ΐ3ηΙ'ΐ3 Οευ$ εδ

ε«1, ηυιι (Ιίδΐΐ'αοΐίοηβ ΐ|ΐκιι!:\ιπ

εδί, 80(1 3ΐ> 8υΙ)Βΐ3ηΙΪ3, 3 φ':ι ί>ι ικϊιιι Ιιιιιι βδΐ, Π13-

)ΐ3νϊΐ. ^ιιίρρβ ε3υΐ(1ειη 8ΐι1)8ΐ3ηΐί3πι §εηϊΐ3πι Βίηιυΐ

• ν Μΐ::ΐΊΐιΐ,,ϋι εδδβ ιιιιΐΐιι πιπί ρίείβίο εοη]υηεΐ3 Γ3ΐίο τρέπει

|ι:ιΐ||ι|ΐ.

£οη[«Ιαΐίο V.

δχροηυηιεΓΟ Ιι;π·, ϊη^ϋΐιίιί ΰεη'ιΐίρβ νοε3ΐ>υΐ3

ηοΐίίβ οϋΐΓϋδίδΐί, Ι';·ί ηοιηεη ϊηδοΙοηΐΡΓ ]3ΰΐίΐ3η8,

(•(ΐιιι ίη '.ιιιιιιι ΐΑ!Ίΐι·ΐι· ι \ι; (ΐΜ ίίιι Ι ;\Ι ! ^ ,·ιΐιι-.(·|ΐΐιΐ!;ΐ!ΐι

ηκ-ιιΐΐ'Πΐ 1ΐ3ΐ)63β. Ει ςιιϊ(Ιεηι \\\\\·λ ίηιΙΊ^ειιΐϊ ευίνίδ

ίιι ρι-ΐηιίδ ορΐα1)ί)ε εδί, υΐ ι-ρ^, ςυο ίηιΐί^εΐ, εορΪ3ηι

:,(! δοΐαΐίαιη 1ΐ3ΐ>ε3ΐ , 3ΐιΙ 941 βί ιιιίηυδ βδδεηιιί

Ρ085ΪΙ, 83ΐΐριη θΓε!)Γθ ϊη βεηηοηβ ΐΐΐυίΐ υδ\ιι·μι>1.

Ιΐιΐίΐο ι·ι ι.ι , ιΐϋΐι ϊιηρϊι'ΐδ 30 Οοί δίδ εχρϋΓδ,

• μιιιιΐ υηαιη τεδίβΐ, νοεβ Ιεηυ$ ρΐΌΓερεικΙο ίΐΐίϋδ

ηοιηίηβ ΐείο νβιΐ(1ίΐ3δ, (]ΐιοηΪ3ΐη ηυίϋεηι, (]ΐιοϋ 3ΐ1

β]ιΐδ ΙίηιοΓειη, Πάϋΐη, δρβιη βΐ 6Γ^3 ίΐΐυηι εΐιβρίΐαίειη

3ΐ(ίηεΐ, ηαηςιιβιη ίΐΐυιη νεΓβ ϊη ροδδεδδίοηειη 1ΐ3-

Ε'.

Πολλάκις ήμΐν προήλθες φέρων, ώ οίτος, τδ άγέν

νητον καΐ γεννητδν, τ& του θεού δνομα φρυαττόμενος,

6 εν πάσί) ανομία σεαυτοϋ την διάνοιαν ένθάψας.

Εκείνο δΐ παντί τΛ άπέρως Ιχοντί εστί ποθητδν, ή

του άπορουμένβυ εΰπορία εις παραμυθίαν, χα\ επί

τβϋ στόματος φΐρειν, έζν μη είιποροίη του τοιούτου.

Και συ, επειδή άθεος τυγχάνεις, σέμνυναι καν δια

του ονόματος λέγειν τούτου τδ βνομα, επειδή φύσει

κατά τον αυτού φόβον, χα\ πίστιν, χαΐ ελπίδα, χαΧ

πρδς αύτδν άγάπην ουδέποτε αύτδν έκτήσω. "Η γαρ

δν ήρκει σοι δπαξ τοϋτο λέγειν, κα\ μη υπερβαίνε^

όρον των τεταγμένων της ακολουθίας. Σαφής γαρ ή

ΙιιίδΓι. Αΐίοηαί δίΐΐίδ εδδβ ΟΓβάβΓβδ δβηιεί ίδΐυιΐ Β παρά σου ', παρά του Σωτήρος ήμΐν άποφαντιχή

είοςιιί , ηεςυβ ρΓ3·δθΓΐρΐυιη οπίίηεηι δϋΓίεηιςυε

|ΐι.ι·ΐι:ι·μ.ι···(ϋ. Μ3ηίΓο8ΐ3 ηυκίεηι εδί 3 δβΙνβίοΓε

Ιέ ρΓθηυηΐί3ΐ3 δεηΐεηΐίβ : Λ [ηκ-ιίΐ'/ι.·, «ΟΠΟΗ

ϊρίοι ', εο ςιιοιΐ ευιη ονίδ ρβΐΐο $Ϊ8 οΐ)-

νυΐιιΐιΐδ, ίιιΐϋδ ι·3ραχ εδ εΐ ευηι Ιιιρο εοηιρ3Γ:ιΐυδ.

Εΐεηίηι δι 3 δρίιίΐυ δαηοο ^εηίΐυδ εββεδ, 3ΐΐ]υε

;ι ριορίιείίδ 3ροδΐοΓΐ5<ιυβ εάοείιΐδ, Γαεεπε Ιέ ϊΐ-

1υ^ οροΓΐβ!)3ΐ, υΐ, δβοΓίδ οηιηΊ1)ϋδ οοάίείϋυδ ρει·-

νοίυΐϊδ, 3 Οοηοδί 3(1 Ε$1ηεπδ ΙοιηροΓΒ, ςα'ι βυηΐ

δερίεηι βι νίβίηΓι 1ΐΙ)Γί Τβδίβ^εηΓι ΥείεΓίδ, εΐ χχπ

ιιαιηεΓΗηΙυΓ; ΐιιηι $3θΓθ83ΐιε(ίδ ιν Ενβηξείϋδ, 61

δ. Ραιιΐί χιν Ερϊ$1ο1ί$, ηοοηοη ει »|τθδΙο1οι·υηι

(\υακ νοί δΐιρει·ίθΓ3 ίΐΐίϊ ΐειηροΐΒ, νεί ροδίβ-

άπόδειξις, ότι Αχό των καρπών αί<τώτ γτώσεσΟε

αντονς, τω είναι μεν σε περιδεβλημένον προβάτου

χώδιον, ΕσωΟεν δε είναι άρπαγα, χα'ι λύκ:ο παραβε-

βλημένον. Εϊ γαρ ης εξ αγίου Πνεύματος γεγεν-

νημένος, και προφήταις, κα\ άποστόλοις μεμαθητευ-

μένος, έδει σε διελΟόντα απαρχής γενέιεως χίσμον

"ϊχρι των της ΈσΟήρ χρόνων, εν εΓκοτι χα\ επτά βί-

βλοις Παλαιάς Διαθήκης εΓχοσι δύο άριθμουμένοΐί,

τέταρσι δε άγίοις Εύαγγελίο-.ς, κα'ι εν τεσσαρεσχαί-

δεκα Έπιστολαΐς του αγίου αποστόλου Παύλου, χαί

εν ταΐς πρ6 τούτων, καΊ συν ταΐς εν τοις αυτών

χρόνοις Πράξεσι των αποστόλων, καθολιχζΐς Έπιστο-

λαϊς Ίαχώβου, καΐ Πέτρου, κα\ Ιωάννου, χα\ Ίοΰδ>>

1 Ι.ΗΟ. ι, 33. ' Μαΐΐΐι. νιι, 10. ' Ρ. περί σου, «οιΐ Υεΐ. ή παρά του Σωτ.
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ν.α\ εν τζ του Ιωάννου Αποκαλύψει , Ιν τε ταίς Α ηοη οοηΐίηεηΐ ; εαΐΐιοΐίείδ ίΐβπ) ΕρίδΙοΓιβ }3θθ1>1,

Σο^ίαις (90), Σολομώντός τέ φημι κα\ υιού Σιράχ,

χαΐ πάσαις απλώς Γραφαϊς θείαις, κα^ εαυτού κατά-

γνώναι, δτι δνομα, δπερ οδδαμοΰ έντέτακται, ήλθες

ήμϊν φέρων, οΟκ απρεπές μεν θεώ, άλλ' ευσεβές

εϊς θεδν, τδ τβΰ άγεννήτου δνομα, ρηδαμοΰ δε εν

6ίία Γραφί) ρ'ηΟέν.

Ρβΐπ, Ιοαηηίδ εΐ Ιαϋκ , ΑροοηΙγρ$ΐ ^3ΐιηϊδ;

ρίεηΙί3ϊ(ΐιιοο,ϋβΙϊ1)Π8,ΙιοοβδΙδ3ΐοηιοηΐδ, Πΐϋ δίΓ-ιεΙι,

οαιηϋιΐΐδ (Ιβηΐςιιε δεπρΙιιηΒ ΙίΙιΗϊ ρεΓειίΓβϊβ, 161061-

ϊρδυηι ιΙαιτιηαΓβδ; ςυοά ΐΊίικιικκΙί ηοηιεη, (1ε ςιιο

ηυΐΐα δίΐ ιΐδφΐϊπι ηιεηΐίο, ηο!)ί$ ;ι11ιτπ· ηοη ιΐιιΐιϊ-

|:ινι·πϋ. Ι -Ι επίιη ίηβοη'ιΐί ΙΙΟΠΙΓΙΙ ιηπιίιικ· ίΐίικί

<|ΐΐ!ΐΙ<·πι ίπιΐί^ηιιιη 1>ι·ο, υΐ εΐίοηι |>κΊ:ιΐ!·ι:ι Γ«Ιο1ε3ΐ, νι.:πιιιι ΐΗίδφίαηι ίιι δΰπρίυτίδ εχρΓεβδίιηι.

Ουδείς γαρ μεμηνώς ποτέ γεννητδν ενενόει θεόν.

Άλλ' οδτε χρείαν £σχον ειπείν άγέννητον θεδν μόνον

Πατέρα δια τδν εξ αΰτοΰ γεγεννημέν&ν · ?να μη τις

_ επί τψ Πατρ\ μόνω νομίστ) τοϋτο πληροϋσθα^ άλλα

χιΐ επ\ τψ Ήφ, κα\ ίπ\ τψ άγίφ Πνεύματι · της

διανοίας της ορθής, κα\ του Πνεύματος του αγίου

ε>.δάτχοντος ηάντας υΐοίις αληθείας άφ' εαυτών μη

Νεςυβ νεΓΟ βιΐοο ςιιίδ πηηιιαιη ΐη$3ηυ8 εχδΙίΐΊΐ,

£ειι'ιΐυηι υΐ εβββ εθ£ίΐ3Γεΐ Ββαηι ; ηεςαβ οΐ) £εηϊ-

Ιαηι Ρίΐίυιη ηβεε$$β Γυίΐ βοΐυιη ΡαίΓειη ίη^εηΐΐυηι

Οευιιι 3ρρε1ΐ3ΐ·6 ; πβ ςαΐδ ΐιι ΡαΐΓβ 8θ1ο νοτυηι ϊί>1υ(1

6838 8Ϊΐ)ϊ ρεΓ8ΐια<]<!3ΐ , βεά εΐ Ρίΐίο 3ε δρϊπΐυί δαη-

εΐο οοηνεπίτε. ΚίεΙα ςυίρρβ Γ3ΐ'ιο, βΐ 8ρΐΓΪΐυί

βαηείιιβ νϋηΐ3ΐί$ Π1ίο& ιΐιιπ-πΐ ιιοη 13ηΙορθΓβ ΙΙΙιιΊ

εν θαυμασμώ το!3το Εχειν, αλλά κατά τδ απαιτούμε- Β 3<1η)ΪΓ3ηι1ϋΐη είδε, βειΐ ρΓΟ εο αίςυβ α ηοϋΐδ οχΐ-

νον, κα'; εν έαυτω υπάρχον του πρδ; εύΐίβειαν λο-

γιπμοΰ περ\ θεού εΐδέναι. Ει δε ', δια τδ άγέννητον

αΰτδν είναι, συνομολογείτθαι δε άφ' ημών τοΰ-ο,

άϋδ Γραφής δε μη Ιχειν της ονομασίας του λίγου

- Γ·-· βϋβταπιν, άλλ' άφ' εαυτών δια των λογισμών την

εύσέ6ειαν ταύτην εΐδέναι τδ ούτως είναι. Εις τί γαρ

«ύσίας ϊσται Βιάστασις τδ γεννηθεν, είκα-άάλήΟειαν

του γεγεννηυΟαι ίχει τδ βνομα φυσική τινι κα\ ά^-

(Ιήτψ συμιτρεπούση τω θεώ, κα\ τω εξ αυτού γεγεν-

νημένω άχρ<νως κα\ άνάρχως εν αλήθεια, κα\ ου

χαταχρηστικ?5 τινι Οπονοία ; Εντεύθεν ου κτιστήν

φαμεν την ούβίαν, οίδί άλλοτρΕαν ως ποιητήν, αλλά

γεννητήν ουσιωδώς, κα\ ουκ άλλοίαν παρά τδν γεγεν-

νηκότα. Δ·.δ κα\ ίκτιςτος διαμένει, κα\οΰ ποιηθεΐσα,

άλλά γεννηθεΐσα έχ της αυτής ουσίας θεού, ου χρίνω

ύποπίπτουσα. Ου γαρ ό γε,ννήσας εν άληθεία χρ<5νψ

ύπέπεσεν, Γνα χρονικήν ύποστήσεται ούσίαν. ΌποΤον

γαρ ίστι τδ γέννημβ, τοιούτος δ γεννήτωρ · κα\

όποιος ό γεννήτωρ, τοιούτος κα\ 6 γεγεννημένος.

ίΐι!ιι>ι , ι;ΐ (ειηρθΓ3Γί3ΐη 8ΐιΙ)$ΐ:ιηΐΪ3ΐη ρπχΙιιοΒί.

ηϊΐοΓ; εΐ νίοΊδδϊηη φΐβϋδ ^εηϊΐοΓ εβί, ΐαΐβ ειϊβηι εβί (]υο(1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ <?.

Ε! τδ άγέννητον έγεννήθη, τί τδ κωλύον τδ γεννη-

τδν άγέννητον γεγονέναι ; Μιίλλον γαρ του άνοι-

χείου επί τδ αυτής οίκεϊον επείγεται πδσα φύσις.

ί,'ίΐιιΐ', ςιιοιίηιιε ϊη ηο1>Ϊ8 ρίχ ΓαΐΊοιιίδ ίιιοίΐ, ιΙ<· ιϋ-

νϊηβ ιη3]ϋ8ΐ3ΐβ 88ηΐίεη<1ϋΐιι. Οιιιιιιϊ;ιιιι ΐμϊΐιιι· ίιιμίΜΐι-

Ιυ$ Οειΐ8 881, ϊύηυβ υΙίΓΟ εοηΓιΙειηυΓ οιπιιεβ,

ΙαηιείδΊ ηαΐΐο β δοπρίιΐΓ»; Ιοοο οοηιρΓθΙ)«Γί Ιιοε αρ-

ρείΐαΐίοηίδ §εηυ8 ροΐβδί , 88(1 3 ιιηΙΓίΗ Ίρβίκ, :ιΙΐ|ΐι<·

ε\ ρϊβ ϊΐΐα Γαΐίυείηβΐίοηβ ρΓοΓεεΙυηι 881 : 3(1 ευηι

ηιοιίαπι βοΪΓβ ηοβ εΐ εχΐβΙίιηαΓβ εοηδεηίοηεαηι εβί.

€υτ ειιΐηι ίη εο ((υοιΐ {ζεηίΐυιη εβί, εδδεηΐ'ιχ ίίνοΓ-

Ιϊυηι 3ΐί(|υο(1 βΓΪΙ, 942 5' 8βηίΐϊ ηοηιεη οι η»β-

ηΐο εοη§Γυ3ΐ , 30 η3ΐιιι·3ΐϊ (|ΐι.ι<1;ιιιι, 88(1 ίηεχρί'ι-

εβίϊϊΐί 30 ΐϊΐιι ηεο Ριιΐρί, ςαίηι βϊ ςυϊ α\> ίΐΐο ΟΙΙΓΛ

Ιεπιραδ ϊηϊΐϊυιηςιιε ξΰηίΐυβ εδί , οοηνειιΐεηΐί Γ3-

Ιϊοιιβ, εΐ ηυ'κίειη ΥΡΓΟ «ο ρνορηβ, ηοη βοΐβ νοοί.*

3ΐ)υδίοηε ΐι·ίΙιιι:ιΐηι·'.' Ιίικίβ ηοκ ιιοηυε ΟΓβαίβηι βυΐ)-

8ΐ3ΐ)ΙΪ3ΐιι, ηεο 3ΐίϋη3ΐη, ΐαηίιυβηι Γίΐοΐβ δϊΐ, 88(1 88-

οιιηύυιη δυΙ)8ΐ:ιη(ϊ3ΐιι ββηΊίβηι, ηβο 3 βοηΐΐΟΓε ρΐι-

1«ιηυδ βΐϊεηβηι. 01) ΊΛ ϊιιοΓββΙβ ηιηηοΐ, ηοη Γ»οί3,

βεϋ ει ϊρββ ΟοΊ δα1)βΐ3ΐιΐϊα ζεηίΐβ, ηεςιιο ΙβηιροΓΪ

8υ1)ϊοοΐ3. 0_ιι"ΐ|ΐρβ ^ειιιΙΟΓ Ίρδβ Ιοηιροπ ηεηυβηυΐΐιι

οιι]ϋί,ιικκ1Ί ε$ΐ (]αο(1 §ίςηϊΐυΓ, 131Ϊ8 ε&Ι εΐ ίΐ<-.-

"Ανατροπή φ.

Εί τδ άγέννητον έποίησε, κα\ ουκ έγέννηβεν, έπ\ ρ

τής μιας ταυτότητος ταττομένης της ονομασίας, χα\

Οατέρου θατέρω μη παρεκτεινομένου δια της κατά

άλήθειαν αντωνυμίας · ή δύναμις της σχέσεως έπ\

θατέρου διαφωνία Ιστηκε, μηδέν πρδς τδ έτερον έπι-

κοινωνοΰσα ή μόνον κατά την έξουσίαν, κα\ του προ-

χριτέου φύσεως αιτίου πρδς πάν τδ ύπ' αυτής κε-

χτισμένον. Επειδή δε άναμέσον του ποιητικού καΐ

ποιούμενου, κα\ κτιστού κα\ κτιζομένου, δλλη τίς

έβτιν ονομασία, Ιγγίζουσα μεν τω άγεννήτω ονόματι,

μακρυνομένη δε άπδ του κτιστού όνόαατος· άδύνα-

1 Ρ. δε δει.

(90) ΕΥ τε τάίς (το^ίαις. Εχ Ιιοο Ιοοο (ΙΊδΓβηΙ

ΗχΓεΙϊοΊ, ΐ]ΐιο(1 Κρ'ιρίκιηπ ϋβ ϋδ Γ.ίΙ)Π8 ]υιΙίεΐιιια

{υβπΐ , Ί αυ» : !ίι Λ ύαηοηο ι Γ] ϋ π.ιΐιΐ : ({υο$

ΑΕΤΙΙ ΟΑΡΓΙ VI.

δί ΐηβεηΐΐυηι μΐ'ΐιίι ιιιιι 681, ςυΐ(1 νοΐ3ΐ οΐ

^εηίΐυιη ε»1 ίηβεηίΐυηι Γΐ6ΓΪ? Οιηηΐδ εηϊιη η3ΐυΓ»

βά κ! ο,αοιΐ δΐϋϊ οοη&εηίβηβυπι εδί πια^ίδ (ΐιΐ3ΐη 3(1

ίΐ'Ί·:ΐ1Πΐη 1ΙΙΜτι;ΙΊΙ!!!;!Ι!μΐι· ΓΟΙίίΓΙΙιίίΙ.

€οη/«ία<ίο VI.

δί ηιιοίΐ ϊηββιιΐΐυηι εβί ΓεοϊδδΟ, ηοη ζοηιιϊδδβ <1ί<·

εβίυτ, Ϊ13 ιιΐ ιιΐΓβηυο Ιιχο αρροΐΐαΐϊο ρΓΟ ιιηί ει

εβϋεηι 3οεϊρΪ3ΐΐΐΓ , ηεςιιβ ιιΐΐπ ΜΠΙ αΙΙΟΓΪ, νείιιΐ οχ

3ι1νεΓ80 Γεβροηιΐβιΐδ, οοηΙΓβΓΪΟ Γβν6Γ3 νθ€3ΐ)ΐι1ο δίΐ

ορροδϊΐυπι, νίδ ΙκιΙιιΐιιιΓιιΓίΝ ίρ$ίπ$ ίη βΐΐεπο (1Ϊ8-

]υιιοΐ3 ρεηίΐιιβ εβί, ηεςυο (ΐϋί(1(ΐϋ3Πΐ Ιΐ3ΐ)8ΐ οαηι

βΐΐεπ) οοιηηιυηο, ρΓίβίεΓ ροΙβ5ΐα(ίδ οοπιρβΓβΙίοηεπ),

ςυθ(1 !:π:ΐ|ΐι;ιιιι οβυδα ϊιΐ οιηιιε, ηυο(1 3 δε ΟΓεαΙαηι

βδΐ, ηαΐυρχ (ϋ^ηίΐΛίο βιιρεπίΐ. ^3η1 νεΓΟ ευηι ϊηΙβΓ

μ,! ηϋΟί! οίΠοϊβικΙί νί ρηεάίΐυιη ββΐ, 3ΐ(|ϋβ ορυβ βΓ-

Γεείυηι, βϊ ΟΓΟΒίΟΓβιη ΟΓΟϊΐΒΐηφίΟ Γ6Ο1 :ι!ι.ι

1»η> Ιιϊο ηιοιη »1ϋ νοΙεΓΟδ ΡηΐΓβδ ϊηΙβΓ δοιϊρΐυκβ

1ίΙ>Γθ8 01 θείας Γραφάς Γβοίρίυηΐ.
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ίαηι ϊιιΐΐ'^ιτία κϊΐ :ψρε11:<ιϊο, ηυζ ιιΐ 3(1 ϊη£«η°Κί Α τον έ~ι πάντα συγχέειν, ω Άίτ-ε, χαΐ άφανίζειν

«Οίηβηϊοεβίϋΐ, 9Ϊβ βοοικϋΐοηβ ηοιηϊηβ ΓβηίοΓιΟΓββΙ: άπδ σαυτοϋ της τελείας χατά άληβινί]ν σχίσιν Τίοΰ

Γιι-π ιιοιι ροΐι'κΐ, Αβίΐ, υΐί ο>ηίιιηι1:ιιιιιικ οιιιηίιι, αϊ- πρδς Πατέρα άε\ δντος χα\ άχτιστου ονομασίας :.-:-

ςιιι· εχ ΪΒ£βΒΪΟ ΐυο |ΙΙΊ ίι:ι·(.ι· βρρβΙΙίΐΙϊΟΗΪδ εοηιιιπι- χοινωνίαν. Αδύνατον έσιι την άγέννητον και ακτι-

ιιίοιΐ(·ιιι Ιοίΐιιιιιιΐδ β ιιι*.·(Ιίο, ςικε Ιι:»1ΓιΐιιιΙίιιι ϊΐΐί (?(ιιι- στον χτίσιν " χ.τ·.~ήν τιοτε γενέσθαι, χα\ ά-ί< του

νβινίΐ, ΐ|ΐι;ι ΐ'ΐιιιι Ρ.Ίίπι Νθΐιΐ|ΐίΐι·πιιΐΝ Γίΐίιΐδ ϊικ·Γΐ'α- χεχτίβΟαι πάλιν μεταμεληβεϊσαν άναδραμείν :-': την

ΐιι«ΐ|ΐΐι: πιιιιριιπίιιι·. ΓίβΓΐ ϊΐβιΐ) ιιοη ροΐεδί, ιιΐ αυτής άγεννησίαν, χάν τε μύρια ήμϊν πλέχης Άρι-

Ιιΐ£ειιϊ13, ίιΐϋΐΓΐΐίΐφΐϋ ιι;ιΐιΐΜ (Τΐϊ,ιΐη βϊΐ ίΐΐίψιιπιιΐη, στοτελιχά ζητήματα, χαταλείψας την Ανωθεν απλήν

»1» ο;ιΐ|ΐιο ει-βαίβε Γβΐ (ΌΐκΙΊιίοικ', νβΐιιΐ ροβηίΐεηιΐο, χαΐ άγνήν χα\ Πνεϋματος αγίου διδασχαλίαν.

χΐ ]>ποπ·ίΐι ϊΐΐιιηι ΐιιμπιϊιί δΐηΐιππ ροβίΐϊιηίηϊο ΐΌν<·ι·ΐ:ιΐιΐΓ, <]ΐΐ3ηΙυπινίβ Αή$ΐοΐβ1ίϋϊ$ ΐιιίκ ΊΊϋπ· ΐηΓιηί-

Ιΐϊ (ΐιΐίϋϊΐϊοιΓώιιβ ίιηρίίοηηί ηο$ $ΐυ<!63$, εοΒί^&ϋ ης κΐιιιρΙϊι.·ϊ εαβίαηυβ δοΐηΐυβ βαηείϊ ϋοι·(ΓΪικι

943 ΑΕΤΙ! €ΑΡυΐ VII. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΤ Ζ'.

ΝΪ8Ϊ Οβιΐ3 οιηηϊηο δϊΐ ϊηςεηίΐαδ, ηϊΐιίΐ Ίρϊΐιηι ρΓΟ- ΕΙ μη όλως β θεός άγέννητός εστίν, ουδέν κωλύει

Ιιϊ&βΐ Μ'ΓΐηκΙιηιι ικιΐιιπιιη ΒυΙιΜαηΙϊβιηηυε ςεηιιί$$β. « γεγεννηχέναι ούσιοιδως. Ε! δε όλως έστ\ν άγέννητβς,

δϊη ρεηίΐυς ε$1 πι^εηίΐυ$, ηοη ε$1 ϋοπηκίιιιιι Μΐΐ)- ούχ ουσιωδώς είς γίνεσιν διέστη · έξουαία δε ύπ-

6(3ηΐϊ.ιιη .Ή! £εηεΓ3ΐίοηεπι άί$ΐΓ3ε(υ$, ποιΐ ςυοά £β- έστησε γέννημα.

ιπιϊι, ροΐε$ΐ3ΐε 3ε ΓηουΚαΙε ρΓοιΙαχίι.

ϋοηίηίαίιο VII. Ανατροπή Ζ'*

ΕΙ Ιοίϋί ίηββηΐΐϋί 681, ϊηεΓεβΙιίΒηιιε Οειίδ, βΐ ςοϊ Και όλος θεδς άγέννητός χαΐ Λχτιστος, χαΐ 6

α\ί Ίρ8θ βεηΐΐιΐδ εβί, ιηοΓβΒίιιβ, ιιΐ εΐ δηηείυβ ϊΐΐΐϋδ εξ αύτοϋ γεγεννημένος άχτιστος, χαΐ το αγιον ούτοΰ

5ρίπΙυδ, ευ]ιΐδ ΐαηΙορβΓβ ε\ΐ8ΐΐπΐ3Γιοηειη <·Ιι.·νίδ, Ο Πνεύμα παρά σου σμιχρυνόμενον, βαρχιχέ Άέτιε χΛ

ΐΜ)·η;ιΙίχ ε» βηΐηιβίίδ Αείΐ, δρΪΓΪΙα1ί1εΓ(]ΐιβ <ϋ]ϋόί- ψυχιχ^, ιτνευματιχώς άναχρινόμενε, μονοειδως ϊχον

«ηΐε '. ΠίίΙκΊ Ιιοο ροΓΓΟ, υΐ :ι!ι ΐρβο ρΓοεεάαΐ, δίη(υ- τ6 εξ αυτού έξαίρ$τον, μη άπειχαζέμϊνον τοις πολ-

1αι·ϊ ΐ|ΐι;ιιΙ;ιιιι ει ('χϊιιικι Γ3ΐ!οηε, ςυ» ευιη ΰ3?ΐεΓΪ$ λοϊς, εκ τον αυτόν, χαΐ δι1 αύτοΰ, χαΐ αχ" αυτόν

οιηηίΐηιε, η υ 36 (χ ίρ«ο, ΡΪΤ ΐρ«»ηι, ίΐ αΙ> ίριο ιτεαία κεχτισμένοις. Διδ οΟτε χοινωνήσει τοϊς πάσιν, οδτε

«κ»! ', εοιιιρ3Γ3π ικ-φΐϊί. (ίικκΊπ:!! ικ'([ΐΐί' Γίπιι ϋί τ'·ί αύτοΰ τφ άξιώματι έπιχοινωνήσΐΐε. Πάντα γαρ

Γε1χΐ8 ('οίΐιπιιιικ' ε8ΐ ει ψιίιΙψΜΐιπ, πεε ίίΐχ ιοηπικι- «αρίιτταται, χα\ υποχωρεί, χαΐ χαταλιμ,πάνει πάβαν

ΙΙΙΊΙΙ ειιιιι ιΐΐο (Ιίςηίΐΐίειη νίιΐ(Ικ.·:<ι·ι: δί1)ί ροΒδυηΙ. αίτίαν συλλογιστιχήν τφ άπδ της θείας Γραφής 8>

Είειιίιη ρΓΚίεΓνοΙαηΙ 30 εεάαηΐ οιηηϊίΐ, ο.Ι, Γ3ΐϊοεϊ- Ο δασχαλιχψ λ(5γω, τψ, Ουδείς οίίβ τύν Υΐύτ εΐ μη ά

ιι:ιΐΊ(ΐιιΊΙ)ΐι^ ;ιι·(,ΊΗΐΐ('η1ί5(|ΐιο Γείϊεΐίδ, κίκτ.ιπιηι 88 Ιίΐ- Πατϊψ, ουδέ τον Πατέρα εΙμή ό ΤΙός, χαΐ ζ> έάτ

ΐ(·ι·:ιππιι 3ΐιεΙοηΐ3ΐί δεηΐεηΐϊχηυε δυ1>ηιίΐΙυη(, ΐ)υκ άχοχαΛύ^. ΆποχαλΟπτει δε δι' αγίου Πνεύματος

Ϊ8ΐ)ΐ(Ι ίρβυηι ρπηίΗΐιΐΊ,'αιΙ : Νβτηο ηονϊΐ Γϊΐΐαηι, ηι'ίί ου τοϊ; αϋτδν συλλογιζομένοις, αλλά τοϊς είς αυτόν

Ι'αίίΓ ; ηιφιι Ραΐτετη, ΙΙΪΜ' Ρίΐίιιι, ί( ^«^ ηνίΐανε- γνησίως χα\ τελείως πεπιστευχίσι. Κα\ γάρο&τε τί

τιι '. Ι!(·νι·Ι:ιΐ .ιιιίοιιι [Μ·Γ δρΪΓίΙιιιη δίίικιΐιιπι ιυιπ ϋδ χρίματα αύτοΰ έρευνήσαι δυνηθείης, ουδέ τάς όδβΰς

<Ι>Γι 8)·1Ιθ8Ϊ8ηπδ βε βιιίδ εΐ βΓβΐιΐϋδ εοηιρΓεΙιεηιΙεΓε αύτοΰ εξιχνιάσεις, χατά τδ γεγραμμένον, χίν τβ

ιιιΐιιιιΐιιι·, Νΐ·ιΙ ϋδ ιΐιιηΐιιχηΐ ςυί ϊη δβ 8ΪηςεΓε ρεΓ- μυρία ήμϊν Ελθ*ις φλύαρων, έλεεινδν κατ' έμε άνβρω-

εΓε(Ιϊι1επηΐ. Ν»ηι ηε<[ϋε ]ιιι1ίι·ί;ι ΪΙΠιΐϊ πάριον.

ροιεΓϊδ, ηε^ιιε νϊηβ ϊηνεδίΊββΓβ, δϊεαΐ 5θΓΪρΙυηι €81 *, ίασιείδί ΐηΟηΐΐββ ηυ£3β οΠΊιΐΐαδ, ο

;ιι: ηιεί δίηιίϋδ Ιιοηιιιηείο 1

ΑΕΤΙ1 ΟΑΡυΤ VIII. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΓ Η'.

δι ϊιιβεηϊΐιΐδ Οευδ βϋΐιοΓίηιΙϊ νί Ιοίϋδ εβί ρΓΚάί- ΕΙ δλος έστ\ γεννητιχδξ 6 άγέννητός θεδς, ούχ ού-

Ιϋδ, ςυοά μί'ΐιίΐιιιιι εβί, Βοουηίΐιιηι πηΐιιπιηι ηοη εδί σκοδως τδ γεννηθεν εγβννήθη, δληςέχούβης τ^ς ού-

«ΓίΓιΐιπη, ειιπι Ιοί» ίρβα ΠΒΙΙΙΓ» Ίηδίΐυηι ϋΜ Ιΐ3- σίας αύτοΰ τί γεννίν, ου τδ γεννάσθαι. Εί δε μετά-

1)031, υΐ ςίςηαΐ, ηοη «Ι ξϊςηαΙυΓ. Ουοιίδϊ εοπιΐηυ- σχηματισθείσα ή ουσία του θεού γέννημα λέγετα:,

ΐηο Οεϊ οδβεηΐί», ^εηίΐιιη) ςυίιΐιίαηι νοοείυτ, ηοη ουκ αμετάβλητος ή ουσία αύτοΰ, της μεταβολής

επί ϊιηιιιιιίαίιίΐϊδ, οοιη ει ϊρ$3 ιιιιιΐιιΐίο Γίΐίί ρπο- εργαζομένης την Τίοΰ Ιδιοποίησιν. ΕΙ δε εΓη χαΐ

ρι·Ί(·ΐ;ι[«·ιιι εΙΓικϊβΐ. 8Ίη. βΐ πιυΐ^ΐϊοιιϊδ εδί εχρεΓδ, βΐ αμετάβλητος, χαΐ γενέσεως χρείττων ή ουσία του

οηιηί βεηεΓβΐϊοηε Οε! ηβΐιΐΓ» ρπΒδίαιιΐίορ, ηιιοά άβ θεοΰ, τδ κατά τδν ϊίδν Ιως ψιλής προσηγορίας όμο-

Κίΐϊο ιιχΝί-ΐΊΐιΐΓ, δοΐα 3ρροΙΐ3ΐϊοηβ ι·οιΐΜΐ:ιΙιίι. λογηΟήσεται.

€οη(ίΐΐαΐΐο VIII. Άπιτροχή Η'.

Νοη Ιε $ο!ιιιη,ΑεΓι, δεά εΐ Λατί-ί/εκπι 944 οιηηβηι "Εδει μεν οϊν ου μόνον σε, Άέτιε, άλλάχαΐ χάντα

ροίΐ ρη'ιηαιη €οτηρΐίοηεη (1ενίΐΗΐ·ε οροΓίυίΐ *, εχ αίρετιχύ* μετά μίαγ γονθεσίατ παριιτεΐσθαι, ως ό

κβηείΒ ι!Ι;ι 83ρϊεηΐί(|υβ Ρβυΐϊ δεηίειιΐία. Α5δ Ιέ βιήη> άγιος χα'ι σοφδς κελεύει λόγος. Αύτοκατάχριτος γαρ

ίρ$ο (Ιβηιηαίιΐδ Ιΐϋϊηιεί εχΐΐϊυηι, ηυΐΐο »ϋο εοβοηΐε, τυγχάνεις, έαυτω τδν δλεβρον έπισπώμενος , χαΐ

1ν.·ΐ|!Π!> ί£ίΐιΐΓ ίΐΐίυϊ ιηϊδεΓε1)ίΐυΓ , ςυί ουχί ύφ' ετέρου άναγκαζίμενος. Τις ούν ελεήσει τδν

Γ. π, 14. »0ο1. ι, 16. » Μίΐΐΐπ. χι, 27. * Κοω. Μ, 33. *Τί1.ιιι,1ϋ. · Ρ. φΟσιν.
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ί >..-.·'·> πονηρδν, και ούδενΐ άγαβδν τυγχάνοντα ; 'Αλλ' Α 8Ϊ1)ί ϊρδί ιηπίιΐδ, ιιειιιίιιί :ιΙΙι:η Ιιοηυ» ο&Ι ' ? 8ϋ(1 ιιβ

ίνα μη εφ* οΤς έβλάστησας τφ χόσμψ. κακοί;, εν ρβδδίιιΐ3 ί!Ι:ι ()ο^ιιι:ιΐ;ι, φΐ;ι·. ίιι ιιιιιιιιΐο Ι<· ηιιι ΐοιβ

ριιΙΙιιΙ;ιπιιιΙ, Π13£ΙΐίΓΐΟΙΐηΐ φΐΜιΙ:ιιιι ιΐ (·]ιΐΜΐιιΐ(Ιί

Οβιιββϊδ, >ιΐ νι·πΐ;ιΓι (·οηΐι·;κΓκ ι:η· ροδ&ιαΐ, ίιι Ιιοο

ΐ|ΐΜΐιιι ρβΐϊεηΐϊ ϊηειιιι·1>€ΐηΛΐδ αιιϊιηο, υ ι ηικΜρϊιΐ

βία'.ϋο '*, 1ΐ(κ· 051 Οιήδΐί νπίχι, βρίαηδϊδ ΐααδ νη-

ιΐίπ'8 «'χπιΐιιιιιιΐδ, :«: ϊΗΐιιΙιινιιι. ρβΓΓοοΙ:ιιη ηο δίη-

Γί'πιηι Γκίβϊ οοηΓο$$ΐοηειη ορροηαιιηι$. Μηςιιη*

Ϊ1:ιι|ΐιι· ιιιϊκιτΪΓίίΓιΙί Ι)(·ο (;Γ3(ΐα$ »§ΟΓ6 ίΐΓίκ-ιΐιΐι.ς, ςιιί

('ΐι.ίιι^ιιιοιίί δί$ ΐιιιΐϊΐ'ΐικ: ιιο1)ϊ$ νοίιιϊΐ, (υ, πιΐ|ΐι;ιιιι,

(|ΐιί ,ίικία* Ι(κ·ιπιι νίι.·(·ιικ|ΐκ) 8υ$1ίηβ& : φΓι ειιιη ίιι-

ΐιτ (Ιί$είρύ1ο$ ΐΊΊΐίΐ.'ΓΐΊιΐΓ, :\1) βοπιπη ηιιιιιι.τυ Ν«'-

σεαυτφ ϊχων, ύπολαμβάνοις ως περ\ μεγάλων κα\

αντιθέτων, έπιμενοϋμεν χα\ αυτοί μετά μαχροβυ-

μίας τϊ| διστόμψ μαχαίρα, του Χριστού λόγω. έχ-

τέμνοντές νου τάς ακανθώδεις Λίζας, εν τί) ΰγιαι-

νούστι πρδς θεόν τελεία και αληθινή ομολογία. Δόξα

γαρ τφ έλεήμονι τφ φωράσαντί σε, όποιος ει, την

του ΊβΟδα επέχων τάξιν, του συν τοίς μαθηταΐς μεν

άριθμηβέντος, ά^ορισθέντος δε, ου Χριστού Εχοντο;

τδν νουν, άλλ' εκ του Σατανί Οποδεξαμένου την πρδς

τον Δεσπότην αυτού έπαρνησιθεΐαν. Ψιλζ γαρ λέξει

ώμολόγηβας τδν Υΐδντού θεοΰ Εχειν εν τη διάνοια. ςιτ^βΐιΐδ ΓδΙ, ρ,ψχΐ Γ.ΙΐΓΐδΙϊ ηιεηΐο ηε(|ΐΐΐφΐ3ΐη

Καϊ; τ(ς εστί χρεία περί της πρδ; σε λαλιάς, οπότε (Ιίΐιΐδ β 8»ΐ3ΐι.ε :ι!11;ιΐιι ιιιΤ;ιπ;ιιιι ί!ΐ3ΐη ο]ιΐΓ:ιηιΙ> Ρβϊ

παντάπασιν αλλότριος Χριστιανών υπάρχεις, προφη- νοίιιιιίαίοιη βχρΓΟ&εΐΙ. Ιΐ3 εΐ Ιιι νοΓΐ)ΐ8 Ιβιιιΐδ Ρϊΐΐιιπι

των τε χ:ή αποστόλων, χα\ ευαγγελιστών, μαρτύρων Β Οι>ϊ ΙιαοβΓβ \κ ίη ιιιιίιιιυ ρι·οΠΐ6Π$.

τεχα\ πάντων των αγίων; των έλέγξαι σε είς ήμέραν

χρίσεως έτοίμως εχόντων 2τι άχρι θανάτου στρε-

6/,ούμενοι ύιτέμειναν, μαστιζόμενοι, ξεόμενοι, Οηοή

χα\ πυρ\ παραβληΟέντες χα\ φόνιρ μαχαίρας, ίνα

Υίδν θεού 8ντα κα\ εξ αυτού άληθινώς γεγεννημέ-

ν>ν μη άρνή σωνται. Γεννητιχδς γαρ ό Πατήρ μόνου

Μονογενούς,, χαΐ ούχ ετέρου τινδς Ετι μετά τδν ίνα,

χα\ ίνομβρητικδς Πνεύματος αγίου, κα\ ούχ ετέρου

Πνεύματος. Κτίστης βέ κα\ πβιητ^ς των ύπ' αϋτοϋ

γε-Λμένων κα\ άε\ γιγνομενων. Διδ ούκέτι πολλών

υίών γεννοιμένων, ούτε πολλών π^^ευμάτων εξ αυτού

Ικπορευομένων, της αυτής θεότητος αεί ίν τ?) Τριάδι

μένουσας κιΐ βοξαζομίνης χαΐ μηδέποτε προστιθε

μένης, μήτβ ληγούση», μήτε ύπολειφθείσης ποτέ, ως

βιιίεηι

ρΙιΐΓϊ1>ιι$ ίΐΊΊΐι» εοΠοιμπ οεεεβδβ εδΙ>ειιιη βίβ »Ι>

οιιιηϊ οο3ΐα ΟΙΐΓΪϊΐίβηοΓϋΐη βϋβπιΐδ, ρΓορΙιο.Ιϊβ ηϊ-

ηιίπιπι, 3ροϋΐο1ί8, εναη^οΓίΒΐίδ, ιηβπνιίΐιιι*» εβΗο-

ΓΪ8 (ΐι.·ιιί(]ΐΐ(ί £ΑηεΓΐδ '.' <]ΐιί ΐιί 6ΧΙΓ6ΟΚ» ΐΐΐο μιιϋεϋ

(Γκ· |ΐ:ι1;»ιιι Γι·(Ι:ι|·ρικνιιΙ , φΙΟ(1 3(1 ΠΙΟΓΙβΙΙΙ υ&ςΐΐβ

8(Γεηιο μ!;ι>!πιιπ 8.υδΙΐιιιιεΓΪη(, πι ηβ 1>ι·ί Ι'ΊΙίιιιη β(

3Ο ίρ$0 1 1'\ ΐ'Γ.ι [π ικ:ι:ι1<Ί!ΐΓΠΐ 3ΐ)ΙΙ6^3ΓεηΙ. ΙΉΐΙΊ' βΐΐϊΐη

ιπηιιιι (Ιιιιιΐιιχιιΐ Κιϋιιιιι, ικιιι :ι1ίι·ππιι 30 60 ροΐεδί

βί^ιιοη·, ϊιΐι'ΐιι εΐ δρίπΐυιη Η;ΙΠΙ ΐιπιι, ηοη :ι1ΐι.Ί'ΐιιιι

:ι!ι εο δριπίιιιη δΐιαρίε νί ;ιΐι|ΐκι εχ 86δε ρΓοιΙαχ'ιΙ.

Αϊ ΙΊΙΠΙΙΙΙ φ|;Γ :ι!ι Ίρ;ο ί:κ·ΐ:> δυιιΐ, εΐ ριτρυΐιιο

Πιΐηΐ, ΙΤΓ;Ι|ΙΙΙ· Ρδΐ 3ε εοηοΊΐΟΓ. Οαοε°ΐΓθ3 ηε<ιιΐ6 ρΐιι-

χΐΐιιιο μοκ'πιιιΐιιι· Ιϊίϋ, ηβ((υβ ρΐαηεδ 3ο 6α

|»ή οΟσης. Διδ χα\ ούχ 5ως ψιλής ονομασίας ίΐΑ τφ " ρποεβάιιιιΐ ερίπΐυέ. δί·! «ΙίνϊιιΊι.ΐΐ ίρ$3 ΐη Τπιιί-

ιη:»ικ:ΐ, :κ· ρρχϋίεαΙιΐΓ, ηεο 3(1 ΙΊΙΙΙΙ ιιΐΐίΐ Ιίΐ

ι, ηεςυε (Ιεβϊιιίΐ ιιηςο«ιη, ηεηιιο φΐβκί ιΐϋ*-

φΐίΐιιι δϊΐ ιΐοκίίκιίΐιιι·. Γΐϋ!ι· ηοη ΐη βρρϋΐΐαΐίυηβ ίοΐι

ι·;ιΐϊ ιιιιικί ςεηίΐυηι βδΐ, ιΐϊξηίοκ οοηδίδΐΐΐ. Αΐϊοςυϊ

ςιιβηι ρΙιιι·ίιιΐ(ΐ·4 ροδί 86 ίτηίΓεδ 30 δυϊ δϊιυΐΐεδ 1ι»-

1ιι·η·ι, ιι ι εχ ίΐίιι Ιοεο οοηδίβΐ : ΡϊΙΊοί //ΙΉΗΙ , «ί

ίΐαΐΐανί'; ίίβηι : βπί $ιη*\ΐ ιΐΐΐΐαι ΓβπΊ1; ιυιιι ϊΐ-

Ιικί : Εχ //κ» οηιηίί ραΐίτηίΐαί ίη οχίο βΐ ϊη Ιβηα

ΗίοιιίηαΐΗΓ ' ; (ΙβΊικΙο : Λ^οηιΐί ίΐηιιι ί'ηΙβΓ βίΐ οηιηΪΗΐιι

ΐίίΐηιιη ' ? 945 Ιΐβιη : ΡίΊ"»* "<««* ^α^οI> · ; βΐ : ΡΓ«-

ηιοιμιηΐιΐί ι/κΊΟί Ι ί,ηιΐ'Ι '". ,\;>ιιι ίδΐί οηιιιβδ βεοοιη-

ιιιοι1;ιΐ:> ρεΓ ΐΓορυιη ΓΗΗ νοερ, οιιηι ηοηιΐιιηι ββ-

δβηΐ, 60 ιιΐ 68861)1 ρΓΟ^Γβδδί δΐΐηΐ. ΙάβΟφΙβ ΠΟφΙ3-

(]ΐι:>ιιι Υ6Γ3 αο δθΓιιΐ3 Μτιιικίιπιι ιιίΐΙιιΐΜΐιι 3ρρνΙ1α-

ΙΙΊΙΙΟ (·Ι·ΙΙΜ·ΙΙΙΙΙΙ·, ϋπΐ ηιίιιπί ρρορπβ αε ^ι·;ιΐί;ι: ΙοβηοΓιεΐίηυβ Ιοεο 1(1 ίΐΐίδ ΐιϋιιιΗιιι· : ϊι.ι Ι3ΐιιβιι πι

Ι.Γ.Ι-ΙΓΙ· :ΐ]ΐρι>1Ι;ιΙ'κιιι<·ιιι ίρ$3ΐη Ίηδίΐ ;ι1ϊ(|ΐιϊΊ, ρΓυρΙεΓ63 ιριοιΐ .ιΐι ιιηο εΐ ρβΓ ιιιιιηι) ΓενεΓ3 ρΓΟΟΓ63ΐα καιιΐ,

ιΐι·ι ικιιι βΐ α δρϊΓίΐυ 8»ηεΐθ, <|ΐιϊ :ι!ι ϊρδο ρΓοοεϋίΐ, εΐ 6χ ίρδο 3θεϊρί(.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ θ'. Ο ΑΕΤΙΙ ΟΑΡυΤ IX.

ΕΙ σ—ρματιχώς ί)ν εν τφ άγεννήτω θεώ τδ γεν- 8Ί ϊη ϊηςεηϊΐο Οεο ^εηίΐυδ ΚΊΙΐπδ νβΐϋΐ ςοοϋβηι

νήμα, μετά την γέννησιν Εξωθεν προσλαβδν, ως αν δεπιϊηβ Οοηΐίηβ1)3ΐυΓ, Ίιΐβιη υΙ)ί £6ΐιίΐιΐδ βδΐ, βχίπη-

86θϋβ βεεεδδϊοηε Γηοΐο 3(1 νίΗΙβηι, αϊ ΐΐ3 ύίχεπιη,

:ι·ΐ;ιΐ(·ηι 3(ΙοΙβνΐΐ. ΙίΛηυο ρεΓΓβοΐαβ εδί ΓίΠιΐδ ηοη ί.χ

ίρ&3 £εηει·3ΐίοηε, 8β(1 οχ οο <ιυθ(1 ίΐΐί ρο?1ιηο(1πηί

βεοΓενί! : ιι;ιιιι ηιιχ εοςηηΐ3δ ΓΟΒ ίΐιΐ 8υί ίιιεΓεηιβη-

γεννήματι ?σταται τδ αξίωμα· έπε'ι αν πολλούς αδελ

φούς μετ* αϋτδν Ισχεν ομοίους αύτώ, ως έπ\ τφ

•ίρημένω · Υΐο&ς άγέττησα χαΐ ύψωσα ' καΐ επ*ι

ίφ, Ό τβτοχίύς βώΛους ίΐρόσου ' κα\ έπ\ τφ, 'Α^'

οδ χασα χατριά έ? οϋρανφ χαΐ έαΐ γί\ς ονομάζε

ται· και έιή τφ, Ο6χ εις Πατίιρ χάττων

χα\ έ:Λ τφ, Παις μου "Ιακώβ · κα\ ϊ-Ί τφ, ,

τύτοχύς μου ΊσραήΛ. Ούτοι γαρ πάντες, ψιλή" λέξει

Λ της αναγωγής άπδ του μη εϊναι είςτδ εΐνα: προ-

χεχοφύτες, ου κατ' οίισίαν τ1\ αληθινή Γστανται ονο

μασία, αλλά ψιλώς χα\ κατά χάριν, ούτι ψιλ^ ονομα

σία ονομαζόμενου ', Αλλά κατά άλήθειαν άπδ του ένδς

δια του ενός, βΰν τφ εξ αϋτοΰ έχπορευομέν<ι> , του

αυτού λαμβάνοντι.

τις, ήνδρώθη. Τέλειος ουν εστίν ό Υίδς ουκ εξ

6ν έγεννήθη, άλλ' εξ ων προσέλαβε. Τα γαρ συγγε-

νιχώς προ4Γλαμ£άνοντα, ως εξ ^χείνων συνεστώτα, τδ

«λε(ου δνομα διαφόρως ιτροΐεσθαι' πέφυχεν.

(1ίνεΓ$ο

1 Γ. ονομαζόμενοι. ' Ρ. προσίεσβαι. ' Ε

' Ερηοδ. ιιι, 15. > Μ.ιΐιΐι. χχιιι, 9. ' 1$3.

ΐπηι :ΐϋ(·Ί·.ι·ιιιιΙ, Ι:ιηι[ΐι;ιιι) εχ ΊΙΓίδ ι

ιιιοιίο ρβΓΓεεΙί ηυιηεη βιΐιηϊΐΐυηΐ.

Εοοίΐ. χιν, 5. » ΗεοΓ. ιν, 12. · ΙΝΙ. ι, 2. · ίοο χχχνιιι, 28.

ΧΜ, 8. >· Ι.νο Ι. ιν, 22.



ΝΠ 5. ΕΙΊΡΠΛΜΙ 508

ν«η{χΐαΐί<> IX. Α

Ι. Νίίί ΟΛΓροΓίδ ειρειΊεηι (ξβηϊΙΟΓβιη εοηΠίεβ-

ιιιυτ, φίΛΗΐ.Ί.Μ-ιιιΐφκ: νοίο* ΐπίβαΜίΙιι» <.·χπΐηΐ<>. ΟιΓι-

1ιΐι<> ιιείϋϊηβπι ΐιι ηιιίϋεπι ρεπειτεδ, βεϋ ιηεηΐβπι

ΙΙΙ;ΗΙΙ α νιτ.ΐΒ ί'κΐΐ'ί ρΓοΓεδδϊοηε ΡΙΊ ΐιιΗΐΗΐίοιιό ϊΐΐα

<Ιι·]ί(·ϊ8. ΙβϊΐιΐΓ ρει-Γεείιΐδ β δεϊρδο Οευδ ρβΓΓεεΙαιη

ΚΙΊΙΙΙΪΙ Ρίϋυιτι, ηοη αΐίυιη ρρχίεΓ ΙΙ;ΙΙΙΙΓ:ΙΠΙ. Νεφίε

βειπίοΓε ε$ΐ ϊηιΐϊ^ιπιχ, ηεε εχίεπιαιη υΐίαιη

άεβϊιίβηΐ. Νίΐιίΐ ηυίρρε βεοιπκΐυηι Οεί

8υ1)8ΐαηιίαηι πΐ3]υ$ αο ρπΕ8ΐ3ηΐϊιΐδ εβδε ροΐεδί ;

•ΐιιοιΐ ί&ίικί ίρΜίηι, ((ΐιοιΐ 3(1 ρετΓεείϊοηειη αεοεϋεπε

(Ιϊΐ'ίΐιΐΓ, οιιιιι ίη<1ϊ£εηΐε εοιηηιιιηΐεεί. Ναιη ςιιΐ ρβΓ-

ροΐυο εχρεΓβ εορροπδ εχ$Ί$ιίΐ, ρεΓχηυε εχβϊδίεη-

ΐειη ηρικί ΐρχιιιιι, ρεΓΓεείιιιηηιιε ρεΓΓοείιΐδ ςεηίΐηΐί

φΐ:κΙ:ιιιι νϊ δεηρεΓ αε νεπε ρπχΐυχίΐ, Οευβ, 'ιηφίηιη,

Α'.Εί μήώμολογεΐτοάσώματοςώνόγεννήτωρ, πάντα

παρά σοι δραματουργείσθω. Δραματουργήσας δε, ουκ

Αλλον τινά πτύρεις, σεαυτοΰ Κ τδν νουν θολοΐς άπδ

της αληθινής ομολογίας. Εξ αυτού γαρ θεδς τέλειος

ων, τέλειον Υΐδν έγέννησεν, ούχ ϊτερον «κιρά τη*

φύβιν. Ου γαρ απρεπής εστί πρδς·τδν γεννήτορα,

οδτε ίξωθεν έπιβείμενος προιλήψεως. Ου γαρ τί εστί

μίϊζον μετά την του θεού ούσίαν, δπως τψ ένδεομίνφ

μεταδοΰναι της προσλήψεως προς τελειότητα δυνη-

θείη. Ό γαρ ων αεί ασώματος, τδν δντα άΐώματον

παρ' αΰτψ τω δντι άε\ γεννητικώς, τέλειον ύ τέλειος

αεί δντως γεγέννηκε, πνεύμα ων θεός, κοί ιτνεΰμα

δντα τδν ένυπίστατον Λόγον γεγεννηχιος. Τδ όλον

γαρ ήλίδιον εΓη παρά σο\ τφ Άετίω, τω έμδατεΰοντι
11 ι η ' η · · · Ι ίι ' ι · ι «

βρϊπΐυδ δρίπΐιιηι §εηυί(, ΥεΓΐ)ϋΠΐ Οεϊ δυϋβίδίεηδ. ** καΧ τάς κατά θεδν δόξας έρευνώντι εκ συλλογισμών

χα\ σου φιλολογιστιχής εννοίας, ότι τφ ποιήσαντι τι

πάντα εξ ουκ δντων, καΧ δυνηθέντι τελείως τα πάντα

ύπδ Εν έργάσασθαι, μηδέν χρείαν ίχοντι προσληπτι-

χής επιδόσεως , θεσμφ δε ταϋτα πεδήσαντι, άδρυν-

τιχήν ούσίαν προσληπτικής θεότητος έπιδίόμενον

έπιφημίζεις Λόγον, χαΧ ούτε έξισοίς^τοίς ύπ' αυτού

κεκτισμένοις. Απαρχής γαρ τελείως αυτά ποιήσας

προσλήψεως έπιδεόμενα, τα εξ αυτών Ιτι βλαστά-

νοντα ώρισε νόμψ σοφίας· ατινά εστί ταϋτα, εν οΤς

εστί τα καθεξής γενόμενα τε χαΧ γινόμενα· ως οίον

ειπείν, ούρανδν, γήν, ύδωρ, αέρα, ήλιον, σελήνην,

ΐστρα χαΧ τα ίκ των υδάτων γεγεννημένα, έως κα\

αυτού του άνθρωπου. Ουκ ούρανδν ατελή έποίησεν,

ου γήν άτελεστάτην, αλλά τελείαν μεν την γήν, τέ

λειον δε τδν ούρανόν · άόρατον δε και άκατασκεύαστον

τότε, δι' ην Εμελλε ποιεΐν διακόσμησιν · ϋδωρ δε άμα

καΧ φως τδ πρωτόκτιστον, δια του αληθινού φωτδς τα

πάντα ποιήσβς, του άχτίστου καΧ ζωοποιού · έ-ειτα

δε τα εκ της γης φυέντα' καΧ προ τούτου τδ στε

ρέωμα. Ούχ ημιτελές τι έγίνετο, αλλά πάντα εν

τελειότητι · Έξαγαγέτω γαρ η γη βοτάιτηΓ χόρτου,

• σχέρμα καθ' ομοιότητα επί της γης, χαϊ

χάρΧιμοΥ, οΖ τύ σπέρμα αντώτ έτ αύτφ

χαθ' ομοιότητα έπϊ της γης. ΚαΧ 4ράς, ως ουδε

μιάς εύθΰ τα γεγονότα έπεδέετο προσληπτικής επι

δόσεως, άλλ' ανδρεία, ως ειπείν, καΧ τέλεια δια του

προστάγματος ευθύς εύρίσκεσθαι * ; Τω δε άνθρώπω

έπιδοΟέντα ύπ' αύτδν δντα, καΧ εν αύτφ σπερματιχώς

ηιιίΐ, ίβιτβ //«Γίηιιι η>βη(β»ι, ίβηιίιιαιιι ββηιειι αά »ί· ~ εις δεσποτείαν, ου τέλεια παρεδόθη, δια τδ είδέναι

ίΐιΐΙίιηιίηκΊη ίη ίεηα, ίΐ Ιίί/ηαηι /Γ«£(ί/ίΓΜη«, αήια τδν ίνθρωπον πάντοτε τδν είεργετοΰντα, χαΧ τδ

ίίΐηβη ίη ίριο »ϊί αά ίΐηιϊΙϊΐΗάίηειη ίη Ιΐττα '. ΑηΊ- είναι πάσι παρέχοντα, έπΧ πάντων δε δντα, χαΧ τάς

ιηαϋνεΓίίδΐιβ ψι:ιιιι ιιιιΙΙ:ιιιι 8υ1)ϊη(1ε ςιια; ρηοϋυεία επιδόσεις εκάστης ποιήσεως πρδς σάστασιν των αύτφ

βυηΐ 3εεεδδίοηεηι ίιι<ΊΐΜηηηΐιιιιΐ([ΐιι·. (ΙεδΊϋεΓβνε- χρησιμευόντων παρέχοντα.

νίηΐ, κειΐ νίΓίΙί, ιιΐ Ίι.ι ιΜι·:ιιη, πιΐιοπ· ρι·;ΐ'(Ιί(α, ει :ιι!ιιΙ(·;ι 8ΐ»ΐίιη Οεί ιιι;ιικ1:ιΐο ρΓθ·1ΊεπηΙ? Ουχευηηυβ

ν<τ(ΐ Ιιοιηίιπ .ΊΙΙ|Ι]<:ΓΙ;Ι δΐιηΐ, 3υ( ίηδυηΐ ίη εο, δοΐο 3(ΙΙιυε δεηιίηε εοηΐεηΐ», ιιεεάυηι ρειΤεοΐ3 ΊΙΙΐυδ ιΐο-

ιιιΐιΐΛΐιιϊ εοηιιτιί$83 δΐιηΐ, ιιΐ ίβ 1>ειιε (1ε δε ηιοπίιιιη ί^ιιοι-ιιν. ηοη ροδδεί ; ηιιϊ εΐ τεϋιΐδ οηιηίϋιΐδ ιιΐ >ίηι

ϊιηρεηϊΐυΓ, εΐ οιηηίΙ>υδ δϋρεποΓ εδί , 3ε ί,ιιι^ιιία ορεη βιΐ3 ρρο ίΐϋιιβ ορροΓΐυηίΙ»ΐϊ1>υ8 εοιηοκκίίδςιιβ

II. Ου3ηιο1)Γεηι οεευΐΐη τεΓυιη βεπΓιηα εοηΐϊ- Β'. Παρέδωκεν αύτφ σπερματικώς την γήν ύπο-

εί ΐΐ'ΐτ:ΐ!ΐι ΐιιιιΙιιΠι, εαπιςαε Γυηίίαιιιεπίί 3ε βάΟραν, ως :·-.:·,·, προστησάμενος, χαΧ ως μήτραν

ίδ, ηΐ ίΐ3 (1ί(·;(ΐιι, νίι (· 8ΐιΙ)δΐΓανϊΙ, αε νυΐιιΐ Π)>- αύτφ παραδΐδωχώς. ίνα άκδ της προβολής των

1 βΐ'ΐι. ι, II. · €ΟΓ. ευρίσκεται.

Εδί νεΓΟ (·ιιιιι ρήπιίδ, Αείϊ, ΐιιιιιιι ϊΠικΙ εοιηπιεηΐιιηι

Γκίϊευΐιιιτι, ηυί εφίεδίία ρεΓβεΓυΟπ, αε ιμιΐιΐ (1ε άϊ-

νίηϊ» η',ΐιιΐϋ εχίδΐ'ιηιαικίιιιη &ί(, δχΐίοςϊδίηίδ εΐ 3Γ-

μιιΐίϋ Γ3ΐΐοεϊη3ΐΐοηί1>υδ ΐηνεδΙίρΓε δΐυάεδ, ππη βί

ςυϊ β ηϊΐιίΐο (Όΐκϋιΐίΐ ΙΙΙΠΥΙΤΝΜ, εΐ 30 ιιιιιιπι ρεΓΓε-

>ΊΟ η:ιιΙ(ϊΐιι (·Ι;Ι|ΙΟΓ:ΙΓΙ! ϋΐα ροίεβΐ, ηαίφΐε ηυΐΐΐυδ ίη·

ΟΓειηεηΐΊ εΐ 3εεεδ$ίοηΪ8 ε^εΐ, ει Ϊ11:ι Ιε^ίΐιιιβ δΐιΐβ

βο ιΙεοπΗΊ» 3$ΐΓΪηχίΙ, νιτίιιπη αΟΊηςίδ ϊϋΓιιικιιιοιΙί,

<1ιιοιΙ 3ΐΐ(;πιεηΙιιιη· (Ιϊνίηίΐαΐϊδ ;ιι1[ΐιίιΐ;ιΐ, ηεηυε 531-

ΐειη εική εΓεηΐίδ αϊ) ϊρδο πΊιιικ η·Ι.τΐ]ΐκιι·ϊ ριιίεπϋ.

946 Ου38 (;ιπ" ρεΓΓϋε(3δ ίηϊΐίο ηίικοΐιιοδίμΐϋ ηο-

Ιίΐιιβ ε$ΐ, ΐιιιιι (|ΐι:η εχ ίρχΐ» ριιΐΐιιΐηηΐ βεεεδδ'ιοηε

οριΐδ Ιιηΐιοπ; δ3ρΐεη(ϊχ βυχ άεεηείο εοπδΐΐΐυϊΐ : ειι-

]ΐΐί>η)οιΙί δΐιηΐ ηαχ άείηεερδ ικιΐίΐ βιιηΐ, ηαδευηΙιΐΓ-

ςυε (ΐυοίίϋίε, νβΐυΐΐ εοείυηι, ΐεΓΓβ, βηιΐί, ΒΟΓ, ίοΐ, '

Ιυηα , $ί·ΙεΓ3 εΐ ςυχ εχ 3ηιιίβ ΟΓίυηΙιΐΓ, 3«1 ίρβιιιιι

ίχιιηίιΐϋΐα πχφΐι·. ΙβΐΐυΓ ηεηυε ε(ε1ιιπι ΐπιρεΓΓβ-

εΐιιηι, ηβ<]ΐιε (Ι·ΓΓ:ΙΠΙ ηιαπεαιη (ΙεΓεείβιηηυε εοικίϊ-

•ϋι, «(·(! ρΐΊ·ί('(Ί;ιιη 1ι;ιικ·, ρεπηάε 3(ηιιε εΐεΐυιη ; ΐ;ι-

ιιιοΐ8'ι ιιιίιιίιιιο 3δρεε(3ΐ)Μειη ίρκ:ιιη ίιιι·οηϋί[:ιηκ(ΐΐϋ

1'3ΐ»Γΐε:ΐΓϊι, ρρορίεΓ εχροΐϊιϊοηειη εΐ οηοΐιιιη ίΐΐιιιη,

ιμιειπ ριΐΝΐιιιοιΙιιιη εΓ3ΐ εΟεεΙυπιβ; $εά ε( πιριηπι 3ε

Ιιιιηεη ίΐίικί βηΐε οιιιιιι» ρτοο Ί·;ΙΙΙΙΙΙΙ ε(Ιϊ(Γιΐ, 3ε ρεΓ

νιτιιπι, ίιιεπΜΐιιιη :ιο «ίΐαΐβ Ιυιηεη ιιπΊνεΓδ3 ριο

•Ιιιχίι, ΐιπη (Ιειηυιη εοΒΐεΓ3 ςιιχ ε Ιειτβ ρΓορ»^3η-

ΙΙΙΓ, βι^οί-ίι. Αηΐε οιιιηΐβ νεΓΟ (ίπικιηκ'ΐιΐιιιιι ϊρκηιη

(·Γ·ι;ινΊι. ΙΙοπιπι υηιιιΐυιιι ριιιτο ιΓιΙιΐ! ίιηροΓίεείυιη,

»ι.·ι1 αΙ)δηΙυ(α οηιηΐ3 εοιΐδΙίΐιιΐ3 κιιηΐ. Ι'ΐΊκΙηαιΐ, ϊη·
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τδ τέλειον ύπδ θεού γεγονότων, τα σπερματιχώς Α Ιποεηι οΙ)ίιιϋΙ, ιιΐ ςιιχ ηΐ) ϋ8 ΓΟίηΐδ ρΓορη^ηΙη 8υηΙ,

δι* εαυτού μετά συνέσεως επί γην καταβαλλόμενα,

ως οΤόν τε ξύλων χα\ 4/λων γεννημάτων, αύτδς μεν

λεπτομερώς, ως ψηφίδα παρά των τελείων έρανισά-

μενος, ταύτην είς γην ένθεματίζων τα της επιδόσεως

του τελείου θεού πρδς αυξησιν προσδέχηται , ϊνα

αϋξηθείη Εξωθεν τα ύπ' αΰτοϋ ένσπερματιζόμενα ·

Γνα μη, άγνοήσας τδν έπιχορηγδν της επιδόσεως,

αύτδν νομίση δημιουργδν, κα\ έκπέσΐ} της αληθείας.

Εί γαρ και έφύτευσεΝώε άμπελον, ου γέγραπται, δτί

ην φοτουργός · άλλ', Έγέγετο άνι\ρ γεωργός. "Ετε

ρος γαρ εστίν ό τα αυθεντικά παρέχων τοις έσομέ-

νοις, ϊτερος δε εστίν ό τδ είναι παρ" αύτοΰ είληφώς

άνθρωπος, χαΐ την εκείνου γεωργίαν πεπιστευμένος'

ίνα δ μεν γεωργη τα επιδόσεως είς τελείωσιν Ι-:- Ναιη αΐίυ» 081 ίδ (]ΐιί Ιϊιΐιιι ί* ι ι·Ι.ΐ!> ηαΙιιΐ'αΙίΜΐι νίιιι

δεόμενα, ό δε την τελειότητα παρέχοι δια της αύτοΰ " 3ε ρΓΧοίριια ΦΙΙΓΦΙΙ· ρΓΟ δΐΐ3 ροΐεδίαΐβ Ιπι·£ίΐιΐΓ,

φΙΛδ [)<ΜΙδ ρΠΪΐΊΐιι-, ρΓΟ(1ΐΙΧΪΙ, (ΊΙΙ11 ν.ΐΐΐΐ 8ι·:ιιίιι:Ι

φΐ;π!:ιιιι ρΐ-ορπο ΙΙΙ'ΓΚΙΙ Γ 61 )[ΙΟΊ]δΙη3 ίιι Ιι'Π :\ιιι ιΐι-

ροδίιεΓΪΙ : οΐφίκιιιοιϋ δΐιηΐ 3Γΐ>οι·υηι 36 εχΐβΓοπιιη

ίιΐ μι'πιι- 86ΐηίη3; < ιιπι Ιιχε, ίηφίΛΐΐ), δίηβίΙΙαΙΪΗΐ,

Μ-Ικί οαΐουΐιιιη, 3 ρερΓβοΐίδ ί11Ϊ8 ορεπΙ>υ8 ηαυίυαίιΐδ

ίη ΐι·π;ιι;ι ύβπιίδβπΐ, 3 ρεΓίεο.ΐο Οβο ϊηεΓβπιεηΐυιη

βεείρίβηΐ, ρηυΐβΐίπιο,υε φΐ33 ίΐΐε εοηδενεπί 3<]οΙε-

8ε3ΐΗ, ηβ βί ΊΙΙιιιιι ίρδυιη, ευ]υ8 ΐδΐ3 ϋεηβΠειο βυε-

ΓΓΓ-,ΠΙΙΐΙ, ίίίΙΙΙ,Ι'ΜνίΊΊΐ, ΙΙΠί ΙΟΠΊ1Ι 86 30 (ΊΙΙϋϊί 1 1 II ΓΙ11

;ιι·))ϋ Γΐ'Ι'.ΐ)·, (Ί 3 \ΓΙ ίΐ .·ιΙι· ρΓΟΓ8118 ι'\ι·ίιί:ι1 . Ι,ιινί ΓΙΙΙΙΙΙ

Νοβηιυπι 1εςαπιιΐ8 ρ1ίΐ)ΐΐ388β νίίειη *, ηοη ΐ;ιιη η

εδί δΐίτρίδ Ιιιι]ιΐ8 ΓΟΙΙΙ! ί [ΙΙΠΊΙΙ ίΐΐηιη Γιιίδδε ;

έπιδόσεω; των ύπ' αύτοϋ έκτισμένων, κα\ [έπιδόιεοις]

είς τελειότητα αυξανομένων. Οϋτω κα\ έπ\ των ζώων

χαι επί των πετεινών οΰτω χα\ έπ\ των κτηνών χαΐ

ερπετών χβ\ εναλίων, πάντα εν άρχζ τέλεια γέγονε

δια του προστάξαντος. Βουλήσει 6ε σοφίας νυν έπι-

ίόσεως δεΐται δια την του επί γης δεσπόζοντος άν

θρωπου χατ'έννοιαν ώφέλειαν, είς το έπιγινώσκειν τ6ν

επάνω πάντων θεδν, τδν χορηγον των σπερματικών καΐ

της επιδόσεως των αυξήσεων, ίντα θεδν και Κϋριον.

Διόπερ τα μεν χατ1 ούρανδν, χα'·. ου δια χειρών αν

θρώπου σπειρόμενα δντα , χαΐ ου γεννώντα ουδέ

γεννώμενα, εΐασεν ό Θεδς εν τελειότητι. Ου γαρ έν-

έτχηπτον τι) διανοίϊ του άνθρωπου εις έπιβουλήν

χαΐ τϋφον κενοδοξίας, ως οίον έπ\ ηλίου ειπείν, χα\

σελήνης κα\ ίστρων. Ούτε γαρ δια τδ γεννάσΟαι

την σελήνην, ή φΟίνειν, ή αδξειν, άλλοιοΰται τδν

τρόπον, αλλά οιά τδ καιρών είναι σϋστασιν χα\ έπι-

3ΐϊιΐ8 ΐ(ΐιί αϊ) ϊρίο ιιΐ 68«6ΐ :κ·ΐΊ·ρΊι Ιιοηιο, οοιυηιϊί-

Ϊ.1ΙΙ1Ι1ΙΙΟ 8Ϊ1)ί 3ΐ) ΙΌιΙίΜΙ! Ί^ΙΊΙΊΐΙΙ ΙΙΙ'ίιΙΙΙ Μϋ,1·('|ΐίΙ. Γΐ ι'Ι

ίΐΐι· <|ΐι;« :ι<1 ρϋΓΓεεΙ'ιοηεηΐ ΐ)ΙιΓιιιι·;ιι1;ιιιι ρΓΟξΓε88ΪΟ-

ΙΙΓΙΠ |·(·||ΙΙΪΠΙΙ1|, ΓΜΊΐΙ,ΐΙ, ι'Ι ΙΠΓ, ΓιΙΙΙΐΙίΐΐΛ 3 86 ΓβΙ)ΙΙ$

1:ΐΓ^ϊι·ιιιΙίϋ, 03 (|<ι:« <^υ8ΐηοι1ί ίίΓεεββΊοηβ ςΐίβευηΐ, 3(1

ηιαΙιΐΓίίαΙοιη ρει·ΓοεΓιοηβπ)(]υο ρι;Γ(1ιιε3ΐ. ^ιιοά ηυί-

ιΙι'Μΐ ρΐΊΊΐιιΚ' ϊη :ιιιίιιι:ι1ιιιπι ιΊ \ιι1ιιι·πιιιι ί;Γΐιι·π: 3ϋ

ρι-ΓΐιιΙιπιι, Μ·ι·ρ(Ίΐΐιπιΐ ρίβείυηιςυε ευηΐϊ(;ίΐ ; ιιβιιι

Οΐιιιιί3 ρι·ίηείρίο ΊιιιρβΓΐηΙίδ Οοί νο1ιιιιΐ:ιΐι· |>ι·ι·Γπ.·!:ι

ρι ιιιΓκ-πιιιΐ ; ηιιηε αιιΐοηι ρ]ιι$(ΐ6πι 83ρίεηΙίχ

ρΓθ£Γθ88ίοηϊΙ)ΐΐ8 βυΪ8 εΐ ϊηεΓϋηιοιίίβ

ΟπιιιΙ αιΐ 1ΐΩΐηϊηΪ8, ςιΓι ΐη ΙΙΜ ιιι ιΙοιηίιι:ιΐιιι·, Γπιείιιιη

3ΙΙΠΙΙΙ ΙΙΐΠίΚ',Ιι-ιιιιμίι' ρι'ΙΊίΐκΊ, (]ΙΙΟ 18 8ΙΙΙ1ΙΐηΐΙΙΙ) ΪΙ-

ΙΐΙΙΠ Ιΐι'ΐιιιι, 3 ι|ίΐυ (3111 Μ·ιηίιι:ι ίρ83, ΐ|ΐι:ιιπ εΟΓΙΙίη

ίιιι·Π'ΐιΐ(Μΐι:ι ρπ)Παί8θΐιηΐιιι· , Οβυιη ηε Οοιιιΐηιπη

Λβηοδοηΐ. Ρι-οΊικΙο (ΐιι:εειιηΐ|ΐιβ ϊη εοοίο βιιιιΐ, ηιι«-

ηιιε Ιιοιιιίηιιιιι ηιαιιιι ιιιιιι Μ-ππιΙιπ·, ;ιι: ΙΚΊ|ΙΙΓ %\~

χορηγίαν, ων θεδς τοις φωστήρσι διετάξατο. 8"|1|ι1ι ηβο 3') ηπ"Ι!> 6Ϊ6Ι1ΙΙΙ11|1Γ> °3 Ι*0115 ρβΓίβεΙβ Γε-

Ιίηυίΐ. Νβηυβ βηίπι Ιιιιιιι;:ιι;ι· ηιεηίοδ (Ιιιιηηί εχ ϋδ βΐίηυ'κΐ < :Ι|ΙΓΓ.· ρυΐύηιιιΐ, αιιΐ :ιιΙ ΒΓΓυ^βηΙίαιη εχοί-

ι.ιι ί, πι ίη 8θΙβ, Ιπιιιι εφίεπδηιιε 8'κΙεΓίϋιΐδ ηρρητοΐ. Λ\;ΙΙΙΙ εχ εο φκχΐ ΙΜΜΙΙ ηαδθ3ΐαΓ, ;ι;ιΐ ι1εοΓθδε3ΐ,

αιι^ναΙυΓνβ, ηιιΐΐ.ι ίΐΐίυδ ίη ιιιοπίδ πιιιΙβΓιο ι·Γΐίιιικ!:ιΐ.

Πώς ούν τα σωματικά θεδς και τα φθίνοντα χαϊ

τα φθινόμενα θελήσας ευθύς τέλεια είργάσατο, δν δε

εξ αύτοΰ έγέννησεν, Ενα Ιξ ένδς τδν δντα άεΊ γεννη-

τιχώς παρά τφ ίντι έπιδόσεοίς έγέννα έπιδεόμενον ;

Πέτιαυσο ουν, ω Άέτιε, κενάς ήμϊν κα\ Αριστοτε

λικός λέξεις φέρων, άρκετώς εχόντων ημών, και μη

άπατωμένων την ' του Κυρίου ημών άληΟινήν διδα-

σχαλ-Ιαν, την λέγουσαν τδ, Έχ τον Παίρύς έγω έζ-

ήΜο^ , χαΐήχω,κα.1 ου καταχρηστικώς έχοΰσης

τη.- λέξεως την δύναμιν, αλλά τελειότητας και αξίας

θεού σημαινούσης την ούσίαν.

ΚΕΦΑλΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ Ι'.

Εί τέλειον ί,ν τδ γέννημα, εν άγεννήτω γέννημα

εστί, χΛ ούχ εξ ων 6 άγέννητος αΰτδ έγέννησε.

Γεννητήν γαρ φύσιν εν άγεννήτο) ουσία ούχ ενδέχεται

είναι· τδ γαρ αΰτδ είναι τέ Ιστι κα\ μη είναι. Γέν

νημα γαρ άγέννητον ούχ Ιστι, χα\ άγέννητονον γέν

νημα ούχ ην · του ανόμοιου μέρους έπ^ θεοΰ βλασ

φημίας τύπον χα\ ϋβριν επέχοντος.

1 Οοεβΐ χατά την. · Οεη. ιχ, 20. * ΐΙ>Ί(Ι.

^ΙΪΙ ΥΟΓΟ Ο,ΐΐί ΠβΠ ροΐΐ'δΐ, III εΟΓρΟΓΟ» ίΐΐβ 30

οοΓΓίιρίίοηί βυΙ)]οεΐ3 Οειίδ δΐιΐιίηϋε ρεπΓεοί» νοίυη-

Ι3ΐε 8ΐι» ρροοΓεβνίΙ, ευηι νεπο, ςαειη ε βείρβο βε-

ηιιίΐ, ιιηιιηι 6Χ ιπιο, (|υίΐ]υβ ηρ»(1 εχδίδίοηίειη ρηι-

ρείυο ΙΠΊ' ςεΐ)6Γ3ΐΊοηειη εχδίδίηΐ, αεεεδδίοηίβ 30

ρΓθ§Γβδδίϋΐιίδ ε^εηΐεηι ρΓοιΙιιχεΓίΐ ? Οεδϊηβ ίβίΙιΐΓ,

Λι·ιί, Ατίβίοΐεΐίεβδ ί!Ι»δ ΙΙΙΚΜ νοεεβ εΐ ίη^ηεβ οο-

ΙΠΙιΙι'Π·.; ηοΐΐΐδ (ΊΙΪΙΙΙ είΐΓ3 ΙΐΙΙΐΙΊΙ εΓΓΟΙ'ίδ ρι'ΙΊΙΊΐΙΐΙΙΙΙ

οει·ΐ)38ίηΐ3 ΟΙΐΓίδΙί (Ι"(·ΐι·ίιι:ι δϋΓΓιεΐΙ, ο.ιιιιι ιΐ;ι Ιοφίί-

ΙΙΙΓ : £30 βχίνϊ α Ραΐΐε, (Ι ναάο * ; ου]ϋδ ύίεΐίοηίβ

νίδ ηοη ίη βοιικίοηε ιιΙΙ;ι εοιίδίδΐίΐ, ϋεϋ ιΐΐνϊιια ρι·ι

ίβεΐίοηε ;κ: ιΐί^ηίΐβίε ρρχϋίΐ.ιιη ηαΙυΓ3ΐη δίςηίΠεαΙ.

ΑΕΤ1Ι ΟΑΓΰΤ Χ.

5Ί ρεΓΓεεΙβ δίΐ βεηίΐϊ δοΐιοΐεβ, εαίεηι ίη ίηςοηίΐο

6ΓΪΙ, ηοη ε\ ϋδ φΐχ ΙΊΙΜΙ :>1ι ίηςεηίΐο ςί^ιΐϋΐτΐιΐΓ

υΐιΐίηπίι. Ν;ιιη {,'βηιΐβ ηαίιιτα ίη ίημι-ιΓα:) 8υΙ)δΐ3ΐιΙΪ3

εδδε ηοη ροΐβδί; εδδβΐ εηίπι δίηιιιΐ ί(1ι·ηι, 61 ηοη

εδ^εΐ. Ν3πι ηιιο(1 ξεη'ιΐυπι εδί, ίηςεηίΐιιηι ηοη 948

εδί, εΐ ιρπ»1 ΊημίΜΐΊΐιιιη εδί, §βιιίΙιιηι ηοη Γιιίΐ^ιιίρρβ

ιΐίβδίιηίΐϋΐη :ιΙΊΐ|ΐι:ΐ!η Οοο ρατίηιη αΠϊηςεΓε, ιιιη'.ΐ'ιΐί-

ο(ί ίη ί'ΐιιιι αο ί·οΐιΙιιιιΐί:1ί;ι: βροείοιη

* ίοαυ. χνι. 28.
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(ιΐδίαΐ ορροδίΐίδ πιΐίοιιίΐιιΐϊ 61 3Γ{;ιιΐϊ)εηΙίδ Αοΐΐιΐϋ,

ιΙΊ:ιΙι'(·Π(·Ί.·ί νηπίιιΐί, Ιπιιικιΐιο ϊηξεηίο ϊ;ιΙιπ<·;ιΙΪ8 ('οιπ-

|ιιι:Ιιι·ιιι1(·.Γ(! Ι)('ΐπιι ευρϊεηβ, ;»·. εεπίδδίΓηβιη ενίιίεη-

Ιίδ Πάει βρεηι ϋίεΐίοηυηι δυβπιπι βι-βΐιΐϋδ ιιηια1;\ι·«

οοηΐεηίίεηδ. Ιΐαηυε (ΗββϊιηΠε νοεβίιιιΐυιη ιΐίδδίιηίΐί-

ΐιτ ΐ'ΐΜΐιιιΓιΐιίι, εΐ (ΓιιΊίοηεδ αϋοκ βΐϋδ 30" ενειΊεη-

<!πιη ίηββπΐ, ιιΐ ΙΜ Γαΐίοηε εοηΠοίαΐ, Γίΐίιπιι Ι'ΛΙΙΊΚ

ιϋ:·,ΜΐιιιΙ<:ιιι; ςυοά Πεπ ηιιΐΐο ηιοάΌ ροΐιικί.

βυίδ 'ιρββ βνΐίοςίδίηΐδ αο ηιΓιυιιίΙιιΐϋ εαρίεΙιΐΓ.

5ίο εηίιη Οίδρυΐπΐ : ι δι ρει-Γεεί» δίι ^επίΐα $οΙ)ο1ε$,

Ι·;Π!Γ·ΙΙΙ ίη ίηςεηίΐο ΓΓΐΙ, ιιοιι οχ ϋϋ <[π;<: ΓΙΙΜΙ αϋ ίη-

ί'πιίιο (,'ϊ^ικΊτΐιιΐ1 <>1)ϊπιιιϊΙ. ΝΛΙΙΙ !τ<·ιιίΙ;ι ηηΐιιτα ίη

ιΐιμίϋΐϊΐη 5ΐιΙ)8ΐαηΙΐ3 εδδβ ηοη ροΐβίΐ ; εβδιΊ εηΐιη βί-

ιιιαΐ ΐίΐβιη, εΐ ηοη βδββί. Ναηι ςυοιΐ μ»·ιιίΐιιη> εβί,

Α Γ.

Αντιθέτως παρεισάγει Άέτιος, έχ συλλογιστικών

ίνοματιών άνθρωπίνης έπινοίας θεδν χαταλα6είν

βουλίμενο|· κα\ ως εκ λέξεων άκ^ωτηριάζεςν πει

ράται της εναργούς πίστεως την βεβαίαν ελπίδα,

άνίμοιον άνομοίοις συγκρούσας, καΐ λέξιν λέξει άνα-

τροπικώς παρενΟείς · ως εκ τούτου βιάίεσθαι τδ άν-

όμοιον του Πατρδς πατέρα ' σημαίνειν · δπερ εστίν

αδύνατον. 'Κξ αυτών γαρ, ως έδίδαξε τδν χίσμον,

συλλογισμών χαΐ αύτδς συλλογισθήσεται. Φάσχει

γαρ· «Ε! τέλειον ην τδ γέννημα, εν άγεννήτω γεν-

νήματί εστί, χα\ οΰχ εξ ων δ άγέννητος αύτδ έγίν-

νησε. Γεννητήν γαρ φύσιν εν άγενν^τω οώσ(* ούχ

ενδέχεται είναι· τδ γαρ εΐναί τέ εστί, κα\ μη είνβι.

Γέννημα γαρ άγέννητον ουκ ϊστι · και άγέννητον 8ν

ίιίζηιιίΐυιιι ηοη 6δΙ, οΐ ςιιο<1 Ιη^εηΊΐυιη βδΐ, βεηί- Β γέννημα ούχ ί|ν · του ανόμοιου μέρους έπ\ θεού

βλασφημίας τύπον χαΐ 06ριν επέχοντος, ι "Ωστε εξ

ίΐ-αντος έλέγχεσθαι τα της παραποιήσεως μέρη των

λίγων, ως ουκ ενδέχεται άνίμοιον είναι τδν Υίδν τω

Πατρ\, ούδ" δνισον της αυτού τελείας θεδτητος. Ει

γαρ όλως φάσχει βεβιασμένως, καθ' εαυτού δε επι

στρέφει (5ητά, α διηγείται, τδ γεννητδν καν άγέννητον

άε\ φάσκων · άπδ τούτου μαθέτω τδ κτιστδν χαΐ αχτι-

στον, δτι ουκ ενδέχεται έπικοινωνεΐν τούτο τούτω πρδς

τδ αξίωμα , δ-ερ έστ\ τδ όλον προσκυνητίν. Ει γαρ

δλως προσχυνητδν τδ άνίμοιον ίω άνομοίω έξισού-

μενον, ούχέτι διοίσει λίγος τδν 2να άπδ των δλιον

της ανόμοιας ου δυναμένης εν τάξει τςϋ αυτής άξμό-

ματος τάττεσΟαι , χίν τε εν δίξτ) ύπερδάλλοιτο τδ

άπδ πάντων Εν δντων ανόμοιων πρδς [την] τδν Ενο

ιιίΐυπι ηοη Γιιίι. Οιιίρρε (ίΐίϋΐηΐίίβηι βΐίηυαηι 1)πι

}ι:ΐΓΐι·ιπ ΐΓΪΙιπί'Π', ιιιηΐι'ΐΐίι.-ιϊ ίη ευιη ;κ·, εοηΐυιηείίχ

βρβεϊειη ρΓχΓειΊ. > Ε\ (|ΐιϋιυ$ ΓαΙ$3 ϋΐίιΐϋ ;ιι: ηιεηιία-

εϋί> ΓεΓβι 13 εοηνϊηείΙιΐΓ οι ΙΙΙ'ΗΙ ; ΐ(1(|ΐιε

ϋοη8ΐη(,(ΙΪ8$πηί1εηΊ ΡιιΐΓΐδ ε5$υ Γίΐίιπη ηοη

ηει)ΐιβ ρΓΐΐ(!Γΐ;ι: <Ιίνίιιίΐ:ιΐί ϊΐΐίιΐί ϊηχηυϋΐεηι. Ειεηίηι

<|ΐι«; οηιηΐπο νείιιΐ εοαείυδ εΙοηυίιυΓ, εα 8εηΙεηΐΪΕΒ

βιια: ι.·οιιΐΓ»ΓΪ;ι <11δ$εΓίΐ, ιΐυιη βδδίιΐυε ςεηίΐιιηι εΐ ιιι-

ςεηίΐυιη ηοΐιίδ οΐιίπιιϋι : ιιικίΐ' εΐ (]ΐιθ(Ι 3(1 ΟΓειΙυηι

ϊικ·ι·ι::<(ΜΐΐΗ|ΐιο δρεεΐ3ΐ, ΗΙικΙ ιιικι (ΙϊδεεΓβ ιΙοΙκΊ, ;ι1-

ΙΓΙΊΙΙΙΙ 1ΊΠ1Ι ;ι1ΐΐίπι ιπιΐΐηιη (ϋ^ηίΐίΐΐίδ εοηιηιυηίηηειη

1ίίΐ1ιι:ι·« ; ιριΐΓ ίη ι·ο ροδΐΐ3 ε&(, ιιΐ Ιοίιιιη δϊΐ ηιίοι·:»-

ΐίοηβ ρΓθδε(]ΐιειΐ(1ΐΜΐι. δι ειιϊηι ηιιοά ιΙΊδΚΗΐιϊΙε εδί

ειιιη εο, <·ιι]ιΐδ (Ιίδδίιηίΐβ εδί,βάχηυβίυηι,ρβηίΐυδ δίΐ

3.1οπιιΐ(1ιιιη, ιιιιιΐδ 30 υηίνεΓδίδ ηϊηϋ εχ ϋΐ3 θΓ3ΐίοηε ^ δίά την μη επικοινωνούσαν τω 4,\ πάντων πρδς τδ·

"' " '' *" " ' ϊνα άνομοιίτητα. Καΐ Εσ-αι λοιπδν χα\ ήλιος χα\ σε

λήνη και άστρα καΐ γη χα\ τούτων έ'τι τα ϋποβε-

δηκίτα προσκυνητά· χαΐ οϋχέτι ό εΓς συν τψ ί·Λ

Πνεύματι, δπερ έστΧ μία Τριάς, χαΐ μία Οεότης,

χαΐ μία προσκύνησις. ΤΑρα ουν, ει τούτο δια τούτο

συλλογιστέον, Εσται μεν αύτδ ίν αλήθεια, επειδή ούχ

δμοιος 4 εΤς Λόγος το!ς πδσι λίγοις, ουδέ εΤς ό ΊΤίο»

τοίς πασι κατά άναγωγήν κικλησκομένοις Γσος; Ου

γαρ εστί συν τοίς ιιίσιν, αλλά ίι' οδ οί πάντες. Τδ

γοϋν άδυνάτως παρ' αύτω τω Άετίω ταχθέν εξ

ύπαρχής, κα\ εις ΰδριν επέχον τύπον βλασφημίας

δια τδ μέρος, δ £φη εν θεφ 8ν ( όπερ ου διαφοράς

μέρος υπάρχει, άλλ' ίσίτητος, καΙ οδτε μεριζομένης

της θείτητος, άλλ' άεΐ οδσης τελειότατης, τρία 8ντα

ιΐίδεί'ερανεΐ'ίΐ. ΐιιιιι εηίηι εοηοΊΐϊοηυηι ί11;ι

Ιίΐηϋο ϊη δυο οηΐϊηβ βε ιΓ^ηιΐιιΐι- εοηΐιηεΓΪ ηοη ρο-

ΐι-ιίΐ; Ιϋηιείδί ιιηιιιιι ϋΐιιιΐ εχΐιτίδ, <ιιι.·ι· ιΠ^πιπϋ,ι

κιιιιΐ, κρ1(··ικ1οΓο βε μΙοι·ί;ι 3ΐιΙεεε1ΙεΓε (Γκ.·;ιΙιπ· ιιΐ)

οοππιι (Ιϊδδίηιίΐΐιυιϋηειη, ςυα! ευιη ιιηο εοηδοεϊβΓΪ

Γθΐηρ3Γ3Γίςιιβ ηοη ροεβυηΐ. Ουαιιιο1)Γβηι ευ Ιαιιιίεηι

η·δ Γεείιίεΐ, υΐ βοΐ, Ιιιιο, δ'κΙοΓΛ, ΐεηρβ «ΐι^υε ϋδ

€ΐΐ3ηι ίπΐ'εποι·» ςυχηυ*: :ϋΙοι\ιηιΙ;ι νίϋεαιιΐυρ ; ηεςυβ

ϊ(1 υηϊ ειιηι υηο δρίτΐΐυ ρι·9ϋεΐριιυιη αε ρβευΙίαΓβ

βΐΐ, ο,υ3? εδί υη» ΤΐΊΐιίΐβ.ι, (1ίνίηίΐ3δ ιιηβ ει δίηςυΐ3-

ΓΪΙβΓ ;κ1ιιι·:»ιΐ(1ίΐ. Οιι:ιρΓυρΐ8Γ 5Ϊ Ιιοε ηιοϋο

ϊδ(3 Ιίεεί, οπιη τεί νει-ίΐαΐβ εοηββηΟηευιη

(ΙίεϊΐΐΜ·. 949 -Νεφίε εηΐιη υηυηι ΥεΓϋΐιιιι τείίςυο-

Γϋΐη δίιηίΐε εδί ; ηεηιιε Ρίΐίιΐδ ιιηιΐδ βΐϋδ οι«ηίΙ)ΐΐδ,
. -|.>"--·('·—ϊ} «·« ·<ι ·*«« V V V Ι. V ί&ΛΒίυ

φ.. ροΓ 3ΐ1β?οπ3ηι δ.ε «ρρεΙΙαηΙυΓ, χαυα|1δ. Ν^ηι Ο τέλεια, μία θείτης)· μίλλον δε είς
συστασιν της εν

αλήθεια πίστεως τδ άνίμοιον ήμϊν έπη σφαλίσατο, είς

τδ μη νομί?ειν, μήτε πείθεσθαι τοις παρά άξίαν

Ελλήνων πταίειν προπετείας προλήψει χατεγνω-

σμένοις την πάσαν χτίσιν προσχυνητέον είναι, την

ϊιιΙϋΓ βΐϊοδ ιιπιιίιΐΗ: εειίδβΐυρ, 5Β(1 ρεΓ εαπι ίχΐί ρρο-

ΟΓεαιί βιιηί. Κα (μιοϋ ϊιηροδδίοΐΐε ίηΐΐΐο ρροροδίιίΐ

Αείίυδ, ΐ|ΐιοιΙΐ]ΐΐ(ί εοηΐιιηιείίχ ίη Οευιη 3ο ηιαίεϋίεΐί

βροΐ'ίοιιι Ιιαυοίωι, ο« ϊ113ιη ςΗαηι αΠΊιι.χβΓβΐ Οεο ρΐρ-

ΐε,η (ςυ* ςυίαεη» ηοη (ΙίΙΓεΓεηΐί*, δεά 3!(,υ3Ηΐαΐί5 ίνοιαν · ο·3σαν πρδς τδν προσχυνούμενον Πάτερ* έ'ν

Ρ3Γδ εδί, 3αεο υΐ ποη δίΐ Ρ3Πΐεηϋ3 ϋίνίηίΐ3δ, ςυχ Υίώ, Γίδν εν Πατρ\ συν άγίω Πνεύματ^ & ή δίξα

ρεΓίεοίΐ8δϊιιΐ3 ββιηρεΓ εβί ί» ΐΓίυυδ ρβΓίεείίδ εοη«ϊ- είς τους αιώνας.

δίεηδ, υη> (ϋνίηίΐ3δ) ; ηοε, ίηπι,3ηι, ίρδπη,, ςυοά (1ε άί5δί,ηίΙί ίη]βείΙ,' 3ϋ νεΓ·ΐ3ΐεηι οΐΐιοΐίο Γκίβΐ ΟΟΓ-

ΓουοΓβηϋαιη ρΐυπηιυαι εοηίαΐίΐ, υ» ηβ ίΐίοπιηι εΓΓοηΐ Μβηι Ικώαιηι». ςυοδ ρεΓρεΓ3ω αά ΐβηιβΓ3-

ηβηι 8εηΐϋίυ,η ορίηίοι.ειη βε δαρεΓδΙίΐίοηε,η χΐΐκπ»,** οοηνΪΜΐιηηβ, ε« οη,ηεηι ΟΓββΙϋΜΐη 3<1θΓ3η-

«ΐ3η,εδδερΓθβ1βΓί,αυ3ηΙυη1νΐδΡ3ΐπ8ί1(1ίδ8ίΙηίΗδ)(,υί3(1θΓ3,υΓΪ,1Κίϋο,ε1 Ρίϋο, «,αΐ α,ΙοΓίΙϋΓ ίη Ρ,-

ΐπε, ειιιη ββηοΐο δριρίΐυ, ευί ζΙοΓίβ βίΐ ίη

1 Κ. τδν Πίν. « Γ. άνίμοιον.
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ΑΕΤ10Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. Α ΑΕΤΙ1 ΠΑΡΙ]Τ XI.

ΕΙ άγεννήτου φύσεως υπάρχων ό θεός ο παντοκρά

τωρ, γεννητής φύσεως ούχ οΐδεν εαυτόν ό δε Υιός,

γεννητής φύσεως υπάρχων, τούτο γινώσκει έαυτδν,

δπερ εστί· πώς ουκ αν είη τδ όμοούσιον ψεύδοςΆ του

μεν γινώσκοντος εαυτόν άγέννητον, του δϊ γεννητόν;

Άπηροχή ΙΑ'.

"Εφησεν Άέτιος, χα\ άπεφήνατο ό διαστολεϋς χα\

οροθέτης επί φύσεως θεού διαλαμβάνων, άνθρωπος

ων τί] φύσει, κα\ τα υπέρ φύσιν βουλόμενος είδέναι,

είδέναι δε ου χατά άκολουθίαν Γραφής, άλλ' εκ συλ

λογισμών βροτείων διανοημάτων, ότι ι Άγεννήτου

φύσεως υπάρχων ό θεδς ό παντοκράτωρ, γεννητής

φύσεως ουκ οΊδεν εαυτόν. » Πάντοτε δε αεί και απαρ

χής του λόγου, ούκέτι κατά τους παλαιούς 'Αρεια- »

νους, καν άποκεκρυμμένως Υ!δν βούλεται λέγειν τον

Μονογενή. Εν πίσι δε θεωρήσατε, υιοί της αλη

θείας, ως παντάπασι βούλεται αΰτδν άλλότριον είναι

του Πατρός, κα\ ούδ' όλως μετέχοντα θεϊκής ουσίας

εξ ων πάντοτε τολμηρώς άποφθέγγεται. Τδ γαρ λέ

γειν, δτι αυτόν άγέννητον γινώσχει, χα\ γεννητικής

φύσεως ουκ οΐδεν έαυτδν, μάτην παρ' αΰτω κα\ τδ

χ5ν δια ψιλής λέξεως ΥΊδν τδν Υΐδν καλεϊσθαι. 'Ανα-

τραπήσεται δε αύτοΰ ό λόγος. Κα\ γ«ρ άγέννητός

εστίν 6 Πατήρ, κα\ έγέννησεν άϊδίως τδν Μονογενή,

φύσεως ων εαυτή πρεπούσης, τω Ινα μόνον τδν Μο

νογενή γεγεννηκέναι, κα\ Πνεύμα ένηνοχέναι, τδν

μόνον μόνω επί Μονογενεΐ γεννήτορα· 8ς τω άνάρχως

γεγεννημένφ Υίψ συνυπάρχει, πνεύμα ων, Πνεύμα

γεγεννηχώς, κα\ οΟ σώμα ων σωματικώς διαστελλό-

μενον, ουδέ φθϊνον χαΐ αυξον κα\ τομήν ϋφιστάμϊ-

νον. Διδ παρά τοις άλλοις πδσι τοις γεγεννηκόιι καΐ

γεννωμένοις άλλ' ' επί πολλών επιδέχεται ή χρεία·

ενταύθα δε ούχ δμοιον τοις ουσι πασιν ή του ένδς προς

τδν ίνα αξία. Διδ κα\ αΰτδς ό γεννηθείς έξαιρέτως εκ

του έχπλήκτως γεννήσαντος, ώσπερ άπ6 του άγεν-

νήτου γεγέννηται συμπρέπων τω γεννήτορι, χαΐ αυ

τός οΟ γεννφ, ούχέτι κατά την ούσίαν φημΧ, ίνα άπδ

του μηκέτι γεννάν κατ' οΰσίαν, καΐ άπδ του τδν Πά

τε;:» μη γεγεννήσθαι, εξ έχατέρων μερών ή π3σα

δόξα του αξιώματος σώζηται εν τ$ μια ένότητι της

αξίας θεού , Πατρός τελείου καΐ ΥΙοΰ τελείου χαΐ

«λείου Πνεύματος άγιου. Κα\ δια τούτο το όμοούσιον

ου ψεύδος οΐδεν ή θεία Γραφή, ούδί ό ίύσεβής λογι- ρ ηιιοιΐ ιιιιίύεηι ζΛ ηαΙϋΓ3ηι βΐΐΐηεΐ , ηοη ίηφίίιΐδ ββ-

ομός ό περ\ Πατρός χα\ Υιού χα\ αγίου Πνεύματος Π8Γ31, υΐ βχ εο ςιιοά ηίΐιίΐ ίρβο ηβΙυΓβ *ϋ1)5ΐ3ΐιΐί»-

εύσεβώς μεμαΟηχώς, το δοξάζειν χα\ κροσχυνείν έχ ς«ε 8Ϊ8Π31, Ρβίεπ νεπο 3 ηυΐΐο δίΐ ββηιΐιιϊ , ϋίνίη*

θεού λαβών την χάριν. ηιιιρίίΐιιϋίηΐδ βίοπία ίη ιιηβ 3ε κΐη^υΐαπ Οε· ^^8η'·

Ι3ΐε δερνεΐιΐΓ, Ρϊΐι-ίδ νίϋεΐίοεί ρεΓίεειί, ρεΓΓβοΙ'ι Ρί-

Ιιί »ο ρβΓίβεΐί δρϊπΐιιβ βηηείΐ. ΟΜΚ εαηι Ίΐ3 βϊηΐ, ϊρββ εοη$υ1)5ΐ3ηΐί;ι1ίδ Γ»1ϊο Γβΐβ» οι δεπρίυπϊ

οβίειιϋΐ ιιιίηίπιυ ροΐεδί, ηειριβ ρία »ε τείί^ίοδί ηιβηβ Γερϋ<Γΐ3ΐ·β νβΐυΐ εοηΐ'ΐϋΐβιη ροίεβΐ, ςυο^ (1β Ρ3ΐΓε, 30

Ρίΐίο ββηείοπϋβ δρϊπΐιι ρίβ ίιΐδΐίΐιιΐβ ίυβπΐ, εβηιάεηκιιιβ εε!ε1)Γ3Γε εΐ ΛάοτΆτβ ροβϊβ Τι·ίηίΐ3ΐειιι,

«ΙίνίΐΙΟ ϋίΐ 1»Γ·ιιι·Ιί<·ίο οΐ)[ΐΗΐ·(ΊΐΙ:ι.

δι ίιι^.<·ιιίΐ:ι ηηΐιίΓα ρΓΧίϋΙυβ Οευδ οηιηϊροίειιβ,

§πιίΐ£ ιιηΐυι-* εοικίίιίοηεπι ίη 8β8β ηοη ιιςηοδείΐ;

Ρίΐίιΐδ νείΌ ςειιίΐ;ιιη ιιΐ'.ΐιπ-ιιιι ΐΜώβηβ ί]υίηκκΙί, κβ,

ήΐΐ3ϋδ 081, ηςηοβείΐ : ηηιιηε ΐπΐ.ι ίΙΙα εοηβΗϋβΙϊΐιΙία-

Ιίϋ. παίο ηιεηιίαχ ε$ΐ αε Γ:Ι!ΜΙ, ειιιη 3ΐΐεΓ ίιίξοηίΐυιη

:ιΐΐοι· 3^ιιο$εαΙ?

Ο/ίί/ΗίΗίίο XI.

ίΐΐβ, ΐ|ΐιϊ ίη (1ίνϊιΐ3 ΙΙ:Ι!ΙΙΓΛ (ΙίδεΓίηιεη οοιι-

ϋΐιΐιιι:ι·ι: 38 ΐεΓηιίηο» ()υθ8(ΐ3ηι ιΙιΊίιιίπ· (ϋ$ρυΐ3η(1ο

εοιΐ3ΐιΐδ εδί, ειπη ΙΙ;ΙΙΙΙΓ;Ι εοη<ϋΙίοηίδ Ι^ΜΊ Ιιυιηαη<ΐΐ,

(]ΐιί(]αε ε3 ·|ΐι;« ικιΐιη.'ΐιιι οιηηοηι 8υρεΓ3ΐιΙ, ηοη ι χ

Κ:ΙΟΓ:ΙΠΙΙΙΙ 3υεΙοπΙ»Ιβ 1.ίιΐι·Γ»πιιιι, $6(1 βχ Ιιιιιιιαιιι^

Γ3ΐΊοείη3ΐίοηϊυιΐ8 εοοιρΓΡ.ΙιεικΙβι-β κίικίιιίι, βίε, ίιι-

ΐ]ΐι;»ιιι, ίΐΐι: ρΓοηυηΙίβνίΙ ι < Οηιηίροίβηΐβιιι Οευηι,

ειιιη ιιηΐιίΓα δ'ιΐ ίιΐββηίΐυδ, ςεη'ιΐυιιι 8β ιι;ιΐιιι;ι ηε-

<|ΐι;ιι|ΐι;ιηι ίιιΙι·ΙΙί£8Γ8. > (,ΙικιιΙ φΐϊΊι'ΐιι Η:ι ριτ|ΐι·ΐιιο,

ει :>!> ιρβο ίηίιίο δεπιιοηίβ 3$$ει·υίΐ, ιιΐ α νείοπίιυβ

Λΐ'ί;ιιιίϋ (ΙίδΑίιΙεαΙ, Γιεεί Ρϋίυιιι ιιιιί^βιιίΐυιη 3ρρεΙ-

Ιηΐ'β ^ίκδίιηιιίαιιιΐο νοίιιεπί. ΙΙΙιιιΙ νείΌ, νυΐ'ίΐίΐΐίϋ

ΙΙΙίί , ιι1>ί(]ΐιβ ιίίΙίί,Ί'ΐιΐι-ι· ;ιΐΐοηι1ιΐι; : <|ΐιεηΐ3(1ηιο<1ιιηι

α Ι'.ιΐιο ευηιϋεηι 3ΐ)αϋβιΐ3ΐ·8 ρεηίΐιΐδ 8ΐυϋβ3ΐ, ηι-ο

ιιΐΐο ιιιυιΐο ϋίνίηχ βιιΐΐδίαηΐίχ ρβπΐείρειη ε$56 εχ

Ιιίδ υ>!ι:ιΐ(1ιιΐ , ΐ|π;ι: ίιίεηΐίιίεηι ΐειηεΓε ρΓοηυιιΙί^ΐ'β

950 """ >1ιι^.'ΐ:ιΐ· Ναιη εαιιι ΡβίΓβιη 3δ8ει·αΐ ϊιι^ε·

ιι.ίαιιι $οδβ εο^ηοϋεεΓε, ηεςυε η3ΐυι·3ΐειη ίη εε §;ε-

ηει·3ΐΐ(1ί Γϋευΐΐβίβιιι 8&$ε βείτε, ΓπυδίΓα Ρίΐίιιηι νεί

Μΐο:ι1ιιιΙο Ι6ΐιιΐ8 Ρϋίυιιι 3ρρεΙΐ3ΐ. ΥεΓυιη Ι;«:ί1ι: ι·]ιΐ5

ικ.ιΐι,ι )ΐ·ίιιΐ;ιΙιίΐιΐΓ. ΝΒΙΠ ει ίη^εηίΐυβ ε$ι Ρ;ιΐ*;ι·; ει

ιιιιί^ΐΊΐίιιπιι 3ΐ><εΐ8πιο ςειιυίΐ, εϋΐη ιΐ3ΐυι·3ΐη Ιια1>ε3ΐ

ο]ιΐίΐιιο(1;, ((ΐιιι1. δίϋί ίρίί ευηνεηίεηδ κίΐ : κίΐ|ΐιίιΙι:ιιι

υιιυιιι 3ε δοΐυιη υηίξεΐ)3ΐη Ρίΐίυπι ^ειιυίΐ, 8ρίι ίΐιιιη-

Ι[ΙΜ> ρτο(1υχίΙ δοΐιιβ εαιη Ι ιιίμι,'ΐιίΐο $ο!ο

ΐ|[ΐϊ ειιηι Γιΐίο 8'ιηο ιιΐΐυ ίηίΐίο ςεηίΐο βίιυιιΐ ι

εΐ οιιηι 8ριι·ίΐυδ δίΐ , δρίΓίιυιιι ςειιαίΐ. Νε<]υο τείΌ

εοΓρυβ ί'.>ι, ςιιοά εοΐ'ροΓεο ηιοΓε <1ΐϋΐι·»Ιι:ιΐιιι·, ;ιιιΐ

εοιτυηιρβΙυΓ βυ^εβίυΓνε, νεί εεείίοηειιι

Οπ;ιιιιο1ποιιι εΐβί ίη εχίεήδ οηιηίυυϊ ΐ]ΐι:ι:

3υΙ ^ϊμιιιιηΐιΐΓ, ;ι!ίιΐιΙ ηεεε$δίΐ3δ ίρ&3 εοϋ<1ίΐίοηίδ ίε-

ΓΗΙ, (3ηιεη Ιιϊο αηίυδ ;ιι1 υηιιπι εοιηραΓαΐβ ιΐίςιιίιιΐϋ

ιΐίϋ^ίιιιίΐι: <|ΐιίιΙ>1:ιιιι εδί ;ι!) 3ΐίίδ 8θΓΐί13. 1,'ηιΐε ει ^ε-

ηίΐυβ ϊρδβ εχίιηία ηυβάβηι Γ3ΐίοιΐ8 3 Ρ;ιΐπ: , φπ 3(1-

!ΐιίι·;ιΙιί1ίΐΓΐ· μίΜΐιιίι, ΐΛΐκ|ΐι;πιι αϊ) ίη^εηίΐο ^ειιίΐυβ

851, ^εηίίοπδ ικιΐιπ:!· εοηδ8ηΐ3ηειΐδ. Ιιίειη ίρδεροΓΓΟ,

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΙΒ'.

Ε! μη τδ άγέννητον την ύπόστασιν του θεού παρ-

(στησιν, άλλ' ύπονοίας ίστ\ν ανθρωπινής τδ άσύγχρι··

τον δνομα, χάριν τοις έπΐ'Λήσασι γινώτχ» (· θεδς.

ΑΕΤΙ1 ΟΑΡϋΤ XII.

5ί ίη^εηίιΊ νοχ ϋεί 8υ1)5ΐ3ηΙί3ΐη ηιίηίηιβ 8Ϊ§ηίΠ-

οβί , 88<1 ίηεοηιρΛΓ3ΐ)ίΐ8 ίβίικί ηοηιεη οΐ) Ιιυηιβηίβ

εχοοϊίΐβΐϋΐη εδί , Οοιίϊ ου ίΐΐαϋ ίρίΐιω ϊη-

ΐ. ίλλ'.
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ββηίιΐ οοΓηηιοηΐυηι ϋδφΐΐ κρβιβτίηΐ, ΒΓ3ΐϊβ άβΙ/,ΐΟΓ Α βία την άγέννητον έπίνοιαν την υπεροχή του Μ-

ί>£ΐ _ ΠΙΠΙ Ιΐΐΐΐη ΠΛιΐιΐιιΐ ι., ,,-.·.,.., .1 » ΜΙ . .· Γ Α '

ουηι ΐβηΐο ηοηιΐηί Γβδροηίίειιΐβιη οχςεΐίειιΐϊιιιη

ΐιι 688βηΙΪ3 8(13 ιιοιι !ι:ι1κ·;»|.

€οη(ΉΐαΙϊυ XII.

Ιη8βηίΐί νοχ, υΐ .κΙνοΓδίΐδ Αβίίαηι οοηΐεηίΐϊ-

ηιυβ, ηοο ίηΠοϊαπ ροδδυιηυδ, ΐβηιβίδϊ ίη ββοι-ϊδ ΙΛΙ-

ΐοι-ϊδ ιηΐιιΐιηβ ΓβρεπβΙιΐΓ, 951 Ρ'β Οηιβη 6δΙ βκο-

8ίΐ8ΐ3. Ερ8ο ίηβεηίΐυηι ΡαΐΓβιιι βρρείΐηηιιΐδ, 3ο οοη-

ίίίειηυι· : ββηϊΐυιη νβΓΟ ΡΊΠαπι αδδβπιηυδ, βΐ ΟΓΟΒ-

ΐϋΐη ίιιϊβδβ ηερηιυβ. Νβιη οιιηι ΓΐΠυηι ρβηίΐυηι

0886 ΟΟΙΙδΙΙΐΙΙΟΓΪηΐΙΙδ, φΐΐη 3 ΟβΟ 1'ΛΐΓΟ 8ΐώδ13ΙΐΙΪ3ΐη

βεεορβιϊΐ, ηε83Γβ ηοη ροβδίιηΐϋδ. Νβηι 6βηβΓ3ΐϊοηβ

ϊρδυιη ρι-οίΐυχίΐ , ηοη ει-οηνίΐ. Αο ΐϋ ροΓρβΓΒηι εΐ

οΙ)1ίη.ιο ββηΐΐιιηι ίΐΐιια βΐ Ϊη8βηί1υηι ηοοίρϊβηδ, (1β-

ΙΟΓΦΙΟΓΘ ΐεηιοΐίρβυιη βΐιιϋββ (ηβφίββηίηι ηυϊϋηυΒηι

«Ιιυιΐ οΠιπδ), ΐυιη (1β Ιιαηηβηΐδ Γβΐϊοοΐηαιίοηίϋΐΐδ εΐ

3ΓβΐιΙ» ορρυ^ηαΐίοηα ϋίβριιΐίΐΐοηβφΐβ ΐϋ.ι , ηοο βδΐ

ιΐβ Ηυιηβηα δΐυΐιίιίβ, οοηιιηοάβ ίΐΐαα β 836Π8 ίΐΐΐο-

Γΐδ βχβυίΙΐΓβ ροΐββ : Ρι·οιηρΐ3 661 Ιιοιηίηίβ ηιοιίδ ϊη

ηιηία ΐπιροηδΐυβ , ]3ηι ΐηΛβ 30 βϋοΐβδοεηΐΐα '. Νθ8

βηίοιη εΐ ϋΐιιά οοηΐΓβ ΐβ (ΙϊοβΓβ ροβίαιηυδ : ιηυΐΐο

ίιΐ ΪΙΙΟΓ6810 Οοο ΐηιΐί-ιιίιΐδ , βΐ ΐηϋβοβηΐϊϋί βδδβ,

ΟΓ63Γ6 ψ^(ΙφΓΐ(1 βδΐ οοικϋΐυηι, βυΐ ςιιϊ 3 ηιιΐΐο Γα-

^ιιιδ βδΐ ΓαοβΓβ. Είειιΐηι δϊ, ςυοιΐ Αβίϊυδ »6δβπΙ, ίη-

Βοηϊΐιπη βεηοΓΒΓβ ιΐι'ίμιιιιιικιιιι (Ιοοοΐ, -οοηδεφίεηβ

««Ι, ηβο ϊηεΓοβίϋοι οι·63Γβ ςαίίίςυβηι, ηοςυβ ςιιϊ 3

ηιιΐΐο Γαοΐυδ 651, ςιΐ33 βΓβηΙ οοηίίβηϋα ρροοΓββδδβ.

Οιιοοίι-03 ουηι ΟΓΟΠΙΟΒ Γββ οουΐϊί δυ^ΐοΐβηΐυΓ, βο

1)οηα ρΐίΓβ ιΐ3ΐιΐΓ86 δυΟΜδΙοηΐΐδ βρρβπββΐ , ηοο ϋΐιηΐ

ιΐ6€63ΐ, ϊηοΓθ3Κΐδ υΐ ΐΐΐβιη Οβαβ ΟΓΟβνβπΙ, ηβ Μ,

ϊηεοιηραΓ3ΐ)ϋε Ί11\ιά »(1 βΟΓϋΐη φΐ;ε ίβοΐ3 δϋηΐ, ηιιι-

Ι3ΐ)ϊΐ6ηι οοικίϊΐιοηβιη η1>μοί3ΐιΐΓ, ηοη ηιοάο ηοη άβ-

οοι-υηι δϊΐ, δβϋ βχ ίρβϊυδ Αβίϋ βεηίβηΐϊβ νεί ηιηχϊηιβ

ιΐπΐΐ'ΐ ι·,·||, 60 Γ6δ Ιιπίίίι'ηι .·|ι1ι!ιΐ(·ίΙπΐ', ιιΐ 3ΐΐ6Γ ΠΙ-ΙΙΗ

ΐιιθΓ63ΐιΐ8, 3Ι16Γ ΟΓβαΐυδ, ί]ΐιί 3(1 βοϊ δίϋΐΐΐίΐυάίηβπ»

ΟΓββΓβ 03316Γ3 ροβδΐΐ , ςοδΕΓεηίΙυδ ηιβπίο νϊϋββΙϋΓ.

Ιηι» νερό ουιη Ιιϊο ΐρββ ΟΓββίυδ Οευβ, βΐ θΓε3π(1ϊ

ροίοδίαΐβ ρΓΒΕΐΙίΐυδ, 3 8β ίρβο ηοη εχδΐΐιβπΐ, 86(1

(τεαίϋδ ροηβΙυΓ, ςυκΓεηιΙυδ ΐίερυπι βΙΙβΓ ϋΐβ ίυβ-

Γίΐ, 3 ςυο Ι3ΐΐφΐ3ηι 3 ρΓϊηείρΐο ρροίβοΐυδ ίϊΐ. Οεϊηιΐβ

€ΐί«ιη αϋυδ ροδί ϊρδίιηι εχοοβ'ιΐηηϋυδ. Εχ ςυο ρΓο-
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δοηίβηΐίβπιπι βϋβιΐΓϋΐίαΙβηι ροδίΓβηιυ οΙβϋυοϊΙυΓ.

Νοςυβ εηίιιι οοηβΐδΙβΡί; 3ΐιϊιηυ8 υδρΐαηι ροΐβπΐ;

ί·.·α ίΐΐιιιΐ β δοπΐρΐυΓίδ ίηιρίβϋίΐ : 8ΐαΙιΐ (ααί ίνηΐ

1)βί ίΐηί. Ει ι',ιΐιιμ-ί οιηηί$ Ηοηιο τβάάίΐα» αϊ α

ίάβηΐία'. Νεςυβ βηΐιη δί1>ϊ ϊρδί ςυϊδςιιβηι νϊνίΐ, ;ιιιΐ

ηιοπίϋΓ'; ιΐ6(|υβ ςυΐ(]ρΪ3ηι οο8ηθδ'οΐΙ υΐΐυδ, βΐηβ

ορβ Οϋ·ϊ, φΐΐ νεπβηι ηοΐιΐδ Γκίεω ραΐβίβοΐΐ, βο (ϋχίι :

11κ ίιΐ 1'ΊΙίΐιί, ιηαΐί ιΙΪΙ<:αακ; ίρινη αιιάία* ; βο

ΜΙ»; ίΐΐϊυβ <]ΐ!ΐ·ιιι £ειιυϊΐ βυχίΐίο, (]υϊ 8υυιη'ηο1)ί8

1'αΐΓεηι (ΙεοΙβΓίνΐΐ Ιιϊδ νβΓϋΐδ : Εςο α Ραΐη αϊνί, βΐ

ίίχϊο'.ΡοΓΓο Μπρίο βχ ΙκΜίι'πππΐ! βρρρίίαιίοπβ Οεαβ

ϊΐΐιιιΐ ϊηοοηιρ3Γ3οί1β 952 βοηΚυβ βδ( ; ηεςυβ ο!>

ϊΐΐοηΐ Ίιΐ(·οπΐ(ΐ;ΐί :Γ|)Ί1ι', νεπ 36 8110δϊδΐ61ΐϋ5 Οβϊ ΥβΓΟΪ,

ματος ου φέρων εν ουσία.

Ι&.

Κ*1 άγέννητον, ώ? ϊφομεν πρδς τδν Άέτιον

άποτεινίμενοι, [χα\] οϋχ άρνούμεθα, χάν τε εν θεία

Γραφϋ μη έμφέρηται, εύσεβώς έπινενόηται. Άγέν-

νη-ον δε φάυκοντες τον Πατέρα, χαΐ άγέννητον όμο-

λογοϋμεν γεννητδν δε τδν Υΐδν ουκ άρνούμεθα, αλλ*

ουχί χτιστίν οΟτε γαρ, εάν τδν ϊίδν γεννητδν δρι-

σώμεθα, έχ θεού Πατρδς την οΰσίαν Ιχειν άρνεΐσθαι

δυνάμεθα. Γεννητώς γαρ έγέννησε, χα'ι ούχ Εκτιιεν.

Ως γαρ λοξώς τιάντα έπ\ του γεννητοΰ χα\ άγεννή-

του διανοούμενος παρεκτρέπε^ έαυτλν ^οϋλϊ·. (ου

γαρ τι έτερον), οϋτως χα\ αύτδς άκούεις εξ ανθρωπί

νων συλλογισμών χαΐ αντιθέσεως συλλογιστικής,

ανθρωπείας τε ματαιοφροσΰνης, τδ, "Εγκειται ή διά-

νοια του ανθρώπου επί τα τιονηρά έπιμελώς-έχ νεό-

τητος. Λέξομεν χα\ αυτοί, δτι πυλλών · μάλλον άπρέ-

πεια θΐω τφ άκτίστω τδ χτίζειν τα κτισθέντα, χαΧ

τψ άποιήτω τδ ποιεΐν. Ου γαρ ενδέχεται τδν ίκτιστον

χτίζειν τα χτισΟέντα, [καΐ τψ άποιήτψ τδ ποιεΐν ου

γαρ ενδέχεται τδνακτιστον κτί^ειν,]κα\τδν μη γεν4-

• μενον ποιεΐν τα έσάμενα, ε! ου πρέπει τψ άγεννήτω

τδ γεννών κατά τδν Άετίου λόγον. Των δε κτίσεων

δρωμένων, κα\ του πλίίστου μέρους της ούο'ας υπο

στάσεως φαινόμενης, θεώ δε τω άκτίστω τδ }π' αυ

τού κεκιίσθαι μη πρεποΰσης, Γνα μη τδ άσώγκριτον

έπ\ μεταβολήν των γενομένων παρενεχθέν αντί του

πρέποντος παρά τφ Άετίω απρεπές μάλλον νομι-

σθείη, ίητηΟή σεται λοιπδν έτερος ων θεός δ άχτιστος,

ϊτερος δε 6 κτισθείς, καΐ κτίζειν άναλίγως έαυτψ

δυνάμενος. Του δ£ κεκτισμένου κα\ τδ χτίζειν ϊχοντος,

αυτομάτου μη δντος, αλλά κεκτισμένου, ζητηθήσεται

καΐ έτερος ύ τούτου αΓτιος γεγονώς, χΛ άπδ τούτου

άλλος έπινοηθήσεται. Καΐ πολλή Εσται ή του βυθού της

πλάνης ή ματαιολογία των νοημάτων, της διανοίας

μηκέτι εύσταθούσης, αλλά πληρούσης τδ είρημένον

ΈμωράΓϋησοΓ οΐ δοΰΛοι του θεοΰ· χαΐ έμωράιφη

πάς άνθρωπος από γνώσεως, ϋύ γαρ τις έαυτψ ζ%,

ουδέ έαυτφ αποθνήσκει· ουδέ τις γνώσεται ουδέν

πάρεξ του θεοΰ, του άποκαλύψαντος ήμΐν την άλη-

θινήν πίστιν αυτού, λέγοντος· Οΰτός εστίν ό ΥΙός

μου ά αγαπητός, χάί αύτοϋ άχούετε· καΐ του εξ

αύτοΰ γεγεννη μενού άποκαλΰψαντος ήμϊν τδν Πατέρα

αύτοϋ, κα\ λέγοντος· Έγύί έχ του Πατρός έξήΜοτ,

χαϊ ήχω. Κα\ οΟτε άπδ ονομασίας ανθρώπων τδ

άσύγκριτον Ισχϊ θεδς, ούτε δια τδ άσύγκριτον ή αξία

του αληθινού ένυποσ-τάτου θεού Λίγου, χαϊ εκ Πα

τρδς άνάρχως δμοουσίως γεγεννημένου, παρεκτρ»-

πήσεται· οΟτε δποτέρου των ονομάτων χάριν έχοντος

έπινοίαις ανθρώπων. Ουδέν γαρ προσλαμβάνεται τδ

θείον αξιώματος ή προσθήκης· αύτδ δε θείον πάσι

παρέχει εκ του αυτού πληρώματος, αεί εν ταυτίτητι

μένοντος, και μη έλαττουμένου, άλλ' εν τι] ιδία φί

' Οη. νι, δ.

κολλώ.

Γ. χιν, 10; ιι, 17. ? 1\οιη. χιν, 7. » Μβΐΐΐι. χνιι, 5. · ;03η. χνι, 28. · €ΟΓ.
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ροντος αεί ουσία του όνόματο;, κα\ δυνάμεως, και Α <Η 3 ΡηΐΓβ δίηβ ιιΐΐο ίηίΐίο ι·:κΙ(·πι ϊη δυ1)δΐ3ηΓι:ι $β-

ούσίας το αξίωμα. ηΐιί άΐ§ηίΐ3δ ιιΙ)Γομ:ι))Ίΐιιι·. ΝΙΊΗΠΙΙΙΙ εηϊπι ί&ίοπιιιι

ηοππιιυπ) ίη§εηϋδ Ιιοηιίηυηι, νι·1 ίηνεηΐίδ ίι<·(τρΐιπιι Ιπνπιΐιιιιι εδί. Ο,ιιιρρε ιΐίνίηιι ιι:ιΐιιι·;ι ηοναιη ηυΐΐβιη

ι)ίμιιιΐ:ιΐιΊΐι βεοεδβΐοιιεπίνε ροΐεδί :ι<Ιιιιίιΐπ·ι: : ςυίη ροΐίυδ εχ εο (|υο(1 ρίβηε ΐη δεδε 3ΐ>ιπι<Ι:ιιιΐ<·π|ΐ:<:

οοιιΐϊηεΐ, οηιηϊϋιΐδ δΐιρρειίίΐαΐ, βο(1εηι ίη δίαίιι ρεπιιβηεηδ, ηεε υΐΐο ιιιοιίο ύίιηΐηυΟ, 3ε (Ιΰΐηιιιη ιιοιιιί-

ηΪ8 ϊΐΐΐιΐδ 3ε ροΐεδίαΐίδ εΐ Ηΐι1>*ΐ;ιιιΐϊ;>· (Ιί^ηίΐαίειιι ίη ικιίππι δυ3 εοιηρΙεεΓιΐυι·.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΙΓ'. ΑΕΤΙΙ ΓΑΡΙ]Τ XIII.

Ε! ϊξωθεν επιθεωρείται τω θεώ άγέννητον, οί έπι- 8ί ΐη£ςηίΙΐ ουηιΐίΐίο Οεο εχίπηδβειίδ 3ΐΓιηςίΐιΐΓ,

θεωρήσαντες του έπιθεωρηθέντος είσ\ν άμείνους, ςιιί εβιιι βΙΓιηχεπιιιΙ <·ί ίρδί ευί ηΜίη^ίΐιΐΓ, ρΓΧδΐ»ιιΙ,

χρεΐττον δνομα της φύσεως αύτω πορισάμενοι. ουηι ρΓ3Βδΐ3ΐιΐίυδ ςυ3θΐ ικιΐυπι ρ3ΐΪ3(ιΐΓ, βϊ ηοιιιειι

Άμείνων ούδε'ις θεοϋ (πρδς 'Αέτιόν μοι ή λέξις,

τδν οΰ-ως έπινενοηχότα), ως έ'/ει ή αλήθεια. Πώς

γαρ άμείνων θεού εϊη τις, των πάντων έχ θεοϋ τδ

είναι είληφότων ; Αίτίου δε δντος του θεοϋ των ύπ'

αύτοΰ κεκτισμένων λογικών τε καταλόγων, ορατών τε

χα'ι αοράτων, άμείνων αυτός εστί παρά πάντας, χάν

τε οί λογιχοί διανοίας γένοιντο ορθής ε!ς εύσέβειαν,

του γεραίρην τδ άμεινον άπδ μέρους, μηδέ όλως των

ιιάντων έπιτοαυτδ συναχθέντων, κα\ μυρίων έπέκεινα

διανενοη μένων, πρδς ϋμνον θεοϋ έπεκτεϊνεσΟαι δυνα

μένων, τδ ' τέλειον της αυτής δόξης εν έαυτοϊς έμπερι-

έχειν, υπερβαίνουσας άε\ της άμείνονος των ϋζοβε-

(«ηκίτων την ίννοιαν, καν τε κατά δύναμιν κα\ όπερ

δύναμιν -ρδς ύμνολογίαν έπεκτείνωνται τφάμείνονι.

"Εστί γαρ ου λόγω άμείνων, αλλά δυνάμει, κα\ όνό-

μ,ατι, χαΐ λίγω. 'Αλλ' ου διοίσει τδ άσύγκριτον άπδ

του άσυγκρίτ

€οη[αίαΐιο XIII.

Οεο ηιεΙίοΓ εδβε ηεηιο ροιβδί (ιιΐβίνεΓδυβ Αβ-

ιίιπιι εοηιπιεηΐί Ιιυ|ιΐδ 3ΐιεΐθΓβιη (Ιίδρυΐειη) , ηοςυο

1 (ΐιΓκΙιριηιιι εο (Ιίΐ-'ί ροΐεδί ν(·ι·ίιιχ. Νβηι ηυοηιοάο

φΐϊίφκιηι Οοο ηιεΙίοΓ εδ8ε ροίεβΐ, ουηι «1) εο βίηΐ

οιηιΓίίΐ ρΓθ(Ιυεΐ3? ('.ιιιιι Ί^ΊΐιΐΓ ευηιΐίΐίίππιι 3 δε ΐ'β-

πιηι οηπιίιιιιι βυείΟΓ ΜΙ Οευβ βε ρΓίηείρίυηι , Ιβη»

Ι;ΙΙ:Γ Γβΐίοηε ρι·:ι.·(1ίΐ;ΐ! δΐιηΐ (|ΐΐ3ΐιι (|ΐι;ι; Γ3ΐίοηε ι·;ιιοηΐ,

Ι3ηι <|ΐι:ι· ν'κ1(.·ΐ'ί ροδδυηΐ ιμίΜπι ηιιχ 38ρεεΐυηι Ιιι-

ί,'ίιιιιΐ, ηεαεδδβ εδί οιιιιΓιΙιιΐΝ ιιΐ $ΐΙ ϋΐβ ρπεβΟηΙΙοΓ,

φκιπίιπηνϊδ εχ τεοαβ Γ;κ·;ιΙΐ5 ηυχ Γ3ΐίοηε ρι·;ΓΐΙίΐ:«

8υηΙ, Γεείυιη ;ιι1 ρίεΐ3ΐειη ιιιππηπιι οΐιΐίηικτϊηΐ, υΐ

εχ 3ΐί(]ΐΐ3 ρβΓίε εχεβΙΙεηΐΊϋβ ίΐΐιιίΐ εοΐοηβ 3ε ρΓ36(Κ-

03ΓΟ ροβδίηΐ. Εΐεηίπι βί ΐη υηυπ) Ιοευηι οοηΓεΓβη-

ΙιΐΓ οπηκ.'κ, εΐ Ίιιΐίιιίΐο ρΐιιπίδ ίΐι1]ί(·ί:ιηΙιΐΓ, ηΐιριι· 3(1

(:ο11:ιιιι1;ιηιΙιιιπ Οειιπι νΪΓεδ εα38 οιηηεδ

ηιιιΐφΐηηι ρεΓΓεοΙαηι ίΐΐίυδ βρΙεηοΙΟΓεπι 30

ύγκριτου ή * του άμείνονος παρά των Οποβε- _ ΐη ββίρδϊδ οοηεϊρβΓε ροίετυηΐ, εο ςυοά ρΓ»!8ΐ3ηΓιοΓ

ν δοξολογία. Οΐδε γαρ εν Πατρ\ τδ άμεινον δια ίΐΐβ ηηΐυΓβ ϊιιΓβΓΪΟΓϋΐη , 3ε 8Ϊΐ)ί 8ΐι1)]εοΐ3πιηι οοβϊΐα-

Ιίοηβηι οηιηεηι δΐιρβΓβΙ, Ιίοβΐ ρΓΟ νίΓΪύυδ, ίηιο δΐι-

ρΓ3 νΐτεδ, Ι;ιιΐι1ΊΙ)ΐικ ρΓδβεοηίίβηυε δΐιίδ οπιη ρΓΧβΐίΐι-

ΙίοΓβ βίΙίεςυηΓβ δε εοηεηΐυι·. Εδί βηίιη ηοη βοΐο

βεΓπιοηε, βεά ροίεβίβιο, νοεε βε τβΐϊοηε ρΓίεβΙβη-

ΙΙΟΓ. ΡΟΓΓΟ ίηεοηιρ3Γ3θίΙε υηυιη ιιΐι :ι!

εχεείΐεηΐϊοπδ Μι ΐιιΓεποη^υδ 8ΐΐ8εερΐ3

Ν(·|ΐ;π·η1ΓιΙ. Νονίΐ ειιίηι ίη Γιιΐπ· ρι·χ$ΐ3ηΙίιΐδ ίη

του άγεννΐτου, χαΐ τδ άμεινον εξ αΰτοΰ γεγεννημέ-

νον. Διόπερ άμοούσιον ομολογεί ή εκ θεοϋ άνθρώποις

ορθή κεχαρισμένη Ιννοια· ίνα μη, τδ άνομοιούσιον

έπινοήσασα Υϊοΰ πρδς Πατέρα, διαίρεαιν ποιήσηται

της άμείνονος κα\ ακραιφνούς τελειότητος δι1 ου οΤδε

γεγεννημένου εν αλήθεια ίιπδ του γεγεννηκότος άσυγ-

χρίτως πάσας εννοίας υπερβαίνοντος δια τδ άμεινον.

φΐίιΐιΐιαιι , (]ΐΐ3ΐεηυ8 οδΐ ίη^εηίΐιΐδ, 3ε ρΓ%δΐ3ΐιΓιιΐδ ίιίάεηι εδδε Ιιοε ςποιΐ ;ι!ι εο ^εηίιυΐιι ε8ΐ. 953

ΠικιιιιιιΙΐπ'ΐΗ νβΓ3 3ο δίηεεΓβ , ([υαιπ Οευβ Ιιοιιιίιιίΐιιΐίί ίηιρεΓίίΐιΐΓ, ΐιιίεΐΐίβειιΐίβ εοιΐδυ1)8ΐ3ηι'ΐ3ΐειη εβίβ

ΡϋΐΓΐ Ρίΐίϋηι ρροβίεΐυΓ, ηε ίί ύίδδίπιίΐϊδ ίΐΐοβ εβδεηΐίβε εοηβΐϊΐυαΐ, εχοβίΐεηΐίοη ϋϋ βε δίηοεπδδϊιιΐϋβ

ρεΓΓεοΐίοηί (Ιίνίβίοηίβ αΐίηυ'κΐ ϊηάιιεϊΐ , ευιη ίΐΐε ίρβε, ου]ϋ8 ίβΐβ 1>εηε(Ίείο ρεΓείρίΐ , 3 ^βηίΐΟΓε ΓΟ-

τβκι βΐΐ βεηίΐϋβ , εΐ ίηίεΙΙΊβεηΐίαπι οιηηειη , ΡΓΟ; εχοείΐεηΐίβ δΐΐ3 , δίηο υΐΐβ οοιηρβΓβΐϊοηε ΐΓβηϊ-

«εη<ΐ3ΐ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΙΛ'. Ο ΑΕΤ" εΑΡ^Τ XIV.

Ειμή εΓχει ή άγέννητος φύσις γενέσει, τοΟτ' ϊστιν 8ΐ Ϊη8εηΐΐ3 ηβΙυΓβ 6εηει·3ΐΐοηΐ ηιΐιιϊηιο εεϋηΐ,

8 λέγεται. Εί δε «Γκέι γενέσει, τα της γενέσεως πάθη

της υποστάσεως του θεοϋ εΓη άμεινον *.

Α'. Πάθη δλως εν θεφ διηγεϊσθαι άσεβέστατον.

ΕΓσω γαρ παθών ούδ' δλως περιέχεται τδ θείον. 'Ανω-

τάτω δε δν * των τοιούτων, των εν ήμϊν είς μεριστι-

χάς εννοίας ϋποπιπτόντων, κατά πάντα τρόπον 6

'Αετίου λίγος άνατραπήσ«αι. Πάντα γαρ τα εν ήμϊν

παΟητιχώς συμβαίνοντα, εν θεώ άπαΟώς συνέστηχεν.

Εν ήμϊν γαρ χατά τι μέρος τδ θέλειν εστί πάθος ·

ί1. πρδς το. » €ΟΓ. ή. ' Γ. άμείνω. * Γ. δντος.

νοίυηιιι». 8ϊη

ι!ίνίιι:ι

ιι·ιί:ιΐ,

€οη[»ίαίίο XIV.

Ι. Εδδε 3ΐίφΐ3δ ί" Οβο βΠεείίοηεβ (ΙίοεΓΟ, δβοΓΪ-

Ιο^αιη εδί εΐ ίιηρίιιηι. ΟΊνίηιιηι (ΐιιϊρρβ ηυιηειι η«ΙΗδ

εδί ηίΓεαίοιΓιΙιυδ ο1)ηοχίυηι, εΐ Ιιίβ οπιηί&υδ βι·ρο-

τϊϋδ εδί, ςιΐίε ρεευΐίηπ οο§ηϊιίοηε 30 εο^Ίΐηΐίοιιβ

οοηιρπίΐιεηιΐίιηυδ. 1}ιΐ3Γε ηυοιΐ βΐ) Αειίυ ρΓοροδίΐιπιι

•εδί, Γυηύίΐιΐϊ ονειΊεΐυΓ. Νβιη ςυκ ηοΐίίδ ουπι βΓ-

ηΐίηιια εοηΐίη^ιιηΐ, Οεο 8ίηε ιιΐΐϋ βΠεεΙίοηο
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ΓΟΐινοηϊιιιιΐ. ϋϊφΐίιΚ'ΐη ϊη ηο!«δ νεΙΙο ίρδίιηι, ρηΓίίιη Α ου τδ θέλειν εύσ:6εΐν λέγω, αλλά τδ θέλειν τι πράτ-

την, δπερ έστ\ν υπέρ φύσιν, δ'.ά τδ μη δύνασθαι έπι-

τελεϊν τδ καθήκον του θελήματος · οίον ως επί άν-

θρώπω λέγειν τδ πτήναι, τδ εις βέρα φέρεσθαι, το

τζς φλέίας του βυθού κατανοήσαι , τδ είδέναι πυ-

θμίας γης, κα\ τα τούτοις όμοια. "Οσον δε εστίν εν

έμο\ παθητικώς συνεχόμενον, τοσούτον εν τω βεφ

άπαθώς εστίν υπάρχον. Δια τούτο πάντα όσα βούλε-

ται, δύναοθαι ' πράττειν, της φύσεως ούτω μη άν-

τιπραττούσης προς τδ βούλημα, της δε ημετέρας εν

ήμίν άντιπραττούσης πρδςτά βουλήματα, όσα πρδς το

αδύνατον επεκτείνε σθαί εστίν εν ήμΖν. Κα\ούδ' δτι είπο-

μεν τδν θεδν πράττειν δ βούλεται, πάντως λέςειέ τις,

ότι Πράττει ο·3ν τα μη πρέποντα· ου πάντως. Εκείνα

γαρ βούλεται, α χα\ πράττει, αναλόγως της αύτοϋ

' αξίας, ούτε του βουλήματος άντιπράττοντος πρδς τδ

μη δύνασθαι, ούτε του δύνασθαι αντιθέτου δντος πρδς

τδ βούλεσθα», ου δια τδ μη δύνασθαι, αλλά δια τδ μη

βούλεσΟαι.

Β'. Κα\ άλλως· Μετά την τοιαύτην άπάθειαν εν θεφ

ύπάρχουσαν, εν ήμΐν δε κα\ ά)λοις κτίσμασι παθητήν

ουααν, εάν συμβϊ) ούτως διανοεϊσθαι, πάλιν Ετερον

πάθος κατά την άλήθειάν ίτ:ιν όμολογητίον μετά

6ε τδ δεύτερον κα\ τρίτον εστί διανοηθήναι. Πάβίΐ

γεννώμεν, καΐ γεννώμεθα, της ημετέρας φύσεως,

κα\ της των άλλων των γεννωμένων κα\ γεννώντων

τομην υποδεχόμενης, κα\ ρ"ύστν ίπεχούσης, πλατυ-

σμον τε καΐ συστολήν. δγκον τε κα\ μείωσιν, κα\ τα

αλλά πάντα, δσαπερ πάθει συνέχεται δια την τοιαύ

την αίτίαν. Εν θεφ δε ουδέν τούτων εν τω τδν ϊίδν

γεγεννηκέναι ένυπηρξεν. Εί γαρ ύπήρξεν Εν τι των

τοιούτων εν θεφ, χατά την π^οφασιστικην είς άνα-

τροπήν του γεννήματος ύπόνοιαν, άπδ του ετέρου

καθ' ημάς μέρους, αντιθέτως πρδς αυτούς (ίητέον,

δτι εν ήμΐν τοις εν πάθει γεννώσί τε καΐ γεννωμί-

νοις πάθος εστί δεύτερον εν τφ κτίζειν, κα\ πάσχομ»

εν τω γεννάν τε κα\ γεννάσθαι. θεδς δε ό παρ' ύμτν

κτίστης, κα.1 ου γεννήτωρ έπινοούμενος · ως δια μεν

τδ γεννάν άνατρεπτιχώ; τδ πάθος παραφέρετε, ίνα

την Υιού γνησιάτητα άρνήσησθε · λήθτ) δε παραδι-

δοατε τδ έπ'ι τφ κτί^ειν πάθος, όπερ χα\ αύτδ εν θεώ,

ου πάθος υπάρχει, μη γένοιτο! Ούτε γαρ ημείς πά-

- . Οος αύτω προσάπτομεν, όμολογούντες αύτδν κτίστην

Γίΐίί 66Γηΐ3ηίΐ3ΐβηι 3ΐ)ηΡ8εΙί8,εΙ οαΐηοΐίευιιι (Ιο8ηΐ3 Ο δντα των απάντων. Ουδέ πάλ;ν πάθος δν περ\ αύτδν

«ηνηιι»ϋ. „».,.„,:«.,: ςιιίι1ηη η)ΓΛ,ίοη6ηι ΙΓ!. διβνοούμ5θα, γεγεννηκότ* τδν άληθινδν Υίδν άληθί-

νώς,άνάρχως καΐ άχρίνως δμολογοϋντες. Διδ την φύ-

βιν αυτού γινώσκομεν ακατάληπτο·; ο3σαν, καΐ πάθει

(<.ή συνεχομένην. Δια τούτο ομολογοΰμεν αύτδν καΐ

απαθή γεννήτορα , κα\ κτίστην απαθή. Έγέννησε

γαρ τδν Μονογενή μη πάσχων, κα\ άπέστειλεν εξ

αυτού τδ αγιον αύτοϋ Πνεύμα, τομήν μη ύποστάς·

κα\ έκτισε τα χτισθέντα, και κτιζίμενα μη χαχφ,

μηδέ πάθει συσχεθείς· κα\ ποιεί δ βούλεται συμπρε-

πίντως τη αυτού Οείτητι · ου πρώτον βουλεμένος, Γνα

μάθη διανοούμενος, ει χρή γενέσθαι τδ έπιτελούμε-

νον · ουδέ βουλόμενος πράττειν, χα'ι μη δυνάμενος

8<Γε€ΐίο φΐ:ν<1:ιιη ε«1, ηοη , βκβιηρίΐ οίΐΐδ», νείΐβ

ρϊιιιη βδδβ, ιΠι-ο ; ϋΐ'<1 :ι1ί(|ΐιίι1 (·]ιΐί,ιιιικ1ί ν(·Ι1ι; Γηοιτι-,

4)ΐιοι1 ικιΐιΐΓ^κ Γηρίιιιιΐ βιιρβτπΐ, εο φΐηιΐ νοίιιιιΐίΐΐί

οο^βφΐί ηιίηίηκ· ρο8δίπ)ΐΐ8, νοίιιΐ ΐη Ιιοιηίηε νοΙΐΓβ,

ηιιΐ- ΐη 3βι·εηι Γεπ·ί, 3ΐιΙ ρΓοΓιιηόί νεηβδ Ίη^η^Γβ,

ΐεΓΓίβ (Ίιικίιιηι ΐιινβδίί^ΛΓε οΐ ίιΐ βειίϋδ ηΐίη. Οιιίίΐ-

(|ΜΪι1 ίΐιιίοιιι πιιιι :ι|ϊ(|ΐι:ι 3ΐΓεΐ'ΐΊοηο ιΐΑίιιΠΕ ΙΜΓ;Γ ίη·

δίΐυπι (·?!, ίΐΐιΐιΐ (Ι1Η1ΙΙΜ ίίπι ρπ&$1οηβηι ίηοδί ίη Γεο.

ΙΙίηο 6δ( (|ΐιοιΙ φΐιΐ'πηιπιΐι' νιιΐι ρερΠ(χ;Γ6 ροίΓδΙ,

(|ΐκιιιί:ιπι ηηΐιιπι ε]υδ νοίηηίαΐί ηοη ΓεΙιιοίηΐυΓ; ηο-

δίΓ» νεηο ίη ηοΐιίβ ίρβίβ νεριι^ηΒΐ, φ^ιοΐίε» νοίυηΐβΐβ

3«1 ί(1 ίι,ΐΐΊΐιϋιιιιΐΓ, (|ΐιο(1 Γιιτί οηιιιίηο ηηη ροΐ«%1.

ΥεΓυιη (ριοιΐ Οευιη (Γιχίιηιΐδ ηιι;ι· νείίΐ οιηηϊΐ ροΓΠ-

οβΓβ, ηοη εδί ςιιοιΐ ηΓκ]υί5θ))]ίεί3ΐ Γ3ί·εΓθ Πΐιιιη εΐίβηι

ΐ]ΐι;ι: ιηίηυδ ι1ι·<·ο:»ιιΙ. ΝΓΦΙΙΙΦΚΠΙΙ νεί'ο; ιιαιη ίΐΐη

νιιΐΐ, ςιΐίθ ΐ'β ΐρδβ Γηείΐ, Γβιίοηβ δυχ (ϋ^ηίΐ-ιΐίδ ηα-

ΙΙΪΙ.Ί, :ιι1(.Ό ιιΐ ικ·(|ΐΐ(.· ροΐεδ!3ΐϊ νο!υηΐ3δ, ηεςιιε νο-

1ιιηΐ3ΐί κι ι εο!ΐΐπιι·Ϊ3 ροΐεδίοδ : ηοη φίοιΐ Γ3εερ6 ηε-

ςυεβΐ, ΜΙ! ηυοϋ ηοη Ιίοεαί.

II. ΡπιΊεΓεΛ, ροδΙηιιβΓη Ι3ΐϊδ βδΐ βΙΤοοΙΐοηιιηι ίη

Οβο εοηδίίΐυΐα ν:κ.'ΐιίΐ:ι«, οιιηι ίη ηοΐιίδ εχΐβπΐςυε

ΰΓ63ΐΐδ Γε1)ΐΐδ ε3(1εηι ί!Ι:ι ουηι ΗΠΊ-ι ιίοιιϋιιΐΝ οοη]ιιη-

013 δΐηΐ, 954· 8Ι ·"' ΐ"ιιιη ηιοιίιπιι ()π|ι1ρϊ;ιιιι ιιιιίιηο

οοιιείρΪ3ΐιΐΓ, ;ιΐίιι τυΓδυδ :.11Ί·< ΐιο οχ ΠΙ νεπιβίβ εοη-

(ίΐΐ'ΐχΐ.ι ΓιΐΓΐ-ίι, εΐ ροδί 1ΐ3ΐιε ίρδαηι :Ι]ΙΓΙ:Ι, ΙεΓίίβηιιε

ίΐηιΠίΐβΓ. Νοδ ιριίιΐοηι πιπί δίιιβ 3θεεΐίοη6 @εηεΓ3-

ηιιΐΐ βηΐ (,'ϊμιιίιιπΐΓ, ρρορίετεα ςυοά ΙΙΜΙΠΓ;Ι ηο&ηκ

ί;ιΊ(!Γ;ιι·ιιιιιιιΐ!ΐ: π-πιπι, ςυχ ^ί^ηυηΐ, η η Ι .'ιΐι αΐϋδ

^ηυηΐιΐΓ, ρηπίΐίοηεηι βϋιηίΐΐίΐ, ;»<.· ρι-οΐΐυεηδ εεΐ εΐ

ι·ι>ΙΙ:ι(:ιΐιιι·, 3ΐιΐ εοηΐΓίΐΙιίΐυΓ, ε( ηιοΐίϋ ίιιεΓεηηεηΐυηι

νεί (Ιίπιίπυΐίοηειη ]ΐ:ιιίΐιιι·, 3ε ( ;ι:1(τ;ι Ϊ(Ι £εηυδ, (|ΐι:ι:

('ΐιπι αΟεεΙίοηε εοη]υηεΐ3 δυηΐ, οιιιικίϋΐιι οΐ) εβυδΐΐη.

1η Οεο νερό ηίηίΐ ί:]ιικιποιΙί , (Ιυηι Ρίΐίυηι ^ΡηετβΓεί,

Ιοευπι Ικιΐκ'ΐτ: ρυΐιιίΐ. Νηιιι δι ΐ;ι!<: ηυί(]ρΪ3ηι ίη ΐρδο

εχδίΛίδδβ ι1ί(·:πιιιΐί, ιιΐ ίηηηίδ ΐδίοΓυηι ΙΌιΊ ορϊηίο,

Ιειο, (,ικκΐ ίη ηοΐιίβ ίηεδί, Ι3ΐε αϋτεΓδυδ ίΐΐοδ αρςιι-

ηιεηΐιιιη είίΐΓίειιπίδ. Εΐεηίηι ηο!)ϊδ ίρβίβ, ηυί ηοη

βίηε ίίΓεοΐίοηε ^ϊ^ηϊιηιιβ. αυΐ βίβηϊιηυΓ, βεοιιηιΐυιη

(Ιΐκΐ(1ι1:ιιιι ίηβίίυιη 6δΙ 3£Γεοίίοηίδ ςβηυδ, οπή »1ίΐ|ΐιίι1

ρροεΓεβηιιΐδ. Τιιιιι εηίηι ριτ'ιικίι: ρηιίιηιη·, αε ϋυπι

ηιιΐ ^ΊίίΐιίιηιΐΓ. Αΐηιιί Οβιιηι νοδ, δι ηοη

οεΓίε εΓείΐΙΟΓεηι η§ηο$είΓι$ ; 3ΐ(]ΐιε ιιΐ

Ιπ-

1>υίΙίδ, εαηκίβηι νεΓΟ ίη εΓεαιίοηοϋϊβδίιηιιΙβίίί : ς«33

βΐ Ίρδ3 ίη Οεο ΓερεπΙιΐΓ, ηοο ΐη βο ΐηηηεη αΟεϋΐίο

<8ΐ, :<1)!)ίΙ ιιΐ ϋίικί (Ιίεβπηυδ. Νοδ ειιίιιι ηυΐΐ,ιιη ει

ηΙ1ΐ'(Ίίοιι«·ιιι ρρορίεπεβ ΐΓίυιιίιηυδ , ςιιοιΐ οηιηίυιη

ΟΓεβίοΓβηι βδδβ Γηΐ(·:ιιιιιιι·. 5ίιηί1ί(εΓ ηβ ηΙΓεοΐίοηβιη

ΐίΐΓκΙι;ιιι ίη οο ριιΐβιηιΐδ βδδε, ςιιοιΐ τεταιη Ρΐΐιιιπι

»6Ρβ »ο βίηβ ϊηίιίρ, νεί ΐοπιροΓε ςεηαίδδβ Γαΐεαιιιυτ.

€1) ίϋ ικιΐιπ :ιπι ίΐΐίιΐδ εοΓηρΓεΙιεηιΙί ηοη ράβδο, βΐ ;«1ι

οηιιιί ^εηβΓΟ ββϋοΐίοιιιιηι ίιηηιυηειη εβδο

ηιυβ. ΡΓορΐβΓ63 ουηιϋεη δίηβ ιι!Ι:« βΟεοΐϊοηβ 8<:ηϊ-

ΐοίεω ϊοοΓεβίΟΡειη 38δεΓίιηυδ. βιιΐρρο ηϋιίΐ οιη-

'€ΟΓ. δύναται.



&8Ι ΑΓΛΈΚδΙΙδ ΗΛΚΕδΕδ ΙΛΒ. III. ΤΟΜ. Ι. — ΗΛΐΠΕδ. ίΧΧΥΙ.

επιχορηγεΐν τφ βουλήματι δια πάθος τδ τελειούμε- Α ηίηο ρηΐίβηβ ιιηϊοιιιη ΓϊΙΊυηη βοηιιιΐ, βΐ εχ

βαιιιΊυιη Βυιιιη δρίπΐιιιη ειηίϋΐι, ιιιιΐΐηιιι οιιιιιίηο

ΡΙ·(·["ΙΙΙΙΙΙ·ΪΙΙ, ιιιιΐ ρίΙΓίϊΙίοηείη ΟΧρΟΓίΙΙδ. ΙΐΙϋΙΙΙ ακΛ\Λ

οηιη'ι» ρΓοείΐβνϊι <·"Λ\·Λ Γ.ιΐί^ηΐίοηριιι ει ηΠβϋΐίηηπιι

ιιΐΐηιη. Τηιη νβΓΟ ςιιίϋςυίι) Ιίΐηιβιίΐ, ρΓΟ οο, βο <!;-

\ ΐιι ίι.ιΐί ΜΙ,Ι- οοηςπιιιηι εδί, ηιοΐίΐιιι· : ιιοιι φίοιΐ ίΐηΐε»

ν<·!ίι, η! ΜΙβιιΓιιυ ροί,ΐβί εοςϊΐηηδ ιΐίβοϊΐ ιτ.ιιικί

ιοί ιμιθ(1 ϋοδΐ£ΐΐ3ΐ οραιΊεβΙ. Νοςιιο ίΐα νυ!ΐ οχ-

νον. "Αμα γαρ Εχει τδ Βίλειν, το π,βάττειν, Ά γεγεν-

νηκέναι τον Μονογενή, το χτίσαι τα πάντα, της θεϊ

κής φύσεως χαΧ αξιώματος ανωτάτου Βντος χαΧ

Άετίου συλλογιστικής εννοίας, χαΧ πάσης ανθρωπό

τητας, άμείνονος ίντος του Θεού πάσης έπινοίας, ου

πάθε1, εί'κοντος, άλλ' ανωτάτου δντος πάντων των

παθών, χαΧ πάσης υπόνοιας.

86φΐί, ιΐ! οΐ) ίΐΙΙ'οΓίίιιιΐιΊΐι ;ι!ϊΐ|ΐι:ιιιι νοίιιιιΐίΐΐϊ οριΐι* Ίρδίιιιι ΓυρηεδεηΟΓβ ηΐςιιβαΐ. Ν;ιιιι ΙΚΒΟ ηιιιιιία ΜΙΜΙΙ!

6Ϊ βιιρρείιιηΐ, νείΐβ, ΓοοβΓΟ, ηιιίειιιιι £εηεπΐΓε ϊ'Πίιιιη, ρΓοοι-οβΓο ΓΟδ οηιηοβ. (}ιιηηόθφΐίιΙοπ] ϋβί ιΐ3ΐιιι·3 οΐ

πι.ι]εδΐ3$ οιηιιϊ εδί Λεΐίι (Π$ριιΐ;ιηι1ί δΐι1>Γιϋΐ3ΐε 955 ί>ι Ι'ΐιιηπηβ εοιιιΓιΐίοηο δΐιρρποι·. ΠυιΐΒ, ίηφίαιιι, ϊη*

ΐι·πι_π.ΐκιηι οιιιιιειιι εχίΐιροΓίιΙ, ποε ίΐΐίι.τΐιιιιιι (:ΙΊ|ΙΙ ιιίΐί, δει! &ιιρι·3 αΐΐεείίοηειη οηιιιοηι 3ε 8ΐΐ8ρ1ε1οηεπχ

6ΟΜΙΙ61.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΛΕΤΙΟΥ ΙΕ'. ΑΙ/ΠΙ ΟΑΡυΤ XV.

Ει τδ γέννημα δτρεπτόν εστί την φύσιν δια τδν Β δ'ι ββιιίΐί δο1)ο!εβ Π3ΐυΓ3 ο!» ζοηβΓηηΙεηι ϊηιιιιιιία-

γεννήσαντα τδν * άγέννητον, ουσία ΙστΧν άτρεπτος, 1ιΠΪ868ΐ; ςαοά ΐηςειιϊΐιιηι εδί δΐιΐΐδΐ.ιηΐία φΐ:ι>ιΐ3ΐη

ου δια γνώμην, αλλά δια τδ εν ουσία αξίωμα. ΙιηΠΜΙΙΑΒιβ οβί, ηοη ηιΐιίΐνίο οιι]ιΐ3φΐηιιι, βι·ι

ΆνβΓροίΐί} ΙΕ .

"Εως πότε ηχεί φέρων ήμΐν ούτος τδ αύτδ λέγειν,

χαΧ μηδέν ΰπερβαίνειν των έγχειμένων; "Οσα γαρ

ϊφη απαρχής καΧ άχρι τέλουί,αύτά περί των αυτών,

χαΧ οΰθέν ϊτερον διηγήσατο, ου μυστήρια ήμΐν ύπο-

δείξις, ου θεδν , 3ν επαγγέλλεται, διδάξας , ου πί-

στιν, δι' ης ενεργούντες απόστολοι την της αληθείας

ύνομάζοντες στερεάν ύμολογίαν , νεκρούς ήγειραν,

καΧ λεπρούς έκαθάρισαν, καΧ τάλλα πάντα της αγα

θής συμφωνίας , ες ων τα υποδείγματα ύπέφαινον

της αληθινής ενεργείας· αλλά ματαίους καΧ κομπώ- _

δεις συλλογισμούς μη υπερβαίνοντας την της ταυ

τολογίας προφοράν · ά).λ' αυτά εκείνα , καΧ ουδέν

Ετερον διηγούμενος. Λιδ παρακαλοΰμεν όπως μηδεΧς

ημάς έπιμέμψηται των έντυγχανόντων , εϊπερ καΧ

αΰτοΧ κατά των αυτών ένεχθώμεν , άναγχαζόμενοι

λέγειν πρδς την αύτοΰ ταυτολογίαν. Τδ γέννημα γαρ

Λτρεπτόν εστίν , Βσον πρέπει Οεότητι' χαΧ ό γεννή-

τωρ ίτρεπτός εστίν, ως πρέπει αναλόγως τ?) αύτοΰ

άτρέπτο» φύσει. Μένει §1 6 γεννήσας άε\ τδν εξ

αύτοΰ ϊχων γεγεννημένον , μηδεμίαν ύπό-Λίαν συγ-

χωρών τοις ύπ' αύτοΰ κεκτισμένοις, 4νευ Υίοΰ είίέ-

ναι Πατέρα, χαι άνευ Πατρός ποτέ εΐδέναι τδν γε-

γίννημένον, χαΧ τδ τέλειον αύτοΰ Πνεύμα, 8 εκ του

Πατρλς εκπορεύεται , χαΧ του Υίοΰ λαμβάνει. ΚαΧ ΙχΜΐ ; «β« «ΙΙβιη εοηϋίΐί» » εβ

τ-Λτο «ρέπον έστΧν αξιώματος ουσίας θεοΰ , τδ Ο οο,ίβ&ίοηεπ) ρι·»1>εΐ, ιιΐ νε! βϊηο ίΊΙίο ΐιιΐοΐΐϊί,'ΐτο

άπροσληπτικώς μη επιδεΐσθαί τίνος αξιώματος , άλλ' ΡβίΓβιη, νεί κίιιε Ραίι-ε ΚΡίιίΙυιη ΓίΙίιΐΗΐ, 3«1 ριτίο-

ίχειν αύτδ άϊδίως εν τϊ) ίδίι ταυτότητι. «Ηαηι ε]ΐβ δρΐπΐιιιη, φΐί » Ρ^ίΓε ρι·οεε<1ίΐ ', οί α

ΪΊΙίο 3Γ€ΪρίΙ ', 3ηιιρο ροβδ'ιιιΐ εοιιοΐροΓε. Αίφίεΐιοο ηαΙιΐΓβ Οοϊ ιΐϊβΐηιηι εδί, ιηηχΐιηΐίςιιε οοηδεηΐηιιειιιη,

ηιιΙΐΛΓη ηΐ 8ρΙβη<)οΐΊ5 βεεεδδϊυηβιη εχΐΓΪηδεευδ ΓβίΐυίΓαΐ, 6β<1 ΐοΐυιη ίΐΐιΐίΐ ροΓρείυο Ήι ρΓοριί» ίιΐοηΐ»-

Ι3(ε <·οιιΐίιιι·Μ[.

956 ΑΕΤΙΙ ΟΑΡϋΤ XVI.

δι ϊιιβοηίΐί νοχ ϋΐι1ιχΙ;ιιιΙί:ιιη εχρΓίιηίΙ, ιηεπίο ;ι!ι

{εηίΐϊ 8υΙΐδΐ3ΐιΐΪ3, νείιιΐ ιιιεηιοπιπι (Ιϊνίδίοιιίδ ορρυ-

βίΐιιιη, ιΙί'.ΓίτιιϊΐιΐΓ. δίη ηιιίειη ιιίΐιίΐ οπιηίιιο νο<·3-

€οη[αΐαΙιο XV.

Ο'.ιοιι-:ΐ|ΐκ: ΐαικίοπι ι-α,Ιοη ηοϋίβ Ϊικ·ιι1ο:ι1ιί(, ΠΙΌ

θ!) ΠΝ (\'.:·.ι·. :ιιιΙι·:ι ρΓορΟϋΐΟ $ΗΠΐ, (1ίνϋΓ$υΐ11 :ιϋι·κ·Ι ϊ

Ν.ιιιι ΐ|ΐι:ι: ϊΐιίΐίο ρπ>ιπιΐιΓι;ιν··!:ιΙ, ι·:ιι!ι·:ιι :ιι! Ιίιιι·ιιι

ϋϊΐΐοηι ιΐβ ΓβΙ)ΐιχ, ιιο<; αΐίικί ρι·:ι·ΐι·ι·ι·:ι ιι.Ίπηΐ,

ιηγ8(θΓΐη ιιΐΐιι ηοΙ>!8 ηρϋπιίΐ, ηοη άο Οϋο, φίοιη

υ$ 6Γ3ΐ, ιΙικΊΐίι, ηηη Ιϊιΐβιη, οι]ιι$ ρΓ.ι·$ί(Ιϊο

1ιιίι·:1 Γιιι ίί-ιιΙΐ'Ν αροβίοΐϊ, (Ίΐιιι Μΐϋιΐιιιιι νβΓΪΙίΙΐίβ ιτιιι-

Γϋ$$ϊοηειη ϋθηοβρΪΒ$εηΙ, ΑιοιΙιιο$ οχοίΐΒΓυηΙ, βίο-

ρΙΐΗΜΐΚΚ-05 ]>ΙΙΓι;,;ΐΙ 11111, ΗΐΪ3(]Ιΐη ρΠϊί'Ιηΐ'Ο (ΊΐΙι,ΓΠ'ϋΙΚΙ

ρπτβΐϊΐεπιιιΐ : (]υα: <|ΐιίιΙι·ιιι ΥΟΓΒ, ηοη 8θΙ:ι βροοίο

ρ:>1ι·;ιΐ;ι, νϋΐιιΐ 3Γςιιιηεη13 :>1ΐ[ΐιι: ίιιιΙίι·ϊ:> ρΐ'οίϋπ·-

1;ιιιΙ : 31 ΗΙβ (:οιιΙι·,ι ΐιϊΐιίΐ ρι-χΙβΓ νβηϊββίπιαβ βΐ

νεηΐο$Α$ Β)Ί1οςί$πιοτιιηι 5ΐιοΐί1ί(3ΐο$ ΐιι ηιπίϊιιιιι

ίίΠι'Γΐ, Ι|1ΚΙ» 'φ$3$ ΓερβΙβΠ(Ιθ ϋΐνρϊΐΐ» 3(1

ϊιίξεπί ; ηβε βΐϊυά ΙΙΓ,ΙΊΓΠΜ ρΓβροηίΙ.

Ι'.'Γΐιιπ'ΐιι Γη^.ιΐιιιιι νο!ιιιηιΐ8, ΐιι; ίιΐ ηοΙ)ί$ ν'ιΐίο Ιΐ'ί-

ΙκκΊκΙιιιιι εχίίΐϊιηβΐ (μιοιΐ οΐ ϊρβϊ κχμίιΐΒ βαάειη Γ«-

ρεΐ3ΐηιι$ ; ηυοϋ, ιιΐ ϋΐί Γεβροικίβαηιιιβ, Γαοεηβ Ιιοο

Ιοοο ι·ομίιιιιιι·. Ιμιΐιπ· §βιιίΐα βοΐιοΐεβ, ρι·ο εο :ΙΓ ιΙΊ-

•νίηίΐαΐοη (1εο«·1, Ϊιηηιυΐ3ΐιί1ί8 β»1 ; 80(1 Ι.Ί ίριι; Η··-

ηΐΐΟΓ ίιιιιηιιΙηΙ)ί1ί$ ε$1, ηυειιοϋιιιοιίυηι εοη$ΐ»ιιΐί

ίρ$ΐυ$ ιι:ιΐιιι·;ι: εοηνεηίΐ. ϋϋΐΐί'πιηι ςβιιίιΟΓ ίΐ;ι ιιι:ι-

ιιιΊ, ιιΐ ηιιυιη β $είρ$ο ^ζι.Ίΐιιιΐ ρειραιιο ϋΐτιπη Ιι.ι-

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ !<?.

ΕΙ τδ άγέννητον ουσίας εστί ίηλωτιχδν , είκίτως

πρδς την του γεννήματος ούσίαν αντιδιαστέλλεται.

Εϊ δε μηδέν σημαίνει ιδ άγέννητον , πολλώ μάλλον

ούδίν δηλβΐ -Λ γένη-,μα. Εί δε μηδέν, πώς άντιδ'.α-

σταλείη; Εϊ δε ή άγέννητος προφορά πρδς την γεν-

νητήν προφοράν αντιδιαστέλλεται , σιωπής την προ

Ιιΐιΐιιιη ΙΙΙιΐιΙ ϊηςεηίΐϊ $Ίςηί(ί€3ΐ, ηιιιΐΐο ιηίηιιβ ^ειιΐΐϊ

νοχ ;ιΓιΐ|ΐιιι1 ΓχμιίιιιιΊ ; ητιρι.· ηιιϊ(1(|ΐιαηι $ιιροΓθπ(,

ίΐιιοιΐ ΐη ϋϊνΐδΐοιιε οΐΐοή π^ροηιΐϋηΐ. ΟΗΟΙ^'Ι ίη^β-

β. το. · Ιοαιι. χν, 20. » ΙΟΜ. χνι, 14, \Ζ.
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ηίΐΐ ]ιΐ·ηΙ:ιΐίο Ίρβη 3 ςεηίΐί ρΓοΙίΐίοηε, νοίυΐ ηιοηι- Α φοράν διαδεχόμενης, γίνεσθαι συμβαΓνει καΐ άπογί-

ΙΙΓΙΙΜΙ οΊν.δίοιιΐδ ορροδΐΐιιηι, βεοοΓηίΐιΐΓ, ι-υιη δβουιι- νεσΟαι την των Χριστιανών ελπίδα, εν ίιποφορί κει-

ιΐιιηι ρΓοηιιηΐ'ιαΙίοηεπι ΐαοείιΐΓ, ΟΙιπβΙίΛΐιοπιιη βρεα) μένην , άλλ' ουκ εν φϋσεσιν , ούτως έχούσαις , ως ή

ηιοιίο εχδίϊΙεΓε, πιοάο εχδΙίηςιΓι ηεοεβδβ εδί, φΐ;ι: των ονομάτων βούλεται σημασία.

Ιιιΐ.ι III ρπιιιιιιιΐΊ:ιΙί(ΐ!ΐι; ΟΟΙΙδίδΙαΙ, ΠΟΠ ίΐι ιι;ιΜΐϊί*, (]ΙΙ36 ΪΙ:ι δΟδβ 1ι,ι!ι.·;ιιιΙ, ιιΐ ν>ι·;ι1ιιιΙ<>|·ιιιιι βί@ηϊΠί·3ΐίθ

ΐρδ3 ρπβ 86 ΓεΓΓβ \ ίιΙι'ΙιΙΓ.

€οη(αΐαΐίο XVI. Άνατροχή Ιξ'.

Οιιοπίθϋο (μιχ ουιιίΓΟ 86 Γααυπί Ιεδίΐιιιοηίβ ρπο- Πώς προλαμβάνειν είώθασι τάς χαθ' εαυτών μαρ-

Γ68 ιΐδΐιι-ρίιβ δΟΐεηΐΠφΐί ΓΐιιΙίοΓίιηιίΐιιιιιηδδΙιιροΓειη τυρίας οϊ έκθαμβεΐν την διάνοιαν των απείρων μ&·

ίιψοβΓβ ιΐίίΐίοοπιηΐ ? Είβηίιη Αείίιΐδ, ςυ'ι ΐη βοΐα μαθηκότες ; Ό γαρ εν προφορά την έλ-ίδα κεκτημέ-

ρΓοιιυηΙίηΙίοηε, ηοη ίη Γβί νεηίαΐβ, δροηι οηιηοπι νος Άέτιος μόνος ·, χαΐ ούχ άληΟεία , ταύτην ήμΐν

έπιφημίζειν τολμηρώς προήλθεν αύτδς , Υίδν θεοΰ

χα'ι θεδν Πατέρα ψιλώ λόγψ μη αΐδεσθε\ς 6μολογή-

σαι · ημών δε μάλιστα όμολογούντων φυσικδν είναι

Πατέρα, καΙ φυσικδν είναι Υίδν, κα\ φυσικδν είναι

εΐ ηαΐυπιίεηι ΡίΓιιιηι, ει ιΐ3ΐυΓ3ΐειιι δρίηΐυιη 83η- Β αγιον Πνεϋμα. Τϊ) γαρ Τριάδι ουδέν 4λλο συγχριΟή-

(·θΙΙιΜ·:ι\ίΙ, ίδ111(1 'φδΙΙΙΙΙ ΙΙθ1)ίδ θ1>]ίθΟΓΟ Ιΐίΐΐίΐ εδί Μ'-

ΓΪΙιιβ, πιπί ϊρδβ Ι)ι·Ί Ρίΐίιιιιι Οευιιιςπβ Γ.ΙΙΓΠΙΙ δοΐα

νοεβ οοιιΠίϋΓΪ ιιιιιι ι·πιΙιιΐι·!·ίι : ηαιιι ςυοιΐ :κΙ ιιοδ

βΐΐϊηεΐ, η;ιΐιιι·:ιΙοιι ίη ρΓΪηιίδ 6δ$εΡ3(Γειη 3886ΓΪιηιΐ8,

οΐιιιη. ΝΊΙιίΙ 3υΙειη οοηΓεη·! ουιη Ίιίιπΐ:ιίι· ροΐΡδΙ :

ι.ίι ίϋφΐβ (Ίΐ|ιΜΐ|ι-1;ιιιΙί:>Ιι· ΓΟΥ6Γ3 εδί Γΐΐΐοί 110$ΙΓ%

ΓιπίΜΐιιεηΙιιηι, ηεςυβ 8θΐ3 ρΓθΐιυιιΙΪ3ΐίοηε οοηδίβΐ ;

Ι|ΙΙ.Γ ουιη ηιοίΐο $Ί(, ιιιοιίιι (1εδίιΐ3ΐ, ϊη ηίΐιίΐιιιη πκΐί-

μί!ικ· : ΙηΙΪ8 681 ·Ιι· ΡβίΓβ, Γϋκ· 30 δριπίϋ 831)0(0

ΛιΊίϊ 8εη(εηΐ'ΐ3. Ε$ι εηίιη νοπίδ ιιΐΐ(|ΐκ: Ρ^ΙΟΓ, νεηυ

Ρίΐίιΐδ, νεΓυδ δρίΓΐΙιΐδ 83ΐιοΙυδ : φΐ:ιιιΐιιιη νίκ ίηΙίπίΐ(ΐ·ί

ΊΙΙε 8νΙΙιΐ(;ίδηιοί εοδϋβιηςιιε νβηίδβίιιιοδ δυΓεΓβ οοη-

ΐι·.κ!:ιΐ. 1)6 ηυ]ιΐδηιθ(]ί ΥΟΓΟ Ιιοιηίηίοιίδ ιΐίνίηιΐδ

κεπιιο βίο ΐιιιιπϊιιιι : ϋαρίβηΐίαιη εηρίβηΐιιιη τβμτο-

1 : ίίΐ'ΐιι : Νονίΐ ΟοίΗΪηιιι ο,ΐβίαΐϊυηι·.·, Ιιοιιιίηιιηι,

ϊιιΐιιΐ· ία» ι ', βίο.

ΑΕΤ1Ι ΟΑΡυΤ XVII.

Βί ίη..('ΐιίΐιιιη ηϋιϋ :ηΙ δυϋδΐΐΐιΐίχ (Ιίςηϊΐαΐοη 3ηι-

σεται · χα\ δια τοΰτο άληθινώς όμοοΰσιόν εστί τ4

της ομολογίας ημών Ερεισμα , χα\ ου δια προφοράς

της δΓ αύτοΰ ' γίνεσΟαι κα\ μη γίνεσθαι αναιρουμέ

νης · ως ή του Άετίου περ\ Πατρδς δόξα χα'ι Υίοϋ

χαΐ αγίου Πνεύματος. "Εστί γαρ δντως Πατήρ άλη-

θινδς, κα\ Υίδς δντω; άληθινδς, χαΐ Πνεύμα άγιον

άληθινδν , κ5ν τε μύριους συλλογισμούς ματαίους

Οποσπείρτ), ως φησιν ό θείος λόγος περ'ι των τοιού

των λέγων, δτι Γη»*· σύησίΐ τω* σνητώτ αθετή

σω ' χαΐ δτι ΟΓδβ Κύριος τους Λογισμούς τώτ ά*·-

>·, δτι είσϊ μάταιοι, καΐ τα έίής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΙΖ'.

Ει μηδέν πλέον νέμει εις ύπεροχήν ουσίας το

οΟ τδν προσαγορευθέντα θεον

ρΐίιΐδ «οιιίβι Ι, (ΐυ3ΐη μππίιιιιι ; Ρίΐίιΐδ 8θΐ3 νοοβυιιΐϊ άγέννητον πρδς τδ γεννητδν , προφορδ μόνον ύπερ-

ρΐ'Χδΐ3ΐ)ΙίθΓϋδ δε ηρροί- εχόμενος 6 Υίδς , βελτίους εαυτού γνώτεται τους

ηοη ΙΙΙΙΙΙ, (|ΐη ίρδίυδ ϋουδ προσαγορεύσαντας

αρροΐΐαΐυι· εΐ Ι'.ιΐι-ι . αυτού χαΐ Πατέρα.

957 ί·'οη/«/Λΐιο Χ VII.

Οιιαπινίδ ίιιιιυιιΐ(Μ·3δ ιιοΐιϊπ Αείϊυβ ΐκιμιπϋηκ εχ-

ΐϊΐοΐ, ιιιιΙΐΜ ηοΐΐίδ ιιιΐι|ΐι:ιιιι ΓΙΙΙΙΙ ρίεΐ3ΐε Ουη}(11)ΰ1α

Γ31ΪΟ ρεΐ·8Η3(1εΓ6 ροΐεπί, ρΠ£8ΐ3ΙΐΙίθΓΟδ ίΐΐϋβ ΟδδΟ,

ςυί ;ιίι 60, φΐί εδί, υ( 68δειιΙ υΐΗίηιιοππιΙ. λ,ιιιι

ί[ΐ-.ίιΐΛ ϋοιιείίείο ϊΐΐοδ εχδΐίιίδδο ίΐΐβ ϊρ^ο ΐθδΐ:ιΐυι·.

Αϊ ςυί Μΐι|^η!:ιπ ΪΙΙίυδ ΙΙΠΙΠΙΊ ι- (!!ΐΓΊί·.Μ;ιιιιιπιιιι άί§'ΐί-

ΐηΐεηι 3δδβουΙϊ δυηΐ, ςεηίΐβιη δοϋοίοιη ιιοη 8θ1α νο-

υίδ ρΓοΙβίίοηε, Μ-Ι' νβι-υυι ε ΥΟΓΟ ^εηίΐυιιι ορρβΙΙαΓβ

ηοππιΐ; βο (|ΐιθ(Ι νι-ιχ- ϊρδυιη ίιιΙε(Ιί§υπ(, εΐ η Ρ:ι(Γ6

ΙΖ'.

ΟϋδεΊς ευσεβής λόγος συγχωρήσειε, χίν τε μύρια

δραματουργήση ήμΐν Άέτιοΐ, άμείνους είναι τους

τδ είναι παρά του δντος είληφοτας. Δι' αύτοΰ γαρ

χα\ αύτδς ομολογεί τους αυτούς γεγενησθαι. 05τβ

γαρ κατά προφοράν λόγον Γσάσι τδ γέννημα χαλεϊν,

αλλά άληΟινδν εξ αληθινού γεγεννημένον, οϊ εξ αύ

τοΰ εύεργετηθέντες χαταξιωΟήναι ΧριατιανοΊ, τψ

εϊδέναι αύτδν εν αλήθεια, κα'ι διδαχΟέντες δια Πα-

τρίς, κα\ ούχ ά-δ σαρκδς χαΐ αΐματοί. Και δια

βυιιΐ, ιιυη 3 03ΓΠΟ, νβΐ Μ'.πμιιίΐϋ· ρεΓϋοι-Ιί 3. Ουαηι Ο τοΰτο είκότως μακαριζόμενοι, ως ό μετά προσθήκης

οο Ο3υ83ΐιι Γβ1ϊο68 ΙΠΟΓΪΙΟ ρπτα'ίοβιιΐιιι·, ιιΐ ίιιίερ «·-<·-

ΐπιι-. 3ρο$(ο1υ8 ϊΐΐε, ιριϊ νΊνβηΐϊ8 3(1ιΙίΐο νοο3ΐ>υ)ο

Ι>ΙΊ 1'ΊΙιΐηιι ΪΙΙιπιι ιιμιιονίΐ '·, Ιίι1ι·ηι ρΟΓΓΟ ;ππιιι;ιΙι·ιιι

Λ; 1 1 ιιιΐ! ^ιιπΙιιΙΙΐΗ ,!φκΐ!Γ:ιιιί, ΐ|ΐιί β» (|ΐι:ιν ::ι! $ρΪΓί-

Ιυιη ρεΓίίηεηΐ Γβρυάίβΐ. Αο Ιΐοεί υηϊκοηϊΐυβ ϋεΐ Ι·'ί-

Ιίυβ, 30 δρίι·ίΐιΐ8 Ϊ13 Ιϋφ^ιαίιΐΓ : \Ί<ι1·ι αά Ραΐτοη

ηκ·ϊί>ΐ!. βί Ραΐτοη νβίίΓαιη, ΰεηηι ηιαιηι ,/ Οβαιιι

' ;πι;1..ν Ι3ηιεη 3ρρε11αΙίοηε8 Ϊ8ΐχ αΐίοηίβ,

του, ζώντοςι ϊίδν θεού αύτδν έπιγνούς, χίν τε πνευ-

ματικώς άναχρινόμενοι (91) * [δ πνεύμα ων χαΐ

Μονογενής] τδν ψυχιχδν Άέτιον μη παραδεχάμενον

τα του Πνεύματος, καν τε εΓποι · Απέρχομαι χρΑς

τύν Πατέρα μου χαΐ Πατέρα ΰ/ιών. χαΐ θεύτ

μου χαΐ Θε6ν ϋμϋη· · των αμφοτέρων τούτων ονο

μασιών πρδς τα αλλογενή ονόματα μη δυναμένων

έξισοΰσθαι, της αληθείας άε\ μενούσης, κα\ έκάίτης

' Ι ΟΟΡ, ι, 10. 'ΡβΛί. χαιιι, II. · ΜαΐΐΗ. χνι, 17.

1 Ρ. δια του. " Ι.υχ3ΐ3 ήχο 8ΐιο Ιοοο 3ΓΐιίΙι·θΓ. Υίάβ ιιοΐ38.

ίΙ)Κ1. 16 ΜΟΗΠ. χχ, 17. · Ρ. μόνον.

(91) Κ&Γ τε πνενματικ&ς άΓα»ριη5μενοι. ΟΜΟΪ

Ι .ϊιι .Μΐιι-^ί ίηοίικίί ]ιΐ8$ίιηυ8 , εβ Ιοου βυο (Ιίιιιυΐϋ

δπηΐ, εΐ ίη ΐι·ι ι κι νοι·$» :κ! Ιιιιιιο ηιοιίιιιη τοροηοικίβ,

καν τε εΓποι ό πνεύμα ων χαΐ Μονογενής.
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'ίΙΒ. III. ΤΟΜ. Ι. - ΙΙ.ΪΒΕ8 ΙΛΧΥΙ
5δ·

. ρ, Πατέρα μου, καΐ Πατέρα

υμών, χατά την σάρκα είς αυτούς πληρωτέον πώς

γαρ πατήρ σαρκδς 6 θεδς, δ σάρκα μη ενδύσαμε-

νος; »υτ£, τύτ &εόν μου, καΐ θεύν υμών, κατά

την του Υίοΰ θεότητα, και κατά την μαθητών υίο-

θεσίαν πληρωτών αλλά, θεόν μου, καΐ θκύν

υμών, δια την ήμετέραν ένανθρώπησιν μυστηριω

δώς ό άληθεύων εν άπασι τους μαβητάς ήσφαλί-

;ετο. Πατέρα δε μου, καΐ Πατέρα υμών, δια της

εμού πρδς αύτδν χατά φύσιν, καΙ εμού πρδς υμάς

επικοινωνίας, ης εγώ μεν, κατά φιλανθρωπίαν έν-

δημήσας, Ιδωκα ύμϊν τδ « γενέσθαι δια του ρ-ητοΰ ·

'ΕΒωχεν αύιοΐς έξουσίαν τέκνα θεοϋ γενέσθαι.

?11π<ΪΡ ..Χα1 αώτ4ί' π"Ρ' αύτοΓί Υ^όμενο,-, μορφήν

ρορροΐυο νοΓίΐβδ ίΡδ3 ρερηιβηεβΐ, 3β 8ίιΐ£ΐιΙαηηιι

νοειιιη ρρορρϊυδ εΐ ιιεοεδδβπϋβ οι-άΌ τεϊ ίη Γίϋο

Βεΐ νβπΐϋΐοηι οίηρβ 30 ρερδρίουο (ΙεπιοηβίΓεΙ. Νε-

φΐβ εηίιη Ιΐ33ο ίΡ83, Ραΐτε,η ηιεαιιι, εΐ Ραΐτοη να-

Χ/ΠΙ»! 1/ϊ ΐ Γ»£ί " Γ

ηυίΗμιβιη ϊηϋυίι? Νο,,υβ Ιυεε, /)«.„,„ ,ΙΙ£αιη> εί βεαηι

ναΐηιη, <1β Γϋϋ (3ίνίιιϊΐ3ΐο, νοί βίίορίΐοηβ ίΐίδοίριι-

ΙοΓϋΐη 3εοΐρΐ(·η(ίη δΐιηΐ. δεϋ ήχο νβΓΐ)α, ϋειιιη ηιεα,η,

ΒΙ 1)ειιηι νειίηιηι, οΐ) Ιιιιιηαηαιη ηοδίΓβη), (|ϋ3ΐη βιΐδ-

οερίΐ, ηΒΐυΓαπι,ηοηδϊηεηι^δΙεπονβπίβΐΐδ ΐηοιηιιϊ-

1)ϋ5 ο1)δ6Γν3ηΐΐδδΐιηυδ 3(1 (Πδοίριιΐοδ ρρίεηιιιηΐοη-

ύθ5 υδυρρβΓβ νοίυίΐ. Ραΐκη νερό ηιβκιη, εί Ι'αίιαα

ΓίίίΠίΜ (Ιΐχΐΐ, ΡΓΟΡΙΟΓ 1116311] ςυΐη ΪΙΙο 1131Ι1Γ3Β ΟΟΠ1-

1)ύΐιΐβηίΐ3ΐε Ιιίο 3Ρυ<1 τοβ (1θ{;εηδ ΡΛΠίοϊροδ υ( εβββ

ροδδειϊδ ϊηάυΐβί. 8ίε βηίηι δοπρίυιη εβί : ΰιάίι ίΐΐίί

ροΐαΐαΐεη /ί/ιο» Ωεί βεή *. Ρρορίερεβ ευιη ίΐΐο βρικί

ΐρϊοδ εχδΐδίερβί, Γορηιηιη δορνί δΐΐδΓερίΙ, ουιη ροοεη-

ΙΪΟΓΪ τεεεηδ οοηιηιυηίοιιεω βυδοίρΐοηδ, βίο υΐ ΐηΐε-

ΓΪηι νείερβ εοιίειηΐη δΐ3ΐυ ρβπηαηβεηηΐ, ηκί|υε οο::-

Γϋδϊοηεηι ιι1ΐ3ΐιι ρββδ» Γυερΐηΐ. Ιίοιιιΐιιιιηι (]ΐπρρβ Ιίΐϋ

ε]ιΐδΐηο(ϋ Ρ3Πϊοίρ3ΐίοιιβ 3(1 ίηεοΓπιρίιιηι δίαίιιιιι

(Γ3ηδΐ3ΐϊ βυηΐ, ιιοη εβάΌιη δΐιϋδΙβηΙία εοη]υηοΐϊ. Λΐ

ευηι βερνί Γυι·υΐ3ηι Ρίΐϊυδ αεοερϊδδε άίεΐΐυι· ', ϋίικί

βεοϊρϊεηάϊ νοεβϋυΐυιη ηονυιη ηϋφΐΜ , βο ι-βοοιιβ

ϊίΐϋύ εχδΐίΐίδδε (]ειηοιΐ5ΐρηΐ. Οιιοιΐ Βυίειιι βϋίΐίΐιιιη

βι»1, ουηι 958 ϊ» Γοριηα Ποί 05501 4, ιηιιίαΐίοιιοιιι

1 ηυΐΐίΐη ίιιΐυροβδδϊδδο δΐ«ιΓιΠθ3ΐ. Ουκ οιιιη ίΐ3 δεββ

Ιιιιΐιΐ'.'ΐιιΐ, 30 ουπι ρει·Γοι·ΐ3 Οβί εο^ηϊιίοιιε εοη]ιιιιεΐ3

Ιΐίεε νορίίβ, ΰοα ηιειίί, α Ωβιι» νβίΐίτ, ηβιμιε

βΰγχυσιν μεταβαινόντων, υιών μεν ανθρώπων δια

της μετβχής ε£ς άφθαρσίαν μεταβαλλομένϋΐν. άλλ'

ουκ είς όμοουσιίτητα συνενουμένων, κα>. του την

μορφήν δούλου λαβόντος, δια του μεν, λαβόντος, τδ

πρίσφατον δηλούντος, δια δε του, εν μορφΐ} θεοΰ

υπάρχοντος, είς τροπήν μη παρερχομένου. Τούτων

Ά οϋτως δντων, χαΐ εν τελεία γνώσει οϋτως παρά

τοις θεοδιδάχτοις σαφώς δμολογουμένων , ούτε τδ,

βίος μου, χαΐ θεός υμών, οΟτε, ό Πατι'ιρ μου,

χαΐ Πατ^ρ υμών, άπδ της κατά τδ εδλογον επι

κοινωνίας δια του ομωνύμου διοίσει της άκραιφνο-Ις

ουσίας, άπδ της υπεροχής της ιδίας ίδιόϊητος Πα-

τρδς πρδς Γίδν, και ΓίοΟ πρδς Πατέρα, καΐ αγίου Γ

Πνεύματος ωσαύτως.

ραΐαοι 31) ϋδ 3δ5θΓ3ηΐυρ, ςυί άίνίηΐΐυί ϊηδίΐΐυΐΐ δυηΐ, ,α·4υΒ

«Ι». Ραΐ* πα*», ει Ρη,π ΚίΙβΓ, ρ»ΓΛα} ,„,„, αο 8ίηοβι.αιη Οβί ^^^^ 3 βΟΜβη11ιηβ ηβο , :„.

(Ι.8η3 οοηιηιυηίοηε ρ,ορίερ νοοΐδ «ιΜβϋΐΐίΐι.,,, 8θρ2Γ3ρβ ροΐ«Γυηΐ, ααΐ ςι,ίϋςιΐϋΐιι (Ιο Ρπ>Ρπ6ΐ>ιΪ8

6χοειΐεηΐΐ3 ϋείρβίιοιιΐ, πυ3 Ρ3ΐερ ευιπ Ρϊΐίο Γϊΐίι

Γοηΐυρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΓ ΠΙ'.

Εί ή άγέννητος ουσία κρείττων έστ\ γενέσεως, οΓ-

χοθεν Ιχουσα τδ κρβΐττον, αυτοθυσία εστίν άγέννη

τος. Ου γαρ βουλόμενος, ότι βούλεται, γενέσεως

εστί κρείττων, άλλ' δτι πίφυκεν. Αύτδ ουν υπάρ

χουσα ουσία άγέννητος ό θεδς, ούδενΐ λόγω επιτρέ

πει χαθ' εαυτής γένεσιν έπινοήσαι, ωθούσα φέ-

ρεσθαι κατά των γεννητών πάσαν έξέτασιν χα\ :

πάντα λογισ|«!ν.

Άνατροπ!) ΠΙ.

Τοις αύτοίς ημάς σκυλμοΐς περιέβαλεν Άέτιος,

ταυτολογεϊν ημάς, ως εφην, καΐ πολλάκις παρα-

σκευά^ων δια την ίξ ύπαρχής άχρι τέλους σύτοΰ

περί των αυτών ταυτολογίαν. 00 γαρ ποτέ ή πίστις

ή πάντα πιστδν σώζουσα εκ συλλογιστικής υπόνοιας

ανθρώπων ο-υνέστηκεν. Επειδή γαρ επισφαλείς εί-

σιν αϊ των ανθρώπων διάνοιαι, καΐ ου δυνάμεναι

πρδς τδ άπειρον της του θεού ουσίας έπεκτείνεσΟαι ·

χα\ γαρ τδ πάν της σωτηρίας ημών Χρίστου ζωτι-

χδν μυστήριον Ιουδαίας μεν ι

1 1)βϋ8ΐ κοινωνούς, βαι ςυΐά δϊηιίΐε.

ΡΑΤΚΟΙ.. Γ,Β, ΧϋΙ.

* ^αη. ι, ί*.

ΑΕΤΙΙ ΟΑΡυΤ XVIII.

5ΐ Ϊ1ΐςβ1ΐίΐ3 Β1|1)5ΐ3Ι11Ϊ3 μΓΙΚΊΊΙΙίΐιΙιί ΡΓ86δΐ31, ΪΙΙΗΪ-

ΐ:»ιιι ίιι δεβε ΙιαΙ>εηδ εχεοΐΐεηΐίαπι, $υ:ιριβ ιι;ιίιπ:ι

ϊιι§ειπΐ3 βδΐ δΐιϋδΟιιΙΐα. Νεςϋεεηϊηι ουί Ιϊΐιίΐιιιιι ββί,

ρρο εο <ιιιο<] Ιί1)ί(ιιιιι εδί, ςειΐ6Γ3ΐίηηί 3ΐιΐεεεΙΙίΐ, δειΐ

Ι|ΙΙ()|1 Ϊ13 Π31ΚΓ3 εθΠΐΡ3Γ3(ΐ1δ Ι'Κΐ. ^>ΙΙ:ΙΙ'(· (ΜΙΙΙ1 Ι)|ΜΙ;ί

Ρερ δΟδβ ΐη8βηΐΐ3 δϊΐ δυ1)βΐ3ηΐί3, ΡΗΐίοηί ηιιΐΐί ρβι-

ι ιιιίηϊι, κίΐιί ιιΐ @εηεΓ3ΐίοηειη 3(Πη§βΐ, βεά ίι

ιίοικ'ΐιι υηιιιοηι εΐ Γ3ΐίοοίη3ΐίοιιεηι 3(1 τεβ

:ιιι;:ιιιιΙ;ιΙ 30 Γε]ίθίΙ.

£οη[υΐαΐίο XVIII.

Ιη εβδίίειη ηοδ ηιοΐεδίΐβδ Αείϋ ϊιηροΠυηίΐβδ ίιη-

ηιΐδΐΐ. βυί άυηι (·:κΙι·ιη δ*ρίυδ 30 ΐηίΐίο 3(1 Γιηειη

ιιβςυε ρεροΐίΐ, ο]ϋ8άοηι ηο!)ΐδ Γβείεηάί ηεεοδδϊΐβίειη

ϊηιροδυίΐ. ΕηίιιινοΓο Π(1ε8, ι]υχ €3ΐ1ιο1ίεθ8 οαιηοδ 3(1

δαίυΐεηι ρερ<Ιυοίι, ηιιιηβηοριιιη 3Γ§υπ)εηΐοραηι δΐιίιΐ-

Ιίΐ3ΐε ιιοη οοιΐδΐ3ΐ. Οιι:ιικ1οΐ]ΐιίιΙ(:ιιι 1ιι1ιιϊ(',τ, ι·ι ϊη

«ΓΓΟΓοηι ρροηβ δυηΐ Ιιοηιίηιιηι ίη^επίβ, ηεςαε οαιιι

ίιιΓιηίΙβ Οεί δυΐδΙβιιΓιβ Άάχ<\\ΐΆή ρο&δϋηΙ. Ει ΥΘΓΟ

ΐοΐυιη ίϋιΐιΐ ββΐυΐίβ ηοδίΓχ 3 Οΐιρίδίο 3άιηίηίδΐΓ3ΐαιη

πι\>ίΐΓΐίιιιιι, ι(ΐΐ(ΐι1 Ιιιιιιιίιιίΐιιΐϊ νίΐιιιιι 3ΐΙυΙϊ(,

3 Ρηΐΐϊρρ. ιι, 7. » ϋΜ. 6.

19



ΚΚ7 8. ΕΡΙΡΙΙΑΜΙ

«•βιιαιιίιιηι /Ήίί, ςηιΐιΐχΐ! ίΐαίιϊιία : ηοΐιίί ΐ'ίΓβ νοοα- Α δ& μωρία, ήμϊν δε τοϊς χΛητοΐς Ίονδαίι/ις τε χαΐ

"ΕΛΛησι Χριστός θεοΰ δύναμις, κα! θεού σο^ία.

"Οη τύ μωρύν του θεοΰ σοφώτερον των άιΌρώ-

πωΓ εστί, χαΐ τύ ασθενές τιΐι θεοΰ Ισγνρότερστ

τώτ ανθρώπων εστί · πώς ουν ούχ αν τις τδν Άέ-

τιον εν τοις Ίουδαίοις μεν δια τδ σκάνδαλον των αύ

τοΰ συλλογισμών καταστήσειεν, "Ελληνα δε δια τδ εκ

της Ιδίας έΟελοίοφίας μωρίαν ήγεΐσθαι την του

Θεοΰ άλήΟειαν ; Κα\ γαρ εΤς χα\ χρείττων πάσης

κτίσεως κα\ δημιουργίας ό κτίστης χα\ δημιουργός

των απάντων ου παρά τοΰτο, ότι έστ\ κρείττων

των ύπ' αύτοΰ γεγεννημένων, ου ποιεί χαΐ κτίζει τα

ύπ' αύτοΰ γεγονότα. Ουδέ γαρ φθονεί τη Ιδία άγα-

θότητι' οΓχοΟεν γαρ Ιχει τδ αύτοαγαΟδν, βπερ έστΛ

πάντων κρεϊττον. υδτε γαρ εΓσω παθών περιέχεται,

ρεΓΐιΐΓΐ)3ΐίοηΊουδ οΐιηοχίιΐδ 8δΙ, νείυΐ ΐηνϊ- " ή φθόνου, ή βασκανίας, ·κα\ τάδντα εξ ούκδντων έτε-

ΐία ^ι«1ιι'<^ ίί (ΐι·>ιΐίΙιιια ΟίΠί/ιΐί Οεί ΐ'ϊπΐί», οί 1>ή

ίαρίαιίία. (ίικηιιαιΐ! ιΐ'κχί κΐιιΐίαιη αϊ /.ΊΊ' »ιιρί(ηΐϊα$

€ΐΙ Ιιοιηίηίΐίΐΐί, βΐ φιαά ίηβηιιηιη <·αΐ Οεΐ (οΠίιΐί αϊ

ΙιοιιήιιίΙΐΗχ*. ^α\& ίμϊΐιιι· Αείίιιιη ιιοιι ρηιιιο 3ιιϋχϊδ

ηηηυιηεΓεί, ιμιοιΐ 8}·|Ιο{ζί$ιηί$ δΐιίδ :>Ιϋ» οΟεηδίοηϊδ

<·:ΙΙΙΜΙΙΙΙ ρπΓΐιι>;ιΓί Ιιιηι νιτο μι'ΐιΓιΙ,·ιη εδδε οεΐΐδεηΐ,

ιμιυιΐ ρι·;ι· η(ί,:ι·ΙίΐΙ:ι δΐια 83ρίεηΙί3 ιΓινίιι:ιιιι νεπίβίεαΐ

δΐιιΙΓιΐίχ εοηϋβιυηεΐ? Εΐεηίπι ιιηυίί ϋΐβ εοηιϋΐοπ

ΟΙΜ1ΠΙΙΙ1Ι, ;ϊΙφΗ! ίΐιΙίΓΐ'χ οιιιιιϊ ΓΠ·:ιΙιΐΓ:ι ορίίίείοςιιε

|ΐι·Λ:ϋΙ;>ιιΙίιΐΓ, ιιοιι ρΐ'ορίεΓε» 959 Ί"("Ι ρΓΟίΙυιΊίδ α

ϊε οιιιιι'ιΙηΐΒ βηΐεεείϋΐ, ηηη ειηΐεηι ιδία ηιοϋΙιΐΓ 3ε

ρπχ η·:α. Νβφΐβ εηΐιιι, ηιιχ ϊΙΓιιΐδ εβί 1)οηίΐ.ΐ5, ίηνΐ-

ιΐίιι ΙβιιςίΙιΐΓ, ςυαηϋοηυίϋβιη ϊρ83ΐιι ίη Μ· Ιιοιιίΐηίοιη

<:οιηρ!ι·<ιίΐιιΐ', <μι;ε Γοβ ιιηα εχίοπίβ ρι ;οΐ:ιΐ οιηηΊ1>υ$.

ίΙί;ν, ΙίνοΓΪ, (·ΐι·.

ο η'ιΐιίΐο [)(Ί·Γι:(·ίΐ. Ναιη ιμκε :ι!ι ϊρκο εοΐιϋίΐβ ϋΐιιιΐ,

ΐ|ΐι:ιιΐ|ΐκ: ίιιεοιηρ3Γ3ΐ>ίΙί εμίδ ιϋνίηί(:ιΐο Ιοη^ε ιιιΐιτίοπι

βιιιιΐ, ιιοη ίκίνΐ'ΐ'χιΐϊ ϊρβιιιιι εχεο^ίίβο ίιπ·πιιιΐ, κΐ'ϋ

:ι Ι ε]υβ ΙιοηηΓίΊΐι &ε ςίοπαιη, ιι( ιηα^ηίΠεβηι βι ιη-

νίιΙΊ;«; εχρβΓίβιη ίΐΐίυβ (ΙΐνΊηίΐαίειη ίηϋϊεεηΐ. Οιι.ι·

ΐ[πίιΙ«ιιι ίρ8»ιηεΙ ε$ΐ ϋοηΐιαβ, εΐ 8ΐι1)5ΐαηΐΐ3 , ςυχ

( ιιιιι ϋ$ Ι·Ι·|ΗΙ«, ςιιαβ β ιιίΐπίο εΓεανίΙ, $υα εοηιιιιιι-

ηϊ< ;ιΐ, <'ίΐ*<ΙίΜ>ΐφΐΐ' εΐ εβίβ νιιΐι, εΐ υη3ΐιιςιιαπΐ(]ΐιβ ΡΓΟ

ιΐ3ΐιιπε 8ΐιχ εοηϋΐΐίυιιε ΜΙΟΙΊΠΙΙ ίεηεΠείοΐ'υιη ε$$β

ρ3ΐ·ιίείρβηι. ΙΙηϋβ εΐ $Ί(1επΙ)υ8 Ιυεβπι ϊιιιρεηίΐυβ εβι,

ει εοείο ύεβεπρΓιοηίβ οηΐίηΐ&ηυε ρυ1εΙιι·ίιυ(1ίιιειη,

εΐ ΐειτοε, είβίεΐΊδςυε, ρπο εο, βε νοίιιΐι, ρηπίεπ) 3ΐΐ-

λεσιούργησεν. Ου γαρ ύπ' αύτοΰ γεγονότα, ϋπο

χότα δε την αύτοΰ άσϋγχριτι/ν θεότητα, ου καΟ' εαυτού

έπενοήθη τα ύπ' αύτοΰ χτισΟέντα, άλλ' είς δόξαν αύ

τοΰ, πρδς το δείξαι την αφθονον αυτού θεότητα ·

αΰτοαγαθότης ούσα χαΐ αύτοουβΐα επικοινωνούσα

τοις εξ αύτοΰ εξ ουκ δντων χτισθεϊσ:, το είναι αυτί

θελήσας, κα\ μετέχειν της αύτοΰ ϊκαστον των χεχτι-

σμένων κατά την άναλογίαν δωρεάς εκάστης υποθέ

σεως · φωττηρσι μεν τδ φως κεχάρισται, ούρανψ δϊ

τα χάλλη της διακοσμήσεως, γϋ τε χοΐ τοις άλλοις

χατά τδ αύτοΰ ροϋλημα μέρη αρετής έχαρίσατο,

άγγέλοις τε το δοΰναι αύτοΐς άφθαρσίαν, χα'ι άΆλαις

άγίαις δυνάμεσιν , άνΟρώπω τί τδ της εικόνος

<|ΐι«ιη νΐΠϋ4ΐβ311πΙ)υΐΙ; βι βηςεΐΐβ, βε ΓεΓι^ιιΐβ 83η- αξίωμα, και ζωής, καΐ γνώσεως, χαΐ λογικού χα-

εΐϊδ ιηεηΙΐ!)υδ ίιηιηθΓΐ3ΐίΐ3ΐβιη εοιιεεβδϊΐ ; εΐ Ιιοηιΐηβηι ρίσματος δώρον. Κα\ ουκ άπδ βουλήματος μόνον

ι!«.·ιιί<|ΐιβ ίηΐϊβΐηίδ (Ιϊ^ιπίβΐβ, νίΐβ, βείεηΐϊβ, 3ε Γβΐίο- ύπήρξεν αύτφ τούτο, ως αν είποι τις μελλητικώς, ή

ιιϊδ ρι-ορπο ιιιιιηβΓβ άοηβνϊΐ. Οιιοιΐ ςιΓιιΙβηι ΐρδυηι κατά μέλλον ·, τ) συμδουλευτικον λογισμδν, αλλά κατά

ηοη ϊΐΐϊϋδ ίη δοΐβ νο1ϋΐιΐ3ΐβ ροβΐΐϋΐη Ι'ιιϊΐ, ςιιηδί ειπι- τδ αϋτοαγαΟον. Πέφυκε γαρ αύτοαγαθδν · συμπριπόν-

είβηϋο, ει ίιι ΓυΙιίΓυιη <ΙεΙίΙ)8Γ3ηι1ο, υΐ ΐΙι>. ϋϊεβιη, τως αύτώ τα πάντα Εχων, κα\ ποιών, καΐ έργαζόμενο,-

αρυίΐ δβ ΐΓβεΐηΓεί·; δεά ΡΓΟ ΐρδβιηβΐ, ςυκ ίιι ίΐΐο βδΐ, Ιυηίΐβίε ρει-Γεείΐ : ε^υ9 Ιιοε ρΓορηιιιη 6$1,

υΐ οοη^πκ-ΐΗΟΓ βϊϋϊ εοηΐίηεβΐ, εΙΚεΪ3ΐ «ε ιηοΐίηΐιη· οιηηία.

Οιιειιιβιΐηιοάυΐίΐ ίβίΙϋΓ ςυοα (Ιΐεΐιιιιι εδί, ιιϋιιΐ ΐη- "Ωσπερο·3ντ|1 αύτοΰ άγαθότητιούχάπρέπειαν τοΰτο

«Ιΐβηιιιη 3ΐιΐ ϊ^βεεηβ 1)θηίΙ»ΐϊ 8^υ^ βδρβΓδίΙ, 5βϋ περιεποιήσατο, αλλά δόξαν,χαΛ γνώσιν επαίνου αφθο

νία; τοϊς ύπ' αύτοΰ γεγονόσιν, είς εΓδησινκα\αϊσθησιν

έλθών * · ούτω κα\ δόξα εστίν, ου προσληπτιχή της

αύτοΰ θεότητος (ου γαρ ποτέ ένδεΐται τδ θείον προσ

θήκης δόξης, αλλά αύτοδόξα, χα\ αύτοαρετή, χαΐ αύ-

ειΐδ 3ίείΙ:» (ηεεειιΐηι (Ιίνΐηιιιη ιιυηιβη βεεβδβϊοηβηι τοθαΰμα, χαΐ αύτοδμνηγορία), τδ τδν Πατέρα γεν-

υΐΐϋΐιι ΓειιιΓιιϊΐ : φπρρβ ειιιιι ίρδ»ηιεΙ βίοπβ κϊΐ, νίΓίοβ νήσαι, εί καΐ αύτδς ου γεγέννηται, Γνα έχ πηγής

!ρ$3, 3ΐ1αΐίΓ3ΐ)ϊ1ίΙ;ΐδ ίρβα, ϊρ$β |>ι·:ειΙκ·:ιΐίο); Ιιοε, ϊιι-

·|ΐι;ιιιι, ίη ίΐϋυδ §;ΙϋΠ3ΐη εειίίΐ, ςυοϋ Ι'ηΐι.τ ίρδβ ςειιερεί

Ά ιιυΐΐο {,ΊΊΐίΐιιχ, ία εχ ρεπεπηί Γοηΐβ ρερεηηϊδ ίεςυε

Ιιιιΐδ εηιαικΊ, ευηι ίρδο, εΐ εχ ίρκο ; ε Ι'οηΐε, ίηηυβιιι,

Γοιίδ εχϋϊδίεηδ, Οευβ εχ Οεο, Ιυηιεη ιΐε Ιυιηΐηε ; (|"ϊ

βίηε ιιΐΐο ΐηίΐίο βεηιρεΓ (υίΐ, ηοη δαί^εείυβ ΐειηροπ :

ϋ(1εο υΐ εΐ 1';»ΐπ:ιη Ρϋίιΐ8 ίιι .ΊΟ νεηε δίΐ εοηιρ!εχυ$,

ει ΡβίεΓ ί'ίΐίιιιη, ςυί ηεε ίΐΐο ίικϋ§ηιι$ εβί, ηεε ϊη-

(·οιιιρ:ΐΓ;ι!»Ίϋ ς^ιΐϊ εχεείίειιΐίχ «ιιικΐ(ΐιιηπ) ιΐείπιΐιίι.

δίηυίιΙεπι ηοη <:οι·ροι·ε:ι 960 Ίΐϋυιΐηιη (ΙίδίΓβοΙίο

Ιιχ'.ιιιιι ίΐΐίε Ιιαίιοί, δει! νοιΊιιιιιι δυϋδίδίεηβ, Γ)(;ιΐϋ 3

1';ιΐΓο ρη)ΐ·(·ιίι:ηκ, βρίπΐυδ α δρϊπΐυ, Οειίδ εχ Ι)εο,

ι, αε οιιιιι ρΓΧ«1ϊεαΐΐοη6 εοη]ιιιι<:ΐ3ΐιι ΐ3Γ(;ϊι

κιι:ΐ' ιιοΐίιίίΐιη ρερεπί, ιιΐιϊ 3(1 εοπιηι ηιιοβ εοηϋίϋίΐ

εοςηΐιίοηεηι βεηβιιιηςιιβ ρεΓνεηϊΐ : ϊΐ3 ει δυηιιηβ ίη

εο (Ιϊνίιιϊΐιιΐίδ (;1οπ3 εβί, ηοη ϋΐίΐ ηιιίιίειη εχΐΓΐιΐδε-

άε\ ούσης άΐδιος πηγή συνυπάρχων εξ αΟτοΰ ούσα

πηγή εκ πηγή;, κα\ θεδς εκ θεοΰ, καΐ φως ίκ φω-

ιδς, ουκ άρξάμενο; του είναι, ου χρόνψ Οποπεσών,

άλλ' άμα Πατέρα 6χων άληθινώς, κα\ άμα τδν Πα

τέρα Υίδν έχοντα άληθινώς, ουκ άποπρεποΰντα Πα-

τρ\, ου τδ άσϋγκριτον άφανίζοντα. Ου γαρ εστί σωμα

τική τις διαστολή, αλλά Λόγος ένυπόστατος, θεδς εκ

Πατρδς ων, πνεύμα έχ πνεύματος, καΐ θεδς έχ θεού,

άποκλείων πάσαν συλλογιστικήν ύπόνοιαν, είς ζωήν

ων πιστοϊς, χα\ δλοις τοϊς ύπδ του Πατρδς δι* αύτοϋ

χα\ άπ' αύτοΰ γεγονόσι, τοϊς πιστεύουσι, χαΐ γινώ-

σχουσι, κα\ μη μωρίαν ήγουμένοις θεοΰ την δύνα-

' Ι ΟΟΓ. ι, 23 δςς. * γρ. κατάμελον. ' ΐ. αύτοαγαΟός. » Γ. έλΟόν.
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μιν, και θεού την σοφίαν, την ύπερβαίνουσαν συνεξέ- Α οιηηεδ δ)11θ};ίδΐηοπιηι βΐ'βυΐίβδ εχεΙυΛειίδ, 3ε ίκίεΐϊ-

τασιν · χαΐ πάντα λογισμδν, μάλιστα φθαρτών αν- ηυδ νίΐβπι εοηοΐΠβηδ, υηίνεΓδΐδίΐυε, ςυοδ ΡβΙεΓ ρεΓ

θρώπων, ως κΛ αύτδς 'Αέτιος αχών ώμολόγησεν. ϊρδυηι, εΐ 3ΐ> ίρδο ρΓοΗυχίΙ, Πιΐε ιιίηιϊπιηι εΐ εοβηί-

Ιίοιιβ ρΓίβίΙίΐίδ, ςιπ Οεί νϊηι βε ββρίεηΐίβηι, ηυχ ίΐΜΐιιίβίιϊοηοηι οιηηειη βε Γβΐίοηβηι εοίΓυρΙίυίΚυηι

ρΓΧβεΓίίηι Ιιοωίηυηι δυρίταΐ, υι νεί ίηνίΐιΐδ ϊρδβ (ΌΐιΠίεΙυΓ Αείϊυδ, δΐυΐΐίΐίχ ηοη αβυπουιιΐ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΓ Ιθ'. ΑΕΤΙΙ ΟΑΡϋΤ XIX.

Εϊ στερήσεως εστί δηλωπχδν έπι θεού τδ άγέννη- δι ϊιι<;βηίΓι νοχ ρπνβΐίοηειη ϊη Οεο ςϊςηΊΠεΧ,

Γον, μηδέν δε εΓη τδ άγέννητον · ποίος λόγος αν ηίΐιίΐφΐβ ρ!»ηο δί( ίη^εηίιαιη, ςυχηβηι Γβΐίο 30 εο,

άφαιρήσειε του μη δντος τδ μηδέν; Είδε ον σημαίνει, ς,,οά ηοη εδί, ηίΐιίΐ ροβίίΐ 3ΐιΓεΓΓ6? δίη εχβίδίεηδ

τίς αν όρίσειε δντος θεοΰ δπερ έστ\ν αύτδς εαυτού ; ηαί(ΙρΊ3ΐη δοηβΐ, ςυίδ 3Β εο ^ιιοά εδί, ίίίρδαπι ςαο<1

«!.·ί(, Ιιοε Οϊΐ ίρδυαι, 3 δεηιεΐϊρ$ο 8ϋεεΓη3ΐ?

€οη[αΐα'.ίο XIX.

β Ι. Οπ;ι- ρΐ'ί\;ιηΐϊ;ι 3 (1ί;ι!ι;(·ΐϊχ πι»ιηίιι:ιιιΙιΐΓ , ι π ιιιι>

(Γίιιπι ιΐ()1)ίϋ »ΠΌι·ι ΛίΊίιΐδ, εΐ 3(1 Οεί δείεηΐίβιη ιιΐιρκ:

ίιιΙι·ΙΙί!·ι:ιιΙϊ;ι·. Γπιι:1ιιιη .ΊΐίιριΐΊΐι ΐΓ3ΐ)δΓβΓΓ8 ΟΟΐιβΙυΓ :

δε(Ι ίΐίικί ίη ρηιηίδ ί^ηοΓβι, ςυίοιίδ πεουδ δίςηίΐίεαη-

(Γίδ ρπν3ΐϊοηίδ νοι;;ιΙιιιΙιπιι 3 ρΗίΙοδορΙιίδ ίιηροδίΐιιιη

χίΐ. Νεςιιβ εηίηι ρι·ίν:ιΐίοπο ;ιΠΌι;ΐ;ι ρΓοηιϊδευβ ιΐίο"

οπιηί3 (1ί.'»1ιΜ:ΐΗ (ΐπιηι Γεςυΐχ ριιΐϊιιιιΙιΐΓ , ϋι;ι1 ε3 80-

Ιυιη, ηυχ ιι:.ΐιιι·;ι κπη :ιΙίφκι τε ρΓΧθ"ί(3 δυηΐ. Ηχε

εη'ιηι ευηι ηβΙυΓΧ δΐιχ εοη(Γ3ΓΪυιη ίη δίβΐυιη 3ΐϊ-

ΐ|ΐι;ιικ1ο ΓεοΊ^αηΐιΐΓ, ΐιιιη (Ιεηιυηι ρπνβΓΐ οΊευηΙυτ :

(|πυπιηι νείΌ ικιΐιιι ιιΐϊκ ϋΐ.ν ουικίίΐίυ ιηιιΐίΐπ ηοη ρο-

ΐεδ(, ;ΐι! ε3 νοχ ί$(3 ιιι.·(|ΐι;πρι;ιπ) εοηνεηίΐ. Ιΐ3 Ιβρί-

(Ιειιι ηεηιο εχευηι 3ρρε1ΐ3νεπΐ. Ηοε εηίηι νοεβίιυ-

Ιιιιη ει δοΐί ΐΓ'ιΙιιιίίιΐΓ, ΐ|πι ςυεηι 3 ιι;ιΙπι·;ι κοιίϊΐιι^

εδί νϊ(ΙειιιΙί δβηδυιη ιιπιίδο-ίι, '.ιΐί νοίυερεδ, ηοηιί-

€ ΐΗ·8, ρβευάεβ; ςυχ νίϊυ, ιμκ·ιιι Ιοϋεηΐ 3 ηαΐυτα,

δροΙΪ3ΐ>, ρπν3ΐίν3 νοεε εχεα ηοηιίη3ηΐυΓ. δίε ει

ίπιπιηιΐίχ, νοί ιυ:ιΙίΐί;ρ., νεί ϊιινϊιΐί.-ο Ικρίιίειιι ηεηιο

ι!ί<·;ιΙ εχρεΓίειη, (|ΐιοιιί;ιιιι 3(1 1ι;«ο ικιΙιιι:ι ηιίηίηιβ

ςιιχ ίι·ηειιη(1ίχ <·:ιρ:κ:κι δίπιΐ, ευηι ε3 ε;η·εΙ)ΐιιιΐ, ρΐ'ί·

ηοιι ϊΐΐΊΐι.

II. Εούεπι ηιοάο εΐ ίη ϋεο ΊκίικΙ .ιεείρίεικίιιιη

ε8(. Αίςιιε υΐ :»Ι Λεΐίιικι ηοδίΓβ εοηνβΓΟίιΐΓ οι·3ΐίο,

Ιίυεί Ιιιιικ ίιι ιιιιχίιιιη ίηΙβιτο^ΛΓΟ : Οίε, δΟ^εβ, ΑιΊί,

ιιίπιιιιικίΓΐΐ ίΐΐιιηι ευηι εχίεπίδ οπϋΐίϋυδ, ιμιί εβάειιι

901 ε δυΙ)δΐ3ηΓΐ3 ηοη δΐιηΐ, εοηιρ3Γ3ΐ·ί ριιΐβδ ροδδο,

.ίη ευηι ϋδ 3ΐιιηιιηεΓ3ΐ·ε ηοη όυυίΙεδ? δϊ ίη ίιΐίοπιιιι

ι (Γΐιπιι πιιιιΐΓπιιιΐφΐε ΓΟΙιιΙεΓίδ, ςαϊ ηοη εχ ίρ$ί(ΐδ

6υ1)δΐ3ηΙΐ3 δυηΐ, δεο* ε ηίΐιίΐο ρβΓ ευηι, ιμιϊ :ι1ι ίρ&ο-

I) ιιιεί 8ΐ:ΐ'ΐιιΐ(1ιιιη 8υ1)δΐ3ΐιΙΪ3ηι οηυδ εδί, .'ΐΐι ίΐΐο ρηο-

ι·ΐΊ·;ιΐϊ ϊΐιιιΐ; 3 ςυίΝδ δοΐιΐδ »·λίιικ·ιιιΙιιχ όχι Ρίΐίυδ,

(Ίΐιιι δρΪΓίΐιι 83ηεΙο, ςιιί εχ ίηεοιηρηπιυίΐίδ 1'ηΐιί.^,

<Η ιιηίςεηίΐϊ ε]υδ Ι'ΊΙίί δυΙ>βΐ3ΐιΐί3 ρροεεδδίΐ, ΒΪ 3(1

εχΐει·οηιηι, ίικμκιιη, εοικίίιίοηειη .·ι1ι]<·ι·οπκ, ηίΐιίΐ

Ιίάεί ρΓοΓεδδίοηε ΐιι;ι εδδε ροΐβδί ;ι1)ΜΐπΙίιικ. Οιιί

εηίηι ιιιιιι» εχ οιιιιιίΐιιιχ επί, 3 ο,ιιο κιιηΐ ε πίΐιίίο

ειιηείΐ ρτοϋυεΐ3? Ρίεπ ίΐΐυά υΐίήυβ ηοη ροΐεδί ,

ΙΗ-ΦΗ: ΐιιΐο ιιικμκιιιι Ιιοε 3δκεΓυβΓίδ. Ουβτε ευιη ϋδ

(|ΐι;>· ]ΐπιΐΊΊ·:ινίί ε η'ιΐιίΐο, δίιηϋίδεί χιμιαϋδ ε8δε ηε-

ςιιεβΐ, ΐΜΐ1ι·!ΐι (Ίΐιιι δυί (Ιίδδίιηίΐίΐηΐδ ρα(ϊ ηιιΐΐβ Γ3-

ιίιιιιι- ροΐι'.πΐ, ςιιί!)ΐΐ8 Ιιοε εοηνεηίΐ, ιι( ε ηίηϊΐο Ι3ΐη

:ι!ι ίΐΐο ίμ83 ριοΊιιι:ΐη δίηΐ, ιμι:<ιιι ςυχ ίρδίβ ϊηδίιηΐ,

(μΓιυυδ ρεΓ ρΐ'ϊνβΐϊοηειη αιχΊΐΙιιιιΐ εοηΙι·.ΐΓί;ι. Ηχο

1».

Α'. Τα χατά βτέρησιν λεγόμενα παρά τοΤς ϊξω δια-

λεχτικοΐς φέρει ήμϊν Άέτιος, ως έπ\ θεοΰ είδήσεως

χα\ ωφελείας τοΰτο διαλαμβάνων · πρότερον άγνοήσας

επί τίσι παρά τοις ϊξω τδ στερητικών λαμβάνεται.

00 γΐρ παρά πάσιν ένδέχεσθαι τδ κατά στέρησιν λέ-

γεσθαί βοϋλονται οί των διαλεκτικών λόγοι, άλλ' ως

έπ\ τοις κατά φΰσιν τι κεχτημένοις. Τούτοις γαρ έτ:\

ιάναντία ένδεχομίνοις, ίστασθαι των κατά φύσιν αύ-

τοϊς υπαρχόντων, τδ κατά στέρησιν λέγεται · έπ\ δε

των μη ενδεχομένων οΟκέτι. Οίον τδ τυφλδς επί του

λίθου οίικ αν εϊποι τις. Ό γαρ πεφυκώς όραν, εΐτα

άποβαλών τδ όραν, τυφλδς ακούει · εί μέντοιγε πε-

τϊΐνδν, ή Ανθρωπος, ή χτήνος, β τι πεφυκδς όραν,

οτε έστέρηται, τυφλδν στερητικώς λέγεται· ούτως

κα\ τδ άόργητον ουκ αν εϊποιμεν τδν λίθον, ή τδ άκα

κος, ή τδ άφθονος. 00 γαρ πέφυκεν. Επί μέντοι

άνθρωπου καΙ κτήνους του πεφυκότος όργίξεσΟαι,

ότε μη όργίζοιτο, εΓποι αν τις κατά στέρησιν · έπ\ δε

των μη ενδεχομένων ουκ αν ίτι.

ί·Ίΐιΐ|ΐ;ιι·;ιΐιικ ε$1. ΛιΙ Ιιηιιιΐιιοιιι νονό, 8°ινβ ρεεηΊειη,

ναιιΐία ΠΙιι ηοτηίηα ΐΓ3η$ΓεΓΓΪ ροΐεηιηΐ, ;ιι! Μ-ΙΟΓΛ

Β'. Οΰτω κα\ επί του θεοΰ ληπτέον, ως πρδς τδν

Άέτιον άποτεινομένου του λόγου, κα\ ερωτικώς εξ

ετάζοντος· Λέγε ήμΐν, ω Άέ-'Λ, οίδας άσύγκριτον

πρδς τους πάντας τους μη δντας εκ της αυτής οΟ-

βίας, ή κα\ αϋτδν συν τοις άπασιν άριθμεϊν τολμή-

σϊΐας; Κα\ ε'ι μεν τοις ' πάσι τούτον άριθμήσειας,

τοις μη εκ τϊ)ς ουσίας αύτοϋ οΰσιν, άλλ' εξ ουκ 6ν-

των ύπ' αύτοΰ δια του δντος εξ αύτοϋ κατ' οΰσίαν

γεγεννημένοις, παρϊξ μόνου αΟτοΰ χαΊ του Πνεύμα

τος του αγίου, του εκ της ουσίας του ασύγκριτου

Πατρδ; και του μονογενούς Τίοϋ αΰτοΰ δντος· άτοπω-

τάτη &ν εΓη σου ή ομολογία. Πώς γαρ ϊτι εΓς εκ των

πάντων, εξ οδ πάντα έζ ιύχ δντων γεγένητα·. ; Αδύ

νατον γαρ τοϋτο, καΧ οϋδ* αϋτδς τούτο λέξειαξ. Μη

ενδεχομένου δί του αύτδν είναι δμοιον ή ίσον τοϊς εξ

αυτού εξ ουκ δντων γεγονόσιν, άνένδεκτόν εστί τα

όμοια αύτδν πάσχειν τοϊς άνομοίοις αύτω, οΤς τδ είναι

αυτά εξ αυτού εξ ουκ δντων, κα\, πάντα τα εν αύ-

τοΐς, οίς συμβαίνει κατά στέρησιν είναι τδ εναντίον.

Τα μεν γαρ εστίν όρώντα ' οΟκ άφ' εαυτών · ο&τε

γαρ καΐ τδ είναι άφ' εαυτών έσχήκασιν, αλλά κατά

δοτικην χάριν του δίδωρη μενού, εν οΤς συμβαίνει τδ

1 €1θΓ. πάσαν έξέτ. « ΟΟΓ. εν τοϊ;. ' Ρ. δντα.
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οηίηι οηιιιίβ ηιΐιιϊηιρ 3 βοΐρδϊδ εχδϊδίυιιΐ, δεΊ εχ Α πάθος χα·»ά στέρησιν των έναύτοΐς ύπαρξάντων χατά

1;βηί|ΐη3 ιΐΗΐιΙϊβ ΐΗΐ·£ΪΙϊοηβ : ςιιίϋΐΐδ εΐϊαιη υΐροΐο β

ηίΐιίΐο ρι-οιίϋεΐϊδ ρ»1ΐ ηΙΐφΐΗΐ εοηΐ'ιηβ'ιΐ, ειιιη ϋδ ίρ8ΐ8

Γ6ΐ>ιΐδ ρπνβηΙιΐΓ, ςυ« » \&τζ'Αοτβ ϊΐΐο οοιηιηυηϊεΒία!

ΓιιβΓβηΙ : ςιιϊ ηβςιιβ ρϊΐΐ βΐίφΐίά ροΐεδί, εΐ α ηιιΐΐο

βΐίο ΙΐϋΙχΊ, υ ι δϊι, ηεςιιβ ρπναπ ιιΐΐο ηιοιίο ροΐεεί.

Οιΐ3ρΓθρ(βΓ οιιιιι ίβφοΓίδ ΠΗδ ηοη δ'ιΐ Ρί1Ίυ$, υΐϊ

ηεφίε Ρ»ΙβΓ, ηεφίε δρϊπΐυδ δβηείιΐδ, 30 ιΙΊνβΓίϋβ

&ΪΙ :ι!> ϊδΐίδ Ρίΐίιΐδ , φΐΐΐιυδειιηι εβύεπι αρροΐΐβΐίοηο

ηηηίηιβ εοηϋηείιΐΓ , $0(1 ΓΜΙΙΜΠΙΙΙ ηοηιεη 1ΐ3>)εΐ ι·ι

«χεβίίβηδ, υΐ ΐρβυηιιηοΐ Ιιυιηπιι αϊ) βο φΐΐ ΐρδίιιηηιεί

ρβπικίβ 1)θηιιιη β$1, ρΓοΓεοΐιηη (ΙίοαΙϋΓ, φίαυιαιη

0880 ροίεβΐ ειιηι ΪΪ8 ηυχ ορροδίίαιη εχ 3<Ινει·δθ ριϊ-

νβΐϊοηειη Ιιβοεηΐ, οοηιιηίδΙ'ιο? δυρΒί-ν.ιεβηββ ί^ίΙιΐΓ

εδί Λΐίΐίί ρπνβΐϊοηειη ηοΐιίδ ϊηνβΐιεηΐίδ θΓ3(1ο : ηβπα

την δίσιν του δεδωρημένου, του άβαθους, χα\

5κ τίνος Ιχοντος τδ είναι, ούδ£ δυναμένου στερίοχε-

σΟαι, τοις εξ ουκ ονιων ύπάρξασιν.

Ει ο!ν ούχ Γσος εκείνος 6 Υιός, ή ό Πατήρ, ή το

αγιον Πνεΰμα τούτοις, ίλλος δε έατιν 6 ΥΙος παρά

τούτους, ου τ?ί Γση ονομασία κικληακίμενος, έξαίρε-

τον δε χα\ άσϋγκριτον ίνομα ϊχων, αύτοαγαΟον άτιί)

του αύτοαγαΟοΰ οντος, τις αν ή συμπλοκή προς τδ

βτερητιχδν έχούσης άντίθετον ; Περί τε ' γαρ ό του τδ

στερητικδν είσενέγκαντος ήμΐν Άετίου λόγος, του

άγεννήτου θεού κα\ γεννητοΰ ΥΙοΰ ου κατά στέρη-

σιν την των χτισμάτων Ιχοντος τδ υπάρχον άξίωμβ,

Οευβ, βε βεηίΐιΐδ ΡίΓιυδ ηοη βχ εΓββΐ3- Β αλλά χατά τδ αυτομάτως χα\ ιδιαζόντως χαθ' εαυτό

Γυιη Γοπιηι ρνίνίΐίοηε (Ιϊςηΐΐαίειη οΙ)ΓιηεηΙ δυηιη ,

8εύ εχ οο ςυοϋ δροηΐβ δΐι», ρβουΙίβπίβΓ »ε ρβΓ δβββ

8ΐιΙΐ8ΐΛηΐϊ;«; ΜΙ;<! οΊνίηίΙαίίφΐβ οοηβΐ'υίΐ. Ιΐι ευηι

βχροΓδ !Ι·;Β (Γκ'ίΐιιν Οειίδ, ηοιι 'κ! :ι!ι ΪΓ3 Ίρδ3 ρβΙίΙιΐΓ,

Κ(·ιΙ 6λ 60 φίοιΐ ΪΓ3 ρβΓ 808ε ν;π :ι1. 5ίε ιΊκηιι πι.;ο-

ι;ίΐιι« :ιρΐΜ·1Ι:ιΐπι·, φίοιΐ εχδϊδίιιΐ 3 δείρδο, Ιίοεί «Ι>

εοιίβιη ίιΐ£θΐ)Ηο Ρίΐίυδ 8ΪΙ ιρδβ ξεηίΐιΐδ. Ιΐαφιε Γπι-

δΐι·3 εδί 3ρροδίΐ3 Ϊ113 νοεβϋυΐο ηε^αΐϊυ, ειιηι 3<1 ειιηι

ΐι·3ΐΐϋ(Ί:Γΐιιι·, ρ,ιιϊ ευιη εχΐεπ$ νεί εχ ίρδϊυβ , ςυϊ

ιηεηΐίοηβηι )ιιι]υδ Γβοΐΐ , ορίηίοηβ εοηιραΓ.·)ΐ·ΐ ηυη

ροΐεδί. Νοη οηίιιι εχίεΓα 3(1αΐ(]υ3Γί ευιη μπιίΐο ρο8-

δυηΐ, ηεε Ίιι^εηίΙιι$ 5ΐι;ιιη ι πιη εΓε3ΐϊδ ΓεΙ»ΐ8 δυΐ)-

8ΐ3ηΜ3ΐη <:ιιιιιηιιιιιΐ(·:>ΐ. 962 υ1""1·· ηοη ιιΐΐιι ρυιν

συμπρέπον τη έαυτοΰ ουσία τε και θεότητι. Ως έπ\

του άόργητος, ου δια τδ όργίζεσδαι, αλλά βιά τδ αύ-

τοαόργητον, χα\ τδ άγέννητος δια τδ αύτογέννητον ·,

χάν τε 6 Υίδς γεννητδς εΕη άπδ του άγεννήτου· της

χατά στέρησιν λέξεως ματαίως κειμένης έπ\ τω

άσυγκρίτω πρδς τους άλλους, χατά τδν νουν τούτου

του υποβάλλοντος. Ούτε γαρ τα αλλά τω γεγεννημέ

νω ίσάζεται, ούτε 6 άγέννητος τοϊς κίκτισμένοις ·Λ

όμοούσιον μεταδίοωσιν ούχ αδυνάτου του δυνατού

κατηγορουμένου, αλλά των αδυνάτων πρδς τδ δυνα-

τδν μη επεκτεινομένων, δια το έξαίρετον του ένδς

θεοϋ κα\ του εξ αύτοϋ μονογενούς ΥΙοϋ συν τψ άγίω

Πνεύματι.

ροΐοηΐϊδ ίιιιΐ!ΐ-Ί·ί11ιΐ:ιΐ(· ΓΙΟΙΊ μυΐαιιιΐυιη 6δΙ, δειΐ εο νίιίεΐϊεεί, (|ΐιυ(1 ίηι!)εείΙ1η εχιεΐ'3 3(1 ρπεροίβηίβηι ιι--

ςιιβ ρΓονεΙιϊ ΙΙΟΦΚΜΙΙΙ, οΐ) ιιηίυδ Οοί, ει 31) ίρβο ρτοεειίεηΐίδ υηίββηίΐϊ Γίΐϋ, ουηι δρϊΓΪΐα εαιιειο,

ΒΪΙΙ}{ΙΐΙ;»ΓΟΙΙ1 Ι1ΐ:«]θ!ιΙ:ΐΙι.!ΙΙΙ 3ε ρΓΧδΙ.ΊΙΙΙΐαΠ).

ΑΚΤΗ ΟΑΡυΤ XX.

€υηι ρπνβΐΐοηεβ 3ΐ)ΙαΙίοηεδ δίηι ηίΤι^ΐίοηιιηι, ηιιοά

ϊη Οβο εβί ϊηβεηΐΐυηι, νρΐ ηΙΤει·.ιϊοηΪ8 ρΓιν:ιΐίο οβί,

νεί :\ΙΙί'(·ιϊο ρΐ'ΐνιαΊοιιί εοηίΓαΓία. Ι/ίΐιιι· δι βΟβεΐίοηίδ

]ΐΓΪΥ3ΐίο ι'Νΐ, ΐ]ΐιοιηοι1υ 1(1 ιπκκΐ ηοη ίιιεδί Οεο, Ιβη-

ΐ|ΐι:»ιη ίιΐδίΐ Ιι·ΠπΓιΙιιι·? Αϊ δϊ ηΙΓεεΙΐο ΐ|ΐι:νι1:ιιη βδΐ ίη-

§6ηίΙυη), ςεηίίαιη »ιι1ΐϋΐ:πιΐί:ιιιι εχδί$ΐεΓβ αιιΐε, ηε

νείυΐ κιιΙΐΝίο-ιιϊ ηεεβδδε βδΐ, ιιΐ βΟβεΐϊοηβ ϊΐΐα 3(1 οαιη

;<(·Γ,ιΐ(1ι·ηΙ(·, ϊη^ΐΜπί» ηοιηίηεΙυΓ. δι ΥΟΓΟ ^ΓΐιΊΐ:ι Μΐΐι-

βίβηΐί» ίιίξεηίΐχ ρατίίίερδ Γιιίι, βΠϋεΐϊοηίδ ,ΪΠΙΊΙΠΙΙ

1'ηεΐη, εοηύίΐίοηεηι βηιίδίΐ ίη^εηίΐί. Οιιιικ; 8υ1>κΐ3ΐιΙΪ3

§εηίΐ3 ΓιιΐΊ'ίΐ, ΐηςειιϊΐιιιη ιιιιίπη

δι ^εηίΐ3 8θ1)θ1ε8 ΐΓ3ΐικϊΙιιιη ηιιεηιϋβηι

Γιεβΐ, ηοη ιΐπΐιίιιιιι ε»1 βΟΌεΙίοηειη ιηάίεβΓε

ίίίνι; ΐ|ΐι;ιιΙ:ιιιι β 8υ1)δΐαηΐΊα ηιυΐ3ΐίοηε (·οηΓοπιΐ3ΐ3

άίεϊΙυΓ.

ΟοΗ/Ή/αίίο XX. ]

Ι. .Ιίπιιιΐιιιΐιιηι (Ιέ Ιιοε ρΓίγ3ΐίοηίδ ηε^οΐίο, ιηιιΐι»

Γ,ιι-ιη ϋδ ΐ|'ΐί 3 τεεία Ιί.Ιο αΐίειιί δΐιηΐ, εοηδεηΐ3ΐιβ€

ίΐχίΐ Αρίίιΐδ, εο(1βπΐ(|ΐιβ ευιη ίΐΐίδ βΐυϋίο ορρυ·>ΐ)3ΐκΜ

<::ιΐΙιο1ί(:ϊ (1ο§ηΐ3ΐϊδ εΐαίιΐδ ε$(, αίΐεο ηιιίϋοιη, ηίΐιίΐ ιι(

β δπιεεΓο: Ιίιΐΐ'ΐ ρΓΧδεπρίο ρΓοηυηΐΐβΐ, ηεε ϊΐϋιΐδ

βεηΐεηΐίιε ηιεπιΐηεΓίι, (|ΐκι: ,ΉΐνυΓϋΐικ οοδ εοηίΟΓφίε-

ίιΐΓ, ςιιί βχ ϊη^εηϊο δυο ρΐεΐ'βηυε ΙηβηίΙεΓ εΟΊιΙκιηΙ,

ιιεςυε 3(1 Ιίιΐι.-ι ρπηείρίυιη αι11ιχι·εδευηι. Ουοί ηιιϊ*

' Ρ. περιττός. * Γ. αδτοαγέννι-,τον.

• ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ Κ'.

Εί αϊ στερήσεις των έξεων αυτών ε!σιν

σεις, \δ έπ\ θεοϋ άγέννητον ήτοι στέρησίς εστίν

ίξεο>ς, ή" Ιξις στερήσεως. Άλλ' εί μεν στέρησίς εστίν

εξεως, πώς αν τδ μη προσδν ως προσδν τω θεώ συν-

αριΟμηθήσεται ; εί δε έξις έστ\ τδ άγέννητον, ανάγκη

' προϋποΟέσθαι γεννητήν ούσίαν, ϊν' οΰτως, εξιν προσ-

λαβοϋσα, άγέννητος όνομάζηται. Εί δε γεννητή άγεν

νήτου ουσίας μετέσχεν, Ιξεως ύπομείνασα άποβολήν,

άγεννησίας έστέρηται. Εΐη αν ουν ουσία μεν γεννητή,

τδ δε άγέννητον έξις. Ε! δε τδ γόννημα παρόδου εστί

δηλωτικδν, δηλονότι Ιξεώς εστί σημαντικδν, αν τε

μεταπέπλασται εξ ουσίας τινδς, 4ν τε τοϋτό εστίν Ζ

λέγεται γέννημα.

δίι, δίνε Ιιοε ίρδίιιη ΓΚΙ ^εηϊο δοοοίββ, ΐ]ΐιοϋ ε$>ίβ

Ι

ΆϊΌΓροίϊή Κ'.

Α'. Ήδη μεν ουν περί στερητικής υποθέσεως

πολλά συμμαχεσάμενος ό Άέτιος τοϊς άπδ ΐής πί

στεως άλλοτρίοις, κα\ αϋτδς Εσα εκείνων κατά της

πίστεως έξωπλίσατο, ουδέν άπδ πίστεως λέγων, ουδέ

μεμνημένος του ρ"ητοϋ πρδς τους άφ' εαυτών κενολό-

γους φωνοϋντας, κα\ ου κρατοΰντας την άρ)?ήν της

πίστεως, ως πρδς αυτούς διελεγκτικώς ό λόγος φη-

σίν · £Γ.τοΓ ίγώ έ? τη έχστάσει μου · Πάς ι
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χος ψεύστηζ. Μετά χαΐ του, ΈταΛεινώθην σφόδρα. Α <1βη» ηϊδ νιτ1)ί* δοπρΙιίΓα (-οηιίοπιιΐίΐΐ : Ε$ο αίχί ίιι

Νυν Ά αύθις τοις αϋτοϊς κατατρι6<5μενος, στερήσεως,

ονομασίας τε κα\ έξεως, και συλλογισμών ανθρωπινής

σφαλερας ύπονοίας, φόρτον προβαλλόμενος, κα\ πνευ-

ματικώς άνακρινόμενοί εαυτού φείδεται ' άνακόψαι

τδ ίδιον βρμημα της εξ ανθρωπινής πανουργίας άφ'

ί)ς* ικρ\ θεού λέγειν & βούλεται. 'Λλλά κα\ ημάς,

κχίτιερ πολλά περ\ στερητικών διαλεχθέντας, αναγκά

ζει πάλιν τοΓς αύτοΓς έμμένειν, κα\ εν ταΐς πρδς αύ-

τδν άνβτροπαϊς κατατρίβεσΟαι. Και ϊ|ν μεν ικανή ή

πρδ ταύτης ανατροπή δυναμένη δια το όμ£(6ρΌπον καΐ

όμώνυμον του συλλογιστικού αυτού λόγου κατά των

αμφοτέρων φέρεσθαι. Άλλ' επειδή * μήτε ϊ'ππον σιδη-

ρόστομον άχαλίνωτον εάν, καν τε κατά βαράθρων

φέρηται, καν τε άπδ του ορμήματος ήδη άνεκροΟσθη,

ιχ(βί«ιι ιΐίι.'ο : Οιηηίι Ιιοηιο >ιιαιιίαχ '. Ιίειιι : ΙΙ/ικιϊ-

Ιίαίιΐί χηηι ηίηιίί '. ΝΠΙΗ' :ιπΙ(·ιιι !η ΐίιίιΙΐΜΐι χι'ϊ,' Υ<:Γ-

83ηδ, ρπγ;<Ιίοιιίχ :ιΙϊο<:ΙίοιιΪ5<|ΐι<; νοοιιιιι, (Ί |)ΙΙΗΙ:ΙΙΙ;Ι:

30 Ιιιΐιι ίι ;Γ ορίηίοιιίδ αΓ§αιηβηΙοηιιη οηιιβ 61 ιηοΐβ-

δΐίβηΐ ρίΜ'ίι'ΠΊΙΝ, ;ΙΓ ίφίπίΒΐίΙΟΓ <ΠϊιιιΙί(::ΐΙιι$ ρΓΟρΓΪυηΐ

ηηίπιί ιιιιρί'ίιιηι ;ι!ι Ιιπιικπια (·:ιΙΙίι1ίΙ:»[ο ρΓοίβεΙυηι

ϊπΙιϋιιΊΊ ηοη ρ;ιΐίΐπΓ, είηυβ, «Ι. ιΐι: Ι)πο ι\αχ νι-ϋΐ

εΙοηυαΙιΐΓ, 1;ι\ί* ΙιαΙ)θηί3 ρεπηίΐΐίΐ. Οιιίιι ι.·ι ηο$

ι|ΐΐιιι|ΐΐ(· ρο>1 ιηιιΐΐα Ηβ ρπνΐΙίοηίΙ)υ$ νιτίι;» Γιιο.ΐ.·»

3(1 ίιίπιι πΗπίΓΐίΐηιΙυιιι ;ιο ΐΐΓιιΐΗΐιιΙιιιιι ίιηρβίΐίΐ.

963 διιΙΙΐεβΓβ ηυίάεπι ροΙβΓ3ΐ, ηιιοιΐ ;κΙ όπια ΓΟ-

Ινίΐπΐιΐιιιη ίη ειιρβποπ οοηΓιιΙαΙίοηβ (Ιϊχίιηιι«; ηιιοιΐ

ρΓορΙορ εβηκίβτη :υ·μιιιικ·η(οπιιιι νίιη η ο, βίιηϊΐίίικίϊ-

ηι-ιιι αηιΙ)ο1)ΐΐ3 ορροηεΓκίιΐΓ. 8(·ιΙ ηιιοηϊαιη ηεςυβ

άνδρ\ κατά της πίστεως τα αύτάλέγοντι συγχω- Β εοΐ)1υη).·ΐϋί$ οπδ «ηιιιιπι ίιιΓί'οιιιιΙιιιιι η:·Ιίιιΐ|ΐκ.'π; ρ«Γ

ρεϊν, καν μη πρδς αύτδν λέγειν αύθις έροΰμεν, ότι,

Ει μεν αϊ στερήσεις έξεων είσιν αφαιρέσεις, τδ έπ\

θεοΰ άγέννητον ήτοι στέρησίς εστίν εξεως, ή έξις

στερήσεως. ΚαΙ πάλιν, ΕΙμέν στέρησίς έστινΕξεως,

πώς αν τδ μη προσδν ως προσδν τω θεφ συναριθμη-

Οήσεται;

3(ϊε(ΊίοηΪ5 ΐ|ΐι;ι·(ί:\ϋ) ρνίνβΐίο εβί , νεί

ι,.ι,,τ:.!!!) ρ3Γ(0 ί:1 φΙΟιΙ Ιΐιΐιι ίΐΐβδί Π

Β'. Καν ή τοιούτως ή τοιούτως περν θεοΰ σε δια-

νοεΐσβαι, ώ Άέτιε, χαν έξεις περν τδν θεδν τοπάζειν,

Ετται σοι μεν ή διάνοια στερισκομένη*."0σα γαρ αν

έ:τανα6ϊ} ή καρδία σου πρδς θεδν άποτίΟεσθαι, πλην

μόνου του πιστεύειν, καν ΰπερθαυμάζειν, χαν εξ όλης

διανοίας δοξάζειν, έλεγχθήση θεδν μεν μη δυνάμενος ς

συλλογίζ'εσθαι, μήτε τδν αυτού Υΐδν, μήτε τδ άγιον

αυτού Πνεύμα, ίνα μη σε ό θεδς έλέγξη, καν ψεύιτης

γένη, κατά τδ γεγραμμένον. Εν ήμϊν γαρ καν έξεις,

καν τα θελήματα, καν αϊ διάνοιαι σφαλεραί · επειδή

φύσεως έσμεν καν ουσίας τοιαύτης. Φύσις δ» λέγε

ται καν ουσία θεοΰ. Καν ου παρά τδ φύσιν καν φύ-

σιν ημάς άχούειν, χαν οϋσίαν χαΐ οϋσίαν, χρή τδν

άσύγκριτον θεδν τη ημετέρα συγκρίνειν φύσει.

Ούτως καν έπν πάσιν , οίς εάν εΕπης περν θεού ,

ώ 'Αέτιε, αΰτδ Ζλον Ι -τ ι. ν άσύμπλοκον, άσύγκριτον,

τέλειον εν έαυτω , μη έπιδεόμενόν τίνος. Αύτο-

αίσΟησις γαρ εστί καν αύτοθέλημα. Διδ άσύγκριτον

μονογενή Υΐδν άσυγκρίτως γεννήσας, ούτε της έαυ

τοΰ έστέρηται ουσίας, οΟτε της εαυτού» γεγεννημέ-

«>ν, μόνον εκ μόνου, καν τδ άγιον αυτού Πνεύμα, μη υ

δίνε ριτ ρΓ%είρίΐΪ3 1Ί·ι·:ιΐιιι·, δίνβ ι:οιιι·ίΐ:ιΐιιια

Γβδδοπΐ ; ιι<·φΐ<: βί Ιιοιιιπιί, ΐ]ΐιί οαιίί'ΐιι

3ΐ1νεΓδΐΐ8 (ίιΐΓΐπ ίιιευ1ε3ΐ, εεϋεΓΟ οροΓίεΙ, ιιΐ ηοη ει

(·ιιιιΙι;ι,ΙΊι·;ιΐιΐΓ, Ιιηιιι· ίη ιηοιίιιιη ίιίείτεο (Ιίίριιΐιιΐΐ!-

ρι·ίν3ΐίοιΐ68 φΐίύεηι αΠΌεΙίοηυηι (|ΐι;ι:(Ι;«η

δίηΐ, ίηςεηίΐυηι, ιριοιΐ 1)εο ΐι·ί1ιιιίΐιιι·, νεί

ρπν3(ίοηί ορροδίια. Ιίειη : δι ρπνβΐίο βϋεείίυηίδ εβί,

ίιΐϋίΐ, ΐΓίΙιιιίΐιιι·?

Π. Α(1 ΙΙΪΙΙΙΓ Ί^ίΐιΐΓ, νεί 3(1 ίδΐυιη ηιοϋαιη εοςΚ.ΐΓβ

ροΐβδ, Αείί, 3ϋ <1β Οεο ίΌΐι](τΐππιιιι εβρεηε ; ΐιο νερό

ηίΐιίίοιηίηιΐδ ίη ρρίνηΐίοηε πιοιι» νεΓ83οίΙιΐΓ. Εΐεηίηι

Γ|ΐιηηΐ3νί8 86 Γ.οηΐεηΐίοηβ 3ΐιίηιιι$ Ιαυβ αά Οβυπι

(Ί'ίμΜΐ, δί 8θ1.1Ι1) ΓίιΙιιΙΙΙ, (Ί «ιΙΐΙΠΪΙΙΙΪΟΙΚΊΙΙ, ι'Ι ΓΙΗΜ1ΙΙ1

; εχ Ιοίο ρεείΟΓβ ρρχίΐίεκίίοηεηι εχείρί.ΐδ, εο Ιαικίειη

'ίδ, ιιΐ .ιρρ;ιΐ'ι·:ιΐ ϋειιηι (β Γ3ΐίοοίη3ΐίοηί1)ΐΐδ 33-

Ί ιιηιιιηκ' ροΐυίδδε, ιιεε ίρδίιιβ Ρίΐίυηι, ΙΙΟ.Γ δρί-

Γίΐυιη δ3ηεΙιιηι, ηβ (ε οοιινίηεαι Οευδ, 3ε ΙΙΙΓΙΚ!:Ι-

οϋ Γεϋ3Γ§ιΐ3ΐ, πΐ δετίρΐυιη εδί. ΕΓ§;Ο η 3ΐΤεεΐίοιιβ8

ίη ιιοΙ>ί8, εΐ νοίιιηΐηΐεδ, εΐ εο^ίΐβΐίοηεδ ΐπΙ,Γί, :>', εΐ

ίη <·ι ι-υινηι ρΓοη.ΐ δΐιηΐ, φΐ3η(1οηιιίιΙβιη ι·:> ιι:ιΐιπ·,ι·

εοηιΐίΐίοηβ βιιιιηίδ. Νηΐιιπ» ΡΟΓΓΟ Οβί εΐ κιιΐ^ΐιπιΐί,ι

(ΙίβίΙΙΙΓ. ϋΐίοι] 31116111 Ι13ΐΐΙΓ3ηΐ 30 ΙΚΐΙΐΠΉΙΙΙ, βΐ δΐΐΐ)-

8ΐαηΐί3ΐη 3((|ΐιβ Νΐι1ι>ΐ;ιιιΐί;ηη 3ΐκ1ίηιιι$,, ηοη ίιίεο ίη-

<··:>Ι1ΐρ.ΙΓ:ΐΙιίΙ<ΜΙΙ ΟρΟΠεΙ ΠιΊΠΙΙ ΠΙΙΙΙ ΙΙίΙΙΙΙΓ.Ί ΠΟδΐΓ.1

οοιιΓεην. Ι·'.,ιι1ι·ιιι εΐ ιιϋίΐ|ΐιβ ι·;ιΐίο εδί, ιμιίιΐιιιιίιΐ (Ιβ

Πβο :ι!!Ίπη;ιΐΊ! νοΙιιείΊδ. Εβί ι.·ιιίιη ε}υ8ηιοιΙί, ιιΐ ·:ιιιιι

ιιυΐΐο ;ιΙίο εοιηηιίδεεΓΪ αιιΐ <·οιιιρ;ΐΓ;ιι·ί ρηδδίΐ, ρεΓ-

ίπίιπιι ίη 8636, &ε τεί ιπιΐΐίιικ ίιιιΐίςεηδ. Εδί βοίιη

ριτ 8β ιρϋ1 δοηδίΐδ 61 ρβΐ' 56 Υυ1υηΐ38. Ι,ΊιιΙΐ! ίπεοηκ

ϊχοντα πρδς τα άλλα ισότητα ή αξιώματος, ή φύσεως

ή ετέρας τινδς υποθέσεως, ούχ έαυτδ έστέρησεν, ούτε

κατά Ιξιν, οΟτε χατά ούσίαν της ασύγκριτου «ύτοΰ

θεότητος, οδτε τδ εξ αυτού, ως Ιφην, γέννημα έστέ

ρηται της του Πατρδς αξίας κα\ ίσότητος, άσύγκρι

τον δν, κα\ τδ άγιον αυτού Πνεΰμα πρδς π3ν ότιοΰν

όπερ έστ'ι Τριάς τελεία, τέλειος ό Πατήρ, τέλειος ό

Τίοί, τέλειον τδ άγιον Πνεύμα, ου συναλοιφή τις ού

σα, ουδέ πρδς έαυτήν διαφυρομένη, ουδέ τι εν έαυτί)

Εχουσα Οτ»6ε6ηκδς, ίνα μη τδ διακρινόμενον άφανίξτ)

τδ βανγκριτον, κα\ τδ ήλλοιωμένον στέρησιν του εί-

νιι έργάσηται, ϊξει μόνον λεγόμενον, χα\ ουκ άλη-

' Ρ. ου φεί?. > Γ. άφείς. ' ΰοτ. έπε\ δει.

1 ,Ι.ι,Ι. 10.

ρηι·3ΐ)ϋβιη υηίειιηιςυβ Ι ϋιιιπι δίηβ ιιΙ1;ι εοηιρ3Γ3ΐίοηβ

^ίςηειιβ, ηβο δΐιΙ)ϊ(3ηΐί.ι ίρββ χιι.ι ρΓΐΥ3ΐαδ ε$1, ηεο

ίΐΐβ, φΐβιη εχ 8686 βοΐυιη εχ δοΐο ^βηαίΐ, ηεςυβ 8ρί-

τίΐιΐδ 8:ιηε1ιΐδ. Πιιί 3ΐη1>ο ηπΐΐιιιιι ΙΊΙΙΙΙ εχΐβπδ η·Ι)ΐΐ5

ιΐι Ίΐίί;ιΓι·ί ιι;ιΙιιι·;ι:, νεί »Ηει·ίυ8 Γ6Ϊ ;ι·ι|ΐι;«ΙίΙ;ιΙοηι 1)3*

1>εηΙ. Νοςαβ νεΓο δειιιβίίρβυηι ρτίνβνίΐ, δίνβ 3θβ·

ϋΐίπηβηι, δίνβ ίιι<·ιιηιρ:ΐΓ.ι1ιΊΙίϋ ίρδίυδ (1ίνίηίΐ3ΐί& κιιΐϊτ

$ΐ3ΐιΐίαιη δρβείβδ ; ηβο ίΐΐίυβ , πΐί ιΐίχί , δυ!χ>1εδ

.ΓΐιΊ ιιπ δρίβικίβτβ ε$1 βί κ·)|ΐι;ι1ίΙ;»Ιυ ρΓΪΥ3ΐ3 : φι.;:

ρβπηιΐβ 3ε δρίΓΐΙϋδ 83ΐιεΐιιβ ευιη ηυΐΐο 3ΐίο πι εοηι-

ρηΓαΐίοηβηι (Ιεϋιιεί 964 ("Ί'^ΐ · <ΐ'ΐ!«! ''*'

ρβΓίβοΙιΐδ, ίηηικιη), ?3ΐβΓ,

γρ.
περικίκομμένη. · Οεβδί το. · Ρίβΐ. οι.ν, 11.
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Ιίιΐδ, ροΓίοεΙιΐδ δρϊηΐυβ δ.ιηείιΐδ. Οικε φπιΐιτη Τπ- Α θεία· ή ως ψιλώ λόγω δνομαίόμενον εν παρόβω, χα'ι

Λί Ίιι δβ ιιυιι ΟοηΓίίβίο ίΐΙίΐ|π:ι 691, ηιιΐ ίη 36 ίρδ3

]ι<!ΐΊιιι·|>;ιΙίοηι;ηι ιι1Ι:ιιιι Ιΐ3ΐ)θΙ, αυΐ φΐϊιίριιιηι, φιοιΐ

ϊιιΙ>:ι·ίοι·ίί> εοηΰίΐίοηίδ «ΐΐ, ηβ $ϊ (ΙίϋπϊΠΜΐιΐΓ ίΐΐίφιίιΐ,

' πΐ6θιηρ3Γ3ΐ>ί1β ϊρδίιιη Ιο11:ιΙ β ηιΐ'ιΐίο; :ιπΙ $ί (]ΐι!(1

εοηιιηυΐαΐυιη Γιιοπΐ, β88β <1ο,ιπι;ιΐ ρπναΐίοηβ βιιΐιΐη-

ιιιιιι, ;κ· βοΙ.Ί Ι>:ιΙιίΐικΙϊηι\ ηοη εχ ινί νβπίαΐβ ; :ηιΐ

ΤΟΙ'β ΐοιιιικ 8)1, ι>Ι)ίΙι·ΐ'ι|ΐΐι! ιιοιιιΐιιηΐιπιι ; 30 (1βηίι|υβ

μη θν, ως ή ση πάντως περινβεΐται διάνοια,

νώσαι πειρωμένη του τη"ς πίστεως λόγου, ότι Πι-

στ&ύκιγ δει τύ^ προσερχόμενων θκφ, δτι ΐστι,

χαΐ τοις έκζητονσιν αντύγ μισθαΛοδότης γίγβτβί'

δττερ εν Πατρί μόνω ου δύναται τελειωθήνα». Ό γαρ

μη ίχων τδν Υίδν ουδέ τδν Πατέρα Ιχει· χαΧ ο τον

Υίδν λέγων ου δύναται εκτδς Πνεύματος αγίου.

ιιιΐΜ|ΐι:ιιιι βχδίοΐ, ιριοιΐ ρπινη ΓιΙΓι ορϊηίοηβ οοηΓιη^ίβ, οχ ςιΐ3 ΒεπρΙυΓΧ Ιι:ιικ: δβηίβηι'ιαιη Λ ίκΐβϊ ρΓοΓβ*.

ί,'ιοηβ Θχε1υιΐ6ΐ·6, οΐ :ι1ι]ιιιΙιί·ί«π> ΰοηίβηιΐίβ : ϋτεάβτε οροτίίΐ ακίάιηΐίτη αά Οαιτη; ηαοηΐαιη αϊ, βΐ ηαα-

τοιήίικχ ϊριυηι τιηιιιηιταΐοτ 6»1 ι : Ιιοο ;ιιικ·ηι βοΐο ϊη ΡαΐΓβ ϊη(β1Γι§ί ηοη ροίεβί. Νβιη ηυΐ Ρίΐίυηι ηοιι

1ι:ι1κ.·ι. Ρ.ιΐι·ι: ιμϋ)!|ΐιο ι-ιΐ'ί'ΐχ' ηεεεΒΒβ 631, 6( ί]πϊ Ι'ΊΓιηιιι ηοιιιίπαΐ, δίηε δρΐπΐυ βηηείο

ΟΙΗΐ.

III. Εδί εηίπ) τβ ΐρ83 Ρ;ιΐοι· νεπίδ Οειίδ, υΐ Ιβδίο-

ΙΙΙΓ Ρίΐϊιιβ, ςυϊ ηονϊΐ ΡηΐΓβπι ; βΐ νβΓβ Ιιιχ 681 Ρί-

ϋιΐδ, ςιιϊ οο£ηο36ίΐιιι·, β]υ3(1εηΐ({υβ ΐΐΉίπιιοιιίο ϋβο1;ι-

ΓβΙιΐΓ ; βΐ δρίπΐιΐδ νεπΐ3ΐΐ8 681 8ρίπΙυδ, ηιιΐ ηοη

31)611118 681, 5βϋ 3 ΡίΐΓβ ρΓθΓΐΟΪ86)ΙυΓ ·, βΐ Ά Ρ·ίΙίθ

:κ·(·Ίρίι *. Αίφΐβ Ιΐίβε οιηηία ΐυηηι ΗΙαιη 3Γ§ιιηιοηΙο-

Πΐηΐ Γ;ι1)ΐιί:ιιιι 6ΪΓΟΙΙΠΊΜΓΪ1>υηΙ. Νβηυβ ίιΐ ΙΐθΠ3ΐίθΙ16

ιιΐΐ» ρ6ΓΓΐ66Γ6 ροΐ6δ, υΐ Αιϊδίοΐβΐίδ ρΓίεοορίοι-ίδ Ιυί

«ΓΐΜΊριιΙί 6336 νβΐίιηυβ ; 3ΐι( ρίδεβίοΓυιη, ψιί Οεΐ

δρϊπΐυ ο<ΛΙιΐ3ΐι·3ΐί Βίπιΐ, ι1ικ·ΐΓΐη.·ιιιι Γιϊΐίπφίοπ;, ϊΐΐίΐ-

ΐι·Γ:ιΐοπι:ιι φΐίιίοιη εΐ πκΐίιιιιι, 8ε(1 νβπΐΗΐίδ ιιΐΐιϋο-

Γ'. "Εστί γζρ ως αληθώς ό Πατήρ άληθινδς θεδς»

ώ; μαρτυρεί ό Υ'ιδς, ό είδώς τδν Πατέρα· χα\ άληθι-

νον φως ό Υ'ιδς, 6 γινωσχόμενος ύπδ του Πατρδς, καΐ

μαρτυρούμενος · και Πνεύμα αληθείας τδ Πνεύμα, το

ουκ άλλότριον δν, άλλ' άπδ Πατρδς έκπορευόμενον,

χα\ του Υίού λάμβαναν. Ταύτα δε αφαιρείται κασάν

σου των λόγων, Άέτιε, συλλογιστικήν μυθολογίαν.

ΚαΧ ούχ ενδέχεται ημάς προτρίψασθαι μαθητάς γε

νέσθαι Αριστοτέλους του σου έπιστάτο\)| χα'ι έάσαι

τδν των εν Πνεϋματι θεοΰ πεφωτισμένων αλιέων

αγραμμάτων δντων κατά τδν λόγον, καΐ ιδιωτών, χη-

5 ρΓ*6θηϋΐιι : ςυο ιιιιιιιοΐΐ Βεϊ νΐτΐϋΐβ 36 1>εηβ- ρύχων δ* δντων της αληθείας εν δυνάμει θεού, §

Γιείο ρβΓίιιηί-Γι βιιηΐ. Νοη βηίιιι ίη δνΐΐο^ίδίηϊβ

1ιΐ:·η! 1-,νι· Π'μιιΐϋΐι 606)6816 ρΟδίΙΙΙΠ) 681 , ηβφΐβ ϊη

ηιτοςαηΐί ί»Ι1.Ίΐο<ιυβ Μ:ΓΙΙΙΙΙΙΚ·, 56(1 ίη νϊτΐυΐβ 36 νβ-

Ι·ίΐ3ΐΟ *. Νθ8 3111611) 331Ϊ8 8υρβΓ(}ϋ6 1ΐ3€ΐβηϋ8 ΙΙΙ3Β)

κατηξίωνται. Ου γαρ εν λόγω συλλογιστικοί ή βασι

λεία των ουρανών, κα\ εν λόγω κομκχστικω, άλλ' εν

δυνάμει και αλήθεια. Κα\ γαρ άρκετώς είχάσαμεν»

εξ αρχής του λόγου σου του περί στερήσεως Ιξεων

ί!|;ιιΐ! (Ιο ρπναΐ'ιοηε αΟΰεΐίοηιιιη 36 ροδίΐίοηυιΐ) (Ιίί- Ο κα\ θέσεων χα\ γεννητήν ούσίαν και άγέννητον ού-

σίαν προσλαμβάνουσαν, καΧ μη προσλαμβάνουσαν,

κα\ μεθ' εξεως Ιξεως άπομένβυσαν άποβολήν , χαΐ

περί ουσίας καταπλεκομένης γεννητής, εξεως δί

άγεννήτου · καΐ γέννημα λεγύμενον εν παρόδφ, ση

μαινόμενου δε εν εξει μόνη, χα\ ϊξεως δηλωτικών

μεταπλαζομένου εξ ουσίας τινδς, καν τε λεγομένου

γεννήματος, ως Εφης. Αυτά γαρ περί των αυτών τδ

διανόημα σου λαλεί, μηδέν παραιτούν * κατά των αυ

τών φέρεσθαι φθεγγόμενον.

ίηςεηίο ρΓοροηϊδ , ςιιθ(1 ηα,ίοιη ϊικΊΐΙο.'ίΓο $*ρϊιΐ5

3ΙΙ(1ίνί|Ι11Ι3. Τιιιιι ρίίΐίιι.ιΐιΐ ΠΙ3Ι11 II

Ι:ΙΜΙΙ|ΙΙΙ· 8ΐιΙΐ3ΐ3ΐιΙίαιη βδοί^οειιίεηι κίΐιί, νεί ηοη 33θί-

;ιΓιΐ|ΐιίι1, εΐ ιηκι ΓΙΙΙΙΙ αΙΤεοΙίοηβ Ιιυ]υ3 φΐο-

ρ:ιΓιεηΐ6ΐιι. Νεοηοη ει (1ε δΐι1)3ΐ3ηΙΪ3

{,'ΐ;ιΐ!ΐ3 Νΐιιιιιΐ ϊιιιρ1ί(::ι|.ι, εΐ Ίιι-ηιίΐί 3θ601ϊοηε. Τιιιιι

<!'· δυϋοΐΰ μνιι'ιΐ.ι, ςιι% ρετ φΐβιικίβηι νι-ΐιιΐΐ ΙΓ3Η3-

ΐΐιιιιι οχρΓ6383, βί^ΐΗΓιοαίίοηβηι ηϊΐιϊίοιηίηυδ ρι·ιηι:ι·

ικ'ΐιΓίΝ ίΐΙίΐΜ'Γιοιιίϋ ΙκιΙκΊ , ι·1 εχ ηΛΙιιΐ'ίι ΐ]ΐι:φϊ;ηι)

Γοηιιηιιίαΐϊοηοιη ίιιιΙϊ«·ίΐΐ, ουιη ι·ι?.ηΐΐ:ί βοΐιοΐεδ αρρεί-

Ι.ιΐιΐΓ. ΕΓ^Ο ϋδΐίειη ιΐβ τεϋυβ β3ι1βπ) 8%ρϊαδ Ιιιο εχ

η'ιΐιϋ νατίιΐΓ.

965 ΑΕΤΙΙ €ΑΡϋΤ XXI.

δί Ιηιη ίπ^ΐΊΗίπιη, (ρκιιη ςεηίΐιιηι ;)ΠΊ;οΓκι 5ΪΙ,

£υ1ΐ3ΐ3ΐιΐίχ ι|ΐιϊιΙι;ιιι ;ιΙί(·(·Ιίηπι1»ιΐΛ ρΓίΟΓβδ, :ιΙ1Ί.'(·Ιίο- '

Π63 ρΟΓΓΟ Ιΐΐί ΙΙ31ΗΓ3 ρΟδΙΰΠΟΓβΒ, 316 ϋκιΐι'111 .'ΙΜίι', -

ροιίι'ΐιιΐκ: δυηΐ. ΠποιΙ δί ίιιμοιιΊΐιιπι ξβηίΐ) 031)33 631,

(·ίΐ|ΐκ: ΐ'οιιίοιΐ ιιί ενδίδίίΐΐ ; ςβηίΐιιπι νβΓΟ <:;ιη-

831» ίρ.-ί.ιιιι 8ΐιΙ)3ΐ3ηΐ'κυ ΜΙ;\ ηοΐίοηβ οοιηρίεϋίειιβ ,

ί,ιιΙΐΗίαιιΓι.Ίΐιι ί|ΐκ;πιι, ιιηη :ι|)(.'ΐ·1ί(ΐικ;ιιι εχρΓίιηίΙ, «ιιιιι

ϊη(;εηίΐ3 η3ΐιΐΓ3 ηΊΙΓιΙ ίρδα δεευηι ΊικΊιιιΙιιΐ ; ηοηηβ

81ΐ1)3ΐ3ηΐί3 ροΐϊϋδ (]Ι1.Ι11Ι 30661ΪΟ φΚι'.ιΙηπΐ (1β1)6ΐ

6Όη/°υ(αΐίο ΛΑ/.

Ι. Οβ ;ιΠοι·ΙιοηΊΙιιΐ8 ο.ιιιιι (1β (1'ινίιΐΛ ικΚ.ιΐΓ.ι, ροΓ -

Ίηιΐι- 36 (1β ίηΓβποΓ'ώιΐδ Οβο ι1Ϊ3ραΐ3ΐ, ϊΐεπιιιι :Ι;;Ι·ΙΌ

Αβΐίυ3, ιιΐ 3ηϊη»ίθ'ϊβΓΐβΓβ ροΐοκίίβ, νοΓίΐ3ΐίδ

οιηηε3. Ιη ιμιο ιιοηηαΐΐα ρ>·ίοΓ3 Γ,ιηΐ, 3ΐί:ι

1 Η(·1)Γ. χι, 6. * ^υ;ιη. χνι, 26.

τ&.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΧ ΑΕΤ10Γ ΚΑ'.

Εί τδ άγέννητον έξις , χα\ τδ γεννητδν Ιξις , αϊ

1 μεν ου αίαι των ϊξεων πρώται , αϊ δε έξεις των ου

σιών, εϊ χα'ι δεύτεραι, άλλ' ουν γε προτιμότεραι. Εϊ

δε ϊδ άγέννητον του γεννητοΰ αίτιον εστί , του είναι

σημαινόμενου, γέννημα συνεισφέρον τη" έαυτοΰ ου

σία τδν αίτιον , ουσίας εστί δηλωτιχδν τδ γέννημα,

άλλ' ούχ εξεως, της άγεννήτου φύσεως ουδέν έαυττ)

συνεισαγούσης · τώς ουκ αν εϊη ουσία, άλλ' ίξις,

κα'ι ή άγέννητος φύσις ;

'Α.ν·ατροΧΐι ΚΑ'.

Α'. "Εξεων διαληπτικδν λόγον έιΛ θεοΰ τε κα\

μετά θεδν κατασκευάξειν πάλιν ήμϊν πειράται Άέ-

τιος , ως οράτε , φίλοι της αληθείας. Καΐ τα μεν

πρώτα τίθησι, τα δε δεύτερα. Επί· βεώ £ί λαμβάνειν

, Ιο. *1 ΟΟΓ. ιν, 20. * Ρ. ήκούσαμίν. ' Γ. πέρα
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τρωτά ή* δεύτερα ούτε θέμις λέγειν. "Αμα γ*ρ εν Λ ροδίβποπ». Αίφΐί ρπθΓ3 υΙΙ» ΜΙ Οεο, νοί ροκίβ*

ΓίοΓα οοηδίίΐιιείΌ ηε δειτυυηβ ι|ΐιίι1εηι Ιίοεί. Εΐ-

(Ίΐίιιι δίιηιιΐ ϊη 1><·υ ίηδίιηΐ μηίνεΓδβ, ΙΜΤ βοεεβ-

δ'ιοηοιη .·ιΠΐ|ΐι;ιιιι ιΙοδίιΐΓΐ-.ιΐ. ΟυοοίΓοα ουιη ςοηίΐηιη^

,ΗΐιΙιιιΙ,-ιιι ιΐίΐ'ίιιιιΐϊ., ιιϋιΐΐ οιηηίιιο Ιβηιροΐ'αΓ'ιυηι ρίεΐ3$

ηιΐίΐιϊΐΐίΐ. Ν:ιιιι ίιι 53ηε1ΐ$$ΐπΐ3 Τι·ίιιϊΐ:ι1ι·, Ιιοο. 6ΐΙ

ΙΊ'ίΐ Ι':ιΐπ?, Ρίΐίο εΐ δρΐπία &3ηεΐο, ςιιϊ ε$1 Οευβ

εχίϊ$ΐ6ΐΐ8 , ΡηΐβΓ εχβίβίβηδ νοοίΐυι·, ηεοιιοη εΐ εχ-

βίβίεηβ ΡίΓιιΐί ευπι εχίϊδίεηΐβ οοηιραΓηΐιΐδ, αϊ) εο-

ΐ|πι· ι·ίι ι·:ι ίηϊιίυιη ιιΐΐηιιι Ιεπιριΐδηιιε (;εηίΙυδ, ίιι εχ

ϊ'υ δεηρίιΐΓΧ Ιοεϊδ ίηΐεΐΐϊςϊιηυδ : Αραά ΐί βιί (οη*

ΐ'ίίιί' ·. Ηειη : ϊη Ιιιηιίηε Ιηο ΐίιΙιΊήιηιι* Ιιΐιιιαι'; εΐ :

0«ί αϊ ίη «ίη« Ραΐτί$ ". Ιΐεηι : 1η ρηηάρίο ίταΐ

\'ιΊΊηιιιι, εί \'κτΙ>Ηηι εταΐ αριιά Οβηηι, 61 Οαα ιταΐ

'. δϊπιΊΙίΙεΓ εΐ άβ δρΊήΙιι 8»ηεΙο : 5ρϊπΊΐί«

θεώ τα πάντα πρόσεστι , καΧ προσθήκης ου δέεται.

Διδ καΧ τδ γέννημα οΟχ άπδ χρόνου νοεϊσθαι ευσε

βής χωρεί λίγος, θεώ γαρ ΠατρΧ , καΧ Υίώ , χΛ

άγίω Πνεύματι , τουτίττι τϊ) Τριάδι τη ουση όπερ ό

ων θεδς , καλείται Πατήρ ό ων , καΧ Υίδς ό ων πρδς

"τδν δντα ων, γεγεννημένος άνάρχως καΧ άχρόνως ·

ως τδ , Παρά σοΙ 3[ΐ\γι\ ζωής ' κα\ τδ, Έ^ τφ ρωτΐ

σον οψόμεθα φως · χαι τδ, Ό ων ε!ς τ&γ χόΛχοτ

τον Πατρός · και τδ, ΕΥ άρχ,ή ην ό Λόγος, χαί ό

Λόγος »}ν προς τοτ βίιΐν, χαί θεός ην ό Λόγος ·

καΧ περ\ του αγίου Πνεύματος ωσαύτως· Τύ Πνεύμα

μου έρέστηκετ εν μέσφ ύμ£>Γ. ΚαΧ δρας , 8τι ου

δέν πρόσφατον εν τη" Τριάδι; Λιδ οδτε έξις πρδ ίίξεως,

ούτε ίξις πρδ ουσίας. "Εξιν δε ου κατά τάς σφαλεράς

λεγομένας ϊξεις , τροπήν έχουσας εν έκάστω των Β "«««« «οη»ί»Ιί< ίιι ηΐΐά'ιο ναίτί ". Υϊάεδ ςιιηηι ηίΐ.ΐΐ

ίη ΤΓΪηίΐ3ΐβ δίΐ Γε€6ΐΐδ? ϋηίΐβ ηεο δυΒ3ΐηηΐί» .ιΓΓβ-

εΐίοηβιη, ηβε 8ΐι1ΐΝΐ:ιιιΓι;ιηι βηΐεεειίίΐ βίΓβοιίο. ^x-

ΐεΓυηι 3£ΓεοΓιοιιβηι ευηι ϋίοίηΐϋδ, ηοη Πυχβδ ΠΙηβ,

εΐ Ο3(1ιιο38 ίηίοΙΓι^ίπιιΐδ, φίκ ίη ιιη»(}υ»(ΐιιβ εβηιηι

Γβηιπι, ςιΐ33 βιΐνειιΐίιίίδ Γείηΐϊ ηΙΓιοίιιηΐιιι· , τ'ίΓεβ

8ΐι:ΐ8 30 ιηιιΐ3ΐίυιιεδ εχβΓοεβηΐ; ιιίοιιηηοβ ηοδ α ίο

εοίΐυΐί 3θβεΓιοηί8 νοεβ^υΐιιιιι ^^ ύίνίηβ ΐΓίηδΓοΓΪ-

πιυβ. Νίΐιϊΐ εδί ί^ίΐϋΓ ίη Οοο νεί βηιεοείίβηβ, νβΐ

ρθδΐ8ΠΙΙ£ ; 8β(1 83 (1ΐΙΙΐΙ»\3ΐ ΪΙΙϋΙΙΙΐΙ, φΙίΟ

ΊΙΓπΐϋ 3(1 Ιβϋάεηι ρπΕ(ΙίΓ,3ΐίοηοιη(|ΐιβ οοη-

Νίιηίπιηι' ιιηί 30 ίιίηβΐιΙηΓί ϋίνΐιιίΐΒΐί, ιιιι»

3, ει δίη(5ΐιΐ3Πδ Ιιοηορ βΙΐΓ'ώιιεηϋυβ εδί, "/ Λο-

ηοτβηΐ ΡίΙΐΗΐη, $καΙ ΙιοηοταηΙ Ρβΐι-βιβ ' ; αϊ αϊ ηβ

οοηΐιιιιιεϋοδυπι ιμπιΐώιιη ιη δρίΓΪΙυπι ];.(;ί:ιιιΙ;

' 966 Ίηΐεπηίηαΐϊοηβηι ΊΙΙαιη νοπίί, (}α3 ίδΐίϋδίηοιίί

βοε'.υβ, ιιΐί ρ»Γ ευ, ηεο ίη ρι·»!δειιΐί δδεευΐο, ηεο ίη

ΜΙΙΓΟ (·οη(Ιοη»η(1αηι β(ΓιοίΐιΐΓ ". ΟαβΓβ ηίΐι'ιΐ ΐη

°ΤΓΪηίΐ3ΐε εθβΐΐ3Γβ <Γινει·5ΐιηι , ηεηαβ δβίνβ ρίοΐβιο

βεηΓίΓΡ, ηιιΐ ορίιι»π Γιοεί. \8Γϋΐη <?1 ίη Ρβιτο Ρβ-

Ηυηε ίη

τάς θετικάς ϊξεις εχόντων · εί κα\ εξιν περί θεού

λέγειν αναγκάσεις ημάς, ώ'Αέτιε, και οϋτε τι εν

θεψ προτιμότερον , ούτε μεταγενέστερον , άλλ' όσα

πρέπει τω άξιώματι πρδς δοξολογίαν , τη" μεν μι3

βεότητι κα\ μία δοξολογία, χαι μία τιμή, Ίνα τιμώσι

τύτ Πό>·, ιϊιι'.τί·.·;· τιμύοΊ τύ*· Πατέ(α· χαΐ ίνα μη

βλασφημώσι τδ Πνεύμα δια τδν της απειλής λόγον,

τδν μη την άμαρτίαν αΰτοΐς συγχωροϋντα ώδε, χαί

εν τψ μέλλοντι αίώνι · ως πρεπόντως [εστίν] ουδέν

διηλλαγμένως έστ\ περ\ την Τριάδα νοεΐν, ή1 εύσεβεΐν,

ή1 δοξάζειν. Εν Πατρί δε τδ Πατήρ , εν ΥΕώ δε τδ

Υίΐς, εν άγίω Πνεύματι τδ ' οϋτως λέγειν, και ού

τως εν άληθείφ δοξάζει , όπερ πρεπόντως τ^ μι$

Τριάδι προσκυνητώς τδ σέβας νέμειν, ή αληθινή πΐ-

στις, κα\ τδ αξίωμα γινώσκειν. Κα\ οΰτε τδ άγέν-

νητον του γεννητοΰ δέεται , είς τδ συνεισφέρεσθαι

έαυτώ τη ουσία , ίνα αΓτιον ουσίας αύτφ γένηται

διιλωτικδν τδ γέννημα · οΟτε έξις της άγεννήτου φύ

σεως ή ουσία του γεγεννημένου εστίν, ή λέγεται.

ΐΓβπι, 81 ιη Ρίΐίο Ρίΐίαιη, βΐ ΐη δρίπίο δβηίΐο δρίιίΐυιη δβηοΐυιη η^ηβδΟΟΓε ηοδ οροΠεΙ.

ιηοιίιιιη ρΓοΓιΐοπ, εΐ ίΐ3 βχ τεί νεπίίΐε )ο(1ί€3Γθ ηεεοδδβ εδί ; ρι·ο εο αο οοηδβηίβηειιηι εδί, υηί Τπηί-

Ι3ΐί 3(1οι·αΙΐοηίδ ρΓ^ηοΓβ ουΚηπι, εΐ ίΐΐίυδ πιφδίβίεηι βδηοδοενβ. Ιΐαηυε ηεο ΐηεεηίΐυιη οριιβ 1ΐ3ΐ»;1

ηοπυε εβηίΓι δΐιθ»ΐ3ηΐΊ» ΊηβειιίΙίΒ ηβΙυΓΜ θδΐ, βιιΐ (ΙίείΐαΓ »0βεΓιο.

Β· Ούδ-νδς γαρ ή Τριάς δεΐται , ο·1τε προσθήχην II. Ο.ιίρρο Τπίηίΐηδ Γβί ηιιΐΐΐιιι ίη^εΐ, ηβο πΐ-

τινδς λαμβάνει Ούτε γαρ επειδή αυτή ή Τριάς ην 1ί«8 »εεβδδίοηβιη ροδίαΐηΐ. υ.™ εη.ιη Τπη.ΐ38 31>

άε\ , χαί ουδέν ίν των κεχτ-.σμένων , παρά τούτο «Ιβπηο ίαεπί, ου·η ρϊΙΓιΙ «Ηιυο ΟΓΟίΙληιιη τεπ,ιη

άποχληρώσεως ένεκεν, ή προσληπτιχής τίνος όνο- „ εχδίδίεΓεί , ηοη ίΛοίΓοο Ιαπιβη. «αο νβΐϋΐ βΟΓίίΐο

μασίας ή προθήκης τψ άξιώματι έαυτψ έπενόη- >ΪΙ>Ι «ΓιςαΜ οεάεΓεΙ, αυΐ ηον« ^'^^^'ζ

σεν ό Πατήρ , δι' οί * μεν κτίσας οϋρανδν κα\ γήν, ηίδ, ν<·1 3(1 αι^ηιΐβίειη δΐιβιη

χβ\ πάντα ορατά τε χαί αόρατα, χαί τφ Πνεύματι «ΟΓεΙ. Γ8Γϋΐη οιηηίαηι ΡΓθθΓε3ΐίοηβιη ιη ιηιιηυιη

αυτού έστερέωσε πάσαν την δύναμιν αυτών των ύπ'

αυτού κεκτισμένων, ίνα εκ του κεκτίσθαι τοι χεχη-

σμένα , χαΧ δημιουργηθήναι τα γεγονότα έπισυν-

εισφορά γένηται τω χτίστη άχούοντι , χα\ δημιουρ

γώ ΠατρΧ προσληπτιχώς ' νοηθείη τω Υίώ, δι' οδ

κα\ άφ' ου τα χεκτισμένα γεγένηται , ή τω άγίιο

Πνεύματι, εν φ τα έστβρεωμένα έστερέωται. ΚαΧ

γαρ ου τραπεΧς άπδ εξεως είς εξιν θεδς, χαΧ τϊ) φύ

σει χαΧ τ^\ ουσία άλλοιωθεΧς , ως κατ' Εννοιαν και

τεΓυπι οαιηϊοηι ρΓθθΓε3ΐϊοηειη ιη βηιιηυιη

ίηϋιιχίΐ Ρ»Ιΐ!Γ : »(1εο «ι οοβίϋηι , ΐεΓΓβηκιυβ , εΐ

Λ8ρεοΐ3ΐ)ϋί3 οπιηίβ, εβ(ΐυβ ηυκ νίβιιιη ίιιβίυηΐ, ρεΓ

Ρίΐίιιηι €Γ83Γε», οιηηί3<ιυβ ςυ* οοη<1ί(ΐ8Γ3ΐ δρϊΓίΐ"

δΐιο οοΓΓθ4)θΓ3Γβΐ, ηυο εχ Ϊ1ΐ3 εοη«1ίΐητιιηι τει-υη»

ΟΓΟίΐίοηε, ορεΓΗηΐ(|υβ ΓΒΟΓΪοβΙίοηβ βΐίηιιίιΐ ίη ΡΛ-

Ιιίδ ιιΐί1ίΐ3ΐβηι Γβιΐυηύβτβΐ, ςιιί ΟΓ8310Γ βΐ 3Γΐί(βχ

ηοηιίηβκίαΓ ; «βΐ βεοεδβίβδε ίηΐβΙΙίβεΓεΙϋΓ 3(1 Ρί-

Ιίϋΐη ; ρεΓ ςυεηι, εΐ » ςιιο οΓεβίκ Γββ

δυιιΐ; νεί <ΐρηΊ<ιιιβ 3(1 δρΪΓίΐιιηι δίηοίαιη, <\η\

Πνεύμα λέγειν, · Γ. υιού.
ϋ. * ίυαιι. ν, 25. 1β Μαΐΐΐι. χπ, 52.

ΟβείίΓοτίο ή. » Ρ*3ΐ. χιχν, 10. · ίϋΐϋ, ' ^ο^^ι. ι, 18. ' Μι. Ι.



Γ»ί)9 δ. ΚΡΗΊΙΛΜΙ ΟβΟ

ϋΐ3 εοηΠπηιβνίΐ. Νοη βηϊηι αϊ) ηΐϊοοίίοηο «1ίι|ΐΐ3 Α μετάβολον ' εϊργάαατο τα εΐργαίμένα. Είχε γαρ εν

οοηνεΓβΐΐδ ίιι «Ιίβραηι Οειιβ, εΐ ηαΙιΐΓβ, $ιιΙ)ϋΐαιΚία-

(]αο ηιυΐ,ιΐιΐδ νείυΐ εοςίΐ3ουη(1ιΐ8 , ηιιΐ αιΐ βΐίβιη

ΜΜΐΚ·ιι|ί;ΐ!ΐι ΐΓίκΙιιιΊιΐΝ, ι|ΐι;ι· ηΐοΐίΐΐΐδ <·Μ <·Ι1' π; :

ςυϊρρβ ςιπ ϊη βεδβ Γ:ιΙ>π<·:ιικΙϊ νϊιη Ιιβίηιεπί ΜΜΙΙ-

ρορ, εηιηφίε ροΓΓοοίηπι, ηεε ιιΐΐίδ £ΐοπ% ϊηεΓεηιεη-

Γίδ ;ιΐ'-ριι.!;ηπ. Οιιοεϊρεπ ςιιεηΐ3<]ηιθ(1ιιιη, πιπί <3ε

ΓεΙ)ΐι» 3™ϊιηιΐ8, Ι3ΐε (]υί<1ϋ3ΐη (1β Οεο βιΐδρί-

φΐβδ'ι <Γι\ίιι;<· ε$$επΙίχ (ςίοπχφΐε ιη;ι-

;ιΐ!ι·, ΊΪΙΠΙΪΝ ϋϊ^ηίΐ3ΐίί(|ΐιε βίΐ,φΐ* 3ΐίι]ΐ:ί<1

ρχΐι-ίηδεαίδ νίηι1ίε3Γ8 δϊΐη ρηδδϊΐ : Κα εΐ ΓεΓ«Ι1εη-

(Ιυ8 ι·ι·ίι Αείίιΐδ, ηιιί ΓαΙίοαπαΓιοηίΙιιΐδ 8υί$ (Ιίνίηαιη

ιρΓεπεηΰεΐ'ε ουρΐεη$, ϊιι§εηίΓι , βεηί-

' |)Γθρποΐ3ΐί1)ΐι$ :ι!ιιιΐίΐιιι· 63 (Ιίδρυΐβΐϊοηε, φΐηπι

«Ιο ηίΐεείϊοηε , εΐ κιιΐΐδίαηΐ'ιη ηοϋϊβ <>1>ι πκΐίι : ειιηι

ϋΐιιιί ίη εηιιΓε$8θ 8ί(, οτεηίαβ τε$ οηιηεβ εβδι: Γβ·

ν. ·;·:«; ηεηιιο ΐαιτιεη οΐ) υΐΐιιηι εοπίΓηοάυπι ;ιιιί ϊη·

ιτειηεηΐυηι 967 ϋίοπίε 3 ϋεο, ςιιί ηυ!ΐ3 Γβ οραβ

Ιϋΐΐιι-ι, ΐΛΐ·ο.·ίΐ:ιΐ;ΐΜ Γιιίϋβε ; ηοη $εειι$ 3ΐΐ|υε ίη ιιηϊεο

Πει Γίΐίο, ε]υ8(]ΐιε ββηείο δρίΓίΐα ηβΓοβ εβί οιιιη

ι ΐΛ.:;:!πιιιι ΐ'ίτιπιι εοικίϊΐίοηε ίΐΐοβ 3ϋ;π(]ΐΐ3Γε. Οίεϊ

βηίιιι ϊίΐϋϋ ηυΐΐο ιιιοιίο ρυΐι-.βΐ. Αϊ νεΓΟ ΓαΐΐοηϊΐΗΐδ,

>.\Γΐιιμί -ιιιί-(|Μΐ: $αί8 ηοβ 3§§ι·6(1ί1ιΐΓ Λεΐίυβ, άε ιοε-

1ε$ΙίΙ)1Ι8 Γι·!ϋΐκ £3Π·ϊεΐι8, «Ι ;!ΐιιί:ΐ(·1ι'|· 3(1 51ΐρεΓΙΟΓ3

ι 3ΐηιιε ;ι!> ίΐ)ΓεήθΓϋ>υ$ εΓε3ΐυΓϊ$ ρβΐίΐί$

ηοβ ορρυ^η3Π8, εαπι Ι3ΐιιεη $υΪ5 ίΐΐί»

(Ιίβρυΐαΐίοιιίβ 3Γ^ιιΐϋ3 ηίΐιίΐ οιηιιίηο ρΓοηιονεβί. Ηο-

έαυτώ τδ αεί δημιουργιχδν κα\ τίλειον, και μηδε-

μιάς έπιδεόμενον προσλήψεως δόξης. Καΐ ώσπερ έτ-Λ

των κτισμάτων ου δει διανοούμενόν τίνα πϊρ'ι θεοΰ

προσληπτικής Ιξεως , καΐ αξίας είναι τδ αξίωμα

της ουσίας , καΐ δόξης θεοΰ · οϋτως άνακρουσθήϊεται

Άέτιος , βουλόμενος θεδν συλλογίζεσθαι χατά τδ

άγέννητον, καΐ γεννητδν, κατά τδν Εξεως χαΐ ουσίας

αύτοϋ έπιφερόμενον ήμϊν λόγον. Όμολογουμένων

πάντων των χεχτισμένων είναι αληθώς · καΐ οδχ

Ενεκεν προσλήψεως δόξης θεώ τω άνενδεεΐ έπινοη-

θέν-ων · ώσπερ χαΐ επί του Μονογενούς χαΐ επί του

αγίου αύτοϋ Πνεύματος ου τδ Γσον ϊιιτι λέγειν των

κτιστών · άνένδεκτον γαρ τούτο λέγειν. Άλλ' έικιδη

συλλογισμούς ηχεί φέρων ήμϊν Άέτιος μεταριιο-

Β λίκ-ών , χα\ πρδς τα άνω τολμηρώς άποτεινόμενος,

άπδ δε των κάτω άντισυλλογιζίμένος χτισμάτων,

καΐ αύτδς μηδέν ευρισκόμενος κατά τδν συλλογιστι-

κδν αύτοϋ λόγον. "Η τε γαρ σοφία ανθρώπων παρέρ

χεται , ή τε συλλογιστική λέξις ανθρώπων θάπτετίι.

ΈξεΛεύσεται γαρ το Πνεύμα αυτόν , χαΐ ίΛ«-

στρέφει, είς ΤΟΓ γοϋγ αύτοϋ. Τα γαρ συλλογιστικά

τάντα των ανθρώπων παρέρχεται , χαΐ οΐ άνθρωποι

μετά χαΐ της συλλογιστικής. Άετίου , χα\ χατά πί

στεως τεχνικής έπιτηδεύσεως. Μένει δε ή ύπ' αΰτοϋ

συλλογιστική * πίστις , χα\ έλπίς, χαΐ αγάπη , κβτά

τδ γεγραμμένον.

ιηϊιιυιη αιιϊρρε 83ρίεηΐϊ3 ρΓίΒίεηΐ : Ιιυηΐ3η3 Γ3ΐίοο!η3ηιΙΐ γι» οε

Κι, ϊη<{ΐιϊΙ, ίρίήΐΆί 6/«8, «ι τίνίΠίίητ ίη ριιΙιίΘηηι ,-,κ/ιικ '. δ)ΊΙθ{Ϊ5ΐηοηιιη, ΐηςοαιη, βοιιηηΊηβ οιηηί»

Ιιυιΐίίηιιιη ίη^εηϋβ εχεο§ίΐ3ΐ3 ρΓχίεΓευηΐ, Ιιοιηίηεβηιιε ραπίερ, ευηι ίΐΐιι Αειϋ Γ3ΐϊοείη3ΐίοηβ, εΐ 30Ί:-

εΐαίο εοηΐΓ3 Γκίειη εαΐΐϊϋίΐβΐίβ 3ΓΐϊΟείο. Μαηεΐ βιιΐΐ'ΐη εα, ςιιαηι 8}11ο^Ϊ8ΐηΪ8 &υίδ είρευπινεπίΓε ο»·

Γ, Πιίεβ, βρεβ εΐ ο1ΐ3Γίΐ3$, υΐΐ βοΓίρΐυιη ββΐ*.

ΛΕΤΙΙ ΟΑΡϋΤ XXII. Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΚΒ'.

ο 1ι»1>ε3ΐιΙ,

(Ιίεεηιΐυιη

81 8ΐιΙ>8ΐ3ηΐΐ3 οηιηϊδ 'πίβοιιίι» βίΐ, ευ)ΐΐδηιο(1ϊ ε»>ΐ

ιιιηιιϊροίειιικ ΙΜ, (|ΐιίι1 3ΐιίηεΙ ϋβηε φαΐιίεπι ραβ-

δίοιιίΐιιΐδ ουηοχίΒΐη, ϊΐΐαηι νεΓΟ βχρεΗΡ.ιη βδδενίί-

Γ3Γ6? Οιιοιΐ δι 3ΐΐΓί1)υΓιοηε <|ΐι:ιι1;ιιιι ίηςεηίΐίε ηβ-

ΙΙΙΓ:Ι: , :ιΙΐι·ι·:ι φΐοηΐίΐίΐΐα, φΐ3ΐίΐ3ΐε, 3ΐφΐε οηιηϊ

ρΓΟΓΒΐΐί ηιηηεΐ ιηυΐηΐΐοηε δΐιρεί'ίυι·; :ιίΐι·ι:> βΙΓεείίο-

ιιίΙιΐΗ οΙιιπίΝκι, ΐ]π;ι· Ιηηιεη ϊρ$3, ιιΐ ϊηιηιυ(3ΐ)ίΙϊ

6ϋΙ>8ΐ3ηΐίχ εοηιΐίιϊοηβ β'ιΐ, 1)εηεΠείο

ι-ίιΐδ 8ΪΙ ηύερο. δι Ιπτ, ίηφΐ3ΐη. ίΐ3

:ιιιΙ ι·;ΐϋΐι , 3ε ΓοΠίΐίΙΟ ιιΐ εοηΐίξϊδδί

ε$ΐ; ;ιιιΐ ίΐΐιΐιΐ εοιίδεςαειίδ 651, αϊ ει εη ηιιχ β^ίι, ϊηςεηίΐ»,

803ΐυΓ.

€οηΙ'ΐίΐαΐϊο XXII.

]. Νεφίε δΐ)1)δΙηηΐίαΐΗ οηιηϋΐη ιι::;<Ίΐιΐ.ϋΐι εδδε

ιΐίείηιυδ ; ηεε οηιηειη 3 ϋεο ^εηίίαπι , φΐοηί.ιιη ιρΓι

Ι''Ί1ίιιιιι ΜΙΙΙΙΙΙ βεηιιΚ, εΐ α 86 ίρβο δρ'ιπίιιιη 83η-

Γΐιιιη πιΓικϋ, ίΐΐιιηι, Ίηςιοηι, δρίπΐυιη, φΐϊ εοΓυιη

ιριιΐ' ϊΊΙίί δΐιηΐ, |ΐ;ιιΐί<·('ρ>ί Γιιίΐ, ηοη οηιηεβ, 88(1

ΙΙΙΙΙΙΙΓΙ (1ιιηΐ»χ.ιΙ §;εηιιίι : υιιάε εΐ ιιηί^εηίΙυ$ εδί; εΐ

ιιηππι ειηϊδϊ» 3 88 ΐρίο; υηιΐε δρίΐ'Ίΐιΐδ δαηείιΐδ.

ΡεΓ ΙΙΙΗΙΙΜ ρηιτο ι·π·:ινίι, εΐ ΐη ιιηο εοηΩπηβνίΙ

οιιιη6$, ςιιοπιιη :ι!ϋ §οιιεΓ3ΐΐ(]Ί νίηι Ιιιιΐιοπΐ, ει ρο$1

(ΐΓΠίκιηι (·π·:ιΓΐ(ΐιιι·πι (Ιείηεερδ |;<ΜΙΙΊ·;ΙΙΙ|ΙΙΓ ; ιιΐίί $10

ο·ε;ιΐί 8<ιηΙ, ιιΐ ηεηιιβ βίςηαηΐ, ηεφιε

ΕΙ πάσα ουσία εστίν άγέννητος , οία ή θεοΰ παν-

τοκράτορος , πώς αν την μεν παθητήν έρεί τις , την

δ^ απαθή ; Εί δε φύσεως άποκληρώσει. άγεννήτου , ή

μεν διαμένει ποσότητος καΐ ποιότητος , χαΐ , απλώς

ειπείν , πάσης .μεταβολής άμείνων , ή δε παθών

υπεύθυνος εστί, συγχωρηθεϊσα δια τδ ' άπαράλλα-

κτον είς ούσίαν Ιχειν, τφ αΰτομάτω έπιτρέψαιτδν

φιλοΰντα χατά τα προειρημένα· ή τιό γ' ούν άκίλου-

θβν, την μεν ποιούσαν άγέννητον ειπείν, γεννητήν

δε την μεταβαλλομένην.

εΐ ηυχ ηιυΐ3ΐϊοηεηΊ ρβΐϊΐυτ, ςεηίΐ3 εεπ-

Άναιροαίι ΚΒ'.

Α'. Ου πασαν ούσίαν είναι λέγομεν άγέννητον,

ούδ£ πασαν εκ θεού γεννητήν · ότι ό γεννήσας τδν

εξ αυτού γεγεννημένον, χαΐ άποστείλας εξ αΰτοϋ τδ

άγιον Πνεύμα αυτού, Πνεύμα των Τίοΰ μετέχον, ου

πάντας έγέννησεν, άλλ' ϊνα' διδ Μονογενής ·'και 5ν

Ιξ αυτού άπέστειλεν · διδ άγιον Πνεΰμα. "Εκτισε Λ

δια του ένδς , χαΐ έστερέωσεν εν τω ένΐ τους πάν

τας · τους μεν γεννώντας , χαίί μετά χτίσιν γεγεννη-

μένους , τους δΐ χτίϊθέντας, μήτε γεννώντας, μήτε

γεγεννη μένους. Πολΰ δϊ άφέστηχεν ή άχτιστος της

Τριάδος ουσία των άπδ της Τριάδος κτισθέντων , χαΐ

1 Ρβίΐ. ίΧίν, 4. « Ι €ΟΓ. ιιιι, 13. 3 Γ. μ;τ»6ολήν. » Ρ. συλλ:λογισμίνη. ' Ρ. δεϊτί.
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ούιχ άπδ της Τρ-.άδος γεννηθέντων. Διδ ?χει ή Τρι»ς Α ΥεπίΜΐ ΐηοΓθ3ΐ3 ΐπιιίΐ:ιΐ'ιχ 968 δϋΐΐδΐ.ιιιΐΐβ Ιοιίβο

τδ απαθές χαΐ άπα ράλλακτον, τάδε πάντα τα μετά 3ΐ> Ιιίδ οιιιιιίΐρΐι* βίκ&ΐ, ςυ* :ιΙ>

την Τριάδα πάθει υποκείμενα · εϊ μη τι αν δωροΐτο

6 απαθής τδ απαθές δια της αφθαρσίας , οΤς βούλε-

ται χατά δωρεάν χαρίσασθαι άφθόνως. Ουκ εχουσι

δε τδ αφθαρτον εξ ασωμάτου φύσεως , άλλ' εξ αφθο

νίας του αγαθού καΧ απαθούς θεού. Κα\ γαρ ούτε το

παθείν τδν Μονογενή εν σαρχΐ πάθος περιποιείται τ|)

αϋτοΰ θεότητι, χαίτοι γε εξ αληθινής ομολογίας πι-

οτευόμενον άπδ της αληθινής πίστεως , ότι πέπονθεν

ό απαθής θεός ων Λόγος. "Εμεινε δε εν άπαθεία ό

αύτδς μη τραπείς την φύσιν, μήτε ήλλοιωμένος.

Διδ σοφία ων , χα\ θεδς απαθής ων , χα\ είδώς , ότι

δίά πάθους σώζει τους τα πάθη Εχοντας του θανά

του, ου πρέσδυν άπέστειλεν, ούχ άγγελον, οδτε Εστίν __

ως τους πρδ αύτοΰ προφήτας· άλλ' αύτδς Κύριος ° [)βΐ ΥεΓΐ)ΐιηι, ςυοϋ ρρρ 8086 ραΐί ηίΐιίΐ ροίεβΐ, ηϊ-

ν / 0:, χα\ τδ παΟητδν λαβών εν έαυτώ άληθινώς πε-

τονβε , της θεότητος αύτοΰ απαθούς μενοΰσης. Ου

γαρ ή Ενσαρχος παρουσία ήμβλυνε την δύναμιν της

αύτοΰ θεότητος. Εύρίσχεται γαρ εν τι) αύτοΰ θεό

τητι τα του θεού ενεργών, χαΐ μη άπδ σαρκδς απο

κλειόμενος , άνέμω μεν επίτιμων, χαΐ χλύδωνι , χα\

θαλασσή , Αάζαρον δε αύθεντί^ι Ιδία χαλών , χαΧ

Αλλα μυρία , χα\ έπέχεινα τούτων ποιών · δς χα\

συνεχώρει μεν τα χατά τδ εΟλογον ττ σαρχ\, ως κν.;

διαβόλω πειράζειν , χα\ άνθρώποις παίειν , κ;. ι τοις

συλλαμβάνουσι τδ άλίσχειν * ίνα εν τω παθητφ ό

απαθής πάθη , απαθής μένων εν τη ιδία Οεότητι ων,

ούχ αλλότριος του απαθούς θεού , εκουσίως δε ποιών

αϊ) Ιιΐβ οιιιιιίΐιιι* βΐιεδί, ΐ|ΐι;ι· :ι!» Ι|ΙΜΙ Τπιιίΐϋΐι;

ι·ι·(·;ιΙ:ι Ηΐιιΐ, ιιηιι (!ι'ηί!:\. ΙϋεΟ Τπηί(3ΐίδ ϋΐιιιΐ ρπι-

1>< ίΐΙΙΙΙ 6$1, III ΙΚ.'φΙΡ· ρ3ΐϊ φΐίι1ι|ρ.|.·||||, ΙΜ'φΗ! ΓΟΙΙΙ

ιιιιιΐιιπ ροδ&ίΐ1 : 03Η6Γ3 υιηηία, ιιΐιί α Τιίηίΐιιΐο «Ιίκ-

ΐ'οΜΤίΝ, ραΐί βΙίςυϊά ροδδΐιηΐ; ηϊβΐ Γοπβ βχροτβ

ϋΐβ :>(ΓΐΊ ιίίΐιιΐϋ οηιηίδ βίιιιίΐεηι ιρΐι:ηΐιΙ;πιι βίαΐυιη ροι·

ΐηοοΓΠίρΐίοηειη, ςυίΐιιΐδ ΠΙιιιιτίι, βίη^ιιίαπ ηιιο-

•τΙ.Ίηι 1)βιιβΓιεϊο Ι:ιι·μο ΙκΊΜ^ιι^ιρκ; οοηοεβββΓΪΙ. Οιιειη

ΐ|ΐιί(1ι·ιιι ίηεοιτιιρίίοηίς Εΐαίιιηι ποη βχ ίηεΩΓμοΓβα

;ι!ί.·|ΐι;ι Π31ΙΙΓ3, 66(1 61 Ιιιιιιί, 61 3ΐΓεΠίθηί$ οιηιιί»

ι·\|ΐ·.·!·ΐί- |1ι·ί Ι.ιι ;.·ϋ;ι!.· ΠΙΠΝ. ΐ('ΐιι ιιΐιιΐ'. Οιιοιΐ :ιιιΙι·ιιι

ιιπίου$ Οβ'ι ΡίΓιιι$ ϊη εαπιε $11 ρϋ$5υ$, ηιιΐΐιιιη ι$ΙιιιΙ

ίη ίρ$ίιι$ (Ιί\ ιιιί::ι!ί·ιιι ρ3$$Ίοηειτι (ΓαηβΓυικΙΐΙ. Οιιιιπ-

ηιι,ιηι ίΐίπιΐ Γβεΐη Π(|ρ8, 30 8ΪιΐΓεΓ3 ρι-οίοδ^Ίο

ΙιίΙοπΓιηιΐ8 Ρδδβ ρα88υιη. Ι(Ιϋΐη ροΓΓΟ 63(1εηι

Ρ .ιίιτ;ιΙί ηίΐι'ιΐ ΐη εοη(ΙϊΙϊοηβ ρΰπιιαηδίι, ηεε ϊιι ».>-

Ιυπί 811.1 ιιιιιΙ:ιΙίιιη'ΐΛ ;ιΙί([:ιΊΊ 3Ηΐ (ϋν6Γ8ΪΙΠΐΪ8 εχρΟΓ-

1(15 681. Οπ:ιιπϋΐΜ·ιΜη ΪΙΙβ (Πΐί 83ρΊϋη1ί3 , 30 ΟβΙΙβ

ΟΓ:ΙΙ ρ3$$ΊοηΪ8 οπιηί$ εχρεΓ8, <·ΐ!ΐΐ! ρβΐίεηϋο βοίτεί

86608 ΙιΙχ·ΐ';ι!ιιι πιιι ε8$ε, ΐ]ΐιϊ ηιοΓίειη ρ3ΐίϋΙ)3ΐιΙιΐΓ,

ηοη ΐ!·.;ιΐπ:ιι υΐΐιιιη, ηοη αηςεΐιιιη ηιϊ$11, ηοη ρΓϋ-

ρ!ιεΐ38 (Ι(·ιιίι|ΐΐι·, (Ίΐ],,>ΐΐκκΓι βϋνεηΐυιιι βυυιη 3ΐιΐβ-

εϋίδΐ'ΡπηΙ, 8ε(1 ίρ$ειηεΙ Οοηιίιιιΐδ νεηίΐ, :ιΐ' ρεΓρο«-

δίοηεπι Ίΐ3 ϊιι βο ίρ$ο, νεΓεηιιε $ιΐί>ΐΐηυίΙ, υΐ ίηιεηιη

εχρεΓδ ρ388ΐοηΐ8 άϊνίηίοβ ίρ83 ρεπηβηεΓεί. Ου]ιιβ

(]υίϋεηι νϊιη αο ροΐεηΓΐ3ΐη ηίΐιίΐ ίικ·;ιπι:ιΐίο ΐρβ»

ιΐίιι.ίηΐ!!!. "νιιιι ι·ιΐ!ΐι.!«·!ιι ΐ!ΐ ιΓινίιιίίπΙι· ϊΐπ, ΐ)ΐι:ι: 1>ι ι

τα πάντα χατά τδ ίχπληχτον αύΐού μυστήριον · ως ., ρΓορπβ βυηΐ, ρΓΧ8ΐ3η(βηι δϋηβ υΐΐο €3Γηίδ ίηιρειίϊ-

χα\ ό Πατήρ θεδς' συν αύτώ τω ΜονογενεΙ, χαι τφ πιεπίο οεπΓιπιυδ : νβΐϋΐ ειιηι νβηίοβ, ιη;ιι·ι·, 61 Ου-

Πνεΰματι αυτού τφ άγίφ, Τριάς ούσα άε\ τελεία, χα\ οΐϋδ ϊηοΓβρβΙ * ; ουηι Ι^αζηπιιη ρι·υρΓΐ3 αυοίορίΐαΐβ

απαθής, μία θεότης περιέχει τα πάντα , εΓς θεδς, βνοε»1 * ; βΐ ϊιιΠιιΐΙ» ;>1ι:ι ρΓθ(1\8Ίθ83 30 δΐιιροιιιία

μία χυριότης του αύτοΰ θεού περιέχοντος τα 8λα. ηιοΙϊΙαΓ. Ο,ιοηςιιβπι ίηΐεήπι (]υί(ΙηιΓιι1 6Γ31 οοηβεη-

ΐ.ιηευιη οοΓροη Ιη1)υβ1)3(. Νβηι εΐ (Ηββοΐο ΙοηΟΓβ ρεηιιίδίι*, ει Ιιοίηίηϋύυδ οχιΙβΓΟ, ε( Ιιίδ, ηιιί εοιη-

ρΓβΗβη(1ε1)3ηΙ ο,ιρεΓε, υΐ ϊη ρ3ΐϊΙ)ϋί ηβίοτη ρηβδίοηϊδ βχρεΓδ ρβΙβΡβΙϋΓ, εΐ ϊηΐεπιη ϊη δΐιβ <1ϊνίιΓι[»Ιβ

ρ3δδίοιιΐ8 βιρ«Γ8 πΐ3ηβΓ6(, ηοη :ιϋι·ιιιΐίί 3 ρ3$$Ίοηΐδ βχρεΠβ Οεο, βειΐ οπιηϊβ δίη<;ιι1ηπ (ΐποϋβιη εΐ βιΐ-

ιιιίι ,(Ι·ιΙϊ ϋΐν-Λ. ·πι> βυαρίβ νοίυηΐβΐβ δυδοίρΐβηδ. (ίιιεπιβάηιοϋιιιη εΐ ΡαΙβΓ Πειίδ οιιιη Γιιί(·Γΐιίΐο ϊρδο,

30 δρίπΐη δβηείο : φΐ,ο ηυϊ<Ιβιη ρεπίβεΐβ, <·ι ρβδδϊοηϊδ βχρβΓδ Τπηίΐ33, υηβ^υε ιΙίνίηίΐ3δ ιπιίνείδΐ

Γ·.·ί!-.ρίι·Γ!ίΐΜΓ. Οευδ υηιιβ, 30 ^οιηϊηβΐιΐδ υηιΐδ οοηΐϊηεηΐΐδ οηιηΐ3 Οεϊ.

Β'. Κα\ ου δια τδ περιέχειν τα πάντα πάθει Οπό- II. Νεφιε νβΓΟ ςιιοίΐ οοηΙίηεΓβ όϊοβΙϋΓ οηιηΪΛ,

πίπτει , των εμπεριεχομένων ΰπδ πάθος πιπτόντων. ΐϋοΪΓΟΟ ρηΐίεηϋϊ οοηιΐίΐίοηϊ 8ΐιΙ)]ίοίΙιΐΓ, Ιίεεί ςυ* 31)

ΐρβο οοιηρΓεΙιεηάυηΐυΓ 6Ϊ Ιεβϊ δϋΙ)]3θβ3ηΙ. Εβί βιιίιιι

ΐηΐΓ3 οιηπίβ, βΐ εχΐΓβ οιηιιΐβ αηίνεΓδοπιπι Οευ*.

ιΐΓΐ[ΐιι· ΐ:ιιιιι:ιι ουηι υΐΐβ Γε οοηοΓείΗδ, 3ο ρεΓηιΊδΙυδ :

βχ ςυο Οι υΐ, ηεφίο <]ποά ιιΙ)ϊφ.ιε δϊΐ, ηεφιε ςιιοά

εχΐΓ.ι οιηηίβ 8ΪΙ, ηβιΐϋβ ςυοί οοπιρΓεΙιεηίΐΒίοιηηίβ,

969 ηεςαβ ηυοά ίη ϊρδο ιιηϊνεΓββ ηιονο»ηΐιΐΓ,

οΐι ίιΐ ριιΐί (|υί(1ρίαηι εχΊδΙίηιβηϋιΐδ βϊΐ, ίιηπιιιηϊδ 3ΐ>

Έντδς γαρ πάντων εστί, χα\ έχτος των όλων πάν

των θεδς , αμιγής πρδς τα πάντα · όθεν ουδέ δια τδ

είναι πάντη , ουδέ δια τδ έχτδς είναι πάντων , ουδέ

δια τδ περιέχειν τα πάντα , ουδέ δια τδ εν αύτώ τα

πάντα χινείσθαι , πάθος είσοίσει τφ άπαθεΐ θεφ ·

ώσπερ ουδέ δ:ά τδ γεγεννηκέναι τδν Μονογενή , ουδέ

τδν Μονογενή γεγεννήσθαι, ουδέ δια τδ αγιον αύτοΰ

Πνεύμα εξ αυτού άπεστάλθαι , πάθος είσοίσει τΐ)

άγΒ Τριάδί. Ούτε γαρ παθητδν τδ αγιον Πνεύμα,

ίν εϊδει περιστερίς κατιδν περί τδν Ίορδάνην οδτε

ό Μονογενής ύπδ Ιωάννου βαπτιζόμενός τε χα\ ψη-

/.αφώμενος · ούτε ό Πατήρ άνωθεν βοών φωνί] άκου-

<ττιχϊ5 ίνθρώποις, δτι Οζτός μου ίστιν ό Τίύς,

αύτοΰ άχούε:> . Απαράλλακτος τοίνυν ό Υίός · χα\

ύ μεν Πατήρ άγέννητος , ό δε Υΐδς γεννητδς , άπα-

οιηη'ι ρΒΐϊεηιΙί οοπάίΓιοηκ Οευδ. δίουΐ ηεο ίύΐρβαιη,

ιριιιιί υιιϊοιιηι Ρίΐίυπι ςοηιιϊΐ, ιριοιΙιρίΓ ιιηίουδ ϊΐΐο

£βηίΙιΐ8 «ι, 3υΐ ΐ|ϋθι! 8;ιηοΐΠ9 ε)ιΐ8 8ρΊΓΪΙιΐδ ειηϊδ-

δυδ βδΐ 31» ϊρχο, «ΙΙ»ιη δβηοΐΐδδΐιιΐίβ ΤΓίηίΐ:ιΐί βΠβ-

οΐίοηειη πιστοί. Ουΐρρβ ηεο δρίπΐιΐδ ίρββ δβηοΐα*

ρ.ιΐί ^ϊ(1(]ΐΐ3ηι ροίεβΐ, φ^^ οοΙυιηΚΈ κρεοίβ 3ΐΙ ^Γ-

(Ιίΐιιειιι (Ιθ8θ<·η(1Ίΐ ; ηεο υηϊβοηϊΐιΐδ 3 ίοηηηο 1)3ρΙΐΐ3-

Ιιΐδ 61 οηηΐΓεοΐ3ΐυδ ; 80(1 ιιοφίο Γ.ιΐι·ι ο]ιΐ8ΐποϋί ιΐο

1 Μ.αιίι \Ί, 52. ' Ι,ιιο. νιπ, 2 ί. 3 Ι.ι.ι» χι, 43. · Μαΐΐη. ιν, 1
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Οίϋΐο νοβί ροΓδοηαηβ, ψι,ιηι Ιιοηιίηεβ η\;ιιΐιΙίπ· ρο8- Α Οής, κα\ τδ Πνεύμα άπαθώς προελΟόν. Των δε Αλλων,

9οηΙ : 11 ίί £ΐΙ /'////< χ ιηβη», ίρχιηιι αιιάϊΐε1. ΟΙΙΙΙΙΊ·

ιιίΐιίΐ η Ρ;»ΙΓΟ ίϊνβΓβιΐδ 081 Γίΐίαβ. Ει φΐίοΌηΊ Ραίοι-

ίη£θηίΙιΐ3 βκΐ, Ρίΐίιιβ ςοηίΐιιβ, ιιοι- αΐΐο ιικχΐυ ραΐίΐιί-

Ιίδ ; Χρϊΐ'ίΐιικ νοι·ο »:πι<·ΐιΐΗ (·ίΐι·.ι ρ388ίοηοιιι υΙΙ:ιιη

ρΓΟί'ΟβδίΙ ; ΟΧΙΟΓ3 ηιηιιι:! εΓβαΙίοηε ρκ)ιΙιιι·ΐ:ι βιιιιΐ,

30 ρβΓΓοοΙβ ίρ83 Τηιιίΐηβ ϊη ψκιι>ΐίΐ:ιΐ<; «ιι:ι, βΐ 'ιιι-

ΓΠ,·:ΙΙ:Ι κρροΐΐιιΐϊοικ; Γεπιβηεΐ : βίε ιιΐ ιιΐ'φίο οοιηιηυ-

ι ΐιιι· ςιιο(1 πιΐίΐίιΐϋ οιΐ, ηβ(|υβ φίοιΐ £Ϊ£ΙΙΪΙΙΙΓ ιιΐΐα

ρηΐίοηίΗ Ιΐ'μϋ Γθ(_τ(ν:ιΐιιι·. Γυί φΐίϋειη ηεφίο £βηί·

ΙΟΓ οΐιιιοχίϋϊ Γιιίΐ. Μοη ι·ηΐηι εοΓροΓβυιη βδΐ ββηϊ-

ΙΙΙΙΙΙ ίΐΐΐκΐ, $6(1 δρίπΐΐΐδ Κ δρίϊίΐΐΐ, 61 ΟΧ Ι'.ΊίΓΟ Γίΐίΐΐδ.

Ιΐ:ι ι·Γι:ιιιι βΐ δρίπΐυβ ΜΜΓΐιι* αϊ) ϊρ$ο

οδΐ, 5ρΐι·Ίΐιΐ8 Ρβΐπβ, δρίπΐηβ Οιπδΐί, ηοη

ικιιι χΐΊΐίΐιΐϋ, ηοη μΐ',πικηιιι» Γΐ'αΐβπ, ηοη 3νιι$, ηοη

χτιιτων δντων, τί|ς τελεία; Τριάδοί διαμενούαης Ιν

τ?| ποσότητι χα\ άχτίσ-ω ονομασία, οδτε του άμεί-

νονος μεταβαλλόμενου , οΟτϊ τ?ι γενντ,Οεν πάθει συν-

εχόμενόν έττιν. Οϋτε γαρ ό γεννήσας πάθει συν-

εσχέΟη. Ου γαρ ιωματιχον το γέννημα, άλλί Πνεύ

μα έχ Πνεύματος, χαΐ Υίδί έχ Πατρίς. Ώσαϋτω;

χ*\ τδ άγιον Πνεύμα εξ αυτού , Πνεύμα Πατρδς,

Πνεύμα Χριστού , ου χτιστδν , ου γεννητδν , ου «ν-

άδελφον, οΟ προπάτορον , ούχ Εγγονον, τήί άίυγχρί-

του ουσίας Πατρδς, και Τίού, κα\ αγίου Πνεύματος,

ύ-ερβαινοϋσης πάσαν Ιννοιαν χα\ πάντα νουν , ου

μίνον εΓποιμι άνθρώπω·^ , άλλα χα\ αγγέλων. Ου

γαρ μεταβολήν επεδέξατο ό Μονογενής , ουδέ ό ού-

τοϋ Πατήρ , ούδϊ τδ αγιον αυτού Πν:ΰμα , τδ τόν'

ηεροβ ; $ίηιΓΐ(1βηι ίιιοοηιρηπιΐρ'ιϋ» Ρ;ιΐπδ, Γίΐϋ 30 " Μονογενή απαθή δντα εν σαρκΐ παθεΐν · και τδ Ιγιον

αυτού Πνεύμα εν εΐδει περιστεράς , καΐ τδ τδν Πα

τέρα φθογγήν εις άκοήν ανθρώπων άπορ(1ήξαι 4νω-

θεν άπαΟώς' ώσπερ ου μεταβολήν, κα\ πάθος περι-

εποιήσαντο οι κτισθέντες άγγελοι, χα\ ουρανοί, χα'ι ή

γη , κα\ τα πάντα τω αυτά πεποιηκότι. 'ΑλλΑ τδ

πάν εστίν Εκπληκτον μυστήριον, χατά τδ είρημένον

*Ω βάθος Λ.ΐούτον , κα\ σοφίας , καΐ της γνώ

σεως θεό ν !

ίιΐδοιιιιοπί. Νοιι δεειίδ :ιΐΐ[ΐι<· :

ΜΙΙΚ'ΙΙ Ιΐ;\Ιΐ1Γ;ΐ |·(Ι^ίΙ;ΐΓΐ(Ι11(111Ι ΟΠΙΙΚΊΙΙ 30

ΙΙΚΊΙΙΙΜΙΙ βιιρβί'ηΐ , ηοη Ιιοηιΐηιιηι $ο!υηι (1ί\ι>ι·ϊιιι,

ΛΤΠΙΙΙΙ βΐίΐηι πιι^(Ίοππιι. Νοη βηίηι ΐιπι1;ιΙϊοιιι·ιη

ιιϋ.πιι υηίειιβ Οοί Γίΐίιΐδ :ιιΙηπ>ΐΐ, ικ·(· ϊρβίιΐέ Ρίΐΐιτ,

ιΐι'ςιΐΓ $3ηεΙη$ ο]ιι$ δρίπίπβ, βο ςιιθ(1

ρΰΓ 56ϋΟ ρ»$$ίθΙ)ί$ εΧ|!6Γ!ί III Ι'ΛΠΚί

δρίπΙυ$ ΥΟΓΟ δηηοΙιΐΒ οοΙπιηΙ)36 8β βρβοίβ νίιΙΐΜΐιΙιιιιι

<)1>]οοβπΙ; ηο ρηκίΓβιηο Ρ»ΙΟΓ ίρ8θ νοοβ ϋβ εοβίο

ηιί85» οίΐΓ3 ρ:»85Ίοηβηι ιιΙΐΒΐη Ιιοιιπιιιιιη ηιιτ'ώιΐδ

Ιι·ΓΓ3, (·;Ι:!,Ί·.<.|ΙΚ·, ςιιχ Ιΐι·ιΐί ΓοιιιΠιΙίι, οιιιιιί:ι ηιιΐΐηιη :ιικ ΙΙΙΓΪ $ιιο ιιιιιίαιίοηειιι αΟοιΊίοηΐίΐηηιιο ΐι:-

ΙΙΙΙΙΊΊΜΙ!. 3οιΙ Ιι;ι·ι; οιηηί» Νΐιιρ<·ικΙιιιη ([ΐιοιίιΐιιιη δπηΐ , Ιιοπνηιΐυηΐφΐβ ΙΠΥΝΙΟΊΙΙΙΙΙ , ιιΐί βεΓίρΙιιιη

οβί : Ο ιιΐιϊΐίΐιΐιι άϊΐίιΐαηιιη , ίΐιρϊίηήα: ει (άεηΐία: Οεί*1

ΛΕΠΙ ΟΑΡυΤ XXIII.

δί βειιίΐ» 50^813111136 03Μ83 8ΪΙ ίπ^ηίΐβ , ίη^βηΐ-

ΐιιιιι νεΓϋ , ηυοιΐ ρΓίιιοίρίιιηι (ΙίείΐιΐΓ, ηίΐιίΐ οηιηίηο

βίΐ,ηιιοιηοιίο ροίεβΐ ίιίςιιοιίηίΐιϊΐΰβΐ, β]α$, ηιιοιΐ ρρο-

ι'ικ-ΐιιιιι 681, ε8$ο ρι·Ίιιι:ίρίιιιη?

970 Οοη[νΐαΐίο XXIII.

ΙηςειΓιία ί>ιιΙ)8Μΐιΐί3 ηοη εοϋοιη , ιριο 3(1 Ι',·Ι·ΙΙ·Γ:Ι

οηιηία ϋθΐιιρ3Γ3ΐ3 ιηοΗο , 8ε<1 αΐίο ιριοιί^ιια $οΐ8ΐι

ιϋπΐιιι·, εική 3(1 ιιηίοαιιι βοϋοΐβιη ΓΐΊπΐιιι·, νβΐ 3(1

δρίΓίΙυιη βηηείυιη, (]ΐιί 31) ίρ8α ρπι^η-ιΙίΐιΐΓ; ηεςυβ

νεΓΟ ρΓΪηείρίυπι ββΐ είϋβηιοιίί, ςιιηΐε εβί ςυοά βχβϊ-

βίϊΐ ευηι ηυηάυιη ϋχβίβίβηΐβ εοηιρ3Γ3ΐυηι. Οιιίρρι;

ηοη οχ ηίΐιίΐο ^εηίΐιιβ εβί Ρίΐίιιβ , ηειμβ ηοη εχβϊ-

8(οη8 ('Νΐ, ηυί ςοηυίΐ, νεί ςιιί :ι!> ϊρ8θ ρΓθεβ(1ίΙ δρί-

ΚΕΦΑΛΛ10Ν ΑΚΤΙΟΥ ΚΓ'.

ΕΙ της γενομένης ή άγέννητος (βύσις εστίν αίτια,

τδ δε άγέννητον μηδέν εϊη, πώς αν είη αίτιον Ά

μηδέν του γεγονότος;

Αί·ατροπϊι ΚΓ'.

"Εστί μεν ουν χαθ' έτέραν διάνοιαν, άλλ' ου χατά

την ίσην πρδς πάντα ή άγέννητος φύσις, πρδς τδ

μονογενές γέννημα, χαΐ πρδς τδ εξ αυτής άγιον

Πνεύμα · ουκ αίτιον δε, ως τδ υπάρχον πρδς τδ μη

6ν. "Εστί γαρ ουκ εξ ουκ δντων ό γεννηθείς, ουδέ

μη ων εστίν ό γεννήσας, ουδέ τδ εξ αυτού &γιον

Πνεύμα· των δε άλλων εστίν αίτιον τδ δν. Διδ σϋν-

εστι τ{ ιδία αεί δόξη ή αγία Τριάς, άε\ ουσ» άνα-

Γίΐαδ βηιιοΐυδ ; εκΙΟΓΟΓυηι νβΓΟ Ο3ΐΐδ3 εβί εχδίδίβηβ λόγως έκάστω ονόματι του αυτής αξιώματος. Δι' αΟ-

ΐρδίιηι. Οαηρι-υρΙεΓ δΐιαρίο βίοπίβ 30 δρίεηιίοι-ο ° τή; γαρ, χαΐ ούχ έχτδς, τα γεγονότα γεγόνασιν οϋχ

δντα. Δίόπερ ουδέ καθ' έαυτδν ό Πατήρ αίτιος των

γεγονότων εστίν, αλλά Πατήρ, χαΐ Υίδς, χαΐ άγ^ν

Ηνεύμα έποίησε τα πάντα. Κι δε ή"ν αλλότριος 6

Υιός, ως άπδ αιτίου ουκ ων, προελθών αν μετά πάν

των, καΐ αύτδς ίσος έγένετο. Καΐ αίτιος ην ό θεδς

ούχέτι γεννητικώς άχθέντος, αλλά χτιστιχώς· χα\

οίικέτι ένεδέχετο τδν Ενα λέγεσθαι γέννημα , τα

δ' άλλα κτίσματα, άλλ' ή τα πάντα συν αύτώ γεννή

ματα λέγεσθαι, ή αΰτδν συν πάσι χτίσμα ομοίως χα-

λεΐσθαι · και ουδέν ?;ν έξαίρετον, έξισουμένου του

ένδς τοίς πάσι χατά τδ μέρος τδ εξ ούχ δντων ου

μόνον είποιμι αγγέλους, τφ αυτών δε ποιητί) χα'ι χτί-

στί] μονογενεϊ, αλλά κβ\ ανθρώπους, κα\ χτήνη, χ*1

1>ι;ι·.ιΙίΐ:ι Χ(·ιιΐ|κ:|· 681 8Η€Γ083ηϋΐ3 ΤΓΪηίΐ38, (]ΙΙ;Γ. (1ί-

§ηί1.ιΙΪ8 κ»;»· 3ρρο11αΐίοηί ειΓιςυο εοη$εηΐ3ΐιβε 8εηι-

ρεΓ εχδίβιίΐ. Ν;ηη ροΓ ίρββιη, εΐ ηοη εχΐι·;ι, ςυ3Β Γ;ι-

ϋΐα 8ΐιιιΐ. ειιιη ηοη ε88βηΙ, ρπκΙιιι·ΐ;ι βυηΐ. Ιϋοο ηβ-

(]ΐιο δοΐηβ ρβΓ 8υ86 Ι'ίΐιτ Ο3υ83 εβί εοιΐ(1ίΐ3Γαηι

πτιπιι , 86(1 Ρ&16Γ, 61 1'ίΠιι> , ι·[ δρίπΐυβ $3ηεΙιΐ8

|ΐΓ(ΐ(·Γ«:ινίι οιηηία. 0»0(1 δί αϋεηιΐδ οδββΐ Ρίΐίυβ, :ι(-

ψιβ 3 ρΓίηείρίο βιιο ηοικίιιηι οχΜκίπΐδ

ι.Ί, ουιη εχίβρίδ οιηηί!)υ8 ;ι1ι ι:ο

εδδεί οηιιιίΐιιΐϋ : υηιΐβ 61 Οου8 ηοη £ϋΐκ;-

ι·;ιικΙο, 80<1 ρι·(κ:ΐΊ:;»ιπ1ο ρπηοίρίυηι Ιΐ3ΐ)6ΓεΙυΓ, ΓΙΟΓΪ-

ςαο ηοη 0088ε! .ιιηρίίιικ, υ( υηιιβ ^βηίΐυδ, 3ε Ρίΐίυ»,

ο;»;Κ!ΐ·;» νιτυ ΟΓβϋΙιΐΓΧ (ΙίοερεηΙιΐΓ; 86(1 ν υ Ι οππΓκι ςβ-

1 Μ,ιΐιΐι. χνιι, ο. ' Κοιη. χι, 53. * Γ. τψτίν.
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οία άίκιρομ-γίΟως άποδέει της εκείνου φύσεως χαΐ

αξιώματος. "Εστίν 6 ων συν τω ϊντι εξ αύτοΰ άχρό-

νως δντως γεγεννημένος, ουκ εξ ουκ δντων, άλλ' εξ

αύτοΰ · χαΐ ϊβτι τδ αγιον αύτοΰ Πνεύμα, τδ ουκ άλλό-

τριον της αύτοΰ ουσίας, ουδέ ως έπ\ βοήθεια, χατά

τδν 'Αετίου λόγον, θεψ προσπεπορισμένον.

ηϊΓι ηοηιΐηε ΓοηΙϊηεΓειιΙυΓ, νεί Ρϊΐΐιιβ ϊρ8β ρεηικίβ

30 εχΐ6Γ3 ιτοαίιιΐΜ (ΙϊοοΓβΙυΓ : ηειιιο ηυϊιΙ((ν)3ΐη ίιι

εορβϋβίβχ'ιιηπιπι, οιιηι Ιι.ιο εχ ρητίο, ςιιοιΐ εχ ιιΗιϊΙο

ρπκΐιιοΐιΐδ Γυινί , ηηυ» ΠΙε οιιηι εχ(6ΓΪ8 3(Ι.·β(|ΐΐ3Γβ-

ΙΙΙΓ οιπιιιΙιιΐΝ : 3(Ιεο ιιΐ ηοη ηιοϋο 3η§οϋ πιιη πιΐκϋ-

(ΟΓ6 30 ΟΓβαΙΟΓΟ 8110 υΐΙΙΟΟ Οβί ΡίΙίΟ, 86(1 Γΐ ΙΐΟΗΐΊ-

ηεδ ει ρεευάβδ 3(1χφΐεηΐυι·, .ιέ ε%ΐβΓ3 , ςυ3? 3ΐ> ϊΙΗιΐδ ηβΐυτβ 30 (Ιίβηίιηΐβ ίιιΓιηίΐυ ϊηίοΓνβΙΙο (ΙΐΜαηΐ.

Ι^ΊΙΗΓ ΚίΓιιΐΜ ι:χίί>ΐι;ιΐ!4 πιιη βχδίδίεηΐβ Ρ3ΙΓ8 αΐεΓηιΐδ β»1 , 3ΐ) βοιριβ 8ΐηε ΐειηροΓε, ηοη εηίηίΐο, βε(1 εχ

ϊΐιοπΓι ?Γ:ιιί.ι, «ι Αειίιΐδ εχϊδίίηιαΐ, 3 Οεο εοηιρ3ΓηΙυ8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΚΛ'. ΑΕΤΙΙ 6ΑΡΙ)Τ XXIV.

Ε! τδ άγέννητον στέρησις, ή δε στέρησις ίξεως 5ϊ ΐη^ειιΐΐιιηι ρι·ίν:ιΐ'κι ηιιαΐϋηηι εδί : είΐ βαΐεπ»

αποβολή εστίν, ή δε αποβολή παντελώς άπόλλυται, ή ρπνβΐίο 3ΐΤβοΙίοηί$ 3Π1Ϊ88ΪΟ ; βπιϊδκϊο ροιτο ροηίΐϋβ

μεθίσταται έφ' ϊτερον · πώς οΤόν τε Ιξει μεθιστα- ε ηιείΐϊο ΙοΙΠίιΐΓ, 3ΐιΙ ίη :ιΙΐι·πιπι εοηιπιυ!3ΐυΓ, ςαο-

ή άπολλυμένη, χατονομάίεσθαι την ούσίαν του υ «3ΐη ρβείο βΠΌοΐϊοηε ϋΐ3 ΐπιηβειιηΐε 3ΐιΐ ρεΓβοηΐρ,

βεοϋ άγεννήτφ «ροσηγορία ; ιΐί ;ιρρ(·11;ιΐίοιιο,

Π)ί|Ι3ΐ)ί[|ΙΓ?

971 €οη!αΐαΙ\ο XXIV.

51 ηιιηε ρΓΪιηιιιη 3 Ιβ εΐ 3 ΙΙΙΪΝ, ΛΙ.ΊΪ, ΐπηροπίιιιι:

η'ΐ-ι.-ι ιΐι- Οεο ορίηΐο ΙΜΪΧ βχ ε}·ΙΙη|{ΐ$Γηί8 ε$1 ;υ1

ο]ιΐδ(Ιειη §ΙοΓί»ιιι ΙιοηοΓεηιηιιε (Ιι·ρι·οιιιρΙ:ι,

ιικχΐιιιιι αηΐβη ρΓυΓο»8ΐι$ ηβ, 6§;ο νβΓο, ()υί

Ιέ, Ιίπι ορϊΐιι1:ιιιΙι>, (Ιϊ^ρπΙΟ, (·;κ|(·ιιι, ΐ|ΐι% Ιιι ιΐίπϋ,

υ-.[ΐΐ'|ι;ΐΓΐ! ροΙΟΓο : πιιη :ιιι(Ίΐ|ΐιοπιιιι ηυηιο Ι:ιιιι ίιι

Υοΐεηε, ΐ|ΐιαιιι ίη Νονό Τβίίαιηειιΐο, δίνε βχ ηροβίο-

ΓΙΪ, 8Ϊνε οχ ρρορίιείίβ ϊΐ3 βεηβεΓΪΙ, Ιυο Ιβ ]ικΓκ·ίο νοί

ϊρβο (>,'() ρι;»·8ΐ;πιΙίιιη·ιιι ε8$0, οΐ 30 ('ΓΠΙΪΙ' ιιιηιιί

Γοιικιΐιιιιι. Εΐεηϊιη 31)8 Ιέ ρΓΪιηιιιιι , <Ί (·χ Ιιοι·. ΙΙΊΙΙ-

ροτε Οευβ,ιιΐ 388εΓεΓενκ1ει·Ϊ8, (υυιη ίΐΐιιιΐ ι

Κ\'.

ΕΙ άπδ σου χαΐ δεΰρο, 'Αέτιε, ή π:ρ\ θεού δόξα

άπδ των σων συλλογισμών είς δόξαν θεψ πεπόρισται,

χβτά τους άνωτάτω ύπδ σου λεχθέντος λόγους, χαΐ

αυτός πρδς σβ άποτεινόμενος , συγχωροΰντος του

βεοΰ, τα Γσα σοι χα\ αύτδς προσφθέγξομαι · ότι μη-

δενδς των παλαιών ϊν τε ττ] Παλαιά Διαθήκη κα\ εν

τη Καινί^ αγίων άτ»οστόλων ή προφητών τοΰτο πε-

φρονηκότων, άμείνονά σε αύτδν καθιστάς χα\ αύτοΰ

του θεού κα\ ασφαλή. Άπδ γαρ σου κα\ δεΰρο προσ

έλαβε τδ θείον, ως κατά τδν σδν λόγον, είς την αύτοΰ

πίστιν την συλλογιστικήν ταϋτην σου την τεχνολο-

γίαν, τδ περί άγεννήτου λέγειν στερήσεως, κα\ τδ Ο δαίΗίΗίαΐίδ ;ιι ΙίΙίι·ίιιιιι, νείαΐ ψι:ιιηι1ηιιι Π(1εί δΐι* 3ι>

γεννητοϋ, χα\ παντελώς αποβολής 'έξεως χα\ μετα-

β-ιλής, κα\ περ\ θεδν κατονοματίας εν τί) χατά τδν

θεδν ουσίας προσηγορία. ΟΟτβ γαρ δια τδ τδν θεδν

ε·να·. πάντων χτίστην των μετά τδν Μονογενή αύ-

•ϊοΰκαΊ τδ αγιον αύτοΰ Πνεύμα, δ;ά της των κεκτισμέ-

νων συστάσεως τδ στερητικδν έφευρέθη των ου προσ-

έντ<υν θεώ, ή τδ όμολογητικδν των δντων αύτώ προσ-

είληπται, ίνα τδ μετέπειτα χτισθέν τδ αμεινον θεψ

κροσφέρη, κα\ ακραιφνές, δια του άπ' εκείνου πρδς

ταΰτα στερητικού χα\ αμεταβλήτου έπινοοϊτο '. Άλλ'

ότι έστ\ν άε\ αύτδ 5ν όλον δόξα, και όλον άπερίλη-

πτον ύπδ πά-^ων των ύπ' αύτοΰ χεκτισμένων, χατά

•Λ μέτρον των πρδς την δοξολογίαν επεκτεινομένων,

ιιΐριιΐ;ι ΐιιΐ:ιιιι ίΐΐηιη (Ιίκριιΐβΐϊο-

ηειη (Ιέ ίηςριΓαί ρι-ϊνΐΐίοιιε, (1ει]ΐιε ^εηίΐο, :ι«· (1β .ιΓ-

Γεείίοηϊβ 3ΐηί$8ίυηβ ροΓΓεείΐ, δϊνεεοηιιιιυΐαΐϊοηε 3ε

άΰ :ΐ]ιριΊ1;ιΙιοιΐ(· |)ι;ί, (|ΐΐ:ι· 8υ[)8ΐ3ηΙΪ9Β Ίρ^Ήΐϊ ΙτΊΙιιιί-

ΙΙΙΓ. Εΐϋΐιίιη ηοη ίιΙ< πνιι, ιριοιΐ Πειΐ3 ηιιπιίιιιιι ροδί

υιιίευιη Γίΐίυηι :κ· δρίΓίΐιηη 53η<:ΐιιιη ρροεΓεβΙΟΓ

8ϊι, εχ <:οιιιΙΊΐ:ιπιηι Γβηιιη εοη&ΐίΐυΐίοηε, ηιιΐ εορυπι

ΐ|ΐι:«: :Ι|>ΜΝΙ( 3 Οεο, ρπναιίο, :ιιιΐ εοηιηι, ()(Ι3> ίηδίιηΐ

;ιΙ1ίπιι:ιιϊΐ) Γιι'ιΐ :κΙ]ιιικ·1;ι, ηιΐ3$ί ηιιού |>ο$1ε3 ('οικΓι-

(ιιιιι ε$1 ρπε8ΐ3ηΐίυ8 1)<·ο ΐ|ΐιίι1ι|ΐι:ιιιι Γοηοϋίεΐ, εΐ

ριιπιηι ιιιιίιίριαιιι 30 ΝΠΚΤΙΊΙΙΙΙ εχ ΙΊΙΓΙΙΙΙΙ ητιιιιι ,

((ΐιϋιιΐϋοιιιι ι·(ΐιιΓι·ι·Ιιπ·, ρπναΐίοηε, εΐ ϊιιιιιιιιΐΗΐιίΙϊ

8ΐ3ΐυ βχευ&ίΐ.ιΐιιιιι Γιιιτίΐ. δειΐ ιππιίππη ίιΐ εχ «ο

δοξολογούμενον παρ' άγγέλοις μεν κατά την αγγέλων ., ιιιβηανΐΐ, ςυο(1 εχ$ί&1βη8 ϊρββ Ιοίαβ §1θΓΪα ββΐ, 3ε

γλώσσαν, την παρά τω Άποστόλω προκριτέαν των

ανθρώπων χαταγγελλομένην', κατά την των ανθρώ

πων γλώσσαν την ύποβεβηκυϊαν τω μέτρφ κα'ι κατά

την των Ιτι ύποβεβηχέτων δΰναμιν. Καΐ ου πάντως

εν ίχάστω χτ(σματι αναλόγως ύποβέβηχεν ή δοξολο

γία, ή μεταβέβληται * άλλ' ίστι μεν εν έαυτϊ) αμετά

βλητος, στερισχομένη ' πάση; κτίσεως πρδς τδ άπει

ρον έπεχτείνεσ6αι εν δοξολογία, ΰπερβαινοΰσης αεί

πάντα νουν της άνωτάτω ουσίας, ου δια των λεγομέ

νων υπό πάντων έξεϊναι αύτη", ή τροπήν, ή μεταβο-

λήν, ή προκοπήν περιποιουμένης. Ή γαρ αυτή θεό-

της ίμείνων έατί , χαΐ άαύγχρι-βος , χαΐ δεδοξα-

ομένη.

6]υ8ΐηο(1Ί, ιιΐ 31) <'π:;ιΐίχ τεΙ>υ8 οπιηί1)υ8 οοιιι-

ρΓεΙιεηϋΐ ιιι·ιμιι·;ιΐ , ςυχ ρρο ιηοϋιιΐο ΜΗ» 3(1 6]υ8 Μ;

ρι·;ΐ'<Ιιι·;ιΐΊοιΐ(·ηι ίηΐεηιΐιιηΐ. ΟπΊ ςυϊϋβηι ίιι :»υ 3ηςεΙί$

ριιιρίΊΜ ϊρβοηιιη 1ϊηςιΐ3, ςιιβηι Αρο$1ο1υδ Ιιοιηίηυιη

ΓιημιΓικ ίιΐιίεροη'ιΐΛ, Ι·Ι·ΙΙ·|ΙΓ;ΙΙΙΙΓ 3ε ΐ3ΐι<1ί1>υ$ε1ΓεηιΐΓ :

ί(3 βΐ Ιΐϋΐιιβηβ Ιϊιίβυϊ οοΓιΐϋΓ, ςιικ ΐιιΓεΓΪΟΓΪδ (ΙΊ^ηί-

Ι3ΐί$ ε$1, ;χ· ιίοιπφκ! εΙΪ3Πΐ αϊ) ϊηΓιιιιΊδ ςιιϊΐιυδηυβ

πιο»» ρΓΟ νίΓίϋΐιβ ειψΐ8(|υε ρΓ;Γ()ίο;ιΐϋΓ. Νεςαε νεηο

ι η 8ΐη§η1'ΐ8 (Ί·»·:ιΐιιπ!> ρΓοροΓί'ιοηε (ΐυαϋηηι ίΙ1ίιι$

ρΓ<Β(1ίθ3ΐϊθ(|υε ιιιίιπΓιΐιιι·, :ηιΐ η)υΐ3ΐίοηεπι

8β(1 ίιιιιηιιΐ;ι|ιίΓικ ε$1 Ίη $ε$β, ί(1(|υε εΓε3ΐί&

εβί Γε1)ΐ>8 (ΐΜΐιιίΙιιιχ (Ιεηοςαΐυηι, ιιΐ 3(1 ϊΐΐϊιΐδ ϊηΩηίΐϊ-

ΙΙΊΙΙ ρΓ.ι·ιίιι·:ιιιιΐιΐ ρο$8°ιηΐ εχίεηϋϊ, εαιη 8ΐιρΓει«3 ίΐ'α

1 ¥. Ιιηνοουμΐνου. * Οοο$1 «αρά δ* ιών ανθρώπων. ' Υοΐ. περιεσχωμένη. * Ι ΰοΓ. χιιι, 1.
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"Φ""· Ο"* «Ι) ο» ,,„* Λ ο,ηη.1,,,8 β! ΐπΐ,α,,,αϋρ, εΐ

ρπορΙεΓοα οοηνβΡδϊοηεηι, ·η,,ΐ3ΐίο,,ε,η :.,,ι ΐηοΓοη,οηΐ,,,η εχρεπί,,ρ. Εδί ε,,ίιη

ΰιτιη.138 ,Ρ53 Ιοη8οο·ηηΐΙ)ΐιβρΓ!ΐ!8ΐβηΙΐοΓ, εΐ ΐηοοιηρα«|,ΐ|ΐ8, βίοι-ΐα-ψιβ ρΐεηίδδίπ.3.

972 ΑΛΤΗ ΟΑΡ11Τ XXV. χ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΚΕΤ

8! ΐηβεηίΐϋοι ρΓΪν»Ιΐοηειη, α,υκ Οεο ηοη ϊηεί>ΐ,

βΪ8ηΐΠε3ΐ, ειιρ ΐη^εηϊΐϋΐη εδβε , ζειιίΐυιη τερο ηοιί

εδδβ (1ίι·ίΐΓ)ΙΙδ?

€ο»ΙΊιΐαΐίο XX V.

Ιηκειιίΐιιιη, εΐβΐ Οεο Γενερη εοηνειΓιβΙ, ηιΐδφίαιη

13ΙΗΡΙΙ εχρΡ65βιιιιι 681; ηεε Ά ρρορί.εΐα υΐΐο , νεί

βροδίϋΐο, νεί ενηηββϋδΐβ εοπιηιβηιοΜίυιη. Νβςιιε

νβρο ηιϊρυηι βδβε (Ιείερεί , δι ϋβ Οεο βπΊπηηΐιιιη ϋ-

Ιυϋ 68861. δίφιΜβιη ρΐιΐδ (1ε Οεο δεηβιΐδ οΐίιη ίβΐυιΐ

ΐρδίιιη ε ηβΙυΓβΠ φίαιίαιη Ιε^ε ηβυβερβί. Τυ νερό,

Αεϋ , νοεαυιιίιιηι ϊδΐιιιΐ δίικίίο ηονΐΐαΐίδ ίηειιίεαηδ,

ν··1ηΐ ιηίπΠευιηφίίιΙίΙβιη, ει ϊηϋδϊΐβΐυηι ρροροβυϊδδε

16 οιιΐιΐδ. Οιιϊη εΐίβηι ι-εΐίδίοδΐδδ'ιιηαιιι η.ιΐιιρ* 1ο8εηι,

ΙΚΪΙΊΙΟΙΙ οι ιϊ,Ιεΐ, φΐαηι 3ΐ1 ηιεϋορεβ Ιιοηιΐηεβ ρε<1-

αΥ'ΐιοΌδ αϊνΐιι» Ικ>ηΐΙαδ ίηαΊιΙδίι, ρερηιίδεερε βε εοιι-

Γιιηιίερε εοηηΐιΐδ εβ , (Ιυηι Ϊη8βηΐ1ο 86ηΐΙιιιη ηΐ3]ε-

8ΐ.ιΙβ ϋίδίΜίαΙείΐυε Ρ.ΊΓ οοηιηιεηΐυδ εδ, ιιΐ ίΐΐε ΐρδβ,

φΐεηι (Ιίβδΐιτπίειη 3(1ορ3δ, ϊη«:ςιΐ3ΐ>δ εί νίοΊ.·3ΐιΐΓ,

φΐεηι (Ιίδδίηιΐΐϊιερ ρροΒίΙϊεβδ. ίίη, νερό , δι ΒρρεΙΙβ-

Ιϊοηε βοΐα Ρβΐι-ριη βάορηδ, ηοηηΐδΐ ρερ βίιηυΐϊΐΐο-

ηεηι,εΐ ίΐΐυδίοηεηι Ιιοηορειιι Ιιυηο ΐΙΗ (ΙεΓβΓβ : ϊίειτι

δι Κίϋιιιη, ηυειη Ρβίρΐ (Ιΐδδϊιηίίειη η^ποβεΐδ, βιΐο-

Γβιιιίαηι εειίδοβδ, δυιηπιηιη βϋορβιϊοηε ίϋβ ΐιιβ ρερ-

ΐιιι·1)3ΐΐοηεηι ΐη(1υεϊδ, ειιιη -Ιίδδίιι,ϋειη εο(1εηι ειιιη

εο, ευ]ιΐδ εδί ιΐίδδίηιίΐίδ, Ιιοηοιε βΟΊεΐδ. Οιιοιίδΐ,

ηιιιε ΐυ'ι (Ιοριαϋδ ρερίϊϋίβ εβί, Ρϋΐοιη 3<ΙοΓ3Ρε ιέ

ηεβΟδ, δΐηιίηι Ιέ οιηηεδ Γεϋαρ^ιιεπί, αϊ φΐί ηεςϋβ-

φΐ.ιιη ϋΐιιηι β^ηοδββδ, ([ϋεηι βϋορηρε οηιηεδ εΐ

«ίΐιιβίειη εοηΠίει·! ϋεϋειιΐ. Α(ΙοΓ3ΐ)ΐ(ηΐ εηίηι ειιηι

οιπηοδ βηβεΐΐ Οεΐ'. Ευηιϋεηι ΜΛΓΪΛ, ουιη ΐη εηρηε (

δρίριιιΐίϋϊδδίηιερεδίιρρεχ^δεί1, βε ροβίρειπο (Ιίδοί-

ριιϋ οιιιηεβ 3(Ιορ3ρυιιΐ. Ηιιϊε ειιίιη ΓαιΊί εροηΐίνε αρ-

ρ(ΊΙ:ιΐίοηεηι ηιίηίηιε ι;οιινεηΪΓβ, ιιΐροΐβ η Ρ^ίρε "β-

ιιϊΐο, ηοη ϊβηοραηΐ. Ιΐβςιιε εχδϊδίεηίειιι 3ΐ> βχβϊ-

βίβηΐε ιιηΐυιη, ηεοηοη εΐ δρίπΐιιιιι δβιιείιιηι 8<1-

οι·3ΐιΙ. ΝοΓυηΐ ειιίηι ϋΐυηι 31) εοικίίίβριιιη ΓβΓυηι ικι-

ΙιΐΓ3 (1ϊίί6Γβρ3Γ6. βιιΐρρε ποι» Γβεΐιιβ εβί, βυΐ εΓεβ-

Ιιΐδ, 88(1 Λ ΡαΐΓβ §εηίΐιΐ5, Οιοηιοϋρεηι ειιιη ρΐιιρϊ-

ιηΐΝΐι *5ΐϋ3νεΓίδ, 36 ιιιυΐΐιιιιι ΐεηιρορίδ οοιίδυιιιρβα-

Εί τδ άγέννητον δηλοϊ στέρησιν μη προσοϋσαν θεψ,

πώς άγέννητον είναι λέγομεν, γεννητδν δε μη είναι ;

'Α»·αΓ/)θΛ/} ΚΕ1.

Άγέννητον εστί μεν ουν, έ^ρ'έθη δε οϋδαμοΰ,ούκ άιΛ

του προφήτου, ουκ άπδ αποστόλου, οΰκάπδ εΰαγγε-

λιστού. θαύμα γαρ ουδέ εν τούτο ην περ\ θεού λέ

γειν. Προσήν γαρ τψ εύσεδεί λογισμψ ύπ' αύτοϋ

του κατά την φΰσιν νόμου. Σΰ δε, 'Αέτιε, τούτο <)μΐν

καινοτομήσας, λέγειν, ως θαύμα προσεισφέρειν σε-

αυτω νομίίεις. Συνέφυρας οέ χαι συνέμιξας τψ εύ-

σεδ'εί της φΰσ:ως νόμψ, κα\ τψ της πίστεως Οεσμψ,

τψ έπ'ι προσθήκη βελτιώσεως εκ θεού χεχαρισμένω,

τδ τψ άγεννήτω γεννητδν έπινοήσαι έξισοϋμενος ·

' τψ άξιώματι, ?να ό παρά σο\ προσκυνοΰ μένος αν

όμοιος Γσος εύρεθείη τψ κατά σε άνομοίως κηρυττο-

μένω. Εί μεν οίν προσκυνήσειας τδν Πατέρα ψιλή

ονομασία, ειρωνεία την τιμήν προσήνεγκας · καΐ ε(

τδν Υίδν προικυνήσειας, άνόμοιον Πατρ\ έπιγινώ-

σκων, σΰγχυσιν είργάσω εν τ^ προσκυνήσει, αν-

όμοιον ανόμοιου Γσως τιμήσας· εί δε δια την σου

πρόληψιν της απιστίας άρνήσει προσκυνεϊν Υΐψ,

έλεγχΟήση ύπδ πάντων, ουκ έπιγνοΰς τον όφειλομέ-

νως ΰπδ πάντων προσκυνοϋμενον κα\ Γϊον προσκυ-

νήσουσι γαρ αϋτψ πάντες άγγελοι θεού. Κα\ προσ-

εχύνησεν αύτψ Μαρία ένδόξως άναστάντι εν σαρχΐ,

και πάντες ο! αυτού μαΟηταί. Ου γαρ ϊχει * γεννη-

τοϋ ένομασίαν, οδτε χτιστού, εκ Πατρδς γεγεννημέ-

νον, Γσασι, κα\ προσκυνοΰσιν 8ντα εξ 8ντι»ς, χαι τδ εξ

αύτοϋ αγιον Πνεύμα. ΟΓδασι γαρ αΰτδν άλλότριον

τ?| ουσία άπδ των γεγονότων. 00 γαρ εστί γεννητδς

Ι) κτιστδς, αλλά γεννητδς εκ Πατρός, άιδ περί πάντα

καμών. κα\ πολλούς χρόνους άναλώσας, 'Αέτιε, ΧΛ\

λόγους ξένους παρεισενέγκας προσκυνήσεις αύτψ.

Δει γαρ πάντας στήναι ενώπιον του βήματος αυτού,

κα\ πδσα γλώσσα έξομολογήσεται, δτι Κύριος Ιησούς

Χριστδς, ό ουκ αλλότριος θεού ων, αλλά εις δόξαν

θεού Πατρδς, κατά τδ γεγραμμένον χα\ πεπιστευ-

μένον.- ^νον.
πβ, Αειΐ,αεΡεΓ88πη3δ, βΐ ΪΜ3«αίΐ3δ νοεβδ ίηνβχεπδ, Πΐυ,η Ια,ηρη νεί ίηνΐΐ,.8 3ΐ1οΓ»1)ΐδ. ΟροΠεί εηί,ο

-"1Μ68 εοηηι ιΙΙ,υβ Ιπΐ,ϋηβΐί ,ίβΐί». Αο ΐ,πη ο,ηηίδ Μη8,,α ο»ι.Ιίι«1.ίΐυΓ, ηυοιΓιιιη Οοιηΐηυ» ίβδϋδ α·Γ·-

8(118 ΙΙΟΠ

Ιίι :ι Πϋεδ

973 ΛΚΤ11 ΕΑΡυτ χχνι.

5ϊ Ίιιςειπίυιιι ηιιιία ίη Οβο εδί ορρείΐαϋο, η,Ιεο

ιιΐ 8ΐιρΓ3 ερβ»ΐ3Γυιη Γει-αιη οιηηίιιιη εοικϋιϊοηεηι βοΐα

μΓοηυηΙίαΙίο (1ΐνίιΐ3ηι δΐι1)8ΐηηΙΐαηι εχίοΐΐβΐ, οοιίδε-

φΐεηβ εκί Ιιοιιιϊηιιιη ρΓοηιιιιΐϊηΐίοηοηι οιιιιιϊροΐεηΐίδ

Πει δΐιΐΐδίαιιΐϊ» ρπκδίβηΐίορειη νί(1ει·ί; φΐχ ηιιϊϋειη

ίμβαπ) ίιιεοιηραΓ3ΐ)ίΙΐδ εχεείίειπΐη (Ιί^ιιΐΐαΐΐδ εχοπιεί.

€οη[α(αΐϊο XXVI.

Νε«|ΐιε ηιιάιιηι ίη 0»;ο ηοπιβη εβί ίιιςεηίΐυιη, ηβ-

'1><"1. χχχιι, -13 ΐιιχί. Ι.ΧΧ; ΡδαΙ. χάνι, 7; Ηευι·. ι, 0.

ΙΙι,Ιιρρ. ιι, 11. « Κ. έξυοΟμενον. · Γ. εχειν γεννητού.

8οπρΐα,·3, εαΐΐιο-

ι ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΑΕΤΙΟΥ

Εϊ ψιλδν δνομά εστίν ϊτΛ θεού τδ άγέννητον, ή

ψιλή προφορά την ϋπόστασιν του θεού έπαϊρει κατά

πάντων γεννητών · τιμιωτέρα άρα εστίν ή ανθρώπων

προφορά του παντοκράτορας, υποστάσεως άσυγκρίτφ

υπεροχή χαλλωπίσασα θεδν τδν παντοκράτορα.

* ] Κ

Ούτε ψιλδν δνομα επί θεού εστί τδ άγέννητον, ούτε

1 Μαΐΐΐι. χχνιιι, 1 Βι]η. ' 11 ΟΟΓ. ν, 10.
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τοις χτιστοί; κατά την ούσίαν επικοινωνούν. Διδ Λ ηυε ειιηι ΟΓΟβΙϊβ ΐ'ουιΐϋ ηβΐιιπβ εοιηιηιιιιίοηεηι

οΟτε τα χτίσματα ψιλής ονομασίας έστ\ σημαντιχά.

Μέσον δε αγεννήτου και κτιστού αλλού ονόματος επι

ζητούμενου, όπερ έστ\ν Υίδς, χα\ ου κτιττδς, τίνι αν

τδ έξαίρετον άποδοτέον ; Καΐ ε; [ων τοις χεκτισμένοις

τδ επικοινωνούν δώμεν, ούδοποτέρου των λεγομένων

ψιλής ονομασίας ονομαζόμενου, ως έιΛ του αγεννήτου

χα\ κτίζοντος, κα\ κτιστών γεγονότων, ως ου ψι

λής ενδεχομένης ονομασίας · οϋτως επί του γεν-

νητοΰ χα\ Υιού, μη ψιλής ενδεχομένης ονομασίας,

τδ μάτην αυχοφαντούμενον σύγχυσιν δηλώσει παρά

τω Άετίω συλλογίζόμενον, δ-.ά τδ μη συνεξισοϋσθαι

τω Υιού ονόματι, της κτιστής εν αλήθεια ουσίας, κα\

ου ψιλής ονομασίας· έπειδήπερ ου ψιλήν επιδέχεται

χα\ αυτός ό Υίδς την περ\ Υιού όνομασίαν. Ουκ 6ν-

τος δε ανυπάρκτου, οδτε κατά ψιλήν όνομασίαν λεγο- Β ΙΙΙΓ, ;ιιΙ;<·φΐ:;π πιίιηιικ· ρο88ΐιπΙ ; ιιιιιιι εΐ Ρίΐϊιΐδ ϊρββ,

ιΐι·.|ΐιι· ιι,ιΙιΐΓ.ι: ΐ!ΐ!ι!:ιιιι ΐρρβίΐαΐϊοηβΐη Μ{;ηίΙι-

εηηΐ. ^ιη νβηο ειιιη ΐηΙβΓ ΐιιςοιίΐιιιη 30 εΓ6α-

ΐιιιη ηΐϋίΐίιιιιι α1ίφΐο<1 νοοηΐηιΐυιη φΐ.Έΐ·31ιΐΓ, Ιιοε 681

ΓιΙίιΐΝ, πήιιίηιοηυβ εΓεαΙυβ, ειιϊηβιη εχίιιιίιιιη ίΐΐιΐιΐ

ροΐίϊ,δ'ιιιιιιιη ΐιιΙιΐϋ'ΐκΙιιΐΜ εδΙ? Αο δι φΐίιίπιι επβαΐυ-

π$ εοηιηιιιηβ ευιη Ρίΐίο ιΐίικί 3$εΓΪ1)3ηιιι$ , οιιηι

ικ'ΐιίπιιη νιιι·:ιίιιι!ιΐϋΐ $οΐ3 &ε ηικία αρροΐίαιϊοιιβ

εοη$(6ΐ ; βΐ (]ιιοηΐ3ΐΙιΐιθι1ιιιη ίηςριιίΐιΐί, οι ειοηιοι·,

(Ί ι |·Γ:Ι!ΙΠ.Τ ΠΟΜ νοεβδ ιΐίΐ ι;ΐ' 8υηΙ, ί!:ι ξβηίΐΐΐδ, (Ί

1-ΊΙίιΐ!) η1ί(]ΐιί(1 |η·.ι ι«·ι ηοιηειι 1ι:ι1ι:·:ιΐ, ηίιηίΓυιιι ΐ|ΐιιιι|

ρ(·Γ3ΐιιηιιι;ιη) ϋηΐιπηιιίηιιι Γίΐίοοίιιαικίο εο1Ιί^ίΐΔΰΐίυ$,

πιίηΐίεηπι ρεΠυΓίιαίίοηειη β( εοηΓυ$ϊοηβιιι ρηηοΐ,

ΐ|ΐι:ιικΙ(ΐΐ|ΐιΊ(Ι(·ιιι ευιη Κίΐιί ηοηιίηβ εΓβ.ι1υι·α*, ΐ|ΐι% τβ-

ηοη 3ρρ6ΐΐ3ΐίοηβ (εηυ$ ι·]ΐϊΜΐιοι1ί ε$ββ ιΐίευη-

μΐνου του ΥΙοΰ μονογενούς, καΐ του αγίου Πνεύμα

τος, τη του Πατρός συνήπται δίξη, καΐ ου συγκέχυται

τη των κτισμάτων ονομασία. Οϋτε γαρ έπάρσεως

βεϊται ή θεότης ως μη ούσα, οδτε ΰψους εστίν έν-

δεομένη, χάν τε παρά τίνων των εν αγνοία δντων μη

ύψοΐτο. οδτε δια της τίνων προφοράς ή θεότητας ου

σία σονίσταται. Οϋτε γαρ καυχήσεται ή των άνΟρώ-

τ.ων ή άλλων προφορά, ως θεώ ένδεεϊ δόξαν περι-

ποιουμένη, ή καλλωπίζουσα θεον παντοκράτορα,

θεον προσκυνητδν, θεδν έπίσταται *, κα\ κτίστην,

χαι δημιουργον Γδιον. ΟΟτε γαρ έαυτήν ύπερένδοξον

ηγείται, και κοσμήτριαν του ίδιου αυτής δημιουργού"

έπε\ 2ν έαυτήν προσκυνητήν ήγήιαιτο, ου μην προβ-

χυνονσα τ6ν προσκυνούμενον. Κα\ μάτην κατά πάν

των λόγο·/ κινεί ό σδς λόγος, Αίτιε.

(•ιιιιι Κίΐίιΐϋ (ΙίείΙιΐΓ, ιιιιιι ιιΐιΜ :ιιι; ΐ·Ι, 3ε βοίαπί :ιρρι·1-

Ιαιΐοηβιη ρι·;ι: ββ ΓβΓΠ· ρυίαικίυιη ε$1. (,>ιΐικ·ίι·.·;ι ευιη

υηίευ$ 1)ι·ί Ρίΐίιΐί, υΐ ει 5ρίι·ίΐυ$ $αηεΐιι$, ηβφιβ

Γβί<ρ$β ηοη εχβί&ΐαΐ, ηεςιιε ηιι<!;ι αρρείίαιίοηε ιΐίε»-

ΙΙΙΓ, ευηι Ι'.ιΐι ί> ^ΙοΓΪα εοη|ιιηεΐυ5 681, ηι>(|ΐιβ ειιιη

('π·;ιΐ:ιι·ιιιιι ινπιιπ αρρείΐαΐίοηε εαηΓυβυβ. Ναηι άίνϊ-

ηΐ(38 ηε(]ΐιβ είΓβιτί «οβο ροβίυΐαΐ, ςαββί ηοη ΒΪ(, ηε-

ΐ|ΐ·,ι· ΜΐΙιΓιιιιίΐ:ιΙι>ιιι Γε(]ΐιϊπΙ, Ιίεεί ;ι!ι ϊ§Π3Π3 (|ΐιι!ιπ·> -

(Ιαιη ρι·;ΐ'(Ιί<·;(ΐΐιΙιι ηοιι αΙΙοΙΙαΙυΓ ; ηεηαε υ!ίϊιΐ8 Ιιοηιϊ-

ηΐ$ ρΐΌηιιηΐίαΙιοηε (1Ίν!ηίΐ3ΐΐ$ 8υυ8ΐ»ηΙϊ3 εοηβίαι.

πίπα Ηοιηίηυιιι εχίεΓΟΓυηινε ρροΐαΐίο μίκι ί;ιι·ί

ϋεο 8β, νείυΐ ίηοΊξοηιϊ, ςίοπαιη *1εειΐ8<ιυβ

ΐΓΪΐ>ιιΪ886. ;ιπΐ !·ΙΙ|ΙΊΙΙ οιηηίροίειιΐΐ, αϋοΓβικΙοηυϋ ϋβο

ιιπι;ιιπΐΜΐΙι ;ι!ίί|:ιϊιΙ 3ΐΙυΙί$8β : ηιίβηΐ ΐ[ΐιίι'ι·ιιι ΠΓΙΙΙΙΙ.

^ εΐ (·π·;ιΐ(ΐι·ι·ιιι Γοικίϊΐυι-εηιςυβ βυιιιη οςηοβεΐΐ. Μοη

βηΐιιι, ορίηοΓ, (3Πΐ εχςυϊδίΐο 8β δρίβηοίοπε ρπειΚίηπι βχίδΐίιηηΐ, ιιΐ βΐΐ»ιη εοηύϊΐΟΓειιι $ιιυηι βιοπκΐΓβ ροδ-

8ΐ ι. Α1ίο<]ΐιί 8επ)εΐίρ83ΐη 3άΌι·3η(ΐ3ΐη 6886 εΓρϋεποΙ, ηοη εαιη, (ΐυεπι .-κίοι-ηΐ, νβιιβι·3Γ6ΐυΓ. Ου.ίΓε ΓπιβίΓ»

αϋν£Γ8Μ8 ουιηεδ 1υ3, ο Αείί, εοηΐεηϋίΐ ΟΓβΙίο.

974 ΑΕΤΙΙ €ΑΊ»υΤ XXVII.

δϊ (Ίΐιιι εο (ΐιιιηί ιρκίίΐ υοηίΐιιιιι 681, ίιιι; 1ϊι·:ιΙ:ι εχ

(·!ΐΐΜ ιιικ·ι. ι ε3α8Χ ηοΐίο «$1, ίη§6ΐιίΐα νιτο ιι»(υι·3εβΐ!8α

(·;ΐΐι Ι, ι-ιιιιι ίιιμι·ηίΙιι:ιι (Ιίϋίΐηυβ, ΙΙΟΙΙ ε3083ηΐ ;ιϊι(!ιι.ιιιι,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΚΖ'.

Εί παντ\ γεννητω αιτία συγκεκλήρωται, αναίτιος

δε ή άγίννητος φύσις· ουκ α'ιτίαν δήλοι το άγέννητον,

α,Ί.ί ύπόστασιν σημαίνει.

8ει1 (•.χρήιηίηιιι$.

ΚΖ'.

Κ ι'· παντί γεννητφ αιτία συγκεκλήρωται, και ούχ (,ΗιοιΙ ευηι ηιηιιϊ ^ειιίΐο Ϊοιρ1ίε:ιΐ3ΐη 65$β

όμολογοϋμεν τούτο, ως άπδ σου μεμαθηκότες. Προ- ηοΐίοηβιη 3886Π8, νεη88ίιηυιιι (|ΐιϊιΙι·ιη βδΐ, 8βϋ ηοιι

ορφ γαρ ή πίστις της αληθείας τούτο, και προομολο- ΐβΐιιύ, ιμΜ^Ϊ 3 Ιέ <ϋϋίϋ(:Γίιηιΐ8, ρΓΟίίίειιιιιι·. Ηυε

γεϊ, χοι\ διδάικει, ότι θεός εστίν ό αναίτιος πάσης ειιϊπ» νεπβ ίρβ3 ίΐϋββ ριιιϋιιοΐυαι ρΓΧ8εη86Γ3(, οι

αιτίας, χα\ αμιγής, χα\ άνυ-εΟΟυνος πάσης ίσότητος. ρΐ'οΓβδδβ Γιιεί'αΐ, 36 Λ "

ΔιθΊ%ύτο γαρ χα\ αύτο\ ου προσκυνοΰμεν πϊν τδ ύπο-

6ε6ηχδς την αυτού του Θεού ούσίαν, δια τδ μόνω πρέ-

πκιντώ άνυπευθύνω τδ σέο'ας νέμειν, Πατρ'ι τω άγεν-

νήτψ, χαΧΥίψ τω εξ αυτού, κα\ άγ!φ Πνεύματι,τφ άπ'

αυτού χα\ δια του Μονογενούς. Επειδή ουδέν εν τ?)

Τριάδι χτιστδν,χα\ ύπδ αίτίαν εμπίπτον εστίν. Ου γαρ

έά ουκ δντων τί εστίν εν τί) Τριάδι, ως χα\ τα ίλλα

τα ϋπδ αίτίαν πεπτωκότα, καΐ αίτίαν κεκληρωμένα.

Διδ άναιτία ούσα της τοιαύτης αιτίας ή Τριάς, μό-

ν ην έαυτήν άπλανώς έδίδαξϊ προσκυνεΐσθαι · επειδή

μόνη αύτη αναίτιος εστί · τα δε πάντα ύπδ αίτίαν

ίκριπέπτωχε. Τα μίν γαρ εστί γεγονότα κα\ κεχτι-

οιιιιιίδ ΰχρεπειιι, ιιι·ε ιι!Ι;ι ι·ε ρεπηίδΐιιιη, ηεε 3*1 ιιΐ-

1ίυ8 ΐΐ'ί ;<Ί[ΐι;ιΙί1:ιΙΐΊΐι ρο88ε (Ιι'ΐιιίίΐί. >';πιι ρΓΟρΙβΓββ

ηίΐιίΐ 3(1θΓ3ηϋιιιη ρυίαιηυβ, (|ΐκ«Ι ιΐίνίη.ι ίρ83 ικΗιιι α

δίΐ ίηΓεηυδ: ηυίρρβ ευιη ει δοϋ, ηυϊ ηυΐϋ 8ΐιΙ>;βί·ΐιΐ8

681, δίΐ Πΐβ ευΐΐιΐδ ικΐΐιίΐκϋΐιΐιιχ, Ραΐπ νίάεΐίεβΐ ίη^β-

ΙΐίΙΟ, 61 Ι'ΊΙΪΟ, ψιϊ :ΐ!ΐ ίρ80 ^(ϊΐΐίΐΐΐϋ 681, 61 δρίΓΙΙΙΐί

ηυϊ :ι!ι εοιίειη ρεΓ ΙΙίΗςεηίΐυιιι ρι·οϋυεΙιΐ8

681. Πΐί:ιιΐ(Ιοΐ|ΐιί(Ι(·ιιι ιιίΐιίΐ ιιι ΊΊ ίιιιΐιιΐι· ι·|·(·:ι1ιιιιι, ηίΐιίΐ

63ΙΙ8Χ ΙΐΙΙί ε8ΐ ιιΐιηιινιιιΐιι ; ιιιιιι 6011)1 :ι1ίι|ΐιΙι! ιιι ίΐΐα

68( 6 ΐιίΐιϊΐο [ΐΓιΐιΙικ Ιιιιιι, νιΊιιΙ <·;Γ!Ι·Ι :ι, (]ΙΙΧ εβυδαιη

;ιϋι|ΐι:ιιιι 80ΐ1ίΐ3, εαΐΐδχςυε Μΐι1^ι·(·Ι:ι δυΐΐΐ. 0""·'ί" ·'

ηυΙΐΗΐιι Τ

1 Ρ. έπιστατην.
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ηιυΙίρ83πι 8θΐ3ηι Μΐιβ υΐΐο ΟΓΓΟΓΚ ηιίοπιικίαιιι ιίαππΐ, Α σμένα, Πατήρ δε άκτιστο; , Υίδν ϊχων εξ αυτού γε-

γεννημένον, άλλ' ου κτιστδν, και άγιον Πνεύμα εξ

αύτοΰ έκπορευόμενον , κα*. ου δεδημιουργημένον.

Τούτων δε οΰτω; εχόντων, οδτε πάθος χεκλήρωται

αιτίου 6 προσκυνούμενος Υίδς, κα*. τδ άγιον Πνεύμα,

καν Πατέρα Εχοι τον γεννήτορα, οΟτε τα λοιπά χτί

σματα άνευ πάθους εΓη κληρώσεω; αιτία ', άπδ Πα-

τρδς, κα*. Υιού , κα*. αγίου Πνεύματος κεκτισμένα.

Σαφώς δε άνευ πάθους εΓη 6 Μονογενής κληρώκως

αιτίας, κα*. τδ άγιον αυτού Πνεύμα, ως και δ Πβτήρ,

δτι Υιός εστί γέννημα, κα*. ου κτίσμα. Κα*, ουκ ίτΑ

του γεγεννήσθαι α'.τία ' πάθους χληρωθήκται 4

ΥΙός· ουδέ τδ Πνεύμα, επειδή εκ Πατρδς εκπορεύε

ται, ούτε γαρ ό Πατήρ, επειδή έγέννησε, χαΐ εξ

εαυτού εξήγαγε, τα δ' αλλά μετά Υίδν χα*. Πνεϋμ»

ΐ|ΐιιιιπ:ιιιι 8θ1β ι::ιιι»;ι·. οιιιπίβ 6$1 οχρεΓί, Γθΐϊηυα νι·κι

υιιιιιί:ι 3 (:ι'ΐ Ι;» Γ;ΙΙΙΝ;Ι ρΓοΩείδΟυιιΙιΐΓ ; Ιι:ι·ι· οηίιη Γ:ιπ:ι

ρΓυ<τι.·;ι(;ιΐ|ΐΗ· $υη1, ΙΛιΙι'Γ ίιιεΠ!3ΐυ5, Γιΐίιιιη Ιι:»1ιι:ιιι,

α δβ ςοηϊΐιιηι, ηοη ΟΓΟΗΙΙΙΠΙ, βΐ χ;ιπ<·ΐιιιιι Κρ'ιιίΐιιιιι α

86 ρΐ'οιιβιΙι-ιιΙΐΊΐι, ικιιι Ι',ιΟιιιιι. ί)ιι:ι: Ι.ΊΙΙΙΙ ίΐ3 805Β Ιι;ι-

ΙιΐΉΐιΐ, ηεηιιε 30βεΓιο ιι!Ι:ι ίιι ;κ1ιΐι ηιπίιπιι Ρίΐίυιιι, νεί

δρϊΐΊΐιιιιι 83ΐιοΐυιη ι-υιΙιιιιιΙιΊ α οαυδα, οΐίαιιΐδϊ {τειιί-

ΚΙΓΙΊΙΙ Ρίΐϊυδ Ιιβοεβΐ ΡαίΓειη, ηοφίο ΟΓ031Χ οχΙεΓΧ

Γβδ βΟεεΙίοηίδ εχρβΓίεβ δΐιηΐ, ςυ» βχ οβιΐδ» δΟΓίί-

ιίοηβ οιϊΐιΐΓ, (ΊΜ11 8ΐηΐ 3 Ρβΐι-ε, Γϋίο ει 8ρίι·ίΐιι δηιιοΐο

ρΓυθΓ63ΐ!Β. Αϊ υηίββηίΐυδ ηίΐιίΐον ΐΒΐίιΐδπιοιΙί ο;ιιΐ5»

ΜΐίπΙΐΜΐίοικ· ρβΙΐΙιΐΓ, ηεηυε 5ρ'ιπΙϋ5 δ3η<Ίιΐδ, ςυοιη-

ίκΐιικίίΐιιιιι ηβ(ΐϋ6 ΡαΙΟΓ ϊρ8β ; ρι·ορΐι:ι·<·;ι <|ΐιοιΙ Κίΐίιικ

£βηϊΐ3 3θϋο1β8 ο$(, ηοη οι·ε3ΐυι·3. Οιι:ιι·ι: ηιι)Ι:ιιη εχ

βο ςιιοιΐ ςοηίΐιΐδ β$ΐ, αΒεοΐίοιίΰΐρ οβυβίΒ δοιίίΐιιρ Β ίχτισεν, ύπδ πάθος αιτίας ευρίσκεται, καίτοι γ: των

Ι'Ήίιΐδ ; ηβο 8ρίηΐιΐ8 83ηοΙα$, οιιιη 3 ?3ΐΓ6 ρΓοεο- άλλων πάντων εν τω κτίζειν ή γενναν πάθει

ι1;»ι. Ειεηϊιη ΡΒΙΟΓ εχ. βο, ςυοιΐ £εηυίΐ, 3ΐιΐ βηιΐδΐΐ β μένων. Αναίτιος γοϋν δ Πατήρ, χα*, ό Υίδς,

8β ϊρδο, 05ΒΙΟΓ3 νοΓΟ ροβΐ ΡιΓιυιιι 30 δρϊπΐιιιη δαιι- άγιον Πνεύμα- αιτία δε εστίν ή Τριάς των άκάν-

εΐιιιιι ΟΓεβνίΙ, βΟοοΙϊοηϊ ιιίΐί οβιΐδΚ δυ1ι]6θΙυ8 975 των» <ϊυγκτ£ζουσα, χα*, βυνδημιουργοΰσα, μηϊεν εν

βδΐ, φίαπφΐηιιι α!Ϊ3 οιιιιιίβ ίη ΟΓββηϋο (;οηει·3η(1ονο αύτη κτιστδν ή διβημιουργημίνον γινώικουσα.

Ρ310Γ, ΡίΠΐ18 01 δρϊπΐΐΐδ 83Ι101υδ ΠΠΙΜΙΜΙ Ιοί.πιΐ Ιΐιι11:<ιιι. Οπιιΐ'ππιι ΤβΓΟ

οιηηΐ3 ΐδΐ3 δϊιηιιΐ Γπ:;ιΐ, 30 ιιιιιϋΐιπ·, ηϊηΐΐςαβ ίη Μ·Μ·. οτεβίυιιι &υΐ Γίΐιπο03υδ3 681 ίρ$3 ΤΓΪηίΐ33,

Ιυηι 3§ιιο»οί(.

ΑΕΤΙΙ €ΑΡυΤ XXVIII.

δι (]ΐιϊ<Ιι[ΐιίιΙ ρπιιΐικ Ιιιιιι 081, 3ΐ) 3110ΓΟ ρπιιΙικΊιιηι

βδ(, ίΐ1§θηί[3 ΥβΓύ 1ΐγρθδΐ38Ι8 1100 3 86 ίρϊ3, 1160 30

βίκι ρτο(1υοΐ3 68(, ϊη^βηίΐϊ νοο3ΐ>υ1ο δυΐΐδίαηΐί» ϊρ53

91§ηί1ίθ6ΐυΓ ΟρΟΓίΟΐ.

€οη(αίαΐίο XXVIII.

Ηιη ΜΙΙΙΙ ηοΙ>ίδ ϊδίαιΐ Αοΐίϋδ, Ι3ηηυ3ηι ιιονιιιη ;ιϋ-

ςυίιΐ εΐ ίιι:ιικΙΊιυηι, ο1)]ίοί(, ιιΐ ϋΪ3ΐεεΐίο:ι; ϊδΐίιΐδ δΐιο-

ΙίΙίΟΙίδ .ΙΙΙΟΐΟΓ 6δδ6 νίιΙι'ΛΐΙΙΓ. ΟΐΙΗΓΟ 81ΐρθΓν303Ι166

ϋΐιιιΐ Π1ΠΠΙΙ ΐιιευ1ε3(, ηηοιΐ Ίη εοιιΐΓον6Γ8Ϊ3ΐιι ηιίηϊηιβ

ΓενοεηΐυΓ ; ηβηυβ νεΓίΙαίί ι·οριι^ιι:ιΐ, ει ρβι·ροΐιΐ3 Εε-

οίεδϊχ εαΐΐιοΐίεχ ρΓοΓοδδίοηβ ΐι·ικ·ΐιιι·. Οιιίιΐιμικί ΟΓ^Ο

Γ;Η·ΛΙΙΙΙΙ 681, 30 3Ι16ΓΟ Γ.κ:1ιπιι 8)1 οροΓίοΙ ; 31 ϊιι^β-

πΊΐιι Π}·ρο$ΐ3$ίδ ηεςιιβ α 86ΐρ$3 , ηβηυε :ι!» 3ΐί3,

<]ΐιαηινίδ ίηςβηίΐί ηοηιίηο δυ1)δΙαηΙΪ3ΐη δΊ^ηίΓιΟΜ-ϊ

βίΐ. 0(ΐί(1 εηίηι ιιΐ3§ίδ ϊΐΐο ηβεεβδίΐΓίυηι Οδδβ

1 Ναηι ηοο 8υΙΐδΐ3ηιίχ νοο3ΐ>ιι1υιη, (]ϋθ(1 Αηο-

ιιιιι'ί β( Λιίιιιιϊ ϊιι ΟΓΟ δεηιροΓ Ιιιιΐιι'ΐιΐ, ('.ιΐΐιιΐι' 30 \ε-

(ΟΓΗίΟΙΊβ 11ΜΙΙ ρΐΐνϊΐ Αβίίυδ, 01 30 ίρ83 (·ιι;ΐΓΐΐ!8 ΥΙΜ ί-

Ι3ΐβ ΟΟΙΐΓθ881Ι8 681. 1(3(]υβ (Μ1ΙΙ1 ίΐίμι'Ιΐίΐί Γ3ΐ!0 ίρ$3

8ΐι1)δΐ3ηΙί3 δίΐ, (·:ιιΙι·ιιιΐ|ΐιι: ε δείρ$3, ηοη ο ηίΙΓιΙυ, βίηο

ΙΐΙΙ:Ι ίΐ1(|1ΐϊιι;ιΐίθΐκ> 30 ρ3$δίθΙ16 Ι'ΐιίμιϋΐίΙΙΙΙΙΙ ςβΙΠΙΟΓίΙ,

πιιΐΐο ιιβςυβ ΙειηροΓβ, ιιεο ϊηίΐίο, δρΪΓΪΙυιη νβΓΟ

83ηεΙυπι εηιϊδΟΓίΐ ε 8θίρ$3, ηοη β ηϊΐιϊΐο ρΓοϋυχοπΐ:

ιηϊηϊΓεδίιιπι εδί ίπ κ:ιικ·ΐ;ι βο Ο3ΐ1ιο1ϊθ3 Εοοίοβίβ οοη-

Ι)α1)$ΐ3ΐι1'ΐ3ΐειη Τι·ίηίΐ3ΐεηι ι·ίΐι· ρι·ΐίΐΙΐε3ΓΪ. (,Ιιιο ηιιί-

ιΐβιη ηοιηίιιι· εποβία ιπι1Ι.·ι τοδ εοιηρΓεηεηΟί ροΐεδί,

οο (]αο(1 ιιεςιιο ηαΙιΐΓβ, ιιεηυε ουΚυ, 30 τεηερβϋοηο

ροΐβδί :>1ί(|πί(Ι Ιΐηϊ^εηίΐο, ϋΐιΐ δρίΓΐΙυί 83ηεΙο 6:>δβ

»ϊηιί.ΐ!. ϋ%ΙβΓ3 οηίηι ε ιιϋιίΐο <·π·:ιΙ;ι, ηεε «(Ιοπιΐίοηι·.

ρΓθ8εηυβη(ΐ3 8υη( ; ΐπιιίΐη» νοΓΟ δβηιρίΙβΓηβ. 1';ι-

ΙΘΓ ρει-Γεοΐυδ, ΡβίβΓ βδΐ ; Ρίϋυδ ρυΓίβοΙυδ, Ρίΐϊϋδ α

ί'ιιΐπ.· ςεηίΐαβ; δρίτίΐυδ 83υοΙυΒ, δρϊπΐυϋ ρενΓβοιυβ

1 ί". αιτίας. · Ρ. αίτίαν. * ΙιββΟ έχ περισσού μόνον.

ΑΕΤΙΟΥ ΚΕΦΛΛΑ10Ν ΚΗ'.

Εί παν τδ γεγονδς ΰφ' ετέρου γέγονεν, ή & άγέν-

νητος ύπόστασις ούτε ύφ' εαυτής, οΟτε ύφ' ετέρας

γέγονεν · ανάγκη ούσίαν βηλοΰν τδ άγέννητον.

Ανατροπή ΚΙΓ.

Κα*, τοΰτο πάλιν Άέτιος ήκει φέρων ήμϊν, ώ;

καινόν τι καΐ πρόσφατον ύφηγούμενος, ίνα φαν^ β'.α·

λεκτικής εφευρέτης είναι συλλογιστίας εκ περυσοΟ,

[ου] μόνον ' αύτδ τοΰτο δηλών, όπερ ουδέ άμφιδϋ-

λεται, οΰτε κατά της αληθείας, τδ άε'ι εν αύτφεντί)

καθολική Εκκλησία δμολογούμενον ενυπάρχει. Πί'

γαρ τδ γεγονδς ύφ' ετέρου γίνίται. Ή δε άγέννητο;

ύπόστασις ο&τε ύφ' εαυτής, οδτε ύφ' ετέρας γέγονίν

ει κα*. ανάγκη ούσίαν δηλούν τδ άγέννητον. Καΐ ιΐ

τούτου ανάγκα ιότερον; "0-ερ γαρ άε*. παρ' αύτοϊ;

τοΓς τε Ανόμοιοι;, και Άρειανοϊς τδ της ουσίας δνο-

μα παλιμβόλως έξελάβετο Άέτιος, σαφώς άναγχιζί-

μενος ύπδ της αληθείας ώμολόγησεν. Ουσίας τοίν'Λ

οΟσης της άγεννησίας, εξ αυτής δε, κα*. ουκ εξ ονχ

δντων άχράντως κα*. άπαθώ; γεννησάσης τδν Μονο

γενή άχρόνως κα*. άνάρχως, χα*, εξ αυτής εξαγβγο^·

σης τδ άγιον Πνεύμα, καΐ ουκ εξ ούχ δντων, σαφώς

εν τη1 αγία καθολική Εκκλησία όρΟοδόξως όμοούακ/ί

ή Τρία; κηρύττεται, μηδενδς των κεκτισμένων δυνα

μένου τψ ονόματι τούτω καλεϊσθαι, δια τδ μηδέ χικϊ

φύσιν εΐναί τι δμοιον τω Μονογενεΐ χα\ τΐ;> άγίί1

Πνεύματι, μήτε κατά τδ σέβας. Τα μεν γαρ εστίν

εξ ουκ δντων κεκτισμένα, χα*, ου προσχυνητά ' ή δ

Τριάς άε*. Ιστιν δ Πατήρ Πατήρ τέλειος, χαΐί !"<<

Υΐδ; τέλειο; εκ Πατρδς γεννηθείς, χα*, τδ Πνεύμα :6

άγιον Πνεύμα τέλειον έχ Πατρός .ιροεΛθύΐ χαΐ ην

ΪΊοϋ Λαμβάνοτ. Καϊ πάντα ήμίν φωτεινά τί τξί
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θείας Γραφής, χ» τα της αγίας πίστεως , χα1, ουδέν Λ β Ραΐη ρηαάίη* ', εΐ α Ρϊΐίο απϊρίβη* *. Ιΐα διτί-

ν, 1) εναντίον, ή* στραγγαλιώδες. ρΙυι·3 οιιιηΐδ Ϊ.ΚΊΜ , εΐ ι·:ιΐΙιοϋ(·:ι Γκίι» εΐ3Π58ίιΐ)3

Ιΐθ1)ΐ8 ΐ'ϋΐ ; ιιοιμιο ΐ|ΐιίιΙι|ΐι:ιιιι ίιιι·,«α ο!ιΙίΐ|ΐιιιιιι, :ι;Η

ι·οιιΐι·:ιι·ίιιηι, 3υΙ (1εηί({ΐΐ6 ΐοΠυοαυηι.

976 ΑΕΤΙ1 €ΑΡΙ]Τ XXIX.

δί ίΐίςβη'ιΐί Μΐ1ι·>Ι:ιιιΓι:ι, 1;ιιιι|ΐι;ηιι <·:ιιικ:ι, 1η£0ηίΐ3

Ιι)·ρθ$ΐ38Ϊ8 ιΙι·(·Ι:ι|·,(Ιιι|·, (|Μ;ι· ρ|·;ι· οιιιιιί 031Ι83Γυΐ)1 μι.·-

ιΐΓΐν Ϊηιιιιιι1;ι1)ϊ1ίΐ;ι|ι· δίΐ ρΓΧΐ!ίΐ3, (Ίΐιΐι'ΐιι ριτ &ε8ε

ΜΐΙΐΝΐίΙΙΐΐίΐι ίΐΚΌηΐρίιΓίΐΙιΐΙΐΛ (·8ΐ, 11(111 νοίΐΐΐ (•ΧίΓΙΙΙϋί.ΤΙΙϋ

;ι>ι·ίι.·πιι (|ΐΐ3ΐίΐ:ιΙΐΊΐι ίΐΐϋπι ρΐ';ι· Μ: Γεη>η$, π'ιΐιίΐ ιιΐ »ιΙ

ίρΜίιιι ρο88ΐΙ :κ'<'(·(!(·κ· ; $β(] ί,1 εχ 8ε8β Ιιαίιεηβ, ιιΐί

ιιίΐιίΐ (Ίΐιιι ιρ$3 εοηΓεΓΓΪ, 3ΐιΐ 3(1 έ3ΐιι 3εεε(1ετε ρο8*

5ίΐ. Γ·ιΐ(1<! εΐ ρεπ Βεηιεί εβί ϊη^ειιΊΐ3.

€οη(αΙαΐίο XXIX.

Ι(Ι(·ιη 83χυηι ρβΓρείιιο νοίνίΐ Αβίιυϋ, πι η ιηε 8ίε-

Ι,ΐΙΐΟΓΟΜΙ

(·1ι;ι;ιι Ιιοε

ΛΕΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Κθ'.

Εϊ τη του γεννήματος ουσία συνεμφαίνεται ως αί-

αία ή άγέννητος ϋπόττασις, χατα πάσης αιτίας τδ

ά-αράλλαχτον Εχουσα, αυτοθυσία εστίν ασύγκριτος,

ουκ έξωθεν συνυφαίνουσα τδ άπρόσιτον · αύτδ δε ύπ-

άοχουσα ασύγκριτος, καΐ απρόσιτος, επειδή χα\

Αγέννητος.

Ανατροπή Κθ'.

Πολλάκις χατά των αυτών Άέτιος φέρεται, ώσπερ
' " ' " », ·υ^ΒΙ ·4·Λ1··Ι· «Ο· ΙΜϊλΗν Τ νίΤ 1λ Π^λΙΙΙΟι

χα\ αύτδ; πολλάκις Εφην, εις κάματον μόνον ημάς » ρί(15 05ΐ ιϋ€,,1ιη) ηβ(|υεςυΐαςυ3ΐη 3ΐΐυ(|

φέρων, κα\ ουδέν περισσότερον. Διδ καΐ εν τω παρ-

ίντι ανάγκην Ισχομεν τω καμάτω προσΟεϊναι, χα\

τα αυτά τοις αϊιτοίς δευτερολογεϊν · έπειδήπερ καΐ

ούτω οϋτως Εδοξεν. Εί γαρ κα'ι ττ} γεννήματος ουσία

βνινεμφαίνεται ή άγέννητος γεννήσασα, ουδέν διοίσει

του αξιώματος του γεννάν ' ό γεννήτωρ τδ γεγεννη-

μένον. Εξ αυτού γαρ έγέννησεν ουσιωδώς Πνεύμα

έχ Πνεύματος, κα\ ου σώμα εκ σώματος. Διδ άσυγ-

χρίτως συνεμφαίνεται συμπρέπων ό γεννήτωρ τω γε-

γεννημέν(;), κα\ ό γεγεννημένος τω γεγεννηκότι. Οΰτε

γαρ προσθήκης δεΐται -Λ θείον, ίνα ποτέ Πατήρ χλη-

θείη, ποτέ δε ο&· οΰτε 6 Υϊδς εύρεθήσεται έχ νΆ

άνωθεν συνδέσμου, ποτέ μη ων, άρτι δε ων. Διδ αυτό- νοοεΙιΐΓ; ιΐ8(|ΐιε Ρίΐΐϋδ εχ

βυσία έστ\ν ό θεδς Πατήρ, καν. ό Υϊδς, χαΐ άγιον ΐ|ΐι:ιιΐ(Ιιιΐ|ΐιΐ! εβϊε, ιιιιηιιιΐοηιιυ ΗΟΙΙ εβίβ ιτρεί'ίεΙιΐΓ.

Πνεύμα, καΐ ούχ έτεροουσία. Οΰτε γαρ εστί συνάδελ- ^α:ιι·ε εβϋοιι ρεΓ 86 $ιι1>8ΐ3ΐιΐί3 Οι·ιΐδ εδί Ρ«ΙεΓ, βΐ

φος, οΰτεέστ\ν έπιγεννητδς, αλλά άνεκδιηγήτως συμ- ΡίΙίιΐ8,οΙδριιίΙιΐ8β3ηεΙιΐ8, ηοιΐ(1ίν6Γ53.Νοηεηίιιινβ1-

πρέποντος του Πατήρ ονόματος όμοουσίω δντι τω

Υίώ, κα\ συμπρέποντος* τω ΠατρΊ κα\ Υίψ, τδ εξ

αυτού, δι' αύτοΰ, χα\ των αυτού, τδ άγιον αυτού

Ηνεϋμα. Δω τδ άπρόσιτον εστίν εν ΠατρΊ, κα\ Υίώ,

χα\ άγίω Πνεύματι, πρδς απαντά, οία έστ'ιν ΰποβε-

εηκίτα δντα, κα\ εξ αυτής της Τριάδος κτισθέντα.

Ή οέ Τριϊς πρδς έιυτήν ουκ απρόσιτος. "Εστί γαρ

ιιοΙ)ί$ :ιΙ1(·Π :κ· Ιινιΐίιιιιι. Οικιιιιο1ιπ·ιιι

Ιοεο ιιονιιιιι ΐ]ΐΐΓΐιΐ(1,ιιιι Ι«ΙιθΓι'ΐιι

Γ|ΐι;<ιηΙοιιιιί(Ι(·ιη ί(;ι ι!Ιι

Γΐίΐΐ ιιΐί,'ί-ιιίΐι $η1ΐΝΐ:ιιιΐία ϊιι»ι:ηίΙ;ι, ιιπιΙ(· ρΐΌ-

ιΐιιι-ιη 631, ιΐ3ΐιΐΓ3 Βί^ηίΓιοβΙυΓ, ηίΐιίΐ Ιΐΐηβη ίϋοϊΐΐο

ιΙί£ΐιΊΐ:ιΙίϋ ίηΙβΓβΠΐ,ςυοϋ §οηίΙθΓ ςοιΊΐυιη ρι-οιίιινΐϋϋΐ;

ιΙί(·;ιΐιΐΓ. Ουίρρβ β $6 ϊρϋο Βεευηϋιιιη 5υ1)5ΐ3ηΙί:·Γη

δρ'ΐΓίΐυηι 6 δρίπία βεηιιίΐ, ηοη εθΓριι$ ο οοΓροκ.

ΙΊιιΙο $Ίηβ ιιΐΐίΐ ϋοιηραΓαΐϊοηβ ςεηϊΙΟΓ Ίιι ςοηϊΐί ιιο-

ΐϊοιιβ, βΐ (,ΊΊΐΊηΐϋ :η §οηίΓ3ΐιΐε εοηςπιεηΐεΓ ίιιΐι-Ιΐϊ-

§ίιαΓ. Νι·ΐ|ΐΐϋ ειιίιιΐ αΐϋεβΐίοηο ιιΐΐα ϋϊνίιιυιη ιιιιηιι;η

ορυ8 1)31)61, ιιΐ Ι'ηκτ 3ΙΪ38 νοεεΙιΐΓ, 8ΙΪ38 ηιίηΐιηβ

Ικτιστυς, και άγέννητος, και ασύγκριτος. Διδ ου δύ

ναται ουδέν έξισοΰσθαι Πατρί · ου συμπροσκυνεΐται

αύτω τι των εξ ούχ δντων γεγονότων, κα\ οϋχ\ γεγεν-

νημένων. Ούδεν\ γαρ των γεγονότων είπε ποτέ · Κάβ

ου έχ ίϊξίών μον. Ουδέ μεν ό Μονογενής περί τι-

υΐ Ιϊ.ιΐιτ (]ΐιί(Ι;(!ΐι ι·ϊΐ ΙΊιΐι·ϊ> 1·'ΗΊιι·(,:ιιιΐ |

^ειιϊΐιιβ ; ββιΐ ίιιεχρΙίεβΙιίΙΊ ψκΐιΐίΐιιι ι;ιΐιοικ_· Πι, ιιΐ ει

ΡαΙΓίβ :ιρ[ΐιΊ1:ιΓιο ευιη Γιϋιι €θΐΐΜΐΙιίΙ;ιηΐίαϋ οοη-

(·ι·ιι;ιΐ ; (Ί ευιη Ι'.ιΐη;, εΐ 1'ΊΙίο, ηιιϊ εχ ϊ|ΐ$ο, εΐ ρϋΓ

ίρβυιη, εΐεχ ίρ8ίυ$ ρπιριϋχ οπίιιτ, δρϊηΐυβ $3ΐιι·ΐυ8

εοιινειιίαΐ. Ιη(1ε Γιΐ υι Ρΐίβι·, Κιΐϊιΐϋ εΐ δρίπΐιΐδ $3ΐι-

<·1ιΐί> ίιι:ιι:ι·(·3!.ιΐΛ (Ιί(·;ιΙιΐΓ, Ικκ: «81 ηίΐιϋ εοΐ'ΐιιη ΐ|ΐι:«

εΐ :ι!ι ϊρ83 Τπηίΐ3ΐβ ι

. Τπΐΐίΐ38 ρΟΓΓΟ Ϊρ83 ί

ιι<'φΐ;ιι|ΐι;ιιιι 681 ίιιαει·β883. Κϋΐ ειιίιιι Ϊικ:)·ι·;ι1;ι, ηυιι

Γ;ιι ΐ;ι, (Ί Μη·οιιΐ|ΐ:η':ι|)ίΠ*. ΕΓ^Ο ηίΐιϋ ;ιιΙ;(Ί|ΐκπ·ί ευιιι

ΡϊΐΓβ ροΙβ8ΐ ; ηβηυβ οιιιιι ίρβο ΐ|ΐιιιΙΐ|ΐι:ηιι εβπιιιι

νος είρηκεν, δτι Ό έωραχώς έμέ έώρακε τύ>· Πα- ρ ΙΊΜΊΙΙΗ ΐ'ΐιιιιΐιιιιιιίίει· ;ιι!οι ;Ι!ΙΙΓ, (|α36 εχ ηίΐιίΐο Γαοΐ86,

τέρα · και, Εγώ έτ τφΠατρϊ, χαΐ ύ Πατήρ εν ίμοί·

χα'ι, Οΰίείς οϊδε ΤΟΓ Πατέρα , βί μτ\ ό Τίύς , χαΐ

τύτ ΥΊύι; εΐ /ίή ό Πατ$\ρ, και ψ έΛν άΛοχαΛύ·^.

Αποκαλύπτει δε δια Πνεύματος αγίου, τούγινώσκον-

τος, χα\ διδάσκοντος, χα\ απαγγέλλοντας εν χόσμω

~ί ΥΙοΰ, έρευνώντός τε χα\ τα βάθη του θεού. Δια

τούτο γαρ φησιν · Ό μη τιμωΓ τύν Υΐύτ, καθώς

πμφ τΐη· Πατέρα , ή οργή του θεού μέγει έπ' αύ-

τό^. Κα\ούκεΙπίν Ό μη τιμών αγγέλους, ως τιμδ

τον Πατέρα · ουδέ πάλιν είπεν · Ό μη και τδν Υίδν

τιμών άλλα Υίδν ως τδν Πατέρα · ωσαύτως, δτι ουκ

ιιιίιπιιιβ νΐ'ΐ-ο μΒΐιίι.Γ ΜΙΙΙΙ. ΝυΙΙϊ ςιιίρρε επ>3ΐ3ΐ·υιη

ι (-πιπί ά'ιχϊΐ ιιικ|ΐι:ιιιι : 977 $*<!* ° Λαΐηϊί ιηβί» ·.

δι·<1 ιιι·<: υιιίοΐΒ Ι)ΙΜ Ρίΐίιιβ (Ιΐ' ηιιοηυ3ΐη ί$(υι1 ιι$υΓ-

ριινίΐ ίΐΓιΐ|\ι:ιιι<1ι>: (}ιιί ΐΐιΐίΐ »«·, νίάΐΐ ίΐ Ραΐταη'; (Ί:

ί'.'ί/ιι ΙΗ ΙΊι'.π', βι ΡαΐίΓ ϊιι ηΐί ειΐ ' ; ΐίειιι : Νβιηο ηο-

νίι ΡαΐηΐΗ, ηϊιί Ι-'ίΙίηι ; α /-'ί/ΐΜΐη, ηίιί ΡαΐβΓ, ιΐ αιϊ

τι'κ/αΐΥΐίι". ΡεΓ δρίπΐυιιι νείΌ 83ηεΙιιιιι τονεΐαΐ,

ιμα ΐ[ΐι;»· 3ϋ Ι1 ίϋιιιιι ρεΓίϊηεηΙ εο^ηοκίΐ, εϋοεεί εΐ

ίπ ιιιιπιιΐιιιιι ρρχ(1ϊε3ΐ; ΐηιο ν«ΓθΟεϊ 3ΐΐ3,3ερΓθΓυηιΙ:ι

!,(·ΓΐιΙ:ιΐιιι '·'. Ρι·ορΐ«ιτ:ι ι)ΐιι>Ί1ιι' 'ϋ-^ίΐ : ίί«< ηοη Ιιυιι»-

τιιΐ Ι'ΊΓιΐίΐιι, Μ'(·Η( Ιιυηυηιΐ Ραΐναη, ϊια ϋΐί ιηαηίΐ ίη

1 1.β8· τψ γεννϊν. * Κβ|ξ. συμπρ:πόντω; βντος. ' ίιοη. χν, 85. » ίοαη. χνι, 1 ί, 15. " ΡβαΙ. οιχ, 1.

• ΙΟΛΆ. χιν, ». Μϋίϋ. · Μαιίΐι. χι, 27. ' 1 (;ΟΓ. ιι, 10.
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ίρ»ο '. Νοη ιΐΐχίΐ : Οιιί ηοη ΙιοηοΓίΐΙ «η^είοδ, δϊευΐ Λ άφεΟήσεται τω είς τδ Πνεΰμα βλα5φημο3ντι , οδτε

1ιοηοΓ3ΐ ΡαίΓδίιι ; ιιεε ϊι.ι εοποοιίίΐ : Ουϊ ιιοιι -οΐίαιιι ώδε, οδτε εν ιψ μέλλοντι αίώνι· Γνα σημαίν») της

ΓίΓιιιιιι Ιιοιιοι-αΐ ; δει! Ρϊΐίιιηι ϋίχίΐ, ροπηϋβ »ε Ρβ- Τριάδος τδ άπρόσιτον καΐ άσύγχριτον Ιν Πατρί, χαΐ

ηνπι. δίιηιΙίΐβΓ ει, ι;ιιϊ ίη δρίπΐιπη 1)!3$ρΙΐ6ηΓΐ3ΐη Τίψ, χα\ άγίω Πνεύματι.

(Γιχβπΐ, ηοη Γειηϊδϊΐιηι ίπ <1οεβΐ, ηεηυβ ΙΓιε, ηβςυε ίη ΓυΙιίΓο δχευΐο'. Ι ι νϊϋοΐίεη Τπηίΐβίβπι ϊιι Ι'.ιΐκ-,

Ρίΐίο εΐ δρίπΐυ δ»ηε(θ6δ8ε ιΐοοοαι Ιιιιμυιιιοιίί, υΐ .ιιΐ ί!ΐ3ΐιι ιπΐιιΐ αοοβίίοιτ, εοιηρηΓβΓίνβ ροδδϊΐ.

ΑΕΤΠ ϋΑΡΙΙΤ XXX. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΤ Α'.

8ί οηιιΓψοίϋΐΐδ Πβιΐδ η.ιΐιιπιιη οηηηειη εχεείΐίΐ, Εί ύπεράγει πάσης φύσεως ό παντοκράτωρ, διλ

βο ίρδΟ ςιιοΛ ίηβεηίΐιΐδ 6δΙ εχεβίϋΐ. Ου« ρι·ορΓΪ613$ τδ άγέννητον ύπεράγει, όπερ Ιστίν αίτιον τοις γεννη-

τοϊς διαμονής. Εί δε μη εστίν ουσίας δηλωτικών τδ

άγέννητον, πόθεν αν ή των γεννητών φύσις Ιξει τδ

διασώζεσθαι ;

ι :κι;,;ι ε&ΐ ^ειιίΐίβ οηιιπϋυβ βίαϋίΐϊΐαίβηι

ΓΜΙΜΦΙΡ ΐι·ίΙ>υεη$. δίη αυίειη ίη^βηίΐυηι $ιι1)8ΐαηΐΪ9ΐη

ιιοη ί·\|·,ι πΐιίι, Λ ΐ|ΐι<ι ΐ;ιιιι!:;ίϋ ςοιιϊΐαΓυιη Γυΐ'ϋηι ηα-

ΙΙΙΓ;Ι 8θίρ5αΐ1Ι π Ι <·ΙΙΜΜ·Ι νι·1 ,ιι·ι·ί[ιίΓ.'

Οοη/Ήΐαϋο XXX.

ΙΙΙιΐιΙ οιηηίηο ιϋΓπΐιΙιιιιι :><· ΓΑΐεηιΙυιη ε$Ι, ίιβηυβ

Ιεηεικίαηι : οιηηίροΐεηίειη Οβιιηα ηαΙυΓαιη ιιιιιηπη

βχοβΙΙβΓε , Λ ςυο υηί^εηίΐυ$ ϋουϊ, αο ΥβΓουηι,

ε}υ$()υβ δριΐ'ίΐυβ 39ΐιι:ΐυ$ ίηεΟαϋίϋ ςυαϋηιη ΓαΐίΰΓβ

ρΓοεοίδίΐ. Οιι&ιη οΐι εαυ$3ηι εαιιΐο 30 είΓϋυηΐ8ρϋΐ·ΐβ

ΙΤΟ;»ΙΠΪ·;Γ ιΐίνίππιιι ΙιοηοΓειη ηοη 3ΒεΓί1)ΐιηυ$, ηε

£ΐυ1ιί$$ίιιιί ι .'ίΜιιιιΐιΐ·, $β(1 ΤΓίηϊΙϋίειη ςιια* ηβΐυΓβηι

οιΐιΐκ-ιιι $υ|ΐ6Γ31, |ΐ!'.πίκ :ιπιιι^, 1 ιΐιιιιιι (Ίΐιιι ΡβίΓε,

εΐ ΐρβίυβ $3ΐιεΙιιιη δρίι·ί(ιιηι, βο ιμιη,ι η ηυΐΐο Γβεΐυ$

;ιιιΐ εΓί·3ΐιΐί> &Ίι. Γ(ι·:ιΐ!Μ ηεςυβςυβιιι ύΐνβι·$9β ιοίιιτχ

Ιΐιιίξβηίΐυβ οκΐ, 3ΐιΙ $3ηεΙυ3 δρίι-ίΐυβ, ββϋ Οειι$ εχ

Οβο, Ιιιιιιυι «Ι.· Ιιιηπηβ. ΟαΊηεΙίβιη πιπί οηιηίροΐεηΐί

Ι'ιιΐπ: ιιιιίξοηίΐιιβ ί;'Μ· ηοηιίη3ΐιΐΓ οιηιιίροΙεη$, ιιΐ

ιΙΐΜΤΐι· 5εΐΊρΙιΐΓ3 ί·;ιι ι·:ι ιΐΐ'ΐ Ι,ΙΓ;Ι|. Ι ιπ.ΊΊΐίΐιι·, ι'ΐιίιιι

:ή Α'.

^ Πρέπει λέγειν χα\ όμολογεΐν, χα\ οΰτως χατέχειν,

δτι πάσης φύσεως υπερέχει 6 Παντοκράτωρ, εξ ουπερ

ήμϊν ό Μονογενής άνεκδιηγήτως προήλθεν ό θεδς Λό^

γος, κα\ τδ άγιον αυτού Πνεύμα. Κα\ δια τούτο ασφα

λώς ου χτίσιν θεολογοΰμεν , ίνα μη μωρανθώμεν ·

την δε ύπερβαίνουσαν πασαν φϋσιν Τριάδα δοξολο-

γούμεν, Τίδν συν Πατρί, κα\ τδ άγιον αυτού Πνεύμα ·

διότι άγέννητον και ίκτιστον. Επειδή γαρ οϋτε άλ

λης φύσεως 6 Μονογενής, χα\ τδ άγιον Πνεΰμα, άλλα

θεδς εκ θεού, κα\ φως εκ φωτδς, συν τω παντοκρά-

τορι Πατρ\ καΐ αύτδς 6 Μονογενής παντοκράτωρ

άκουσας , ως κα\ σαφώς ίχει ή θεία Γραφή. Ου γαρ

άλλοΐός εστί παρά τδ του Πατρδς αξίωμα ό Μονογε

νής, συμπρέπων δε τφ του Πατρδς άξίωματι· ως

ιιίΐιίΐ 3 Ρ3ΐΓΐ$ η)3]β8ΐ3ΐβ ϋίδΟΓβρβΙ, ΒΟιΙ οιιιπίιιο εοη- ί, διαρρήδην μαρτυρεί μοι 6 Ιγιος Απόστολος εν 11 , - .-

νεΓΐ)ϊ$ ΙββΙβΙυΓ Αροβίοΐαι, ι

ϊΐα ΙοςιιίΐϋΓ :

βΐ ΐαΐαηιοιία, ιΐ ραίτα :ηιιιι, ίηηυίΐ, 978

€Χ ί/ΙΙ'/ΙΗΪ αΐΤΙΐίίΙί «('( ίΙΚΙ/ΗΙΙί ηΐΙΊΙίΙΙΙ, (/«(' βίΐ ,ΜΙ/νΐ·

ιιιιιιι'κι 1)<:<ιχ 1>βηΰάί€ΐιΐί ίη α/ΐ'ι·ιι!ιι. Αηιεη \ <·Ιι ίιΐ εΐ

3ΐΙοι·:<ικ1υδ υιιϊευδ Οβί Γϊΐίυβ ββι, εΐ ίιΐΐ'ηι Οευδ, 61

ϋίνίηυδ δριπίυβ εβί, $3ηεΐυ$ δμίΐ'ίΐυδ, ει ροβΐ

Τι·ίηίΐ3ΐοιι ιιιιΐΐιΐίΐ α1ϊυ$ ϋευε 681.

οιιιηίροίειίδ ΡβίβΓ , ει υηΊευ& ίρδίυβ Ρίΐίυβ

ιϋ-ιιϊι.ιΐι εοηςηιεηδ, ςυί ΓυΐυΓΐ βχευΐΐ Ι'.ι-

16Γ βρρεΙΙαΙυΓ ·, ςυί({υβ εαηι ββηείο δρίΓΐΙιι ηαΐΐα

ΐηΐβΓνεηΐεηΐε 6Γ63ΐϊυιιε εοηνεηίι, ΤΓΪυϊΐ35 661 ρβιβ-

ί;ΐ'·ΐ:ι οαιιιί1>ϋδ, ει 6θ^ηίΐ3, α ςυ3 ι η .ιΐ,ι· π·.·, οιιιιιβδ,

1;ιιιι]ΐΐ;ιΐιι :ι 63υ83, ρΓοίεεΙΧ ϋΐιιιΐ , ίΙ:ι ι|ΐιίιΙι·ιιι, 1)1

3ρρ6ΐΐ3ΐίθ Ίρ83 6311833 8Ϊ1166Γ3ηΐ βΐ !ΐΐΓ<ιιιιρ;ι|·;ιΙιίΙι;ηι

6υ1)8ΐ3ηΐί3»ι 8ί£ΐή1ίεβΐ ; ειι]ιΐδπιθ(1ϊ εδί ΡαΐεΓ ίη

Γιΐϊο, Ρίΐίυδ ίη Ρ3ΐΓ6, ευηι δρϊι-ίΐυ δβηείο , ρβΓ-

111311810 ίρδα 111 δ68β ;ι·Ι(·ι ιπ1:ιΙ('ΐιι ΠΗ 1ιι«1;ιΙ : ευ]υ$

Τπηίΐ3ΐίδ 1)6ΐΐ6θείο εοιΐ(1ίΐ3 οηιιιία ΜΤΜΙΙΙΙΙΙΓ.

ΑΕΤΙΙ ΟΑΡϋΤ XXXI.

8ί ηίΐιίΐ ι-οπιιιι Ι|ΙΙ:Γ ΛΙΜΙΙΙΙ εΟ'υ^ίυηΙ, 86ΐηεΙίρ$ο

νί ςυαϋβιιι 83ΐίν3 ρρίιΐδ 681, 3ΐςυβ (1β1ίηίΐ3 ςυ3(ΐ3ηι

ικιΐιιπί! 801Ί6 (-ΟΐιΐΊιΐΓΐιιΙ·, ςΐΐί Ιίΐ'ΐΊ ρθΐ68ΐ, ιιΐ ΪΙίςβ-

ιιίΐιΐϋ Οβυδ :>)) οπιιιί βΟΓίίΐίοηβ Ιϋιΐ'Γ Βΐΐ3ηι ϊρβίυβ

8υ1)8ΐ3ΐιΙΪ3ΐη ιιιο»Ιο ίη^εηίΐα $ο!)θ1ε ίηΓβΓίοπ» ειι]ιι$-

ιΐίπιι 36 ΜΊ·,ΙΙΙΙ(|;Ι· εοηιϋΐίοηίδ, ιιιοιίο ίη ίιιςβιιίΐυ

ΡΠΙ113Γ10 6δδ6 νί(1β3ΐ, 113 υΐ ρπΟΠδ ϊηβίΐ, 36 ροδίβ-

ΤΪΟΠ8 ΟΓ<1θ ?

1 ϋο;ιιι. ν, 23; πι,

μάτι άγίιρ φήσας περ\ των υιών Ισραήλ· Τΰν, φη-

σίν , ή Λατρεία, καΐ αϊ διαΟήκαι , καΐ ώ>· οΐ πατέ

ρες ' εξ ώ*· ό Χριστός το κατά σάρκα, ό ώ>· έχΐ

xά^τω^ θεύς εύΛογητύς είς τους αΐωγας. 'ΆμίΐΥ.

Δια τούτο γαρ χαΐ προσχυνητδς ό μονογενής , χαΐ

θεδς ό Μονογενής , κα\ θείον Πνεύμα , τδ άγ:ον

Πνεύμα* καΐ μετά την άγίαν Τριάδα ουκ εΊτιν Στε-

ρος θεός. Ό δε Πατήρ παντοκράτωρ, κα\ ό Μονογε

νής αυτού παις Ιησούς Χριστδς συμπρέ-ων τω του

Πατρδς άξίωματι , χαΐ Πατήρ καλούμενος του μέλ

λοντος αιώνος , συμπρέπων τε χα\ τω άγίω αυτού

Πνεύματι άκτίστως, αεί ή Τριάς φανερουμένη, χαΐ

γινωσκομένη, εξ ης Τριάδος τοις πάσι γεγονόσι τδ

αίτιον Ενεστιν, είπερ3 εστίν ουσίας άκραιφνοΰ; κα\

ι ασύγκριτου δηλωτικδν, Πατήρ εν Πψ, Τίδς εν Πα-

τρ\, συν άγίφ Πνεύματι, άε\ της διαμονής τδ άίδιον

εν έαυτ?) έχούσης · εξ ^ς Τριάδος τοις γεγονόσι τδ

διασώζεσθαι πρόσεστιν.

ΚΕΦΑΛΛ10Ν ΑΕΤΙΟΤ ΛΑ'.

Εί ουδέν των αοράτων αύτδ εαυτού σπερματικώς

προϋπάρχει, διαμένει δε εν φύσει άποκεχληρωμένη ·

πώς 6 άγέννητος θεδς, ελεύθερος άποκληρώσεως υπ

άρχων, νυν μεν την εαυτού ούσίαν δεύτερον εν γεν-

νήματι ορά, νυν δε προτέραν εν άγεννήτφ χατά

την του πρώτου και δευτέρου τάξιν ;

ί6. · Μ»α1ι . χιι, 32. > Ηυιη. ιχ, 4, 5. ' Ιί;). ιχ, 0. · Ρ.
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ΑΑ'. Α €οιι{ΗΐαΙί0 XXXI.

Ι. Υεΐΐβιη οηυίϋειη, ςηοιΐ <?1 Γιιοΐυηι οροιίιιϊΐ, κι

Αοΐϊιυ ηκΜίΐοηι χιιιπη ηοΐ/ΐδ βρβπιϊδδοί, εΐ ϊηίειτο-

£Αΐίθηθβ 81138 ίΐΓΐφΐ:ιιιΙ<> (·1:ΐΓ'πΐ5 ρΓΟρΟϊβίδδΟί, ρθ-

ΓιιΐΒ φΐιιιιι 03 όίοΐίοηο Οδβεΐ ΠΗΙΙΚ, φΐ;ι> ίιι π'ρτο-

Μΐ·ηβίοηοιη ίηοηιτίΐ ; ηοο υΐΐαηι ίη Ιιίδ τείχΐδ φΐίΐιιπ

υΐίΐιιρ ΜίηιίΙίΙικΙίιΐΓΐιι ηαΙ>οΙ, <ΊΙΠΙ ηοιιίπιηι οοπιτη

(|ΙΙ:Ι' Μΐ 00 ('ηηΐΙΜΠΜΟΜΙΙΙ ΜΙΙΙΙ, εΐΐΐη ,ΊΐίΓΓΟ ΓΟΙΙ1-

ρ3Γ3ΓΪ εΐ οχίβφΐηπ ροδ&ϊΐ : δίφίΜειη ρΙιιπηιΟΓίιιη

φΐχ νίδΐιιη οΙίιιςΊιιιιΙ ηρρείΐαΐίοηι-δ ;ιιΙιΙιι·,·ίι ίη ηιο-

ιϋιιιη. !Ν;ιηι οι νίβιιηι (ϊιμίιιιιΐ :ιιΓπΐΓ.ιϋ;ι !Ι13 δρίπίΜία,

Ιιοοοδί 8»·πιρ!πιιι, εΙιεπι1>ίι:ι, αη·;ρ1ί, δρίΐ'ίΐιΐδ (Ιεηΐ-

ςυβ : ΐη ςιιίΐιυδ νεπιπι ΠΙιιϋ βδδβ οβπιϊΐιιι·, πικκΐ

η.ΐΓΓ3(, ηίΐιϊΐ ιιΐ ίη δοιρβίδ νΐ φΐβιΐηπι δηΓινη

. Νβςιιε ειΓιιιι εοΓρηρβ 03 ηιιχ ηοη αερβ-

Α'. "Εδει τδν Άέτιον ήμΐν προσημαίνειν, κα\ σα

φείς τάς αυτού πειίσεις προβάλλειν, μάλιστα ^αύτην

ήνπερ λέξιν ' έπιλήψιμον, καΙ μηδ' όλως Εχουσαν συγ-

γένειαν των ομοιωμάτων, ουδέ θάτερον των ύπ' αυ

τού ώ<«μασμένων θατέριο συνεξίσοΰσθαι δυνάμενον.

Πολλών γαρ αοράτων ήκει φέρων ήμϊν τάς ονομα

σίας. "Εστί γαρ και αόρατα ζώα τα πνευματικά ,

φημ\ δε σεραφ'ιμ κα\ χερου6Ίμ, αλλά χα\ άγγελοι,

πνεύματα τε χα\ αλλά τινά· εν οΤς αληθώς πληρού

ται τδ μήτε υπάρχον εν έαυτοϊς σπερματικώς τι.

Ούτε γαρ σώματα φαιή αν τις τα αόρατα · κα\ γαρ

ούτε γεννώσιν, οδτε γεννώνται · έκτίσθησαν δ£ κατά

βούλημα της ούσης άε\ θεότητος σαφώς, καΙ λέ-λογ-

χεν ίκαστον των κεκτισμένων, 2περ ό ων αύτψ διένει-

μεν αρετής εν τη υπερβολή της αυτού αφθόνου φιλ- " <Ί;ι]ιίΙι;ι δΐιηΐ όίχΟΓίΐ 3ΐίφΐίδ, ΟΙΙΓΤ) ηεηιιο μ'μη:»ιιΐ,

ανθρωπιάς. Κα\ άπεκληρώθη έκαττον δηερ κεκλήρω-

ται, χα\ ίν τοϋτφ μένει· κα\ ελεύθερος εστίν 6 θεός

«ατής αιτίας, εν έαυτώ Εχων το πίν, ου μελλητικώς

ουδέ μεταμελημένως τδν Υϊον μετά χρόνους ϊχων, ή

ιδ δγιον Πνεύμα αυτού , αλλά συμπρεπόντως το αεί ·

ϊχειν Υΐον γεγεννημένον Γίόν Ιχων κα\ τούτον μο

νογενή , άε\ Εχων Πατέρα εν έαυτφ , ϊχει καΐ το

4γιον Πνεύμα εκ Πατρός δν, κβΐ του Υιού λάμβαναν

αεί ίχον.

»βςυβ ^Ί^ηαηΐιΐΓ, 80(1 άβ δοηιρϊΐιτπ» (ϋνϊϋίΐϊΐί» νο-

Ιιιηΐβΐβ ρ1;ιιΐ(.Ί·οιι.1ίΐ;ι $ϊιιΐ, 3ε ΐαη'ιιηκίειη ιπι;κ|!ΐ;»·-

<|ΐιβ ΟΓβηΙαΓυηι Γβπιιη νΐΓΐιιΐΐ8979 1>»1)βΐ, ηιιαηΐυπι

ρηο ΐηΟηΐΙ» βϋα 1)βηΊΒηΐΐ3ΐβ εΐ Ηιιπ)»ηίΐ3ΐβ ΐΒΓβϊΐυβ

081 ΟΙ.ΊΙ». Ιΐ:κμιι· ςυχίίΐιαΐ (μκκΐ κϋιί :ιΙΐι·Ί!ιιιΙιιηι ε$1

οΐιίιιιιίι, ϊη βοι^ιιε ροΓπιαηεΐ : Οβιιβ ΥΘΓΟ αϊ) οηοηί

οηυ83 3ΐ>8θ1υΐυ$ ·'8ΐ, οοηΐϊηεηΐ ίη βοηιεί οηιηί».

Ιιίεηι ίϊηβ οΐΐ» ουιιοίηΓιοηο ιηιιΐβΐϊοηονβ οοηκίΐϋ,

ιιοηυε Κϊΐϊηιη Ιοιιμο ϊιικ:Γν:ιΙΙο, ηεηιιε δρΪΓΪΐυαι

>3ηε(υιη δΐηιηι ΙιαΙιοΓβ οοΕρίΙ. δοά ρπ» εο 30 εοητοηίεη$ 081, Γίΐίυσι ΙκιΙιι'Ί ;ιΙι ΕΒΙΟΓΠΟ, φίοπι πιιϊοιιιη

: Γίΐίυδ νεΓΟ ΡηίΓεηι 1ΐ3ΐ)εηδ ίη ϊε'ιρδο ρεΓρείυο, ιπιπ εΐ δρίι-ίΐιιηι ββηοΐϋτιι Ιιαοοι : ςιιί 3 ΡβίΓβ

II. Γ.ΐιίη'πη ηοηυβ ίη οίικπιπίϋΐο, ηβε ίη ιιΐκν

ΓΪΟΓΪ Κ|)1ι·ηι1υπ; 30 μίοιίιι δεπιρίίοτηχ (ΠνίιιϊΙ:ι(ϊ«

εχοε11εηΐί3 νεΓ831ιΐΓ. Οιιιη βυΐεηι ΟΓοηΐηπιιη πτιπη

ηιιΐΐίΐ 3()ηυο 08801, ηίπιηιηιιπι 1:ιηι1πιι ιϋνίηίΐηδ ιιιί-

ΠΟΓΟ δοίρδβπι οριιίεηΐίβ ρΓχΊίΐ3ΐιι ν'κϋΐ Μίφιιιηϋο!

3ΐιΙ (ιιιιι (|ΐΓιι1οιιι ε]ιΐδηιηιΙί 8080 νίιΐίι, ιιιιιιι· ηηΐβπη,

Ι;κΊ;ι 3(1 δΐι1>δ<3ηΙΪ3Πΐ 3οοβ8δίοηο, ΐ|ΐι:<κί ι.'ΐι]ιι^ρϊ;ηη

π·! ΊιιιΙΊςΐ'ΐΐΗ 6680 ροδδεί, ροδίοηςπαηι ΓΓοηΐη ηιιιηίη

ρκιιΐιινίΐ, ΜΐιιρΙίοΐΊϊ (|ΐι:κ1:ιιιι ςίοπβ ορίΐχίδφίο 8080

ρπι'ιϋΐ.'ΐιιι :υι!ιιι»ι1νθΓΐίΐ? Νυΐΐυδ ίΐαηυε 1θΓςίνθΓ83ΐ)(1ί

Ιοουδ ϋδ η>1ί(·ΐιΐδ 081, (]ΐπ 3(1νεΓδΐ)3 νοΓΪΙηΙβιη δνΐΐο-

ξίδπιΟΓίιηι ;ιι·μιιΙΪ:ΐΗ Ιιηιιιϊηιιιπ εχοοςίΐ3ΐ3δ ίημί'ΐιίίϋ

ορροηοΓΟ ηίΐιπιΐιΐΓ εΐ ίη ηιβιΐίιιηι βΙΤβιτο : δίφΐίιίοιη

(Ιίνίηβ ηΐ3]οδΙηβ, Ρηΐτϊδ, ίηφίβπι, βΐ Ρϋϋ, ηο δρϊ-

τίΐιΐδ χ:ιικ·1ί, ηιιμιΊοπιιιι ηιοΐι((·δ οηιηοδ Ιοηςο ίιιΙΟΓ-

ν,ΜΙο δΐιρεΓ3ΐ, ηοϋιιηι Ιιοηπηιπη ; φίοπιιη ιίιιιίιΙ:ι:

', η ΓίΠο δοπιρβΓ «εοϊρίΐν.

1Λ Κα\ γαρ οϋτε έπ\ άδοξία, ο&τε έπ\ προσθήκη

δίξης ή περιουσία της θεότητο; αεί ούσης · μηδενδς (

δε άε'ι δντος των κεκτισμένων, πότε έώρα έαυτήν ή

Τριάς ένήσσονι περιουσία; Κα\ νυν μεν τούτο έώρα,

νυν δε εν προσθέσει ουσίας, ως ενδεής μετά τδ κεχτι-

χέναι τα χεκτισμένα, εν περισσότερα προσθήκη δόξης

ή περιουσίας νυν έαυτήν όρώσα; ΚαΙ εκ πανταχόθεν

ουδέν ενσκήψει των βουλομένων κατά της αληθείας

τλς συλλογιστικάς άνθρωπίνας ύπυνοίας παραφέρειν,

χα'ι είς μέσον φέρειν, ύπερβαινοϋσης της του θεού

αξίας, Πατρδς, και Υιού, χα\ αγίου Πνεύματος,

πάντα νουν αγγέλων, κα\ έπίκειν» · πόσφ γβ μ3λλον

ανθρωπινής φύσεως; Επειδή γαρ λογισμοί ανθρώ

πων δειλοί, φθαρτα\ δε αϊ τούτων διάνοιαι, εις συλ

λογισμούς κα\ συζητήσεις έαυτάς περιπείρουσαι · ως

Αλλοι άφ' εαυτών συλλογισμών άνακρινόμενοι χατά

τίνα ύ-όνοιαν, οι μεν περί του κακού Ο εο(;ί1αΓιοιΐ6$ ', :πΓπιΓι βοη8ΐΐ8 ϊπΙεΓοιιιΐ ίη πίΐιϋιιιη

ότι πόθεν ήρξατο, άλλοι δε ότι πόθεν ό διάβολος, ή δια

τί γέγονεν · ϊτεροι δε τον μέλλοντα άμαρτάνειν δν-

θρωπον, ότι δια τί Α θεός υΰτως αύτίιν ϊκτισεν · όδε,

τοιούτον αΰτδν έργατάμενος δια τί ύστερον αυτόν αι

τιάται · ίν', όταν πάντες, περικροϋσαντες τους εαυ

τών λογισμούς, χαταμάθιοσιν εαυτούς φθαρτούς,

άποδώσωσι τω ΠατρΊ, κα\ Υίώ, και άγίιο Πνεΰματι,

τουτέστι τϊ) μ:ϊ Τριάδι , το σέβας καΙ την γνώιιν ·

παρ' αυτού δε αΐτ&ύμενοι της αληθινής πίστεως την

γνώσιν, καΐ πορισάμενοι , ίνα μη ΰπερβαίνειν πει-

ρωνται τδ ίδιον μέτρον , αλλά μάθωσιν ήσυχάζειν

&πθ τετυφλωμένης εννοίας , και μη σοφίζεσθαι δια

1 Λπερλέξιν.

ιι, 14.

Τ. τω άεί,δεϋ !ΒΐιΙίΙϋ8 Ιιίι: ΙοοιίδΟδΙ. '

Γ,κ. Χΐΐΐ.

Γο<Ι.ιοΓι, 3ο 8080 ναΐΊ.ΐδ ίη Γβΐίοοίηβΐίοηρδ εΐ ΦΙ;Γ-

ςΙίοιίΓβ ίηιΐιπιιιΐ. Οιιεηΐ3(][ηθ(1ιιιη ίη ρ!οπ8φΐο υδΐι-

νι-ιιηι· (ΊΜ'ΐιϊιιιιι··, <|ΐιϊ ίορΙιι>Ιίι·:ι φΐ.ιιΙ:ιιιι ΐ'Αΐίοηη

ΪΙΐνΟΙΙΙίδ 3 80 χνΙΙιιμίΜΙι'ΐ* ιΙΊνιΤΜΙΠΙΙΙΙ ΓΟΓΙΙΊ1 ΠΙΙΙδ.Ίδ

ίηφΗΓΟΓβ οΐ ίηνοδίί^ητο 8ΐυ<1οηΙ. Υεΐυΐί ιιι.ιΐί φίοιΐ

ρΓΪηοίρίιιιη Γικτίι. ΑΙϋ υηιίεηηιη, <Ί ΐ'ίψιχ ΓΟΪ ^ι·;ι-

Γι;ι ιΐίιιίπιΐιικ εχδΙίΐοΓίΙ. Οιΐί(]»ιη <Ιι· ηοπιίηε ροοοη-

ΙΙΙΓΟ φΐχΓυηΙ, ΟΙΙΓ Ιιιιηο Ι)ι·ιιχ Γ:Ι οοηϋίΐΐοιιο ρηο-

π·(';ινι·πΙ, ίΐιιΐ ΐ|ΐιϊ Ιαΐοηι Γ:ιΙιι·ί(;ιΐΓ:ιΙ, ΟΙΙΓ ΐιιου83Γίΐ

ρθ&1('3 Ι III ΙΊΙΙΙΙ >·3Π38 ίη ρ:ΐΓ<('» 3Ι)ίηΐ08 81108 30

εοξίοΐίοηβδ ίιιΐΓΐιιΙι-ι-ίιιΐ , ΓΗ· (ΊΐπΊΐρΐΐοιιί βο οϋηο-

χίοδ ίιιΐοΐΐεχεπηΐ, Ραΐπ, ;κ Ρίΐϊο, οι δρίΓΪΙυϊ δπηρίο,

χν, 26. ι ;οαη. χιν, {5, 16. ' &*ρ-

20
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Ιιοε εϊΐ ιιηί ΛΟ δϊη^ιιΙαΓΪ ΤπιιΐΐΐΓι , νρηβΓαΓιοηβηι Α άναπτομένης γλώσσης χα\ λογισμών ασύνετων, βω

βό κπΓΐιΐίιιιιι (ΜοΓΟίιΙ, ίιο εοφίβ νεπε Γιϋοί εοβίιί- φρονίζεσβαι δε μάλλον δια τον» συνετού ρ"ητοΰ της

ιίοηοιιι ρθ8ΐιι!ειιΙ :»ΐφΐο ίηιρείΓβηΙ, ιιΐ ηβ ηιειίΜίΓαιη αγίας καΐ βε£α; Γραφής της λεγούσης · Λ/ή ύπερ-

]ΐΓ<ψι·ίίΐ:ιι Μΐ.Ί'ΐΙιιπί, 80(1 αϊ) υΙ)€α;οαΐ36 ιτιοηΓίδ ίιιιρβίιι φρονεϊγ Λβρ' δ δεϊ φροτεΐτ, άΛΛά φρογε~& είς τύ

<ΌΜ(|ΐπι'ϊ('ΠΐιΙ ; ηβνβ :ΙΙΊΊ·ΙΙ^:Ι ίιι<·!ΐ:ιΙ;ΐφΐιϊ ΗΙΙΙ,ΊΙΛ εΐ σω^ρονβί»·.

ίιιιρίΊΐιΙοιιΐίΙιιικ εθ£'ιΐ3ΐίοηί1)ΐΐδ :ιι·<;ιιΐ:)Π ηιαίίιιΐ , ςυαιη 8»ρίεηΙΪ8$ίηΐ3 ίΠα δεπρίυπε δεηΐεηΐ'ια οα-

δΐίβαΓί : 980 -^'"' »αρβτβ ρΙιι$ ιμιαηί οροτίβΐ ίαριτε, κά ίαρβη αά αυΙίΓΗΊαΐηη '.

1 ΑΕΤΙΙ €ΑΡΙ]Τ XXXII. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΛΒ'.

8ΐ ία ίιΐ£;<·:ιίΐ;ι ιιηΐιιι·;ι ρβΓ8βνοΓ31 ϋειίδ, (3βΐΡ.ι1ιβη· Ε! διαμένει εν φύσει άγεννήτου ί θεδς, το εν γε-

(Ιιιηΐ Ιιοο βϊ εβί, ιιΐ μΐ'ΐιιτ.ιπ δβ αίφΐβ ίη^ι:ιιίΐιιιιι νέσει χα\ άγεννησία εαυτόν εΐδέναι άφτ^ρήσθω. Συγ-

β$56 ι·ιΐ}ίΐιι>5ΐ·;ιΐ. ^\ίοά &\ ϊ<1 ίΐΐί ι1ΐ!ΐΐ!Γ, ιιΐ ρΐϋ1 βΐ'ηίιϊ χωρουμένου δε εν άγεννήτφ χα\ γεννητψ την έαυτοϋ

ίηςβηίΐίςυε εοηϋίΐίΰηεηι ϋΐίιικ ηίΐΐιιπι ΙηιιΙικ'ηΐιΐΓ, ούσίαν παρατεΐνειν, αυτός έαυτοΰ αγνοεί την ούαίαν,

κιιΙ>κ(:ιηΐί:ιηι ίρββ βυαπι ί§ηθΓ3ΐ, εαιη βΐ) υΐραηιιβ, «εριαγόμενος ύπδ γενέσεως χαΐ άγεννησίας. ΕΙ δε

ΒοηΊΐϊ ΒΟ'ιΙίοεΙ βΐίΐυε ίη^οηίΐί, (|ΐι;ιΙΊΐ;ιΙι· (ΙίβίΓαΙιαΙυΓ. χα\ τδ γεννητον μετείληφε μετουσίας άγεννήτου, εν

δι νεΓΟ ^εηϊΐυπι εοιηΐίΐίοηίβ ίη^οηϊΐϊ ραΓΐϊεερ$ ββΐ, δε γεννητοϋ φύσει άτελευτήτως διαμένει, εί μεν δια-

εΐ ίοςεηίΐϊ η:ιΐιιν» ρερρείιιο ιικιικΊ, ηεεείβε 881 αϊ τιλών φύσει γινώσχει αυτόν, άγνοών δήλον δτι την

88 ίιιιρηι·Γ(.Ί·ΐ!ΐ ίιι ηίΐΙιΐΓϊ εοηβΐΐΐϋΐυιη αςποκεαΐ, εΐ άγέννητον μετουσίαν · ου γαρ οίον τε αυτδν ικρ\ αϋ-

ϊΙΙ»ηι ίιιςειιίΐί εοηιιηυιιϊοηβηι ϊ^ηοη-ι : ηεςυβ βηίιη του χα\ άγεννήτου ουσίας γνώσιν Ιχειν χαΐ γεννητης-

ίιΐίίΐη (1ε 8είρ$ο βϊ ίη^εηϊΐχ 8υΙ)8ΐ3ηΐΐχ βϊ ςεηίΐχ εί δε εύχαταφρίνητίν ίστι τδ άγέννητον δια μετα-

ικιΐίιίηιιι ίηΓοπηαΓε ροΐεκί. ^αιη νεΓΟ 8ί ίιιςεηΊΓι βολζς επιτηδειότητα, αξίωμα φύσεως εστίν ουσία,

ρι·ορι·ΐεΙ«8 Ιονϊβ ε·5ΐ αε ιηίηϊιιιϊ Γ;κ ίι·ηι1:ι, (]υθ(1 ϊη αμετάβλητος της άγεννήτου ουσίας , πάσης αίτίας

ιιιιιΐ:ιΐίοιιι:ιιΐ ρι·ικ·1ίνϊ» κίι , ϊηιηιυΐ3ΐ)Πίδ δυΐιβί&ηΐΐ» χρείττονος όμολογουμένης.

η:ιΐιιι·;ι: <πκι·ι!.\ηι <]Ί^ιπΐ38 ('ίΐ , ππιι ϊηςεηίΐ» Μΐ1ΐϋΐ;ιηΓι;ι οιιιηίιιιη εοιιΓείίίοηε εαυ5Ϊ3 οιηηί1)ΐΐ8 αιιΐο-

βίΐΐίΐ.

εοη[α(αΙίο ΧΧΧ11. Ά*·«Γρο»ί| ΛΒ'.

1. Νειηίηί ύιιΐιίιιηι β8ΐ, ςιιίη ΙΙΙ^ΊΙΪΙ,Ι ίη πηϋΐΓΛ Α'. Εν άγεννήτω φύσει διαμένει αναμφιβόλως Α

Οβιΐδ ρεΓδενεπεΙ, Ραΐεη ; (|«ϊ (1β ηίΐιίΐο επεανΐ! αο θϊδς, ό τα πάντα χτίσας εξ οΰχ δντων, χα\ δημιουρ-

Γ:ι1)ΐ·Ίο;ινΐΙ οιιιιιί», Ρίΐίιιπι νβΐΌ εοιΐ5υ1)δΐ3ηΙίαΙβιη Ο Τή5«;δ Π*-ήρ, γεννήσας εξ έαυτοΰ όμοούσιον έαυτψ

βείρβο οίςαβ χΐεπιίΐ3ΐί βϋ« εοη^ΓαεπΙβη) βεηυϊΐ; β Τΐδν, χαΐ συμπρέποντα τί| αύτοϋ άϊδκίτητι , χαι το

ιιεεηοη ει δρίηΐυηι δαηείιιιη β δβίρδΟ ρΓοεεϋβιιΙειη εξ αύτβϋ βγιον Πνεύμα έξελθδν, πρεπίντως ϋπά,οχον

ει ε]π$ι1ειιι βιιϋδίαηΐίχ ευιηιηυηϊοηϊ ρεΓζςιιβ εοη- τη αύτοϋ 6μοουσιίτητι. Κα\ ούτε, έπειδήπερ ή Τριάς

νειιϊεηίειιι ρροιίιιχίΐ. Οιιοϋ ηυΐεπι εαϋεηι ί!Ι;ι ΤΓΪ- ϊχτισεν εξ ούχ δντων τα δντα, ορατά τε χα\ αόρατα,

ιιίΐα$ ςιΐίβοιιηφίε δυηΐ β ηϊΐιίΐο ρΓοεπεβνίΙ , ΐ:ιιη ^αρά τούτο αναιρείται τδ αναλογούν τω του θεοΰ

Μ5ρεεΐ»1)ίΙί.ι, ςιιβιη ςα« Λκρεείυιη Γϋ^ίαπί, ηοη ί(1- άςιώματι δια του προσφάτου των χτισμάτων όνόμβ-

ο'ίΓεο \ά ίρδαιιι, ςυοϋ (Ιίνΐιι* ηΐ3]εδΙαΙϊ οοιιββη- τος, ή του δντος άϊδιότης·. Αφαιρείται δί από των

Ιίΐιειιιιιεδί, Ιιοε βδΐ εχβίδίειιΐίδ κίεπιίΟδ, τεεβιιΐί χεκτισμένων ή άνωθεν υπερβαίνουσα ουσία, ούχ οδτα

ϊΙΙα ΓΓ83ΐ»Γυπι ΓεΓυιιι βρρείΐβΐΐοηβ 8ϋ1)ΐΓα1ιϊΐυΓ. Νβιιι τούτοις ομοούσιος, εξ ουκ βντων δε χαλέσαία του εϊ-

»1) ϊδΐϋΐ'υιη εοηύίΐίοηβ ΗΙΙΝΙΙΙΙΙΙ ίΙΙα 8αΙ)δΐ3ηΙί3 βε ναι. Διδ ό γεγεννημένος Πδς ουκ εξ ούχ δντων,

ρπβίβΐΐεηδ εχίηιίΙιΐΓ, φΐϋιΐΐϋπιηι ηιίαϊιιιο εοηβυΐ)- αλλά εκ του δντος συμπρεπόντως άμα θεωρείται,

Λΐ;ιιιΐί;ιΙί3 εδί, 88(1 εηδ β ιιίΐιίΐο 3ΐΊι|ΐιϊ(1 ιιί 6888111 "^τε παρατεινομένης της ουσίας, ούτε ουστελλομέ-

β\είΐ3νίΐ. 0(ΐ3Γβ Γΐΐίιΐδ 3 Ραΐΐ'β ςεηάΐυβ , ηοη β νης· αλλά πνεύμα ων ο Πατήρ, πνεύμα άληθινώς τ6ν

ιιίΐιίΐο, δε(1 εχ βο ςυί β*», εοηνεηίοηΐβρ ρροϋαείαβ Υίδν έγέννησε, χαΐ εξ έανι-ι-οΰ έξήνεγκε τδ Πνεύμα το

ίιιΙεΙΙΐ^ίΙϋΓ : ιιιίεο υΐ ιιεΐ]ϋβ εο!1:ιΐ3ΐ3, ιιοιμιο εοη- αγιον. Και ούχ έαυτδν αγνοεί, οϋτε την έαυτοΰ οΰ-

ΐι ;ιι 1;ι δίΐ 8υΙ)δΐ3ηΙΪ3. ΥεΓυιιι ιμιί $ρΪΓίΙυ$ 881 ΡβΙβΓ 1> σίαν συστελλομένην ή πλατυνομένην οίδεν , ή τομήν

βρΐΓίΙυιη ρεπικίβ Ι'ίΐίιιιη ^εηιιίΐ , αίςυβ 6 δειρβο ύφισταμένην. Ταύτα γαρ πάντα περί θεδν είδέναι

δαιιείυιη δρΊΐ'ίΐιιηι εηιίδίΐ. Νε^υο νεηο «ιιί δειηβΐ- άλογώτατον · ώστε κα\ άγνοεϊν αύτδ τδ θείον, όπερ

ίρδίηιι ΐι;ιιοι·»1, :ιιιΐ εοιιΐΓ3εΐ3ΐιι οοΙΙ;ιΐ3ΐ3πινο δΐιαιη έστ'ι τδ' αγιον Πνεύμα. Κα\ ούτε δ άγέννητος ου

ιιονίΐ 8υΙ>δΐ3ΐιΙί3ΐιι, δίνβ :ι1ίί]ΐι;ι δεείίοηβ εοηείδΐηι. συμμετέχει τω γεννήματι τδ δμοούσιον, ούτε 6 γεν-

11*8 ειιίπι 01)1)113 (1ε Οβο 981 οοβίΙβΓε ηίιιιϊδ βδΐ νητδς ου συμπεριέχει τω Πατρ\ τδ άΐδιον. Ο'δε γαρ

α1>$υπ1υηι , υΐ (|ΐιί(Ι 8ΪΙ δρΐηΐυδ »3ηεΙ(ΐ8 Οβυδ ϊρββ ό Πατήρ τδν Τίδν, καΐ ό Υίδς οίδε τδν Πατέρα· άτε-

ηεδείηΐ. Αε ηβφΐβ ϊη§βηΊΐυ8 ειιιη Ϊη(ζβηϊ1ο ί'ίϋο λευτήτως αεί της Τριάδος άκτίστου μενούσης , χα\

θοηδυΙ)^ΙίΐιιΐιαΓΐδ (ιοί) οβί ; ηεΐ|αβ (ξεηίΐυ» ίρδβ εοιη- άτελευτήτω; ΰπαρχούσης· του Μονογενούς γεγεννη-

ΙΙΙΙΠΙΓ,ΙΙΙ ευιιι Ρ«ΙΓ8 %ΐεπιίΐ3ΐειη ηοη εοηΐΐηεί. Εί- μενού εκ του αεί δντος, δντως 6ντος, χα\ εν ιδία τε-

6Ι1Ι1Ι1 Ρ,ιΐοΓ Γίΐίυηι, Ρίΐίυδ ΡαΐΓβπι εοβηοδεΐΐ. Τπ- λεία φύσει. Διδ γινώσκει εαυτόν χα\ ούχ αγνοεί

ηίΐ28 ρΟΓΓΟ ΐρ&3 δΐηβ αΐΐο Πηβ ιιιβηβΐ ίικτβίΐΐβ, οΟτε 6 Υίδ; την άγέννητον Πατρδς ούσίαν, ούτε 4

ιιυηφΐ»ιη Ρίΐϊιΐδ νβηο Λ ΡβίΓβ τενβΓ» άγέννητος την του Υίοΰ εξ αυτού οΰσίαν,

1 Κοιιι. χιι, 5. ' Γ. (Ιβεδί Πατήρ, χ«\ Υίδ;, κα\ τδ, εΐο.
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(ντος του μονογενούς θεού Λόγου φήσαντος · ΟΰΒεϊς Α &ε δοηιρεΓ εχβί&ΐεπίβ ίη ρΓορηβ ρειΤεείβηιΐύ η:ιιαι;ί

οΐ8β τύτ Πατέρα »1 μη ό ΥΙός, χαΐ τύτ ΥΙότ βΐ μη ββηΐΐιΐδ εβί. 01) ίιΐ δειηείίρδίιηι ηονίΐ; ηεηυε βαΐ

ύ Πατήρ. ΓΊΗιιβ ίιΐ£<Ίΐϊ(:ιιιι Ι'ηΐπκ $ιιϋ$1*ηΙΪ3ηι, ιιιιΐ ίη£εηί1ιΐ3

Ρϋϋ, (|ΐκ'ΐιι ρι-οοΊιχίΙ, ΪΚΙΙΟΓΛΓΟ ροΐεδί. Οί^ηυδ ε&1 ειιίιη Γίΐϊιΐϋ ίρβο, ιιιΊ βίε 1ο<|ΐιεη1ί Γκίο» ;ι<1Ιιϊ1,>ο:ιΐιΐΓ :

Λ. ι»» ποπ'ΐ ΙΊίΐΓίιη ηίιί /·~ι/ικ5, €ΐ ΓιΙΐΗΐιι ιιίίΐ' ΡαΙίί '.

II , Διδ άφηρήσβω τδ τούτου του γεννάδα Άετίου II. Οικιιιιοΐιΐ'ί-ιιι εΪΓευπΐ8εΓί1)3ΐιΐΓ 3 ΐειπβΓηπο ίΐΐο

άπο·;αντικδν κέλευσμα, τδφήσαν ι Ου γαρ οίον τε Αείίυ , 1:ιηΐ|ΐι:ιηι 3 ]ικΙίιτ , ρι·ιιιιιιιιΙί:ιΙ.·ι «ειιίειιΐία :

αϋτδν περί εαυτού καΐ άγεννήτου ουσίας γνώσιν

ϊχειν, καΐ άγεννησίας. ι ΠροΟλαβε γαρ 6 Μονογενής

«αραγράψαι την δικαστικήν αυτού ταύτην φωνήν,

φήσας έαυτδν είδέναι τδν Πατέρα, καΐ άλλον οϋδένα ·

συμπεριλαβων άμα χαΐ του Πνεύματος αυτού του

Αγίου τδ ένύπαρχτον · ως χα\ εν άλλω φάσκει, ότι

Τύ Πνεΐ'μα του Πατρός 6ι£άξει ύμα-ς. ΕΙ δε του

Πατρός εστί τδ Πνεύμα, ουκ αγνοεί χα'ι αυιδ τδν

Πατέρα. Εν δε τω είρηκέναι · Ουδείς οΚε τότ Πα

τέρα, εΐ //ή ό ι'/ιΥ, ίνα έαυτδν, χαΐ τδν Πατέρα, χαΐ

•ιδ Πνεύμα τδ αγιον ϋπερβεβηκδς σημάνη των άλλων

των μη άΐδίως ύπαρξάντων, γενομένων δε. ΕΙ δε

•προΟλαβεν αεί είδέναι τδν Πατέρα, μάτην ήμΐν

Αίτιος κενολεχτών ύπεισδύνει, σαφώς πδσιν ων δή

λος, δτι ως άνθρωπος λογίζεται, σαρκιχώς άνακρινό-

μενος, χαΐ ψυχιχδς υπάρχων δια τδν Ιαυτδν χαΐ τδν

Πατέρα γινώσχοντα, χα\ τδ αγιον αυτού Πνεύμα.

Έξήρηται ουν πάσης αίτίας ό θεδς, ου μόνον Πα

τήρ, αλλά χαΐ Υίδς, χαΐ αγιον Πνεΰμα · της Οεότητος

Ιίατρδς, χαΐ Υιού, χαΐ αγίου Πνεύματος όμολογουμέ-

νης χρε'ττονος πάσης αίτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΑΓ.

ΕΙ τδ άγέννητον πάσης αίτίας έξήρηται, εΓη δε

πολλά άγέννητα· άπαράλλακτον ϊξουσι την φύσιν.

Ου γαρ αν, μη άποκληρώσει φύσεως τίνος χοινού καΐ

Ιδίου μετειληφυΐα, ή μεν έποίει, ή δε έγίνετο.

ΆκαΓροΛή ΑΓ"

Πάσης αίτίας έξήρηται ομολογουμένως τδ άγέννη

ιόν, ίιότι ίν Ιστι τδ άγέννητον χ*Ί προσκυνητδν,

διαιρουμένου του προσκυνητού άπδ των προσκυ-

νούντων. Προσκυνητή δε εστίν ή Τριάς, μονάς ούσα,

χαΐ ίν έ·Λ ονόματι άριθμουμένη Τρία;, Πατήρ χαΐ

Τΐδς, χα\ αγιον Πνεΰμα · ουκ άλλέτριον το Ιαυτής

εν έαυτϊ) κεκτημένη, αλλά συμπρεπόντως Πατήρ

γ»/νήσας ΥΙδν, χαΐ οΟ χτίσας. Τδ μεν γαρ εστίν εξ

αυτού άεΧ του γεννήτορας · διδ τδ γέννημα εκ του

δντο; έτη, χα\ τδ εξ αΟτοΰ έξελθδν αγιον Πνεΰμα,

οΟσης της Τριάδος εν μι£ ίνότητι άκτίστω · των δε

•πάντων εξ αυτής της Τριάδος εξ ουκ δντων χεχτισμέ-

νων. "Οβεν ή μία Τριάς εΤς εστί θεδς, Πατήρ, καΐ

Υιδς, χαΐ αγιον Πνεύμα, οϋχ άλλότριον τδ εαυτής εν

ίαυτϊ} κεκτημένη, άχτιστο:, άγέννητος, αδημιούργη

τος · Τριάς ο&τε πίποιημένη, αλλά ποιούσα, ου κτί-

αματος δνομα έχουσα εν έαυτ7|, αλλά κτίζουσα, μία

ούσα, χα\ ου πολλαί. Τα δ& πάντα 6ξ αυτής πολλά

μεν βντα, Λ/.Ί.' ου συν αύτη άρ'.θμούμενα. Διδ οΟτε

«Νοιι«ιπηιΙ(·ιηιΙι· βεΐρβο ροββε ςεηϊ(33 ΙΙ;Ι(ΙΙΙΜ· κίιιιαΐ

εΐ ίη§εηίΐΐ6 ίηΓοπιοΓε Βείεηΐίβηι.ιΕίεηίιΐ! ίΐΐίιιβ (1ο

ι·ι·ι·Ι(ΐ ];ιηιρπι!ι·ιιι υιιίεί ΙΚ'ΐ Ι'ΊΙϋ 3ΐΐί·ΙοπΙ.Ί$ ρπε-

κοπρβίΐ, (Ίΐιιι 80 Ρ;ιΐη.·ιιι ηο8$ε, ηεε 3ΐίιιιη ρι·;ι·ΐι·π·:>,

(ΙεΟηϋΐ : ηαίΐ3ΐΐ8 νεΓΐ)ί$ εΐίαιη 8ρίπΐιιη) βαηοΐυπι 8Ϊ-

ηιιιΐ εχ8°ΐ£ΐεη(ειη εοηιρίεχυβ εβί , ςιιεη)3(Ιηιθ(1ιιηι

3ΐίο ίιι Ιηι.-ο (Ιϊχίΐ: ^ιϊηΐκα ΡαΙηι

(Ι,ιιοϋ Μ! Ρ31ΓΪ8 ίΐΐε δρΪΓίΙυβεβΙ, ηε ίρ8ΐιηι

Ρ31Γ6Π) ί^ηθΓ3ΐ. ϋιιιη ίυΐεηι ιΐίχίΐ : ΛΊ-κιο ιιοΐ'ϊι

1'αΐΓΐΐη ιιΐ5Ϊ Ρϊΐιηχ, βειιιείίρβυπ)

3ε δρίηΐυηι ϋίίικΊιιηι , εχίεΓοηιιη φι» :ι1ι

•οη 8ΐιηΐ , βεϋ ρΓοοινηΐ» βυιιΐ , εοηάίΐίοηειη εχεεβ-

8188ε ί>ϊμιήΙί(';ιΐ. ^ιΐίΐηιοΙίΓυπι ευηι 30 χΙβΓηο ΡαΐΓβιη

ΓΊΙίιΐδ εο^ιιονεηΐ , Γηι$ΐΓ3 ηοΙ)ίδ Αείίυβ

δΐιίβ ν(·ι·1)ίϋ <)ΙΐΓΐ·ρ<·ι·ε (·οιι:ι(ιΐΓ, ευαι ι

ίίι ίρδυιη ηοηιίιιίδ ιηοΓε εοςί!3Γε :ιο 1-ιπι.ιΙίΐι.Ί· ίιι-

φΐϊινπ·, εΐ :ιιιιιιι;ιΙΐ'ΐιι εδβε: ρπορίερ ευηι , ςυί Ι3ΐη

δ<· , φκιιιι ΙΊιΐΓί-ιιι εοξίιοδϋίΐ , ιιιια <:ιπιι δρ'ΐΓίΐιι $3ΐι-

I 1(1. ϋ.ΙΙ.ΐρΓθρΐΙ'1· Οεΐΐδ 30 Οΐίΐΐΐί 031183 \ ΊΐΙ(Η(·:ΐΙκΙΐΙϋ

6$1 , ηοη ιικ,κΐιι Ριιΐυι- , βεϋ ει Κι1ίιι> ;κ· δρίΓίΐιιβ

83ΐιεΐιΐ8 : δίςυίιίεηι Ρ»Ιι·Ϊ8 , Ρίΐίί :ιι· δρίΓΐΙυβ δαηείϊ

(1ίτίιιίΐ;\$ , (|ΐΗκΙ ηεπιο «οη εοηΟιείυΐ1 , ι·;ιιι»;ι οβί

ι υιιιιιί ρΓΧ&(3ΐιΙίθΓ.

ΑΕΤΙ1 Γ,ΛΡΙΠ' XXXIII.

δϊ ϊι^ι-ΐΜΐιιιιι <·ΗΙΙΗ:ΙΙΙΙ ιιιιΐΐιιιη ρεηίΐυβ Ιιβοεί , δίη(-

ηηε ίηβεηίΐβ εοπιρΙιΐΓΐ , ϊηιιιιιιΐβΐιίΐί <"ΐιικ:ι εοηβΐ*·

Ιιιιηΐ. Νεηυε ειιίιη νείιιΐ ;ιΐΐιϊΙηιΐ:ι εοηιιηυηίδ < ιι]ιΐ5-

ιΙ:ιπι, 3ε ρεευΙΪ3ΓΪ3 ΙΚΙΙΙΙΙΊΙ· εοηιΐίΐίοηε, ρ3Πίεερ$ςιιβ

Γ;ι. 1;ι ηΐΐι'κι πΐοΐίΐη εβί, 3ΐΙβΓ3 ρκΐ(Ιικ·1:ι,

982 <:<>η[ίίΙαΐία XXXIII.

Οαοά ίη^εηίΐυηι οΊείΐιΐΓ , !ιι εοηΓεδ$ο ι>8( 8ΐη ηυΐ-

Ιαιη 1ι:ι1ιι·ΐΊ· ε3υ83π>, ο,υ3ΐιιΙθ(]ΐιίι1εηι ιιιιιιιιι ίϋειι^υβ

('·)1 "ηιι;'·ιιίΙιιηι ει :ΐι1θΓ:ιιΐ(Ιιιιπ , δίε ιιΐ ίΐιίοπιιιιΐιπιι

31) 3ϋθΓ31ΙΐίΙ)11δ ϋ('(Ί!ΙΊΐ:ιΐΜΓ. ΛιΙοΓΜΙκΙ;1» ρΟΓΓΟ ΊΊ'ίΐΙΪ-

138 εδί , φι;·· (·:ιι1ι·ιιι εΐ υηϊΐ38 εδί , (Ί υηο ηοηιίηβ

εοπιρΓεΙιειΐ83 Τι·ΊιιΊΐ;ιϋ ϊρρεΙ1<)ΙιΐΓ , Ι'ιιΐιτ , ΚιΓιιι* ι·ΐ

' δρίι-ίΐυδ δ3ηεΙιΐ8 : ςυχ (μιίϋεηι ιμιοιΐ κιιιαη ε8ΐ ηοη

ΐίΐιιΐ|ΐι:ιιη ;ι!Ή·ηιιηι ίη &είρδ3 εοηΐίηεΐ, δει! εοηςπιεη-

|(_Ί Γ';ιΐιτ Γίΐίυιη ηοη (·π::ι\ίι, δε<1 £;εηιιί(. ΙΙίε εηίιη

3ϋ ίρ$ο δεηιρεΓ ςεηίΐοΓε ρΐΌοαϋΙ : υικίβ ΐΉίυβ >1>

εχ^ίδίεηΐε οι·1ιΐ8ε$1: ιιΐ εΐ δρίηΐυδ $3ηε1υ8, <|ηί :>1»

ίρ8Ο ρΓΟϋβδδίΐ, «ΊΙΙΙΙ III 1ΙΠ3 ι·1 Ί|Ι(ΤΓ:ιΐ3 ίιίΐιμίΐΙίΙΙΊΐΐΐΙΐΐ

Τΐ'ίηίΐαδ ίρ83 (·ΟΠδί8ΐ3ΐ ; Ι·;ΓΙΓΙ·:Ι νι'ΐ ι> οηιιιι.ι »1) (·;ι ·

ιίπιι ί!Ι:ι ΊΊ·ίιιίΙ:(Ι<· ε ιιίΐιίΐο ρπκτι-ιιΐη '-ιηΙ. Εχ ςυβ

Γιΐ, ιιΐ δίηςπίπτίδ ίΐΐ.ι ΊΊ ΙηίΐΛΐί ιιηιΐδ βίΐ Οειιβ, ΙΊιΐιτ,

«•ι Κίΐίιΐίί, ι·ι δρίΓ'ιΐιι» ΜΙΙΚ ΙΙΙΝ : φΐίβ ηοη νείιιΐ ιΐίε-

πιιιιι <|ΐιθ(1 ΜΙΜΙΙΙ ε8( ίη βειηείΐρβ» οΙ)Ιίπε(, ίηοΓείΐ3,

ίιιμίΊΐίΐ:! , ηιιιι Γα1>ΓΪε»!β: Τι·ίηίΐ3$, ίηφίβιη , ηοη

ββά ίηοϊεηβ , ηοη οΓεβΙ»™ ηοηιεη ίη βεβε

·Μ«ΙΐΙι. ν, 47. · Ιοβη. χνι, 13.



«»33 5. ΕΡΙΡΙΙΑΝΙΙ

»;οιηρ1ΐ!ΐ·ΐοιΐ5, δβιΐ ρΓοεηιαηδ ; υιΐ3, ηοη ρίικεβ. Α Α άποκεκλήρωται έτίρχ φύσει κοινότητος της ουσίας

ΐ|ΐι:ι ρι-οίεείϊ Μΐιιΐ οιιιΐιί.ι , φΐίΐ! ιΊ ηιιι11ίρΙίεΪ3 δΐιηΐ,

ΙΙΡΦΙΙ: (Ίΐιιι (·;ι ιιυιιΐϋΓ.ιηΙιΐΓ. ΟΙΙΒΓΟ ηε(|ΐιβ εοιηηιιι-

ΙΚΜΙΙ αιιαιικίαιη ικιΐιιηιηι οιιιιι ίηευπιραΓ3ΐ>ίϋ ΓΝΗΠΙ-

Ιία ρ:ιι·ιί(·ίρ:ιι·(: (Ιίπιιιΐιιι·; ηεςυε εΓεαίβ ςυιερίαιη ηα-

ΙιΐΓβ ίιι ϋίνΐιια ϋΐ» ι·οιιΐ|ΐπΊιι·ηι1ίΐιιι·. δεά ΙΚΙ',Γ, οιηηίιιιη

ορϊΓϋχ 6&1 , ςυχ ευιη ίηοοιηρηπιίιίΓι 3ε δ'ΐΜβίιΙαπ

, Γίΐίι δρ'ινΗιΐδφΐΒ κιιικϋ ιι:ιΐιη·.ι ϊη ο]ιιι>ιΚ·ιιι

&ιιΙ>8ΐαιιΙί;ΐ! εοιηηιιιιιίοηειη \ι>ιππ·, ηβφίευηΐ.

τής ασύγκριτου. Δια τούτο γαρ ου κτιστή τις ουβι

εν τ9) του θεοϋ οϋσίι φύσις, άλλα δημιουργική των

πάντων των ου δυναμένων τ^ ασύγκριτοι κα\ μια

ουσία Πατρδ;, κα\ Υιού, κοΛ αγίου Πνεύματος όμοου-

σιότητι έπιχοινωνήσαι · ως σαφής εστί τφ την γνώσιν

της αληθείας είληφότι άποκβλύπτουσα, ότι αυτή

μόνη προσκυνείται, κα\ ου τα πάντα · ως κα\ αυτή

μόνη είς 6νομα εαυτής βαπτίζει, κα\ ου τα όλα.

«ιΐηιοίΐιιηι βΐ φίΜβιη, ευί δίΐ νβπίαΐίδ οΜαΙα εοξηίΐϊο, ρεΓβρίευε ίρ83 ώτΐ.ιπιΐ: ιπιιιϊπιιη 8θΐ3ΐη 'ιρβαηι

ίΐ1οΓ;ιιιι1:ιιιι Ρ8κι;, ηοη εχ'εΓ3Γυιη ΓεΓϋΐη ηαίο'ρίβιη, ευιη εΐ ΐρ83 8θΐ3 βυο ίη ηοιηιηε Ιαρίίζοί, <·:ι·ΐι·ιοπιιιι

«ιιίοιη ίιΐ ηυΐΐιιιη Γβεϊβΐ.

ΑΕΤ11 ΰΑΡϋΤ XXXIV. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥΛΛ'.

8ί 8υΙ)8ΐ3ηΙΪ3 οηιηϊδ ίιι^βηΐΐβ εδί , ηϊηϊΐ 3 δβ ΐηνΐ- Εί πάία ουσία έστ\ν άγέννητος, ούδοποτέρα διοίσει

Ιιηε εχ ρβΠβ <ϋ£ΓεΓειιΙ , ςυοϋ οευΐΜ (Ιοιηΐηβ- β της άλλης χατά το άδέσποτον. Πώς ουν αν τις φαίη

την μεν μετα£άλλεσΟαι, την δε μεταβάλλειν, ούχ

επιτρεπόντων τω θεψ ύφιστάναι εκ άτι ύποχϊΐμίνης

ουσίας ;

ιΐοΓ.ί 8ΐι1)]εεΐ3 δίΐ 3ΐΙεηιΐδ. Οιι:<ι<·, ιμιίιιίΐιιι :ιΙΙίπιι;ιπ

ροΐεδί, ιιιιιΐιιπ ιιη3ΐΐ) , ηΙι<ίΐ·3ΐιι ιηυΙϊΓβ, ειιιη Οεο

ηιίηϊιιιε ροπηίιΐίΐηΐ, υΐ εχ ηιιΐΐη δυΙ>]ε€ΐϊ κιιΐιβιηιι-

Ιί;ι ρΐΌΐ1υε3ΐιΐΓ?

€οη{ιιΐαΐίο XXXI V.

ΟυΊδςυίδ νεηΐΛίοηι ορριιρηην'ιΐ 3ΐ'κ|ΐιαη(1ο , νοευ-

Ιίδ φΓι))ΐΐ8ΐ1:ιιιι 3(1 ίιψι'ϊιΊκΙηιιι ;κ1ιιΠΓ:ιΓκιΐΗΊΐΐ εοΐ-

Γ:κ·|ΊΊ' νίκιΐδ 681, 983 ·Γ|1|1'"' 3 ν'1;)> ΐΓΑιηΐΙε (1(·ι1ιΐ-

εβΓβ, 30 ρβηιίεϊεη» βΟΓεΓΓε. Οιιοίΐ Λεΐ'ιιυ ηιθ(1ο Γηείι,

φΐί ευιη Ιιοε ίη εβρίΐε ηϊηίΐ οπιηίηο ϋίεαΐ , Γΐιϋίοπ-

1)υβ Ι3ΐηεη Γιιευηι Γβοερε ηο ΙΟΓΓΒΓβ νίίΙιΊυΓ, ε»(1ειη

3(1 ΓαδίίιΙπίΓη ΐιδηυβ τορείοηβ, αε νοοαίιιιΐυιη ίΐίικί,

ςιιοιΐ ί(Ιι;ιιΐ'κΙ(Μΐι ο·οηηηιειηοΓ3Γε δοΐεΐ , Ιιοε Ιοεο ρετ·

ρεΓ3ΐη υδΐΐΓρ3ΐΐ8. ΙςίΙιΐΓ ηοη 8υ()δΐ3ηΐί3 οιιηιίδ 83-

ρίεηΐιιιη ]ικ1ί(·ίο εεηδείιιτ ϊη^εηίΐβ , ηΐίοφίί ηιιΐΐα

11011 ΐίίνίΐΙΛ 8ΐ:ΐΙΐΚΤΓΐΙ1Ι'. ΟίΠΙΙ ϋΓ^Ο ηοη ΟΠ1Ιΐί1)ΙΙδ ΐΐί-

νίηίΐϋ» ΓιίΐΜίηΐιιΐ', δβϋ υηί |ΙΙΜ·. εχΐβιίϋ, <\\ιαε εδί υηα

ίη ΪΓΐηίΐ3ΐυ (Ιίνϊιιίΐίΐκ: ιμιίιΐ Ιβηιίεηι ι-^κ'^ίο ίΐΐί ΙΌ-

ΙϊηφίβΟΐΓ, ηιιο νεπίβΐίδ Ιίΐϋδ ΙεΓΓΟί'ειη

ΐΗ'ΐηφΚ1. ροδδίΐ ίηευίερε ? 8ι·ϋ βΐ :ι11ι'.ι·:ι ;ι!ι

<ΙϊδεΓερΑΐ)Ίΐ , εο φίοιΐ Τιίηϊΐηδ οι-βαΐ, εχΐει·3 νεπι

οΙ> ΪΡΛ.Ι (Ίΐ·;ιιιΐιΐΓ οιηιιίβ. 111α ιιιιΐΐίιιβ «Ιυπιϊιιηΐυί

6ΐιΙ>]οεΐ3 βδΐ; Ιι%ε ΊΙΙίιΐδ ροίεβίαΐϊ «ιιιιΐ «ιιΐκΐίΐη. Λ<1

Ιι;ΐ·ε Ϊδΐ3 ηιυΐ3ΐΊοηίΙ)υδ οΐιηοχίίΐ «ιιηΐ , ίΐΐιι κιιηρίο

ιιιιΐιιΐ'ί ϊηιιηιιΐ:ι1>ΠΪ8 βδΐ , εΐ ϊηΓεΓίοΐ'3 οηιηΪ3 εοη\-

ιηυΐαΐ, φίοππιι ηαΐυΓ38 ει δΐιΐδίαιιΐίβδ ε ηίΐιϋο ρι·ο-

<Ηιπ·π· ροΐε$1. Μοε εηίηι Οεο Γοηςπιίΐ, υΐ εχ ηυΙΚι

ευοδΐΓ3ΐ3 ιηαιεπβ , «α εχ ιιΊΙιϊΙο ρπχΐικ ιηπιπι α δε Ο

ΓΙ-ΓΙΜΙΙ βε 8ΐιΙ)δίδΐεηΐίυηι οπίίιιεπι (ΙΪ8ρο8ΪΙίοηεηΐ({υο

ΙΙΓΟ δΐια νο1υηΐ3ΐε ιηυΐεΐ.

ΑΚΤΙΙ ϋΑΡϋΤ XXXV.

δ« 8ΐι1)δΐ3ηΐΐ3 οιιιηϊκ ίηςειΓιΐ3 εδί , ρεήηϋε εΐ ιπιΐΐπ

Υ3Π3ΐιϋί$ εδί. ΟιιοιΙ δι Υ3π:ιπ Ηΐι1ιΜ:ιηΐ ί;ι ηοη ρο ·

Ιβδί, 3^8Γ6 01 ρ:ιΐί 3(1 ΓοΐΊΐΙΪΙΙΜΙ ιμιΐΜίκΙιιηΐ (Μ8ΙΙΙΙΙ

Γ(:Γ<·ι·οιιι1;ι Ηΐιιιΐ. ΟιιοιΙ 8°ι ιιιιιΐΐ.'ΐ δυη( ίιι^οιιίΐ.ι <Ί

ϊιιν,-ιι ίβΙιΊΙΊβ , ΐιΐιΐΐο εεηο 3 βε ΐιινίοεηι ηυηιυΓ» (Ηδ-

«·ι·ερ;>1ιΐιιιΐ. Νε(|ΐιε εηϊιιι εοηιρΓε1ιεη<1ΐ ηυιηοΓΟ ρο-

ΐεπιηΐ, <]ΐιχ νοί βΐΐδοΐιιΐε , νεί ΜΊφΐίΐ εχ ρ»Γΐε ιΐίί-

(εηιηΐ , ειιηι (1ΐΙΤει·εηΐί3 οιηηίδ ι1οΐ(·ι·ιηΊηηΐ:ι; εβυδχ

ίη !ΐΐ"('ηΊΐ;ι ιιιιΐιικι νείιιΐ ;ιΙΙπΙιιιΙ;ιιιι ϋΟΓίοηι δί-

Άηιτροπή ΑΔ'.

Πάς τις των άντικαταττάντων τ^ άληΟείι, χατβ-

πληκτικώς έπισυνάξας έαυτψ λογίδια, Ιδοξέ τιιιν

Α·,ιατρε7ΐτιχώς έπιτκήπτειν, κα\ άπί) της ζωτικίς

ίδού μεταφέρειν κα\ λυμαίνεσΟαι· ως ούτος 6 Αίτιος

νυν μεν φύσει εν τω |5ητώ τούτω μηβεν λέγων κατα-

πλήττειν δοκεϊ τους ακεραίους, εκ περιττού τα ύτ'

αϋτοΰ λεγόμενα λέγων, ονόματι, ως είωΟεν εκ περιτ

τού προφέρειν, κα\ εν τψ παρόντι χαιριϊ) κεχρημέ-

νος. Ου γαρ π5ια ουσία άγέννητος παρ' αύτοϊς τοις

συνετοϊς ομολογείται · έπε\ πάσα αν έθεολογεΐτυ.

Ου πασών δε θεολογουμένων των ουσιών, άλλα

πιρά πάσας, ήτις έστ'ι θεότης μία εν Τριάδι,

έτι ύπολειφθήσεται τω γεννάβα τούτω τι) καταπλη

κτικών αυτού χωρεϊν έπ\ τους υίοϋς της αληθείας ;

Διοίσει δε κα\ όποτέρατήςόποτέρα;· ότι ή μενΤριάς

χτίζει, τα δε πάντα άπ' αυτής κέκτισται. Κα\ ή με»

ϊττιν αδέσποτος, τα δε ύπ' αυτής γενόμενα δεσ«ό-

ζεται. Κα'ι ή μεν μεταβάλλεται, ή δε άπαράβατον

ϊχει τήνφϋσιν, μεταβάλλουσα αεί τα υπ* αυτής μετα

βαλλόμενα, κα\ εξ ουκ δντων τα; ουσία; κα'ι τάς υπο

στάσεις ύφιστάν δυναμένη. Τούτο γαρ εστί συμπρέ-

πον θεψ, εκ μη υποκειμένων καΐ εξ ουκ δντων ύ-'

αυτού γεγεννημένοιν κα\ ύποατάντων κατά την £ια-

/ ως βούλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΕΤΙΟΥ ΛΕ'.

Εϊ πάσα ουσία έστ\ν άγέννητος, πάσάέστινάπαρ-

άλλακτος. Της ουσίας τ6 άπαράλλαχτον έχούσης,

τδ ποιεΐν τε καΐ τι) πάσχειν αυτοματισμό) άναθετέον.

Πολλών δε δντων άγεννήτων χαΐ απαράλλαχτων,

άναριΟμήτως διοίσουσιν αλλήλων. Ου γαρ αν είη

αριθμητά τα διεστώτα, ή καθόλου, ή κατά τι· «ά-

σης διαστάσεως άποκλήρωϊίν τίνα έμφαινούσης α.ίτΙ&)

άτΛτεταγμένης άγεννήτου φύσεως.
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Ου πασά ουσία άγίννητος · ήλίΟιον γαρ καΧ τδ Νοη οιιιιιίϋ 8ΐιΙ>£ΐ3ηΙΪ3 ίιΐ£θιίΙη <1ΐαί ρο(ι.·.>1, φΐίχΐ

ϊιανοεϊσθαι, χαΧ Ελληνικής άγνωσίας ούτος ό λογι-

σμδς, καΧ τδ απόφθεγμα, κίν τε άποφαντικώς, καν

τε έρωτητιχώς τω Άετίω είρηται. Δήλον δε ότι έρω-

τητ-.κώς. Ελλήνων τοίνυν παϊδας τούτο έρωτάτω ·

χάχείνοι δε αύτω συντιθέσθωσαν τούτο Εχειν εκ συλλο

γισμών τδ ερώτημα, ΰλην τινά σύγχρονον τφ θεώ

ίπιφημί^βντες · άλισκέσθω δε άμα έκείνοις, εί συν-

τιθοϊτο, ίχούσης της αληθείας εν είναι τδ ποιούν, εν

μία ουσία Τριάδος τελείας, καΧ ου κατά συναλοιφήν

άριθμουμένης. Τα δ1 αλλά πάντα γεννητά, καΧ χτι

στά, καΧ ούχ άγεννητα. Της δε θεότητας άχτιστου

ούσης, Πατρδς μεν γεννώντας, Υίοΰ δε γεννητού,

Πνεύματος δε αγίου εξ αυτού απεσταλμένου του Πα-

νβΐ Βΐιΐηιο ευηείρβΓβ ΜοΓκΙιπιι βδΐ, ϊίςιιβ ,ιΐι

Γιιιιιι ί£ΠθΓ3ΠΙΪ3 εη νβΐ εη£ίΐ3ΐΐο νι·Ι βεηΐεηΐία ριο-

ΓιεΐκοΊΐιΐΓ, δϊνβ :ι(1ίπιι:ιιιιΙο, βίνκ ϊιιΐΐΜτηχ.ιηιΙο κοίιιιη

Αείίιΐδ Ϊ5Ι3 ρΓΟΙιιΙβηΐ. Οιι:ιικ|!ΐ:ιιη ΐηΙεπ·θ£3η<1ο

ϊβΐυιΐ φιίιίειη υ8ΐΐΓρ388β νίϋεΐιΐΓ. Οπίΐπ; ιΐβ ςβιιΐίΐί-

ΙΜΙΧ ίκία δΠδείΐεΐιΐΓ, 3ΐ<|ΐιβ ;ι!ι ΊΙΙΪ8 Ηοο ςιιοιΐ ίιι ίη-

ΙιΊΐΌρΊΐΐΝΐηι· 5)13 εχ ΐ'ίΐΐϊικ ίικιΐ'κιηίΐιιΐί <;οΙ1π·1;ι ρο-

8ΐΓιΙ, (Ίίππ'ιΙαιίΓ υΙίΓΟ : ιιι:ιΙ(·ιί:ιιη εκβε 984 φι:"""

ι1:ιιιι , (|ΐι;ι; ΙειηροΓβ πιπί Γ>εο &ίΐ ,ΐφααΐίβ , 8θΙ βΐ

ιπκι (Ίΐιη 111)8, εβϋβηι «ί δεηΐίβΐ, εοηνίιιεηΐιΐΓ Λεΐϊυβ.

Ν:ιιιι νβΓίΟβ ΐ|ΐπι!<:ιιι ϊρ8α υηηηι ε$$ο εεηβεΐ ιΊΙίι·ίι:η-

ΙΓΙΙΙ ε3ΐι$3ηι, ςιιοϋ ϊιι ιιηα εΐ εαιίεηι $υ1)$(αηΐί» ρεΓ-

ΙΊτΐ.ι ΤΓίηΐΐαβ , $Ίη6 υΐΐα εηηΓυβίοιιβ ηηηιεΓεΙυΓ.

ί, χαΧτώντοΰ ϊί&ϋ λαμβάνοντος, πάντων δε ό>ηων Β Κείίςυβ νεΓΟ οηιηίβ (ΑΐΐΆ 30 ρι·οθΓβαΐ3 8ΐιιΗ , ηοη

χεχτισμίνων, του δε απαράλλακτου τη δυνάμει μέ

νοντος, συμπρέποντος εν τη Τριάδι, πάσης θεότητας

ΙπΧτδν Πατέρα αναφερομένης, δια τδ ευλογον χαΧ

άπτωταν της μονάδας, καΧ τδ άναιρετικον της πολυ-

Οϊΐας, τδ μεν άπαράλλακτον μένει τί) δυνάμει, τδ δε

εΟλογον συμπρεπόντοις άναλογείται Υιού πρδ; Πα-

•ίέρα, καΧ αγίου Πνεύματος. Τοίνυν τούτων οΰτως

εχόντων, εξ ύ~αρχής πεσείται της επιβουλής του

ερωτήματος ή έπίνοια. Ου γαρ πολλά τα απαράλ

λακτα, αλλά ή μία Τριάς εν μονάδι, καΧ μία Οεότης

εν Τριάδι. Τα δ' αλλά πάντα άφέστηκεν, οΟτε αυτο

ματισμό !χοντα τδ πάσχειν, ή ποιείν, ούτε της αγίας

Τριάδος, εν τφ τι παιεϊν, δυναμένης πάσχειν, της

βλης απαθούς ούσης χαΧ προσκυνητής· φημΧ δη Πα- ρ ιιοη ιιιπίΐιι $ιιπΙ ϊιιν:ιι·ί:ιΙ.ιίΙί;ί ; 86(1 ιιιι:ι άυιιΐ3Χ3ΐ ϊιι

πίΐ.ι. Βίνίηίΐηδ νεπ> 3 ηυΐΐο ΟΓεβίϋΓ , βε<1 ΡηΐεΓ

ΡίΓιυβ βεηίΐυβ ββΐ; 8ρίΓίΐυ$ $3ΐιεΐιΐ8 α Ι'.ιΐιο

ηιΪ55ΐι$ 68(, εΐ 3 Γίΐίο αα-ϊρίι ; ε%1βι·3 νιτο (·Π:;ΙΙ.Λ

δΐιηΐ, :ιΐ(|ΐκ', ϊρββ Οευ$ ίιηιιιιιΐ.ιΙιίΓΐϋ νΐΓΐιιΙβ ροπικι-

ηεη$ εοηςηιοπΙεΓ ΐη Τήηϊΐαΐβ εοη&ί$ΐϊι. Οχίεπιπα

(Ιίνίιιϊΐίΐκ οιηιιίβ 3(1 ΡαίΓεηι π:1ι·ιΊιπ· , ιρκη! Ίΐ:ι οοιι-

&εηΐ3η6υιη κϊι, ίϋφαο εΐ :κΙ ιιιπΐ.ιΐ(.-ηι Γείϊηεηϋαηι,

ι·Ι ιιιιιΐΐίρΐίί'ϊιιιη ιΐοοπιιη ν;ιιιίΐ;»ΐι:.ιι η;ΓϋΙ1ι.·ιιιΙ»πι ρεΓ'

Ιΐηε3ΐ. 5ίε ειιίηι ϊιιιιιιιιΐ;ι1ιϊΓΐϊ ε&ΐ ηαΙυΓΧ (Γινίιιχ νϊι

ΐυ$ , ιιΐ εοπ^ΓυεηΐεΓ Ρϊΐϋ :<(! ΡαίΓεηι ,

εοη&εηίαηεα Γ&ΙΪΟ οοπιρ3Γ3ΐίοφΐ

ΟΙΙΙΙΙ Ϊ13 $686 ΙΐίίΙΚΜΙΐΙ, ϋ3ρΙΪ089β ί11ίΐΐ!>

εοΐΏΐηεηΙυιη ρεηίΐυ$ ίιιίεΐ'ϋίιΐίΐ. Είβηίιη

τρδς, καΧ Υίοΰ, κ»Χ αγίου Πνεύματος. Έ-οίησε γαρ

πάντα ό θεδς δι' Υίοΰ. άλλ' οΰχΧ τδν Υίόν · ου γαρ

εστί συν πασι · συνυπουργεί γαρ τφ ΠατρΧ, χαΧ

συμπροσχυνεϊται · ούτε τδ αγιον Πνεύμα · ου γαρ

αριθμείται άπδ πάντων, στερεοί δε την δΰναμιν των

απάντων χαΧ συμπροσκυνείται. Των δε πάντων ύπδ

την του ένδς προνοησίαν έπιτεταγμένων , έχαστα

φέρεται τι, χαΧ πράττει, πάσχει δε χαΧ όσα έτερα.

Διδ ή μία Τριάς πρδς έαυτήν απαράλλακτος, τα ί ';

αλλά εξ αυτής παραλλαγμένα· οΰτε γαρ εστί σύγ

χρονα, ούτε συναΐδια. Μόνη δε άίδιας, χαΧ ακτ'.στος,

χαΧ άγέννητος, Υίοΰ μεν γεγεννη μενού άχρόνως και

άνάρχως, άεΧ δε δντας, χαΧ μηδίποτε διαλείποντος

του είναι. "Οθεν ήσφαλισμΐνως χβ^αΐί)*· ·, καΧ ουκ

άίΤΆ* τον Πατέρα ταυ Υΐιΰ έδίδαξεν ό θείος λόγος,

δια τδ δμοούσιαν, καΧ άΐδίως βντος του Πνεύματα;

του αγίου, καΧ εχ Πατρδς απεσταλμένου, άεΧ δε συν

δίηςυ]3Πΐ3ΐβ ΤΓΪΙΠΙ:Ι·>, εΐ ιιιι;» ίιι Τι·°ιιιίΐ3ΐβ (1ίνίηίΐ38,

3 ιμιιΐ ιτ1ίΐ|ΐι:ι οιιιιικι ρΓοευΙ ιΙ°ΐ5ΐ»ηΙ. Νεφ^ιβ νεΓΟ ιιΐ

ρ.ιΙίϊηΙυΓ, 3υΙ αζβιιΐ , ΓοΓίιιίΙο ηυοϋβπι ε3$>ι εηιι-

ριιΐϊ φΐίι1|ΐί:ιιιι ροΐεδί, πιπί ΙΟ13 ριιΐίοιιιΐί εχρεί'δ εΐ

ίκΙοΓίίικΙ» $Ί(: Ικιπ ε8ΐ, Ι':ιΐι·ι·, εΐ Γϊΐίιΐϋ, ει 5ρίπΙιΐ3

83ηεΙιΐ8. Ουϊρρε Οευβ ροι· Γίΐϊιιηι αηίνεΓ$3 εοικίϊιΐίΐ,

Ι-'ίΓπιηι νβΓΟ ηοιι ΙΊ'πΐ, ιιΐ ιιπί ευιη οπιηίΐιπ.ι ιηϊηίιηβ

ιππιΐι-ι ιΊιΐΓ : βϊηιιΜειη ϊη ορεπβ εοιηιηυηΐοηεπι πιιιι

Ρ:ιΐη· νεηίΐ , ει πιιιι εοόειη 3(1θΓ3ΐυΓ; ηβφιε ρο$ΐΓβ-

ιιιη δρίπΐυηι 83ηεΙυιη <τ<·;ι\ Ίι, ΐ|ΐιί ηο ϊρββ ηυϊιίειη

ίηΙεΓ οιιιιιί:ι ιιπ:ιιι·Γ:ιΐιΐΓ. ΙΙιψίϋ εηϊιη ρΓορπυιη 681

ιιιΓινίΜ'ϋιίπιιη εοΓΓθ1χ)Γ3Γθ ν'ιΠυΐβιη: υηϋβ εί εοηι-

ηιιιηϊΙβΓ :»ι1οι·;ιΐιΐΓ. ΡΟΓΓΟ ππιι οιηιιία Ηΐιΐι υηίυδ

ρΓΟνίϋβηΓίΐΐη :ιι1ιπ'πιί?,Ιι;ιΓκ>ιιι·ΐ)ΐιιπιΥ, 5υΙ)]βεΐ3 βϊηΐ,

ΓεηιπίΜΓ , 3£ΐιηΐφΐβ δίιΐξΐιΐ» , εΐ φΐχ 3 Οεο δΐιιιΐ.

;ιϋπι.ι ριιΐίιιιιΙιΐΓ. ΟΜΙΙΙΜΓΓΙΙ ιιιι:ι 3 8βίρ$3 ΤΓΐηΐΙα»,

ίιιν:ιι·Ί:ιΐΜΓικ 681, ι·(·1ί(ΐιι:ι, φΐχ ;ι!ι ίρ$3 ρΓΟίΙυευηΐυρ,ΠατρΧ υπάρχοντος, κα\ μη άπδχρίνου άρξαμένου.

οηιηία ναηαηΙυΓ ; ςιιχ ηοε Ιειιιροηι, ηβ€ Χίβηήΐαΐβ ουηι ΊίΙ;ι 8ΐιηυ1 βΧ8Ϊ8ΐυηΐ. 5οΐ3

ΪΙΚ·ΙΙ·:ΙΜ «·ι ΐη§επϊΐ3 681. Λε ΡΊ1ίιΐ5 ηιιίϋβιη 8*ιηβ υΐΐο Ιεηιρορβ ΐηΐιίονβ ςεηϊΐυ$ ϊϋβιη αϊ» χΐβΓηοεβΐ; ηεο

ι;:ιι]ΐι:ιιιι ε886 (ΙοκϊπΊΐ. ΟπηιηοΙιΓοιιι Ο3ΐι1β .κΐιιιοιίιιιη εβρυΐ, ηυη ϊηίΐϊυιη Ι·ΊΙϋ Ι';ιΐΐΐΐιι εββε 8εηιιο ϋίτίηυ$

ι-.Ιο, ιιϊι * : Ίιΐιμιΐ! ρΓορίεΓ εαιηιίβηι υΐΓΪαβηυβ 8υΙ>8ΐ3ΐιΓΐ3ηι. δρΪΓίΐυβ 935 νεπο 83ηεΙυ$ 8κιηρϊΐΡΐηυ$

<·>!, ι·1 9 ΡαΐΓβ ιηίϋχΐϋ, ππη ΐ)ΐ:<ι ήι·ιιΐ[ΐ.·ι· βχ-ΐ»1ί(, ηο: ;ι!ι ίΐϋ'ΐιιο Ιοηιροπ· β88ΰ εοερϊΐ.

ΚΕΦΛΛΛίυλ ΑΚΤΙΟΥ ΛΤ· . · ΑΕΤΙΙ ΟΑΡΗΤ XXXVI.

Ε; τδ άγέννητος χαΧ τδ θεδς £χ παραλλήλου τδ αύτδ δι ίη§ι·ιιίΙυ$ εΐ Οευβ ρΓΟ υιιο ι·ο(1ειιΐΐ|ΐιε $ιιιιι;ιιι-

£η)οϊ,4 άγέννητος άγέννητον έγέννησεν. Ει δε έτερον ΙΙΙΓ, Ίη3βηΐΙυ8 ίηββηΐΐυηι ςειιυίΐ. 8ίη (1ίνοΓίυιη(|ΐιί<ΐΓ

τ·.5τ,λοΐ τδάγέννητον, έτερον δε τδθεύς,ούχ άτοπον δε ϋιιιιι ίιι^'ΐΊΓΐϊ αο Οεί ναεοΐ'ΐιία (1ϋθΐ3Γ3ΐιΙ,

?. χεφάλαιον. ' 1 ΟΟΓ. χι, ό.
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ος εξ άγεννήτου ουσίας. Εί δ^ <οΰ θεού μηδέν

είη, ώσίεερ ούχ Ιστιν, ί θελς χα\ τδ άγέννητον ταυτδν

6η) οι, ου τροσιεμίνου του γεννήματος το άγέννητον.

Διό οΟτκ ΐυνεχφωνεΐτθαι τφ θεώ και Πατρί αυτοί

άνίχεται.

ΐ|ΐι:ιηι βΐΐδΐιπίυιη βίΐ Οοιιηι α Οεο £ΐΜΓ;Ιιιηι 6886, Α τω θεώ θεδν γεγεννηκέναι, έκατίρου την δπαρξιν

ι-ιιιιι ιιίεΓςιιβ :ι!ι ίιΐ£βηΐΐ3 8υ1)8ΐ3ΐιΐ!α οπςίηβιιι ΐΐ'ίΐχι·-

ιιΐ. Οιιθ(1 ϋϊ 3ΐ)1β Οβιιηι ιιίΐιίΐ οηιηίηο ίυίΐ, ιιΐ ΓΟ.-

νεπ» ηίΐιίΐ εχ8ΐίΙίΐ, Οευβ «ι ίη^εηίΐυηη ί(1εηι ρΐ,ιΐκ;

κί^ιπΙίι';ΐΓΐΙ, ουιιι £βηίΐ3 8θΙ)θΙε8 ίΓιξειιίΙιιηι ηοη :ιι1-

ιιιίιι.α. Ιίικίί: ουηι 1)εο 30 Ραίπε δ»ιο 8'ιιηιιΙ ,ιρρβί-

Ιαπ δβδβ ιιΐ)ΐι ρ:ιΐίΙιΐΓ.

€<>η{ηΐαΐίο XXXVI.

Ι. Ιίικίβ ΐιιικΙιΊΐι 1109 Αείίυς ]υυεΙ ε3ΐ·υηι ςυ»5

ρΓοροηϋ ϊηΐ6Γΐ·θ£3ΐίοηιιιη ;κ: Γ3ΐίοοίη3ΐίοηυιη δβη-

κιιιιι 3ε «Ίΐΐ,ΐΊΐΐκιηι 398β(]υί ? 8Ί <·χ 3Γ^(ΐιηεηΐΪ8 61

χνΙΙιι^ΊϋΐιΓίϋ εειιβεΐ ίδΐιιιΐ εδβε ηιιχρβηϋιιιη, ψΓιι1<ιιιίιΙ

ι·ΐ)^ίΐ:ιηι1η ςυχδΐΐυηι ίικίηςβίιιιιΐφΐβ ΓιιβΓίΙ, ίη ηί-

Ιιϋιιηι ΙΜΙΓΙ ππη ϊρβο Γβ(1ϊ^Ίΐυι·. Οειιιη ειιϊιη ηιιΙΙιΐΗ

ιιηΐ)ΐι;ιιι: 3Γ^ιιηιεη(ηιιϋυ εοπιρι-εΐιεπάεΐ, ηεςιιβ ορίϋ-

( ίιιιιι ορΐΙίί·Ί ίΐιο (Πι ιΊ : ^ν.^ά ηΐί ίΐιι ΙΊαιΐί? ιιΐ κιτΐ-

ρΐυιη 681*. Οιι.Ίηιο1)Γειη ρί3 ηιεηΐε ει ϊηηοϋβηΐί βε-

Γΐιΐ'ίΐίΐΐυ 3(1 βπηείί δρίπΐυδ, <\αχ ρεΓ &30Γ38 Ι.ΪΚ6Γ38

ΙΙ;ΙΙΓ|',Η·Ι;Ι ηοϋίβ 6&1, (1οεΐΓΜ)3ΐη Γενοο3ηύυ8 681 :ιΐιί-

ΙΙΙΙΙΒ. ΙΙΙΐί ΙΙΙΙΙΙ 8θΙΐ(]3, ΪΙΙΙΐηΐΐΙ:ΐ1>ίΙϊι|Ι16 8βΙΐΐ6ΙΐΙΪ3, <]ΙΙΪ

(·ιχ·:ιΐιιι·;ιιιι οοΐιιηΐ, «08 Γ:ιΙ\ιο» Γΐ:ι1ιΙιΙιι» 6886 όΌεεβ-

ΙΙΙΙΙΓ ', ηοηηβ ίη ίβΐιιο' ϊρκιιιη ίηευΓΓ6Γ6 νίιΐοΐιη·

ΑεΙϊυ8 »<·. (·π.·:ιΐιιι·Μ! ιΙίνΊιπίιΐΐοηι (ΓϊϋυβΓβ,

3(1οι·3ΐίοη6 30 νεη«Γ3ΐΐοιιβ |)Γθ5(·(]ΐιί, εηιη

3<1οι·3ηι1υ!ΐι α

1 Ν;ιιιι $ί ηίΐιίΐ ϊηΐβΓ Ιΐίΐ·ο ίηΙβΓ8ΪΙ οπ>η!ηο,

€1ΐΓί$νί»ιΐ3 ΐ'ϋΐί^Ίο ιιίΙΓιΙ 8υρι·3 επεαίυΐ'χ νεηβΓαΐοΓεβ

κχίιιιίιιιη 3θΙ εχεείίβηβ 1ι;ι1ιίΐιιι·» 681, 3(ςιιβ ε]υ$-

ιηικίί ίίιΐΐίϋ ίιΙ(ΐ1ο!;ι!Γί:ι ροΐίυβ, (]ΐι:«ιη Πεϊ ευΐΐυβ 6886

Α'. Πόθεν βούλεται ήμ2ς Αίτιος προσπορίϊαιτθαι

εν έαυτοΐς τον νουν των ύπ' αυτού προτεινομένων

πεύσεων των αυτού λογισμών; Καΐ ει μεν φάσχειέχ

λογιιμών χαΐ συλλογισμών , ·πεσεΐται χα\ ημών 6

πορισμδς της υπόνοιας όιμα αύτφ· θεον γαρ ουδείς

συλλογίσοιτο πώποτί, οϋτε έρεΐ τ6 πλάσμα τω πλά-

σαντι- ϊΥ//«οϋΓωςέ·.το/ησβς·;χατ4τδ γεγραμμένον

εξ ευσεβούς δϊ λογισμού,χα\ δικαία; ασφαλείας έπ\την

του αγίου Πνεύματος δια των αγίων Γραφών όΊδασχα-

λίανάνακαμπτέον.Λέξεως δε απαράβατου διδασχούυης

ήμ3ςπερ\τώντ?)κτίσειλατρευσάντων, ως έμωράνθη-

σαν, πώς ούκάνεύρεθείη έπ\ κτίσματι Θε6ν λαμβάνειν,

χα\ τούτον προσκυνεϊν τε , καΐ γεραίρειν ; της πί

στεως φύσει παρεκβαλλούσης το προσκυνητών άιώ

του κτιστού, κα\ τδ χτιστδν άπδ του προσχυνητοΰ

Κα\ γαρ, εΐ όλως τούτο ουδέν διοίσει, προς τους τ|)

χτίσει τδ οέβας νέμοντας ουδέν πρόχριτον Ισται Ιν

Χριστιανισμψ. "Εσται δε ή τοιαύτη πίστις είδωλολα-

τρεία μδλλον ή θεοσέβεια. Προσχυνοΰσι γάρχάχεΐν*

ήλων, χα\ σελήνην, χα\ δυνάμεις, ούρανίν τβ και

γήν, χα'ιτά αλλά κτίσματα. Κα\ ου τδ διάφοροντών

€βη8ί1)ίΙι»Γ. Ν^ηιεί Ϊ1Π βοίοιιι, Ιυηβηι, νΐπΐυΐεβ, £<κ- (] χτισμάτων ποιείται τδ θαύμα· ουδέ διοίσει τδ έξαί-

ρετον έαυτφ τδ της όμοτιμίας δια τδ όμώνυμον, χ4ν

τε ύπερτεταλάντισται τδ μεν άπδ του ετέρου. ΕΙ;

γαρ εστίν ό τα αμφότερα ποιήσας, κα\ άποκληρώβας

έκάστφ ουκ ονόματος παραλλαγήν, άλλ' ουσίας. Εν

άπα σι γαρ τοις κεκτισμένοις τδ δοΰλίν εστί του χτί

σματος τδ δνομα, άλλ' ου τδ ελεύθερον. Κα\ ε! εν

έν\ μέρει τδ δοϋλον προσκυνείται, ουδέν διοίσ*< πρδς

τδ άλλο μέρος ή προσχϋνησις, κ5ν τε ύποβέβηχεν.

"Ισον γαρ εστί τω άνωτάτψ συγγενειάζβν τω χτί-

σματι, εξ ουκ δντων παρά του δντος χεχληρωμένον.

Εντεύθεν τδ άγέννητον συμπρέπει θεώ, χαΐ τδ θε^ί

τω άγεννήτω. Διδ τδ γέννημα ουκ Εργον φαμέν, ουδέ

ποίημα, αλλά γέννημα ουσιωδώς άπδ Πατρδς άχρβν-

τως γεγεννημένον, ομοοΰσιον τω ΠατρΧ «α\ συμπροσ-

1 κυνητδν , χαΐ τδ άγιον Πνεύμα εξ αυτού, χα\ <Λ*

άλλότριον , διδ κα\ συμπροσκυνητόν. Έτέρψ δε των

κεχτισμένων τδ θεδς ίνομα ου συνεχφωνεϊται, δια τ6

μετηλλάχθαι της άγεννησίας, ότι εξ ουκ δντων χί-

κλήρωται τδ είναι. Ή δε Τριάς Εχει τδ άε\ είναι, χ<ύ

ούχ ϊτιρόν τι θεδς, κα\ ϊτερον τδ άγέννητον.

Ιιιιιι βΐ Κ'ϊπιιιι, 30 οχίεπίδ θΓ63ΐυΓ38 ίκΙοΓ.'ΐιιΐ ; ιιε-

ςιιο νεΓΟ ι:Γθίΐΐ»πιιη Γεπιιη ;ιι1ιιιϊι·;ι1)ΐ1ί8 6χεε1ΐ6ΐιΙΪ3

«ΙϊνβΓδίΐαίειη ίΐΐΐιη ι υΐίβηι ; ηβ(|υε ςυοά εχίηιίχ ηυα?-

(Ι3ΐιι 8ΐιιΐ, ιιΐΐιιιη ιιι ΙιοηοΓίδ :ΐ'(|ΐι;ι1ί[:αο ν:ΐΓίεΐ3ΐεηι

ίηάυοειιΐ, ευιη εοϋειη ηοηιίηε εοηΙίηεβιιΙυΓ, 13-

ιηείβί ιιηίΐ ϊΐΐεπ ιηυΐΐΐβ ρ3Γΐίυυδ αηΐεεείΐαΐ. ΙΙιιυβ

οηϊιη 681, <ιυϊ ιιΐπίφκ; ηιοΐίΐυδ 681, 61 υηίουίηυβ 986

ΙΙΟΗ ηοιηΐηϊβ, 86ά «πΐΐί,ΐίΐιιΐκο άΊβεηηιεη ίΐΐΐιϊΐιιπί.

δίηιιϊϋβηι ΟΓ63ΙΪ5 οηιηΊΙιιΐϋ τείηιβ ηοη ϋίκτυπι, »6(1

ΜΓνϊΙβ ΟΓ(!ί»ΙΙΠ·!Β 11011)011 ΓΟΙίνβΙΙΪΙ. Αο 8*1 ΪΠ ΙΙΙΙΟ β«-

ηει·ε ηυοά ββΓνίΙίδ εοηύίιϊοηϊδ ι·χΐ ;κΙοπ>ΐιιι·, ιιϊΐιϊΐ

ο1ΐί>ΐίΐ1)ίι (]υοηιΊηυ8 ε( :ιΙΐιτϊ §εηεπ, Ιαηιείδΐ ΐηΓε-

ι·'πΐ8 δίΐ, 3(1θΓ3ΐίο ΐΓίΙιιΐΓΐΙιΐΓ. .1'!(|ΐι:ιΙο ({ΐιϊρρβ 681

ςιιοά ΓΙΙΙΙΙ 8ΐιρρΓΪοπδ οηΐίηίδ ι:ΐ'(·;ιΐιιι·:ι οο§η3ΐίοιιεΐΏ

ΙκιΙιιΊ, υιροίε (Ιβ ηίΐιϋο ;>Ιι βο, (|υί 681, ιΐίΐΐιΐΓίΐιη 80Γ- ·

ιϊΐιιιιι. Ιϋηε εΐ ϊη(;βηίΙυιιι Οβο, π Οβυβ ϊη^ηϊΐο

<:οιι^ππ[. ΟΙΙΙΙΙΊ; ^ι·ιιίΐ;ιιη κοίιοΐοηι ηοη ορυβ η1ΐι|ΐκ)(1

(1ίι:ίιηιΐδ, ηιιΐ εΟεεΙυιη ηιιίϋρίίΐη ; 86(1 δοοοίειη, ιι:ι-

Ιιιι:ιΙίΐ(!Γ 3 Γ;ιΐπ; δίηβ 131)6 ρΓο^οηίΙ,ιιη , ε]υδ(1βηι

ευιη Ρΐΐΐ'β Μΐ1ΐϋΐίΐιιΐϊ:«, ;ιο δϊηηιιΐ ;ΐ(Ιοι·;ιηΗ;ιιιι ; δρϊ-

ΐΊΐιιια νεΓΟ 83ΐιοΐυαι ;ι1> ΐΐΐο ρΓοεβϋεπίειιι, ηεο βΐϊεηιιιη, ο!> ϊ(1(|ΐιι; ΒΪιηυΙ ικίοπιικίηιπ. (',:Ι:|ΓΠΠΙΙ Πο

ιιοπιβη ΡΓεβίαΓυηι ΓεΓϋΐη ηαΐϋ οοηοείΙϊΐυΓ, βο ςαο(1 βΐ) ϊηββηϊΐϊ ρΓορπβίβΐβ (ΙϊίΟΓερεΙ, ςυοηίαιη β ηίΐιϋο

ιιΐ εββεΐ οΐιΐϊιιιιίΐ. Λι Τι·ίηϊΐ38 8βπιρίΐεΓΐΐ3 68(, Π66 ίΐΐίυιΐ (]ΐιϊι1(Ιιιηι Ο6υ$68ΐ, ηΐίικί ΐη^εηίΐυιη.

II. Τυ νβΓΟ Ρϊΐϊυηι, Αβίί, ίΓΓΪιΙεηιΙο βεϋίοεί, ηοη V. ΣυνομολογεΓς δε, Άέτιε, τδν Υίδν εκ Πατρίς

1)ΟΠ3 Πάθ, 3 Ι':ι1π>£('ΐιί1ιιηι :ιΙ1ϊπιι;ι·>. ϋιιίιΐιμπιΐ εηϊιη γεγεννήσθαι, ειρωνεία, χα\ ούχ άληθεία. Πάν γάριδ

8βηΊΐυηι 681, 6ΐ·η;ιΙυιη ηοη 681, 61 ηοϊίΐίΐυίιΐ θΓε0Ιυηι γεννητδν ου χτιστδν, χαΐ τδ χτιστδν ου γεννητόν. ΕΙ

ββΐ, ηοη εβί βοηίΐιιιη. Ουοα 8ΐ ϊά ςικχΐ ββιιίΐυιη, δε τδ γεννητδν κτιστδν, χατ' άλλον τρόιιον

' Κοιιι. ιχ, 20. « Κοιιι. ι, 22.
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χτιστόν. 'Ος βΤόν εστίν ειπείν, Ανθρωποι γεννώσιν αν- Α εΓεβΙυηί εΐίαηι Οδΐ , οπιπιπι αΐίο ιηοιίό ιϋπΐιιι·.

θρώπους, άλλ' ου χτίζουσιν οίτοι δ» άνωθεν έχ θεού

είσι χεχτισμένοι· διδ αϋτοϊς τα μεν γεννώμενα γεγέννη-

ται · παρά θεοΰ δε τα πάντα χέχτισται. θεού δε &ντος

άχτιστου, γεννήσαντος δεέαυτψΥΙδν,χα\ού κτί ιαντος,

οϋχ Ετερον γενν$ παρά την αύτοΰ ούσίαν. Πώς ουν Εσται

τδ εξ αυτού γέννημα χτιστδν, του Πατρός άχτιστου

υπάρχοντος ; Ε! δε χτιστδν παρ αύτώτδ γέννημα, ούχ-

έτι γέννημα χαλεΐται. Κα\ πολλή εστί προς την τοι-

αύτην της άτοπίας ύπόνοιαν άντιλογία. Άπρεπες δι

χι: θεψ τδ εΐναί ποτέ άνευ ΥΙοϋ, ύστερον δε χαλείσθαι

Πατέρα μετά Υ1<5ν. Καΐ άπρεπες τω Υίώ τδ είναι

πρί> αύτοΰ χρόνον Εσται γαρ ό χρ(5νος μείζων της

αύτοΰ μεγαλειότητας · συμπρεπόντως 6ε Πατρ\ ιδ

αεί ϊχειν εν ταυτότητι των αξιωμάτων τδ άνέκλει-

ΝΒΠΙ οχβιηρίί ($Γ3ΐ'ΐ3,ΙιοιιΓιιιθ!5 (,'ί^ιιιπιΐ ΙιοπΓιιΐΓκ, ηοη

εΓΟαηΙ; 86)1 Οΐίιΐΐ 3 !)(·() εΓ63ΐΐ χιιιιΐ. 1}<ι;ιι·ΐ! φΐ;>·

β'ι^ιιιιιιΐιιι·, ίιΐι ΠΙίβ κϊ^ιπιιιΙιΐΓ, α 1><·ο νιτο ιιηίνοΓ83

(·π.·ίΐΐ:ι κιιΐιΐ. Κΐ'ιί ο.υιη Οευδ ίηεΓεβΙυβ 5ίΙ, ;»Γ, Μ!·Ι

Κίΐίιιηι ί,Ί'ΐιοπΊ. ηοη ρΓυεΓβϋΙ, ηοη ΙΊΙΙΙΙ ςΐςηίΐ αϊ)

δΐιΙΐίΟπίίίΐ 8113 (Ιίνιτϋΐιηι. ΟυοϋΪΓοα ΓιβΓΪηβ ροΙβ8ΐ,

ιι Ι ιριοιΐ :ιΙ> Ίρ$ο ·,·ϊ:,Ίΐϊΐ!ΐΓ,ΓΠ';αιιιιι βίΐ, ειιηι ΙΙΚΤΓ,Ί-

(υ$ βίΐ 1'ίΐΐΓΓ ? Ν.ιπι κϊ <·ι ι·;ιΙιΐ8 ε$1 (ριί :ΐ|ΐικΙ

6$( (,Ίίΐιίΐηκ, ηοη ο.Ηΐ ςυοά 3ηιρϋυ& £6ΐιίΙυ$

Ηυΐΐα $υιΗ ηυχ 3<]νβΓ8υ$ ΐ:πιι :ιΙΐί>ιιι·ι1:ιιιι ορίηίοηβηι

»Ιίί|Μΐΐ:ΐΓί ρο$$υηΙ. 8ι·ι1 ίη ρΓΪιηίβ ίικίίςηιιιιι Ποο β3(,

ιιΐ 8ΪΙΙ6 Γίΐίο ('ΧΚΐΊΐιτίΙ :ι1ίι|ΙΙίΙΙ1(1ο, ΙΙΙΙΙΙ ροβίβ» ρθ8(

Ρίΐϋ βιοΓίυιη ΙΊιίοι· .ιρρηΙ1:ΐΓΪ εοερβΓΪΙ. Χίιηϊΐίΐιτ ι·ι

ϊηιΐίςηυιη Γίϋο ε$Ι, ιιΐί Ιβπιρυϊ ϊρβϊυβ ΟΓΪ^ΪΙΙΓΙΙΙ ;ιιι-

πτον χα\ άΐδιον. Καΐ δτι πρδ θεοΰ ουδέν ?)ν, δήλον Β ΐεεεδβεηΐ ; εοιίίβςιιεηδ εηίηι βδΐ ΐεηιριΐδ ιιΐ3]ε$ΐ3ΐ6

τούτο. Τ4 θεδς τοίνυν, ως Εφη Άέτιος, χαΐ τδ άγέν-

νητον ταυτόν εστί ίηλούν. Καί πως εαυτού χατα-

-λίκων κατηγορεί, μάλλον [δε] ϊ,περ συνίσταται. Εϊ

γαρ συν θεψ το θεδς , ως κα\ Εστί, χα\ τδάγέννητον

ιιροσίεται τδν γεννητδν Υίόν · Εχει γαρ συμπεριει-

λημμίνως τδθεός · συνεχφωνεΐται δε τω Πατρ\ άπδ

του θεδς , και άκτιπτος, κα\ συν Πατρ\ τιμώμενος

θεδς Λόγος, χάν τε τψ Άετίψ τούτο μη παρίσταται,

των πάντων χτισμάτων Υίώ προσχυνούντων , χαΐ

χάσης γΛώσσης έξομοΛογοΓμέτης , δτι Ιησούς

Χριστός εις δόξα* θεού Πατρός, ψ ή δόξα Πατρί

εν Υΐψ, συν άγίψ Πνίΰματι, εις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

:ιΙιΐπ· Αείίο νί(Ι(·3ΐιΐΓ, ευιη <τι·;ιΐτ τεδ οιιιηεδ Ρίΐίιιιη ίϋοΓοιΠ, ι·.ι οηιηΐι /ΙΙΚ,ΊΚΙ α»ι/ϊΐί'ΐιΐΐί>·, ηιιυηϊαηι

Οιηιΐιΐί ι/ι //ΛιΐΊιι ι·5ί /'ίί Ι'αΐτία ' : ευί {;1οπα Ριαπ Ίη ΗΙϊο, ηιιιι δρΪΓΪΙυ »»ηεΙο, ίιι δχειιία $χεαΙοπιηι·

ΑΜΜΟ.

Του Άετίου ενταύθα τεΛεΐ * τύ έ^ώσΟαι. ^

Έξ|ίωμένους χα\ έρ^ωμένας υμάς δ ων αϋτογέν-

νητος θεδ;, ό χα\ μόνος δια τούτο άληθινδς θεδς

προσαγορευθε\ς ϋ::δ του άποσταλέντος Ίηοού Χρί

στου, ύποστάντος τε αληθώς πρδ αιώνων, καΧ ίντο;

γεννητής υποστάσεως, διατήρησε·, άπδ της ασεβείας

εν Χριστψ Ίησοΰ τψ Σωτήρι ημών δι' ου π3σα

βόξα τψ θεψ χαΧ Πατρί, χα\ νυν, [κα\ άεΥ,] και εις τους

Ϊ11ίϋ8 68$6 πΐ3]υ8 ; ει ΥΟΓΟ ΡαΐΓΪ εοπ^Γυειι» βϊΐ, υΐ

ία (']ιι$ι!ι·ιιι (;ιιιιιιιιιιιποιιο άϊ^ηίΐ3ΐΪ8 |ΐ;ιι ΐί(:ϊ|ΗΊΐι «ιιιιι

βοιιιροΓ 1ι.»Ι)ΐκΊ·ίΙ, ΐ|πϊ (ΙεβϊηβΓβ ιπιιΐ(|ΐι:ιιιι ροΐοΐ,

οίΐΓ|ΐιο 8βπ)ρϊΐ6Γηυ8. Ο,ιιικί νβΓΟ Οβο «ίΐιίΐ ριϊιΐϋ

ΟΧ81Ϊ16ΓΪΙ ιιιιιιιίΓιΐΙίκΛΪιιιιιιιι 681. Αίοηϊιιι, ηΐΐ Αβίίυς,

1>οιΐϋ βΐ ίιι^ΐ'ΐηΐηιιι ίϋβηι οηιηίηο βϊΐζπίΐίεηηΐ. Υβ-

ιιι ιιι (]ΐιηιιι ίψΰΓΐβ ββίΗβΐίρβυιη ίιηρίϊεβηβ 3εευ$αΙ

ροΓιιιβ, 987 <|":"" Ίθ{·ιπ.·ι χιπιιη οοηΐίπηοΐ. Ν:ιπι

8ί ευιη Ι)ι·ο 1>ι·ιΐϋ 6$(, ιιΐ εβί Γονηι·:ι, εΙΪ3ΐη ϊΒ^βηί-

ΐιιιη ςεηϊΐυηι Ρϊΐίυηι ίΐιΐιιιίιιίι, ςυί Οβΐ νοεβ^υΐυπι

ιηι;» ΐ'υιηρΙιτίϊΐιΐΓ, οιιιιι Γ.ιΐιο νεΓΟ βίυιυΐ βρρι-ΙΙα-

ΙΙΙΓ, ε( εοη|υιι§ίΐυΓ, εχοΓίυδ 3 Οεο, ει ΪΙΚΤΙΜΙΠΗ, «Η

ΙΐΙΙΙΙΟΓϋΙΙΙΗ ΓΙΙΙΙΙ ΡβίΓβ Πί'Ιϋ, ϊΐΙθΙΙ1(|ΙΙϋ ΥϋΙ-ΙπίΠΙ ; εΐ&ϊ

αίώνχς των αιώνων. Αμήν.

Λιίιί εαίιιίαΐίο ίη //'»<· ροίΐΐα.

Ροδί ηχε δ3ΐυΐ3ΐίοηβιη βυοίεχίΐ Ηίβ νετίιίδ : Οειιβ

ϋΐβ, ΐ[ΐιί 3 ηαΐΐο βΐίο (;βηί(υδ εδ(, ηυίςυβ βοΐυδ νβ-

πικ Οευδ ηΐ,ι 4εϋΐι €ηπδΙο, ςιιεπι ϊΐΐε ιιιίκιτπΐ, 3ρ·

ρείΐβΐυδ εδί', €Ηπ8ΐο, ΐηηιοιη, ·ιυί π:νεΡ3 «ηΐβ

δχειιΐ3 οιηηί;ι εχδΐίΐίΐ, εδίηυε δίιιε «Ιιιΐιίο ςεηίΐ3

δυ1)δ(3ηΙΪ3, 8.ΐιΐο!< νθδ, εΐ »;ιιι:ι«, ει ΊιίΓοΙιιιηοδ ηΐι

ϊηιρί(Ί;ιΐ(' ΐ'ΐΐϋίοιΓιιιΐ, ϊη ΟιιϊδίοδβΓνΐίοτβηοδίΓΟ,ρεΓ

ΐ|ΐΐ€ΐιι οιιιηίϋ βΙοΓΐ» Ρ.ιΐπ, εΐ ηυηε εΐ δΡηιρβΓ, ε( ΐι»

ϋχειιίοπιιιι. Λιιιοιι.

Καΐ : Γ.Ι τψ τέλει Α Άέτιος, γράφων τψ έαυτοϋ

Οιάσφ, οΤς Εφη άθληταΐς τε χα\ άθλητρίαις, οΰχ άπ-

ελίπετο της τοιαύτης των λόγων μοχθηρίας, αλλά

χα'ι εν τψ έ^ξώσθαι άπέδειξεν αυτού της διδασκαλίας

τδ άλλότριον. Φάσχει γαρ· Έφρωμέτους υμάς ό

ώ>· αντογέττητος θβός. Ου συνιδών, δτι εν ένΧ

λόγω Ελυσε τδ πάν της αύτοϋ ύποσταιράς του ζητή

ματος. Φήσας γαρ εν τβΐς άνωτάτω χεφαλαίοις περί

άγεννήτου θεοΰ, ου πρόοιδε, χα\8τι « Οδτε έαυτδν

έποίϊΐ,· ένταΰθα αύτογέν/ητονήμϊν παρεισάγει. Πάσα

δε διάνοια εν λήθη εαυτής γίνεται, όπως φωραθείη.

Εΐτά φησι · € Ό χιΐ μόνος δια τούτο άληθινδς θεδς

προταγορευθείς. ι Κατά δε τδν αυτού λόγον καΐ διά-

«ο·.αν, ή αναιρ;! τδ είναι τδν Υίύν θεδν, χα\ μάτην συ-

1 Λ*ΐ£. εν τψ τέ)^·.. · ΡΙιίΙίρρ. Μ, II. · ίοβη. χνιι» 5.

δυο οριΐδευΐ'ι βιιεηι :ιιΙ δοϋαΐεδ βυοδ- βεπίίβηδ Αβ-

Ιίιΐδ, ςιιοβ βΐΐιΐβΐηβ, Ρΐ ηΐΙιΙείΓΪΛδ ηοιιΓιιΐϋΙ, ηβ Ιυπι

ΐ|ΐΝ(1ι·ιιι 30 ίιηρίίδ, νοπίιηχ αΠ8ΐίηυίΙ, δεά ίη ν;ι1ι·ιΙϊ-

εεικίο ΐ|»ο<|ΐιο ;ι!ι1ιοπ·ιτυ 86 30 8ίηεεΓ3 (Ιοειηηα

' ιηοιΐδΐΓ3νΊΐ. δίε εηίηι ΙοςιιίΐυΓ : 8αηοί νοί <Ί νκίαι-

!(·,·> ί;ΐίί ί·5ΐ α « ί/ι-ίΐίίϋί />ί·ιι.·! αΐΆίοιΙίιιΐ. Νέε ίΙΙηΊ

:ιιιίιιι:ιιΙνΐ'ΓΐίΙ, ΙοΙ:ιιιι ί!Ι»ηι &ρ3Π>3ΐη 3 86 ηυχδΐϊο-

βειη υηβ νοεε (Ιίδδοΐνί, ευπι ίη δυρεΓίοΓίοιίδ εβρϊ-

ΐίυυδ ιΐι: ίηςεηίΐο Οεο Ιοηιιεηδ ηε^υβηυβιη α δείρβη

Γιβπ δίβΙυεΓίΐ, Ιιοε νεΓΟ Ιοεο 3 δείρβο ςβηίΐιιιη 31-

Γιπηεί. (1ιι;ι:ΊιΙιι·ι ειιίιη ηοιηΐηϊδ ιιίεηδ&υϊ ίρβίυδ ουίί-

νίϋΐ-ίΐιιι·, ίιι ΐη εηΌΓΟ (ΙβρΓεΙιεηιΗ ροβδίί. ΑιΜί!

ρρ«;ΙεΓ63 : «Οαΐεΐ βοΐυβ ρΓορίερο» νερυβ ϋεκβ βρ-

)·. «ΜιΙ:ιΙΝΐι1ιΓ«.·ΙΙ1 ΟΙ ίΐΐίΐΐϊ 3ΙΐίΐΙΐυ!>
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ίκ·μ;ιΐ, ι·ι ιιοηι'ιιιί ίρβί Α «>9*ντεϊ τίο: ι, 3ΐιΙ ΡίΗυηι Οοιιιη

ι·:ιΙιιιιιιιΐ3ΐη ί:ιείΐ, ιΐιιιιι Οιπ8ΐίίΐιιιΐ8 «ρρβίΐίΐΐϊ ειιρίΐ.

Αιιΐ Ι)(!ΐιηι 0886 φίκίοηι 1'ΊΙίιιιιι ριιΐιιΐ, 8ειΙ ιηίιιίηιε

νεπιιη, υΐ βχ ψι* 8εη(εηΐί3, Οευβ 3ΐίιΐ8 δ'ιΐ νιτιιχ,

:·Ιϊιι.·> ιιοιι νεπΐ8. Ου:ιρι·υρΙθΓ πιηι ;ιΙΐι·ππιι ίιΐΐπϊ

8υΙ)]ίεϊ3(, ε( δρίπίαιιι βηηείυιη ίιι ιηίηοπ βιςιιε

988 ίηΓβΓϊοπ 88(1ε εοΐΐοοεί, ηβεεδ&β ε8ΐ, πι :«ιΐ

ιιιίιιοΜ-ιιι αΐίυιιι Οειιιιι εοξηοβεαΐ, :ιιιΐ, 8Ϊ Τιϊιιίΐιαί

ιιι:ΐ|ΐ;;κ|ΐι;ιιιι 3ΐιηυιηεΓ3ηϋυια εχίβΐίηιβΐ, ρΐΌΐ'βιΐδ 3))

<;ΐιπΛΐί:ιιιυπιιιι ηιιιιιοΓΟ 8εςΓε^ίΐιΐ(1υ8 8ίΙ ίηίεΐίχ Ιιο-

ηιυηεϊο, 3ΐ(]ΐιβ 3(1 ^εηΐίϋυιη ίαείϊοηειιι νεί δβϋίΐυ-

ΐ',ΓΐιΠίΐιι ρΐΌΓ8118 ;ι)ιΙι·ι;:ιιΐιΙιικ. Εϊΐ πιίιιι 3 δρίπΐϋ

ΜίικΊο Ικιπιιιι ΪΙ1813Γ :ιΙίι·ιιιΐϋ. ΑΙ) ^ι'ΐιΐ ϋιιιιιι Υ8ΓΟ ρ;ΐΓ-

Μιιΐ8 ι.Μίπιιι·» 8131, ιΐιιηι υηυιιι 8888 ευηβει βυιη-

ιιιιιιιι Ιίοιιιιι, 3ΐΐϋΓυηι ιηίιιΟΓϋΐη; ΥΓΠΙΙΙΙ πιιππι, ;>|-

ότι θεδν μεν έχει τδν Υίδν, άλλ' οΰχ άληβινόν

χα\ Ισται αϋτω είς Θε6ί αληθινές, χ»1 εΙς ο·1χ αλη

θινός. Κατά δ£ 6«ίβα31ν ίνα ύφ' ένδς εϋρίσχων, Ετι

χαΐ τί) αγιον Πνεύμα εν μικρότερα χα\ άποδόούηι

τάξει τάττων, ή ότι μικρότερων πάλιν θεί»ν Ιζει, τ)

τ?| Τριάδι μη ιηινοριΟμών , τοϋτο ίσται παντάπαιιν

άλλότριον Χριστιανών τίι έλεειν&ν άνθρωτιάριον, χαΐ

λοιπόν "Ελλην ά~οχηρυχθε!η τελειότατο;, κα\ Σαδίου-

καΐος τω άριΟμι]), αλλότριος μεν του Πνεύματος του

αγίου, ως χαΐ Ιστιν, "Ελλησι δ^ συγκρινόμενος 1%

μερίδι, ϊνα μεν θεδν φάσχων μέγαν, κα\ ίνα μιχ(Λν,

Ενα αληθινών, χα\ 6να ούχ άληθινον, ως "Ελληνες

όμολογοϋσιν, ϊνα μέγαν θεον, τους δε άλλους μιχρούς

όνομάζοντες · της βείας Γραφής αυτόν σαφώς έλεγ-

ΐοιιιιιι ιιοιι νερυηι : ίιΐ ςυοιΐ Οι·«οϊ ουηΐίΐϋηΐυι·, (]ϋί Β χοΰσης, χαΐ περ\ Πατρδς μένλεγούσης, ως Ό βιίχ;

υπιιιιι ιη;ι]υΐΊ.;ιιι 1)<:ιιιιι, ηιίηοτυιη £ΐ.>ηΐίυιη

βρρείΐΐηΐ; δεά ηιπιίππιι ρει·$ρί<:υε ϋΐυηι Χ;Κ:Γ;ΙΙ·ΙΠΙΙ

ΙιΊιΐιΐΓβπιιι» ϋοηνίηεϊΐ αιιείοπίαβ, ςυχ ευιπ (Ιέ Γ;ιΐη·

ΙΐΜ|ΐπιιιΙιΐΓ, Οίΐιι, ίιιΐ|ΐιίιιιιΐ, νετηί (,'.·> ι ' : Ρίΐίυιη ηιιο-

ςιΐι; ίΐίϋεαι ί8»ε Οεαιη 3$9επιηΐ ; ηιυε ςυϊάειη (1ε Ρβ-

ΐΓβ : ίιιχ αϊ Οευ$ ; ύβ Ρίϋο απί^ηι : ίν,χ «Γβί νβτα ;

ΚρϊΓΪΐιπιι (Ιεηΐςιιε βηηείαπι ιρΐήιιιιη νετίΐαΐϊί αρρεί-

Ιβηΐ ·. Ιΐ3(]ΐιε Τπηίΐαβ νερε ηο6ϊβ ϊη βαρΐβηΐΊί εΐ (ΙίνιΐίίΓαιη^ β^ΐϊΐϋΐΐίηβ ηιιηΓιβίυι· *.

χα\ περ\ Τίοΰ τ6 θκύς ωσαύτως* χα\ περ1.

Πατρός, Τύ ^ώς 6 θεός· Γ.ίρ\ & Υίοϋ, Τ//>· τύ φως

τύ άΛηΟινύγ· χαΐ ·περ\ αγίου Πνεύματος, ότι Το

Πνεύμα της άΛηΟείας. Άληθινώς τοίνυν ήμΐν ή

Τριάς χαταγγέλ).εται ίν σοφία χα\ βάΟει πλούτου.

11. ΐνφΐ Αείίυβ : Ε( α ^β^η Ο'/ιπϋο, ίιιΐ|ΐιίι, φ<ί

ίΐιίίϋΗί αϊ. Νι:(· ριΐιΐιιίι ϊρ»ιιιη Ιΐηΐ^βηίΐο Ι)ι·ί ηοιπεη

(Ιι:ΐι·!>Ιιι·π:, ςυειη ιπκΐη 3ε βϊιηρίϊεϊ νοε.ιΙ>υΙο (1εεΐ3-

Γ3ΥΪΙ : ία 11110(1 III «ιιριΙΙΊιιπΙιΙΙΝ ε3ρίΙί1)1Ι8 ρΓθΓ688ΙΙ8

681, ειιιιι ίΙΙΪιΐΗ (Ιεευβ βε ιΓιμιιίΐίΐ(ι·ιη ηοιιιίηίβ Ριΐίο

3ρρβ1ΐ3ΐΊοηε 8οΐ3 εοηεεββίι. Ειιιικίειη ΐ;ιιικ·η αηΐε (

8Ιΐ:ΐ·ΙΐΙ» ϋΙΐΙ.ΙϋΪ8[(·1ΙΙΐ'Ι)Ι Γυΐ88£ 3ε §8ΙΐίΙ% ΓεΥ8Γ3 11)1)-

Βίβηΐίχ εχ8ΐίΐΪ88β η:ΐΓΓ3ΐ. Λιΐιΐίΐ (Ιείηϋβ : ('.υηαι'η«Ιιίι

νοι α\> ίηιρίΐΐαΐΐ. δοΐεΐ εηίηι Π;ι^Ίιίοϋ;ι <]ΐιχΐ|υε Μ,Μ-

ΙίεΓ οοηνίοίιιιη αηΐϋνιτίεηβ ΙΙΙΟΚ-Μ 8»08 3ΐϋ8 ειρΓυ-

Ι)Γ2Γβ. δίε Αείίυβ ίιηρίεΐ3ΐί8 ΜΙ.Ι· ιηβ^ιιίΐυϋϊηειιι ηυη

8εΐΐΙϊεΐΙ8, ρίΐΙΙΙΙ 8888 88 30 Γ8ΐί£Ϊ08υΐΙ1 :ιιΊιίΐΓ:ιΙΙ1|· :

ιιΐ ιμπ αηίιιιί ιΐεΐίΐ'ίο ΙαϋοΓβηΙ βιιί, 88 εοηιρυΐεβ ;«·

ρπκΙοιιΐΐ'Μ, ΟΧ16Γ08 ιηεηΐε εαρ(θ8 εχίβΐίιιοηΐ. Ιιίοιιι

ΡΟΓΓΟ (·ιιιιι , 1η Οκ-ίίΐο ^€$α, ι1ίχί88«:(, βοιηίηαιη ηο·

ίΐταηι ;ιιΙ]ίΐ'ι:ι ι· ηοιι 081 ΗΙΙΜΙΛ, 86(1 ("ΐνίΐΐίΐιιιΐο, λ'ιιί-

ηιΐοΓύ ηοίΐτο ιΐί.νίΐ. /ΥΓ (/αεη φίοτία οηιιιίι Ραίτι, εΐ

ΐίΗΐιι·, ύΐ ίειηρεν, ίη ί<η:ιιΙίΐ ίιΐΊΐίΙιιΐΗΐιι. Αιιιεη. ΙΊιί

ςιιυιΐ, οιιιιιίί ηΐοήα, κιτίρ^ίι, ίϋ εο εοηβίΐίο ίεείΐ, υΐ

;ι1> εο ΙιηηοΓε 3ε ς1θΓΐ3 Ρίΐίυηι βχεΙικΙεΓβΙ. Ουοϋ

Β'. Είτα πά).ιν ακολούθως φησί' ΚαΙ υπό του άκο-

σταΛέντος Ίησοϋ Χριστού. Κα\ ούχ ί,οέιβη απ

αξίωσα; τδν Μονογενή θεού ονόματος, αλλά μόνως

ψιλή τ]) λέξει κέχρηται, ως εν τοις άνωτάτω ώμολί-

γησε κεφαλαίοι; , Εως ψιλής ονομασίας νό;αων τφ

νΐω τδ γέρας του ονόματος. Λέγει δε πρδ αιώνων

ύποστάντα αληθώς, και δντα αληθώς γεννητί,ς υπο

στάσεως. Διατηρήσει δε, φησίν, άπύ της άσεδιίαί·

Εϊωθε δϊ πάσα φαύλη γυνή τους αυτού τρί«ον»ί

Αλλοις προλαμβάνειν τε καΧ έπιφημίζειν. 0«χ ίρών

γαρ εις όσα ήσέ6ησεν , έαυτδν ευσεβή νομίζει ' ώί

οϊ την παραπληξίαν κεκτημένοι νομίζουσι μίν έϊΐ)-

τοΰ; εν φρονήσει είναι, τους δε άλλους φρενητιών-

τας. Ενταύθα δ£ έγ Χριστφ Ίησοϋ, ουδέ τφ Κνρίφ

ημών έτόλμησεν άποίοΰναι· άλλ' είρωνιχώς, ίφ

Σντι'ιρι ι\μύν , Ιφησεν. Καί φησι· Δί' ου «ΟΡΟ

δόξα τφ ΙΙατρΙ, χαϊ Γν?, χαΐ άχϊ εις τους αΐώγαζ

τώτ αίώνω»·. Άμήτ. ΚαΧ αυτό δε τδ είπείν, 30ΟΛ

δόξα, όπως περιάροι τδν Υίδν άπδ της τιμής τε χΛ

δόξης · ου ούδε\ς άνέξοιτό ποτέ των ευσεβών χαϊ έχ

ψιίιίοιιι ιιοιιιο ρίυδ 3ε νκΓβιιι Πϋειιι &3ΐιυΙί 8ρίι·ίΐυ$ Ο Πνεύματος αγίου την δωρεάν της αληθινής

Ιιειιεϋείο ευιικεευΐυβ ηιΙιιΓιΐΐοΐ.

111. ΙΙχε 3(1νεΓ8υ8 ΛιΊΪΊ (1ο^ηιαΐ3 ι1ϊ>ριιΙ;ιιιιΙ;ι ρπ-

1;ινίιιπΐ8 : (|ΐι;ι· ϊΐΐβ (1ί;ι1ι·ι:1ί(:;ι Ι';ιπιΙΙ;ιΙι:, εΐ ;ΙΓ^ΙΙΜΚ;ΙΙ-

ΐΗΐιιΚ 3ΐιΙιΙίΙίΙ;ιΙι·, ΙιιιιιιιιιήΗφίι'. ι>ι·;(Μί^π* Γπίΐιΐί, ε3-

ρίιίΐΜΐκ 8ερΙεη 3ε ΐπ^ίιιΐ» (1ί858Γΐηΐ. Εα νεΓΟ ΓΙΜΙΙ

ρΓυι1ειιΙϊ3 ίιι Ιε^βΐίβ ροβίυΐο. Ιΐ3 εαίιιι, ο Ι'.Ιιι ίίΐί:ιπί,

αε Γ.ΐιπϋΐί Μτνί, νβΓΪΐαΐίβιιυε Ιίΐίί, ΐεΓΓβηβηι, 3ε ν;ι-

ιιί88ίπι»ιη Ϊ11ίυ8 989 (ΙοείΓΪηβπι, 3ΐηυε 3 δρϊιΐΐυ

83ΐιί.:1() ΡΓΟΓ8118 ίΐΙι1ΐΟΐΊ'<:ηΙ(·ιιι 8$88 εθξΙΙ08εεΐί$. Οιιί

(Ιίνϊιιϊ νοΓΪιί ηε ιιη;ι (|ΐιίιΙι·ιη Ιιΐίοι :ι ηιοιιΐίοιιεηι αΐΐί-

{ί(, ηεε ιιΐίππι Υε(εΓΐ8 :ιιιΐ Νονί Τε$1»ιηεηΐϊ Ιοειιιη

|ΐι·υΐαΙίΐ, ηίΐιίΐ ι·« Ιεςε, ιιϋιίΐ ε ρΓορΙιεΟβ, ιιίΐιίΐ εχ

είληφότων.

Γ. Ταύτα δ£ πάντα διαλαβόντες τα ύπο

του Άετίου εϊρημένα εν διαλεκτική τινι τίχνη χ»1

συλλογιστική υπόνοια ανθρωπινής μαγγανείας, «

κεφαλαίοις λζ'· οΓς νουνεχώς υμάς έντυχεϊν παραχι-

λούμεν, και εΰθΰς μεν είσεσθε,ώ Χριστιανών ΙΜΪ&ΪΙ

χαΐ δούλοι Χριστού, κα\ υΐο\ της αληθείας, τί;ν «4-

σαν αυτού γηΐνην κενοφωνίαν, κα\ άλλοτρίαν Πνε»·

ματος αγίου διδασχαλίαν. "Ος ούχ έτόλμησε χ!»

εν μια λέξει μνησθήναι θείου λόγου, ή ίητοϋ τινο;

Παλαιας, τ) Καινήί Διαθήκης,, ούχ άτΑ νίμον,

οΰχ άπδ προφητών , ουκ από Ευαγγελίων, ούχ 4Γ'·

Ι . ν, 20. χνι, 13. 3 Κοω. χι, 33.
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, οδ τίνος των πατριαρχών μαρτυρίαν Α Ενίη^βΐϋδ, ιιϊΐιϊΐ βχ αροκίοϋδ, ηϊΐιίΐ ο ρΛίπαΓεΙιυ-

παρενέγκαι, οΟΥ αυτού του Σωτήρος, ου Πατρδς

ιτώποτε, ούχ αγίου Πνεύματος (Ιήμα δι* αποστό

λων είρημένον, ^ δια προφητών ίνα παντελώς

αΰτοφώρατος γένηται τοις φίλοις της αληθείας, ότι

παντάπασιν αλλότριος τυγχάνει θεού καΐ της αυτού

πίστεως. Νομίζω δε χαΐ ίχανώς ήμ3ς πρδς τάς

αυτού προτάσεις χατά τδ δυνατδν ίδιωτιχώ λόγω,

ΟΜατάσει δε των άπδ των θείων Γραφών, χα\ αυτού

του ευσεβούς λογισμού πρδς αύτδν άπηντηκέναι. Κα\

επειδή ίχανώς εν ταΐς πρδς αύτδν άνατροπαϊς περί

πίστεως σαφώς διελέχθημεν, άρκετώς ηγούμεθα · ίνα

μη προσΟέντες δυσχέρειάν τίνα περ\ την άνάγνωσιν

ϊκρισσοτέραν έργασώμεΟα. Όλίγα δε πάλιν εξ ων

αύτδς αρθείς την διάνοιαν μετά την άλλόχοτον αύτοΰ

ιιίστιν, χα\ είς Χριστδν, χα\ είς τδ άγιον αυτού

Πνεύμα άπέχΟειαν, δσα έτίλμησε τδ αυτού στόμα,

χαΐ των ΰπ' αυτού μεμαθητευμένων, χα\ εν Οράσει

είς Οψος αραι την διάνοιαν, κα\ υπέρογκα βλασφη-

μήσαι, αύθις έπιλαβόμενος συντόμως λέξω.

ΐιιΓιΐ ; <|ΐι;ι·ι|ΐιι: αϊ) ίιηρικίειιΐί ίΐΐίυδ »ο ιΙί.ιΐΊριιΙοππιι ίρβίιΐδ ΟΓε

^πο_;.Μΐΐ!Ίΐ|ΐιυ ία Οειιιιι οοΐ)ΙυιυεΓιο$ί$δΐιΐΜ ΒΙΙΝΙ εοπ]εεΐ3.

Δ'. Ούτος γαρ έφαντάσΟη, χα\ οι άπ' αύτοΰ, υπέρ IV. ΙΓιο βιιΐιιι

•πάντα ΑνΟρωπον, οΰχ έπ\ τω είδέναι τδν θεδν χατά

Ίΐίστιν, αλλά φύσει χατά εΓδησιν. 'Ος χα\ 4νω που

υπέμνησα φαιχόντων αυτών θΰχ απλώς είδέναι τδν

θεδν εν γνώσει πίστεως, αλλ" ως εάν γινώσκτ; τις

τβν όρατδν, χαΐ χερσίν αύτοΰ ψηλαφώμενον · ως ει

τις λάβοι μετά χείρας λίΟον, ή ξύλον, ί) άλλης τινδς

ΰλης έργαλεΐον · οϋτως ϊφη και ούτος 4 γενναίας, 3τι

Οΰτως ο'δα τδν θεδν,ώσπερ έμαυτδν, χα\ ου τοσούτον

βίδα έμαυτδν,ωςτδν θεόν.Λοιπδν δετά μωρά λέγειν καΐ

άκοιίειν πολλοίς μεν Εστίν είς άπάτην, τοις δε συνετοΐς

εΐςχλεύην. Τίςγάρτώνφρενοβλάβειαν έαυτοΐς κεκτη

μένων κα\ μεμηνότων ου δύναται και Αλλους έκμαί-

νειν, καΐ μάλιστα τους συνεπομένους χα'ι υπακούον

τας; Ε! γαρ τις ήρώτησεν αύτδν χα\ τους άπ' αυτού·

Μη μοι διήγησαι θεδν είδέναι τδν άσύγχριτον χα\

άχατάληπτον, τδν χατά τδ είδος μεν μη χαταλαμβα-

νόμενον, πίστει δε γινωσχόμενον τοίς αυτού δούλοις·

αλλά διήγησαί μοι τους πυθμένας της γης, τα τα-

μιεΐα της αβύσσου, τάς φλέβας της θαλάσσης, &δου

τδν τόπον, αέρος τα μέτρα, ουρανών τδ ί'δος και τα

πιπί ΐο$ΐΐιιιοιιϋδ ίη ιιιεϋίυιη ;ιι1ι1ιι\ϊΐ; ηοη ίρκίυ·

δ;ι1ν;ιΐιιπ« ϋΐ·:ιΙ(ΊΐΙϊ;ΐ!ΐι ιιΐΐηιη, ηοη Ι'ϋΐπϋ, δρίηΐυδ-

ιμιΐ! ί^ιιιι Γι ιΓίΓΐιιιιι ;ιΓιΐ|ΐιο(1 ;ι!ι ηροδίοΐίδ, νι·1 ρπο-

ρηοΐίδ εοπιηιειιιοΓαΐυπι ρΓΟροδυίΙ ·. ιριο ϋΐιιιΐ νιτί-

Ι3ΐίδ 3ΐιΐ3ηΙ«·& ίιιίεΐϋςαηΐ, ρΐ^ηο ϋΐιιιιι 3 Π(·ο

εΐ 3 Ιίιΐι' Ίρ$Ίυδ :ιΙίι·ιιιιιιι. €οηΐΓ3 Ιιχϋ ίΐΐΐιι-, ι

ιιΐιιιιιιΐι! 3 ιιοΐιίχ Ιι.ιι Ιππι» ρπι νίτίΐιιΐδ (Ιίϋριιΐιιΐιιηι

:ιι ΙιίΙιοΓ, :κ· πιιΐί (]ΐιί(]εηι εΐ δίπιρΓίΓΪ οι·ηΙίοιιίδ δΙ}Ίο,

$εϋ αΐΐηΐίδ ϋ:κτ;ιπιιιι Ι,ιΙΙ<·ι;ιι ιιιιι ,ΊΐιΟΐοΐΊίαΙίΙχίδ. 30

<1ερΓθΐιιρΐί$ εχ ι·ε!ί^ίοϋθ ιπιίιιιί $ειι$υ ΓΑΐίοηΊΙ)ΐι$ ίΐ-

1ΐυ$ ίηιροΐιΐδ εβ$ε (1ϊδευ$$ον. Ιιαςιιε < ιιιιι ίη ίΐΐίιΐϊ

(•(ΐηΙΊιΐ.ΊΐίοηίΙΐ',ΐϋ (1ε Ιίιΐι· δϊΐίδ αροΓίο (1ίδδεΓυεΓίηιυ<,

$ΙΐΠΊί'ΟΓ6 Ίδΐΐκΐ ;ι: ίήΐ ΓΛΙΙΗΙ |·, II.· δί 3Ι1ΐρΜυδ ,ιίίι|ΐ: ίιϊ »<!·

(Ιβιιιυδ, ηιοΙϋίΐίοΓίΜΐι ορεη$ Ιιι^ιΐδ ΙρεΓιοηειη $ιιρι·Γ-

ν;κ·:ιιιι':ι Ιοιι^ίΙιιιΓιιιο Ι.ΙΠ:ΙΙΙΙΙΙΝ. διΐι] ριΐιίεα ()ΙΓΙ·<!:ΙΠΙ

ηίΐιίΐοηιίηιΐδ ΓΟΙΓ;ΙΙ Ιαηϋϊ αε 1ιπ·\ίΐιτ

δΐιηΐ εχ ϋ$ ΐ|ΐι%, ροδί ίιηροΓίιιπα ΊΙΙ,ι

(!ο^ιιι:ι·.ι ίη$υ1εηΐίυδ βΐ3ΐιΐδ ίη υΐιηδίιιηι εϊιΐδ({ΐΐ(!

δρΐηΐυιη ϋλΐιεκιηι, ρπε ιι[ΓΪυ$()ΐιε (κΐίο ηεΓαπε εοη-

!·(·ΐ:ι ει ίηιιιιιΐίΐο ππικί. ΐίΐι οιιίιιΓι Γη$(α

«άχη, τ£ τδ ίκρον των 4νω. τί τδ τέρμα τω* κάτω,

τί εν δεξιά, τ( εν εύωνύμοις·τής χτίσεω;,·:τ]ςέαυτοΰ

?:λάσεω; τδ διήγημα, των έιτί της γης αμύθητων τδν

άριΟμδν χαΐ τα μέτρα · λοιπδν ταύτα ηχούσαν ', ώ;

ήχούσαμεν -αρά των ύπ' αυτού ήπατημένων, εϊς σο-

φιβτιχάς προφάσεις παρεκκλίνοντες είρωνείχ, λοιπδν

λίγουσιν άπ' εκείνου μεμαΟηκίτες, ότι Πάντα ταύτα

τα σωματικά εστί, χα\ ου δυνάμεθα είδέναι. Τδν θεδν

δε τδν αυτά πεποιηχότα οϋδαμεν σαφώς ποταπίς

εστί, χα\ πώς Ι--.:. χα\ οίος ί--ι, χα\ τίς εστί.

Τίς δε αχούσα; ταύτα ούχ αν χαταγελάσειεν εΰθύ<;

ΕΟηθες γαρ εστί τδ δλον, ότι τδν τεχνίτην, χα\ άσϋγ-

χριτον, χα\ άνεκδιήγητον λέγει εΐδέναι, καΐ ήχριβω-

χέναι* (χα\ είθε Ελεγε τ^ πίστει είδέναι και ήκριβω-

ιρ$6 ι-ιιιιι δΐιΐΒ πι εηιη

αιηεηΐίβηι ίικϊ(1Ίΐ, υ ι δηρη ηιΟΓίαΙεβ οιηηκδ Οειιιιι

$ε ΙΙΟΙΙ Πιΐε $οΙ.Ί, 5ε(1 ρΐΊ)[)ΐ·!;ι ι|ΐι:ΐιΙ:ιηι 5ϋίοιιΓι;ι ι-ιιιιι-

|>πΊιι·ιΐ(!(·ΐ!· ];ΙΓ|.ΙΓ··(. Οιΐι'ΐιιΐιΐιιιοιίιιιιι ρ:ιη!ο :ιιι!6

ιηειιιίηί ηοο 3*9 ϋΐίδ υδΐΐΓρ3ΐ·ί &οΗΐιιηι : Οειιιη 8β

ιιιιιι ιίιΐι'ί ιιιοιίο ίηΐεΐΐί^ειιΐία , βϋ(] ρεπικίε αηίιην

(·οιιι·ίριΜ·(ΐ ηε (|ΐπ1ίΙκ:1 :ι:·|ιι·ι Ί;ι1ιίΙί:ι ίβΐη 30 ΙΓ3-

ι·ΐ:ιΙιίϋ:ι (·οςηο$είΙ : ιιΐριιΐ3 δί ςυί$ ΙιιρΊϋϋΐιι, :ιιιΐ

Ιΐ^ηιιιη, νεί 3ΐΐειϊιΐδ ηιαίβηχ ίιΐ8ΐηιηκ:ιιΙιιηι ε3-

ρ'ΐ3ΐ : ίΐ;ι »|ΐιί ΙΙΊΙΙ ιικ.ί.ιν ίΐΐβ 30 ΙειηεΓαΐ'ίιΐδ 1ο-

(|ΐιίΐιπ· : 'Γ:ιιιι Οβυιη ίιιΐ,ΊΜ^ο, ςιιβηι ηκ ίρδίιηι;

ίιικι, Οηι ιιιε ίρ$ιιιη ηοη ηονί , ηιιαπι Οοιιιιι. \Ί·-

ι ιιιιι ιιιι·ρ·:ι>ι ίϊΐηβ ιιΙίΓη (ΙΊδΓεικΙο ρι:ι·ϋΐ·ιριΐ , νεί

:ιιι<Γιι·(·, ιιΐι ρ!ιιι·ί|)ΐΐ3 Γπιιιιίειη 3ε ρϋΠΐίί·ίι·ηι, ίΙ:ι

κ:ΐ|>ί(·ιιΐίΙιιΐΗ Γΐϋΐιιιι αε ΙιιιϋΙιΓιιιιιι εοιίϋείβεεί. Εεΐ{ΐιί3

εη'ιηι ηιεηΐίδ νεεοπίία 3ε ΙΙΠΌΚ· ρεΓεϊΙιΐδ ηΐίοδ ίη

(ΊΐιικΙιΊΐι ίηδπιιίαιη ΐι·;ι1ιΐΊ'ι·, ρι·.ι·.·ΐΐ·ι·ιίιιι οΙ)8βςαβη1β·

8'ι!)ί 30 «ΙΪΓΐιι ηιιιΓιηηΙβδ, ηοη ροβϊίΐ ? ΟιιοΊ δί ηυΐ5

ίΐΐιιιη, νεί 990 >)ίδείριιΙο$ Γυ^:ιι·εΙ : Νϋ Ιϋ ηιίΐιϊ

ίηοοιηρ3ΓίΐΙ)ίΜδ βΐ ίηεοηιρΓεΙιειΐ!>ί1)ΊΙί$ Οεί $ϋίβηΐίαιη

]3εΙίΐε8, <·ΙΙ]ΙΙΛ Γοπιιιιιιι ςυίϋειη :ιι·. η;ι1ιιι;ιιιι 3ϋ;.ε-

(|ΐπ ιιειηο ρυΐεδί, ΙίιΚ: νεΓΟ ιιΐι ίρ$ϊυδ δεΓνίδ ιιΐι ΜΙΙ-

(]ΐιεεο£ΐιοδεί ροΐοκί ; κπΐ Ιιοε νείίιη ηοΐιίδ ε(ϋδ$ει·;ιβ:

ΙΊιιιιΙ.ιιικΊΐιιι Ιειτχ (]ΐι;ο ίίίηΐ, φΐχηιιβ »Ιιν$$ί ροιιί-

ΙίθΓ3 Γ€θορΐ3ουΙα ; ιυβί'ίδ νεηβ$, ίηΓϋΓΟΠίηι ϋοηιίεϊ-

Ιίιιιιι , 3βπ$ ηιειΐδΐΐΓ3$, εοβίεδίίυηι οιΊιίιιιη Γοπιι.ηηι

3ε εΓ3$δίΙυιΓιηβηι ; ((ΐκκίικιιιι δυιιιιηυπι Μΐρι·:ι ςιιοιΐ

ίηΓίΜ δϊΐ ίιιΐίιιιιιιιι, (|ΐιίι! 3(1 ιΙεχΙΟΓΐΐη ϋίΐ, ιριίιΐ »ά

δίηίδίΓβηι. ΛιΙ ηχε εΐΊ>:ιΙ;ιπιιιι ΓΓΙΊΠΙΙ ιιιιΐιιπιιιι, Ιιι.-

ιρίι; 3>1εο ιηοΐίΐίοηειη εχρίϊεείί, Ιυηι ΓΟΠΙΙΙΙ οηιηίιιιιι

ιιιιηκτιιηι ιηοϋοδςυε, ηιιχ ΐι-πί-. ΊιιΠηίΟ εοηΐίηοη-

ΙΙΙΓ. ΙΙ.-εε ί'ΐιιιι ίΐΐίδ ο1)]ίείυηΐυΓ, υΐ ;ι!ι ίΙΓιιιβ ,ντΐ;ι-

ΙΟΓΪΙιιι» ;ιιιι1ίι·ι: ιιιηιηίηί, 3(1 8θρΙιίδΙίεα ΐ|ΐι;··ιΙ:πη εοηι-

ιηεηΐ3 εβνίΐΐοΐΐοηεδηαβ δοββ εοηνβΓίυηΙ , εΐ εκ

ΐΐΐίιΐϊ )!Γ,ΐ-ϊοτΊ|ΐ:<ι ίΐ3 τεδροηϋεηΐ : Ηχε οιηηία ευΓ-

1 Κες. ^χουσας. ί'οΓίβ ώςταΰτα ζ



ΕΡΙΠΙΛΜΙ 63β

ροτϋ* δυηΐ, ηοο α ηοίηδ ρεΓοϊρ'ι ροβδίιηΐ. Οβιιιη Α χίνοι· αλλά μη κατά ε[όΥσίντινα<}ηλαφήσ:ωςέτόλμα,

καΐ τολμώσι λέγ»ιν!)ιά δε Οπ' αύτοΰ γενόμενα του

ασύγκριτου, δια τδ κατά τδ είδος δυνάμενα παρά

των όρώντων ύπερθαυμά^εσΟαι, φάσχειν αυτόν τε

καΧ τους αύτοΰ μη εϊδέναι · μάλιστα πάντη των

θείων Γραφών σαφώς περ\ θεοϋ κηρυττουσών τδ

άόρατον αύτδν είναι , καΐ άκατάληπτον , κα'·. άτ.ερι-

νόητον , μόνον δε πίστει εν άληθεία γινωσκόμενον,

δτι Εστί, και τοις άγαπώσιν αύτδν μισΟαποδότης

γίνεται.

βρεείε ΰοηδίϋβΓίΐ.τϊ βρεεΟΙΟΓβί ίριοβ 8ΐιΊ ίιι

νεΓΟ, ηυί Ιιχε ϊρ«α εοιιιΐίιΐίΐ, πιαιιίΓεδίε Ιπψίδηιοόί

δϊ(, ςυονβ ιικκίο, αε φΐαϋί, φΐϊδνε βϊΐ ίιιίεΐΐί^ίιιιιΐδ.

Ουίδ Ιιχε βϊηε π κυ ροδδίΐ ηικΙίι-εΤ Κ«ι εηίηι Ιοιίββ

ϋΐιιιΐ 88Ν6 ίΐϋΐΐίίδίιηιιιη : Κιιιιιιιιιιιιι ίΐΐιιιη εΐ ίιι-

εοηιρ3Γ3ΐ>ίΙεηι ορίΠεβιιι, φΐί ηυΐΐο βι-πποικ: (Ιεείβ-

πιπ ροΐβδί, δείτε δε, βΐφΐε βεειίΓΛίε ρβι·α·ρί$$β

ρτοΓιίεπ. (Αίφιε ιιΐίιΐ3ΐη Ιίιΐε δίΐΐίειιι ίΐΐυιη ίρδυηι

βΐ'ΐτβ 8β, ηοη νείυΐ ευηΐι·εεΐ3Γε ηΐ3ηΐΙ)ΐΐδ ίηετειίί-

1)ίϋ 3ΐκ)3εΪ3 ρΓΧ(1ίε3ΓεηΙ !) Ιηίοπηι νετο <τε:ιΐ38 31)

ϊηεοη)ρ3Γ3ΐ)ΙΓι ϊΐΐο ιτκ οηιιιε», ΐ|υ% ίιι δΐι

πιΓκιιΐΓΐιι ΐι·:ιΙι<>Γ« ροδϊΐιιιΐ, ηε§3Γε ίΐΐιιιιι ειιιιι χιιίκ 3 δε εοςηοδεί. ΡΓΧδ8Γΐίιιι ειιηι ηΙ»ϊΐ|ΐι<: 53ει·χ Ι,ίΐίβηβ

<1ε Οεο Ιε$ΐειιΙιιτ, ηεηιιε οευΐίδ ΐρίΐιιιι ρετείρί, ηεςιιε εοιηρί'εΐιεικίί, ηεε 3ηίιηο εοςίιαπ ρο8$ε ; δεϋ

ίιΐ ιιιιιιιη (1ε ίΐΐο εχ π;ί νετίΐαίε ρβη'ίρί : Οικι.Ι ϋίΐ, φίοιίςυε (Ιίΐίςεηΐεδ δε τεπιαιιετεΐατ ".

Υ. ΙΙΙΜΙ νεΓΟ ηιιοΐίεδ βοτοπι αΐϊςιιΐδ, φΐί (Ιέ Οεί Ε'. "Οταν δε τις αυτοί; εΓπη των ορθώς περ\ θεού

£ΐοπ3, 6>Ιβ, εΐιαπίίΐβ εΐ ίηεοιιιρΓεΙιεηβίΙιΊΙί ηηΐυτβ Β ίόςης, πίστεως τε, κα\ αγάπης, και άκαταληψία; δο-

Γεείε δεηΐίιιιιΐ, Ιιοε ίΐΐίδ ο1)]ίείΙ : ΝονίηιυδίιιεοηφΓε- ξαζόντων, ότι Ημείς οΓδαμεν θεδν άκατάληπτον,

θεδν άόρατον, άνεκδιήγητον · οΓδαμεν δε αύτδν δντως,

οντά δε άόρατον κα\ άκατάληπτον · έπισκωμματικώς

και χωτίλως λοιπδν ως μΰθόν τίνα διηγούμενος έτόλ-

μησεν ούτος 6 την χαινήν διαλεκτικήν ήμϊν φέρων ·

Τίνι ο5ν έοίκατε, κα\ ή υμών πίστις ; παρθένψ

φθαρείστι, οΟση δε τυφλί), καΐ κωφί) , χα\ άλαλο)·

ήτις , ότι μεν έφθαρται , πασι πέφηνε τοις αυτήν

γινώσχουαιν · ερωτώμενη δε τίς δ φθορεΰς , ουκ

ακούει, ίνα μάθη· χαΐ ούτε έώρακε τδν φθείροντα,

δια τδ τετυφλώσθαι, οΟτε άπαγγεΐλαι δύναται,διά τδ

αλαλον. Ως είναι αντιστρόφως πρδς αύτδν κα\ τδν

αυτού μΰθον, κατά τδ γεγραμμένον · 'Εχιστρέ&αι ό

Λόγος αυτόν εις κε^αΛί^ αυτόν. Καΐ κμαεσεϊτΜ

' είς βόΟρον νν είργάσαϊο ' χαΐ τα τούτοις όμοια.

Αύτδς γαρ Εοικε τυφλώ εκ γενετής οΰτω γεγεννη-

μΐνψ, λαλοϋντι δε, κα\ πολλά λαλοΰντι χα\ άχούοντι,

χα\ είδότι μεν λευχοϋ το δνομα, κα'ι μέλανος, κυανού

τε, χα\ πρασίνου , χαΐ πυ^οΰ, κα\ των άλλων δια

φόρων ονομάτων, φωτός τε κα\ σχότους, ων μεν τ4

ονόματα ένηχεΐται, ου μην δε γινιόσκει τί τδ είίος'

ούδ' όλως δύναται αύτδ έρμηνεϋσαι, δια τδ απαρχής

αΰτδν τυφλδν γεννηθήναι, χα\ την έναλλαγήν έχά-

στης ποιότητος χρωμάτων άγνοεΐν, καΐ τδ είδος.

"Εκαστον γαρ αυτών των ονομάτων τδ κατάλληλο»

της διακρίσεως διορατικών ' αισθήσεων ϊχει την πεϊ-

ραν, ου μην δε δια φράσεως τω μη γινώσκοντι απαρχής

τδ είδος, οΰτε δια ψηλαφήσεως χα\ αφής δυνάμενον

εβ βεπιιοηε (1εεΐ3Γ3ΓΪ ^ δοκιμασΟήναι. "Οταν γοϋν οι άπδ γενετής τυφλοί πε(>\

ηεηιιε ΐ3Γΐυ ρτο- τούτων διαλεγίμενοι, καΐ είδότεςάντιπαρακατατιθέναι

τδ μέλαν πρδς τδ λευκδν, κα\ τδ χλωρδν πρδς τδ κυά-

νεον, καΐ, πορφύρεόν [τε], κοκκηρόν τε, χαΐ τα αλλά

Ιιειίδίΐηίειη Πευηι, ΐ|πι ηεε οοιιΐίβ νίάετί, ηεε εχρίί-

03ΓΪ βεηηοηε ροΐε^ΐ; ειιιιι ηοβ, ίηηιιηιη, τενερβ

Γο^ηοδείιιιυδ, ΜΙ! ηεε 3$ρεεΐΒΐ>Ηεηι »·ι ίηεοιιιρΓε-

1ιειΐδί1)ίΙειη εββε δεϊιηιΐδ. ΑιΙ Ιι;ι·ι· ηονχ ϊδΐε άϊβίε-

<ιίι·«; 3ΓεΙιίΐεεΐυδ ίΐίικίεηιΐο, βε (Ιεπϋεηιΐο ννΐιιΐ Γ:ι-

Ι)ΐιΙ:ιιιι ι|ΐι:ιιιπ]:ιιιι εοοίεχίΐϊΐ. Γ.ΙΙΙΙΙΜΙΙΙ εΓ^'Ο νθ8 νε-

εΐΓ3ηΐφΐε Ιίιΐΐ'ΐη δίιηίίειη, ίικ|ΐιιΐ, εδδε (ϋχερίιη ?

Νίιιιίπιηι νϊΐΐβΐχ, 3ε ε;ι·ι·;ι·, δΐίΓοΌί ιηυΐχηιιε νίι^ίηί :

ειιϊ φΐίιίειιι 991 οΜαΐυιη εβδε δΐυρπιιιι ιρη β3ΐη

ιιοπιιιΐ υιηιΐΓϋ ϊηΐεΐΐϊ^ιιηΐ. ΑΙ δι ςυί$ ίΐΐε νίΙίαΙοΓ

ίΐΐιιηι ρΓορίετ εχείΐ3ΐϋΐιι νκίετε ροΐιιίΐ, ηιιΐ ίιι,Π*·;ιι·(·,

<|ΐιυιΙ ιιιιιΐ.-ι ΜΙ, ροΐεδί. Μεΐ'ίΐο ί^Ίΐυτ ίιι ίρ$ιιιη ϊρδϊιΐδ-

ιρκϊ κεηηοηειη ίΐΐιιιΐ β ϋετίρΐυΓβ ΓείοΓ^υετε Ιϊεεί: *

€οιιι:,:ΐΊιιΐ!ίΐ· Ιαύοτ ήιΐ5 ϊη εαρηΐ ιρ$ϊ»$, ΐΐ ϊηάάαΐ ίη

(ουεαηι ηηαη /'βίΐί ·, :ιε ι·χΐει·α κΐ βεηιιβ. Ηίε εηίιη

<·:π·ί δϊιηϊΙί$ εβί, ςιιί ευιη ι·;ι ι:η1;ιηιΊΐ;ιΐο ηβΐυδ 1ο-

ηυαίυτ βικϋηίςυε φΐιιιιι ρΐιιπιηβ, 3ε Ιίεεί :ι11.ιί, 3ε

ΙΐίξΙΊ, Ι'^ΙΊΐΙεί, ΡΓ38ΪΙΙΪ, ΓΙΐΙί, 3ε Ι'ίϋΙεί'ΟΠΙΙΙΙ 3 88

ι]ί.·,€Π'|ΐ;>ιιΐίιιιιι πιίοπιιιι, ηυοιοιι εΐ Ιυςίδ 3ε ΐεηε-

) Γ;ΙΠΙΙΙΙ ν<χ::ι1)ΐιΙ:ι ρΓΟίιυιιΙίεΙ, ιρκι- Λΐιιΐΐΐιοιιΐ' ιΐκΐίεε-

Γίΐ, ΙΐΟΓΙΙΙΙΙ ΙΙΠΙΙΙ'ΙΙ Ιί^ΙΙΙ'3111 3ε *ρι·ΠΓΙ1Ι ΙΙΗΙΐίΐΙΐε

€θξΐιοδείι, ηεε <·ιι]ιΐΜΐιιιι1ί &ίΐ εχρϋεπτε ρο(ε$ΐ, ΐ|ΐιυ<1

>1) ιιίεΐΌ ιηαΐτίδ εχειίδ ρτοιίίεήΐ, 3ε ρτοίικίβ δϊη-

μιιΐιιηπιι ι[ΐι;ιΙΙΙ:ιΙΐΊΐι, <1Ιδεπηΐίΐΐ3 1ϊ(;ιΐΓ3ϋνι! ιΓι«·ι·ι·-

ιιβη; ιιειμιοαί. ΟποιΙΙϋκΊ ειιίηι ϊδΐυπιιιι ηοιιιίιιυηι

δεη$ιιιιιη ρεκερίίοιιί εχρεπεηιίίβιρ.16 εοιι$εηΐ3-

ιιεαιη δρεείειη εχρι-'ιιηΗ,

ει <|ΐΓι ηοη Ϊ1ΐ3ΐη οοιιΐίϋ ι

1)»Γΐ ιίψιιΐιι ΜΓίνι·. ροΐεϋΐ. ^ιΐ3Γ8 ειιιιι εκεί ίΐϋ άβ

ίΐϊοε εο1οι·1Ι)ΐι$ <Ιί·ϊ8ει·ι>ιιΐε$, ςαϊ ευηι ΙΙΪ^ΓΟ Ο3η(1ΐ-

(Ιιιιιι, νΪΓΪΛεηΐίΐιπι Γίττυίβο, '.ιιιιι ριίΓρυΓευιιι, ηοεεί-

ιιειιιιι, ηε «υΐεπιβ ίιιίεΓ 8β ρβπΐβ εοιηρβτβηΐ, ϋβ

;εηεΓίδ αε <·ιι1οι·ί* (|υί)Ιίι»ΐε 3 ιιυΐιίδ ίιιΐο·-

ικτ. ίδίικί εΐυφίί, ηεε 3 ιιο!)ί$ ειΐοεβί'ϊ

ροβϋΐιηί, $ε>1 νοεε Ιεηυ$ ίϊΐιϋρ^ϊί ρβΓϊιιαιΙβϋΙ; βΐ

3ΐκΙίΐθΓί1)ΐΐδ ίιιιροιιιιιιΐ, ιιΐ ίΐίοπιιη ιΐίίι νίπιοι ρετΓε-

εΐί^δϊιιιε εαΙΙεΓβ νίάεβηΙιΐΓ, Ι3ΐηεΐ8ϊ ιιίΐιίΐ ρτχίετ

ηυιΐ,ι νι·ι 1ι;ι Ιειιβ:ιιιΙ Ι.ΜΙ ιιιιι Γετυιιι, (μκιπιιιι, ιριοιΐ

«3» ιηίηίηιε οοιηρπίΐιβιιιίετε ροδβϊηΐ, ΪΙΙΜΙΙΙΙ» ίη

/ρώματα, έρωτηΟώσι δε άφ' ημών την ποιότητα του

είδους, χα\ τδ χρώμα εκάστης ποιότητος, ούτε δύναν

ται είπεϊν, οδτε άφ' ημών διδαχθήναι, μόνον δε δ·.ά

λόγου πείθοίσιν * εαυτών την διάνοιαν, άπατώσι δι

τους άκούοντας , ως είδότες τέλειον περί της διακρί

σεως, χάν τε τφ λόγω λέγωσι, ιήν άγνωσίαν δια τη;

άκαταληψίας κεκτημένοι · οΰτω κβ\ ούτος ήκει ήμΐν

λέγων περ\ θεοϋ· και έπιφημίζει μεν σκωπτηλώς τη;

αλάλου, κα'ι κωφής, κβΐ τυφλής παρθένου την φθοράν.

' Ηε1>Γ. χι, 6. » Ρ53ΐ. Υΐι, 10, 17. » Ρ. δι' όρατ. * Γ. πείΟουσιν.
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αυτός κατά την αυτού βλασφημίαν έφΟαρμένος μάλ- Α ίβηοΜίίοηο νβΓδβηΙυρ. Αά Ιιυηο ικοιίιιηιϊΐΐο (Ιβ ΟϋΟ

δεπηοηειη ίηδί'ιΐιιίΐ, εΐ οοιτιιρΐ3ΐη ηεβοίο φκιιιι

ηοϋΐδ, ιηιιΐιηιι, 30 κιιι·<1;ιιη οκοαιηφιε νίφηοηι ρβΓ

Ιιιϋίοπυιη υΙ)]!οίι. ρπ)8ΐΐ3 ίιι ϋίνίηιιιη ηιιιιιβιι ρείυ-

ΟΟΙ11Γ3Γ19 035ΐ:ίΐ3ΐε |3|)ΟΓ3Ι18. 0"ϊ Ίΐ3 ώί 1)(·Ο

30 ιΠν'ιιιηη; ϋ(ιιιΙι·:ιΙ.

VI. ΡυδίΓεηιο (Ιίδοίριιΐοδ βιιοβ 3(1 εχίΓεηιβηι ίηι

ρικΙεηιϊ;ιιιι ρεπίιιχίΐ. ΜΙιίΙ ειιίιη εδί ηικι ηοη ίΐΐο-

ι ιιιιι ρΐϋΐίιΐϊΐιΐ 3ΐΐ(ΐ3θΪ3. Ρι·(ΐ|ΐΙιι·Ι:ιπιιη βροδίυίοπιιιι-

(|ΐΐ€ ηοηιίηβ οοηΐυηινίϋδ ίηοεδ$υιιΙ. (]υηιςιιο ιιι·£6Γί

ΐΜΐ'ιοηιπη νί, 30 ιικιΐ·· 992 Ιΐ3ΐ>ει·ί οοβροπηΐ, εΙΓιι-

μίπιιΐ ϋΐιΐιϊικίι: ;«· ρΓοβίΙίηηΙ ; εΐ, 1ίΐ3, ίηςαίυιιΐ,

Αροδίοΐυδ , ΐ:ιιΐ(|ΐι:ιιιι Ιιοηιο, ιϋχίΐ. ΛΓιηδ : Οιιίιΐ

ΐυ ιιιίΐιί Υβΐυδ, ηϊυηΐ, Τεβίβιηεηΐιιπι οο]ίοί8?

λον , χα\ την άγνολίίαν , ω; άπδ γενετής τύφλωσιν

χεκτι-,μένος, λέγων μεν περ'ι θεού, λόγοις δε άπει-

χάζων.

ΐ3ΐιΙΪ3 οοΓΓίιρίιΐδ ϊρβε, εΐ ίςηοΓ3ηΙία νείιιΐ 3ΐι

«1ϋ|ΐιιΐ;ιΐ, ιιι ιΐε ε]υδ ιΐ3ΐυΓ3 8οπιιθϋίιΐ3ΐιϋο

(7*. Λοιπδν δϊ και είς άναισχυντίαν του; ύπ' αυτού

μεμαθητευμένους παρασκευάσας. Ουδέν γαρ αύτοίς

άτόλμητον. Βλασφημούσι μεν ουν προφητών ονόματα,

κα\ αποστόλων · όταν ελεγχόμενοι υπό τίνων ύπωπιά-

ίωνται ', εΰθϋς ΰποτρέχοντες, χαΐ άποπηδώντες, κα\

λέγοντες · Τούτο ό Απόστολος ως ανθρο^πος ϊφη ·

άλλοτε δε, Τί μοι φέρεις τα της Παλαιάς Διαθήκης;

Ουκ ϊστι δε Οαυμαστδν χατά τα ύπδ του Σωτήρος

είρημένα, ότι ΕΙ τύτ οίκοδεσχότην ΒεεΛζεβονΛ Β (ΐαίϋεηι ηιϊηΐηιε ηιΐπιιη Ρδΐ, δι (Ιίοΐυηι ϋΐυϋ δβΐ-

ίχά.ΐεσαγ, χύσφ μαΛΛογ τνίις οίκειαχοΐις αΰτοΰ ;

ΕΙ γοϋν αύτδν τδν Κύριον, χαΐ την άληθινήν αύτοϋ

δόξαν άρ^ΰνται, πόσψ γε μάλλον προφήτας αυτού,

χα'ι αποστόλους; "Ετι δε εις περισσοτέραν μανίαν άρ-

βέντες οί άπ' αυτού μεμαΟητευμένοι, χα\ ό τούτων

διάδοχος Εΰνόμιός τις ψευδωνύμως καλούμενος , ϊτι

χα\ δεύρο περιών τω βίφ, μέγα καχδν « τόλμημα ·

αναβαπτίζει γαρ τους ήβη βαπτισθέντας, ου μόνον τους

άπδ ορθοδόξων πρδς αύτδν ερχόμενους χα\ αΙρέσεων,

αλλά χα\ τους άπ' αυτών των Άρειανών. Αναβαπτίζει

δε αυτούς εΕς (ίνομα θεού άχτιστου, χχ\ είς Κνομα Υιού

Χΐχτισμένου, χα\ είς δνομα Πνεύματος άγιαστικού,

χαΐύπδ του κεκτισμένου Υιού κτισθέντος. "Ινα δε τδ

παν κυβείας, καΐ θυμέλης, χα\ σκηνής τδ έργαστήριον

αύτώνίφθείη, δτιοϋκέτιπίστιςή άπ' αυτών καταγγελ

λόμενη, άλλά,σχεδδν είπεϊν, μίμων έργαστήριον διεβε-

βαιώσαντό τίνες, δτι κατά κεφαλές τους άναβαπτιζο-

μένους βαπτίζει, χαΐ τους πόδας άνω, κα\ την κεφαλήν

κάτω· χαϊ ούτως ένωμίτω; βιάζεται αϋτοϋςόμόσαι, μη

άποπηδήσαι της άπ' αυτού μεμηχανημένης τοιαύτης

αίρέσεως. Φασ\ δ^ τδν αϋτδν Άέτιον μετά την τελευ-

την Κωνσταντίου ϋπδ Ιουλιανού του βασιλεύσαντβς

άνακληθέντα της εξορίας, Ιτι δντα διάκονον της αυ

τού αίρέσεως, ύπδ της αυτού αίρέσεως επισκόπου είς

έπισχοπήν προήχθαι.

οοιΐδί(1ει·εΐιΐΓ : 8ΐ ΡαΐΓβηι (αιηίΐΐα! ΒβκΙ-

:ι'/'«ί) ΐΊκνιΐΐπιιιΐ, ηααηΐο ιηαί/ΐι άοηΐΜΐία» ΐΐΐϊιιι ' ?

δι Οοιιπιιιιιη ίρδίιπι, 30 νεπιιη (']ιιβ (ΙιΌΐΐδ, ει ^Ιο-

ΙΚΙΜΙ 3ΐ)ηε§3Γε ηοη (Ιιιΐιίΐηηΐ, (|ΐΐ3ΐιΐο ΙΙΚΙ^ΙΝ ρΓηρΙιε-

138 ϊΙΙΊϋδ, εΐ βροδίοΐοδ ηεβ3ΐ)ΐιηΙ? Ρρίείεπεβ νεη»

ιιΐ3]ΐ)Γί: ΐ|ΐι:κ!:ιιη ίηδίιηΪ3 30 ΓΙΙΓΟΓΙ; οοιτερίί ΛιΊίί

(ΙίδΟίρΐΐΓΐ, ιΊΙΙΙΙ ΙίΟΙΊΙΙίΙ ίϋΙΓΙΊ'Μ^ΙΠ', φΐί ΚΐΙΙΙΟΙΙΜΙΙι)

/3ΐ8θ ιίοιηϊιΐίΐΐιΐΓ,εΐ 3(1 Ιι;»·(· ΙεηιροΓβ βυρερεδί, :ιΙίιιι1

ΐ|ΐιίιΙ(Ι:ιιη 8<τ1οι;ιΐιηιι 30 ηεΓΐΡΊΐιιη οοηπιιίιΐιιιιΐ :

δίΐ]ΐιίιΙεηι εοδ (|ΐιί Ιιβρίΐζβΐί ]:ιιιι ΓΜΡΠΙΙΙ, ίιηΊΐιη

Ιι;ιρη/,;ιΙ Ευηοηιίιΐδ, ηοη ιιιοιίο ΐ)ΐπ α

3ΐιΙ :ι!ι 3ΐί'ΐ5 Ιιατεδίοιίδ , δε(1 ΐ'οϊ ι·Ιί;ιη> φΐί

ηιεί ΑΓΪ3ΙΠ8 (ΙεΠοίιιιιΙ. Κι ρι-ιίιί ΡΟΓΓΟ ΙΙΓιυδ 1>4ρΐί8ΐιιΐ

ε3 ΓοπίΜΐΙίΐ είΐ : Ιη ηοιηίηβ Οεί ίηθΓε:ιΓι, εΐ Ίη ηο-

ηιΐηε 1'ΊΙιΊ ΟΓ031Ϊ, εΐ ίη ηοηιίιιβ δρ'ΐΓΪΙιΐδ «ιιικ-ιϊΐί-

οαηΐίδ εΐ 3 ΟΓε.ιΙυ Γίΐίο ρΓθθΓ63ΐί. Αΐηιιβ ιιΐ Ιοΐ3

ίΐίοπιπι Γρβυδ, 30 δοεηίοβ! νοίιιΐ 3Γΐεδ, ι·1 ί:ι11;ιι ϊ;ι:

ροη'ιΐυδ ηρρ;ΐΓ63ΐιΙ; εΐ ϊ(1 οιηηΊιιο οοηβίεΐ, ιιοιι

Ιί(Ιι·ηι Ο8δβ φίοιΐ ίδΐί ρι·;ι:ι1ίο;ιιιΙ, 86(1 ΙιίδίΓίοιιυιιι

(ΐΙΙίι·ϊπ;ιΐΗ ; δΐιηΐ ηυϊ ιΐ3Γΐεη(, (|ΐιοΙ<|ΐιοΐ ;ι!ι ϋδ <!<:-

ιιιιο 1ι;ιρΓιζ:ιηΐιΐΓ, ίη (·ηριιΙ ιΙι·ηιηι·{,'ϊ, ρΐ'ΐΐίΐιιΐί) ίιι

κιιΙιϋιΐΗ', ροΓΓΰΟΐίδ ; ίΐ3(]υε ]ιΐί]ιΐΓ3η(Ιιιιη ;ιιϋρί :Νιιη-

φΐιιιη δε ηΐι ίΐΐίυβ εΓΓΟΓβ «ΐφιε ΙιΧΓεδί ^ίδοεδβυ-

ΓΟδ. Γΐ'ΐΊΐηΐ ϊηδυρβΓ Αβίίιιιη ίρ$υηι ροβΐ 6οη8ΐ3ΐιΙϋ

(ΐΙΓιΙιιηι 3 )ιιΙί:ιιι« ίιηρ6Γ3ΐθΓβ Γενοϋ3(ιιηι 31) 6Χ-

(,ΊΙΙΙΙ Μ·ι·ΐ;υ ϊΐι:ι: (Γΐ3θοηιΐ8 εδδεί, ;ι!ι ε]ιΐδ(]εηι βεοΐχ ερίδουρο Άά ερίδοορί (Ιϊ^ιιϊΐηΐυιιι ε$ϋβ

ρΓηνεοΙιιιη.

Ταύτα δε είς ημάς έλθόντα Άετίου, χα\ των αυτού Ο Η«ο βαιιΐ, (μι* ιΐε Αείϊο Αοΐί'κιυβ ϋίδοίριιϋβ ϊην<>-

μαθητών. ΟΤυτυί τίνες Ανόμοιους επέθεντο δνομα,

δια τδ Ιτι περι^σότερον της του Αρείου πεφρονηχέ-

ναι αύτδν αίρέσεως οεινοτέρως · άτινα χατά τδ δυνα-

τδν λεπτομερώς εν θεώ διεξελθόντες, ώσπερ πολύ-

πουν σχολόπενδραν, χα\ Γουλον τδ καλούμενον έρπε-

τδν τψ της άληβείας ποδί χαταπατήσαντες, κα\ τί)

του Μονογενούς αληθινή ομολογία συντρίψαντες,

συνήθιος θεώ εύχαριστούντες, την αυτού δύναμιν

επαγόμενοι είς βοήθ:ιαν της ημετέρας ασθενείας,

επί τάς έξης ύπολειφΟείσας κατά την δύναμιν ημών

χα\ κατάληψιν ημών Γωμεν, ω έπιπόθητοι, αύτδν

επικαλούμενοι , ως εφην , τδν Δεσπότην συμπαρεΐναι

ήμΐν πρδς την εκείνων ϋπόδειξιν καΐ την πρδς αυτούς

άνατροπήν ίνα εν τη αυτού δυνάμει δυνηΟείημενπλη-

1 ί. ΰποπιίζονται. " Κ. κακιϋν. · Μϊΐΐΐι. »χ, 25.

κΐϊ»;ιΐ'(! ροιυίιηυ$. φιιοδ ιιοιιηυΐΐί Αηοιιιοβοβ, Ιιοι'.

ο» ι άίίΗηιίΙβε, ηοιιιίιΐ3ΐιΙ : ηιιοίΐ Λι ίιιιιηιιι ΙηεΓβδίιι

ιιΐιοΐ'ίιιπ; (|ΐι;κ!:ιιιι αο ιιιηςίβ οΐ8εθΓ3ΐιιΐ3 (Ιθ{,Ίΐΐ31ιιιιι

ϊιηρίβίβΐβ 8υρεΓ3ΓυπΙ. Ι)ο (]ΐιί1>ιΐ8 ρο8ΐβ3ςιΐ3ΐιι $ϊπ-

|ΊΙΐ3ΐίπι ρΓΟ νίπΙιιΐΛ, (Ιίνίιΐ3 «ιρίΐιιΐ.ιιιΐο §Γ31Ϊ3, ιΐίί»-

ρυΐ3νίιιιυ8 , :ιι·. νείυΐ ιιιιιΐιίρεϋειη βοοίορεικίηιη ,

((ΐιοιΐ ίηβεοΐί ββηυδ]ΊιιΙιιιη νοπιιιΐ,

ρΓθ(:ιι1«·;ινϊηιιΐϋ, ει υιιίΰϊ Οεί Ρϋϋ νεΓ3

οοηΐήνίηιυβ, §ι·3ΐίΪ8 Ι)εο ιιιοη;

993 ε]υ8(]»ε :ιιΙ ίιιιΙι<'(·Ί1Ιίΐ:ιη<ί

ίιηρ!οΓ3ΐ» νίΠιιΐε, 3ά τεϋςυβδ 1)*Γ6868 ΡΓΟ ο:ιρΐιι

νίΓίυπι ιιθ!-ΐι;π·ιιιη ΊηΙεΙΙΊςοηΓιχηυε Ιι·3η$63ηιυ$. Λ«

Οοιηίηϊ ίη ρΐ'ίιηίβ ορειη, υΐ <Ιϊχΐιηυι, ϊιηρΙοΓβπιυβ, ιιΐ

18 3(1 ϋΐ38 εχρΓιοαικΐ3$ 30 ιχΊπίκικΙ:^ ρι·;ΐ!»1ο υυΙιι$
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ι'ίβο γοΐΐΐ : ηοο ΠΙίιΐί ¥ΪΓΪΙ)ϋ8 αε ροΙβδ(3ΐε /τείί, Α ρώσαι τδ επάγγελμα της ημών σμικρότητος χαΐ

ΐ)ΐιοϋ ΐοηιιίΐαδ ηιε(1ίθϋήΐ3δηυε αοδίΓα ϊΐιβο,φΐ 3(1 βραχύτητος.

ειίΐιιιιι ρεπΙιιεεΓβ ρυδδϊιιιυβ.

ΤΛ&Ε ΕΚΕΣΊΙ ΚΑΙ ΕΝ Τφ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΌΜΟ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ,

Έβδόμφ δε ίιτί χαΟ' ί}*· εΪΛομεν τώτ τόμων του αριθμόν διαίρεσι* · δς εστί τόμος έβδομος,

καΐ τέΛος της πραγματείας πάσης · εν ψ εισίΥ αΙρέσεις τέσσαρες.

ΕΟΚΙΙΜ $\ΙΜ ΙΝ ΠΒΚΙ ιπ ΤΟΜΟ π

εΟΝΤΙΝΕΝΤΙΉ :

Ουί βδΐ βχ ϊηδίίΐαΐα ΙΐδοΙοηυδ ΙΟΠΙΟΓΙΗΠ (ϋδίηΐηιΐίοηβ VII, ΐάβιηφίβ Ιοίίαβ ορεπδ ιιΐΐΐηηΐδ; ϊη

IV.

Ι. ΟίηΐίΒπίίΒ, ςϋΐ ρβΓΓβιΊΛΐηΟΙίΓΪίΓι ίιιο,απκιΐίοιιοιιι

ηιΐηϊιιιβ εοιιΠίρηΙυΓ : ΐ|ΐκιπιιιι :ι!ϋ εοη$ιιΙ)8ΐ3ΐιΐία1ϋ

ιΙΊνϊηΊΐαΐί π·Γριι« 988(ΤϋΓθ 3ΐι$ί ίίπιΐ; αΐίί νοηο η$-

βυηιρίαιη «886 αϊ) βυ<]οη ;ιιιίιη;ιιιι ηΐ'^πιηΐ ; ηιικίηιιι

Ιιϊ$ Κναη^οΐϋ νβΓΐ)Ϊ8, \'α·Ιί«ιη α»« (α^ίι^ηι &>Ι ',

ΙΗΊΙ/Ι-Χ (Τι':ι1;ι Ι·:ΠΊΚ·, Ικκ: 681 ΜβΓΪϋ, Γ:ΙΙΊΙΠΙΙ :ι!ι

ίΐΐο $ιι$εορΐ3η> οκ«ο νηΐιΐϋπιηΐ, ϋοιΐ βοΐυιιι Υι·ι Ιιιιιιι

<·:ιπκ·ιιι 6880 Γ;>Γΐιιιιι ρι'ΐ ϋιιηΐΊΐιτ (Ιι.'ΓιΊκΙιτυιιΙ : ρο-

5ΐ<:;« ΥΟΓΟ, ςυαπι οΐ) οαιι*αηι ιιεβείο, ιηεηΐεηι ϋΐυιη

Ηθη 388(ΙΠ)ρ8ί$8β <Ιί\(ΜΊΙ1ι1.

II. ΛΗΐίιΙΊαηηηηιιιιΊΐιΐ·, Ιιο.-ιΐίΐιη, δεηιρεΓηιιβ ΥΐΓί;Ί-

ηεπι Μίίπαηι ρο$ι Γΐΐίΐιιιιι 8ΐ1ναΙθΓ6ΐη ευηι .Ιοχι-ρίκ»

εοιΐϋΐΐΰνί$$ε ρυΐαηΐ.

III. ('.οίΐΐβίίΐΐαη'ι , ςιιί πι ι·]ιΐ8ΐ1ι·ιη Μκιτι· ηηηκ'ΐι

βίαιο .ιιιηί ιΐϊοοοίΐνπιΐϋΐιι ιι11Ί>πιιιΐ :ςυθ5 ίϋεΪΓεοΟοΙ-

ιιοιηίικινίιηπί.

994 IV. Μακαΐίαιιί, ςυο8 ϊηΙεΓρΓβΙβπ ρθ8$υπιυ$

ρϊβαιιιΐβί. Πΐ8 3ΐ1)ΐιη£ΐιιι1ιΐΓ ε ςειιΐϊΐίυιη 8εεΙΪ8, (]ΐιη$

Ειιρίιεηιΐΐαβ, ε( Μ.·)Γΐ}τΐαηθ8, ε( Βαΐαηΐαηοβ ηρροί·

Ιιιιιΐ.

διιιηιηα Ιιχε ε8( Ιοιηί βορίιηιϊ, ;κ· ΐπυιη ιίίιπιπιιη

{ίΐΗ8. 6θΙΙί£11Πΐ11Γ Ι]:ΓΠ'--( 8 Ι.ΧΧΧ. 8ΐΐ1> ΙίΐΙΓΙΙΙ 1.1'ϊΙ Π

ΓιΙιΐΊ, ΝΓ|ΐΐίιηΊ(|ΐΐί' Ιοιιιί, Γοπιιιιία Ιϊιΐι-ί, (|ΐι;ιιιι Εεοίεβία

ι·:ι(Ιιιι)ί(·:ι ρΐ'οΓιΐιΊπΓ, 8υΙ>]βεΐ3 ββΐ, βε νεπίβΐίδ ιΐε-

ίεηβϊο, εΐ Ενβηςεΐίί (.ΙΙη-ΐϋΐϊ ρΓΧ(1ϊε»Γιο, 3ε (Ιεηίηπε

εβίΐιοΐίεαί ορο8ΐοϋεο!(ΐυε Εοείεβί»: ΓοΓτηβ, ί\αχ οιιπι

31) χΐ»!Γΐ)θ ΓιιβΓίΙ, δΐιοερδδϊοηε Ιειπροηιηι ροβΐ ΊηοηΓ-

«Βΐίοιιεηι ΟΐΓΐβΙϊ ενΐιίοιιΐΐδδϊηιε ραΐεΓαοΐα ε$1.

Β Α'. Διμοιρϊται, οΐ μη τελείαν την Χρίστου έναν-

Ορώπησιν όμολογοϋντες · ων τίνες όμοούσιον τί> σώμζ

τη Οεότητί ποτέ έτόλμησαν λέγειν · τίνες δε ποτέ

ψυχήν αύτδν είληφέναι ήρνοΰντο ' τινές δί δια το·5

λόγου του, Ό Λόγος σαρξ έγέγετο, έπερειδόμενος

ήρνοΰντο τδ άπδ κτιστής σαρκός, τουτέστι Μαρίας,

τδ κατά σάρκα αύτδν εϊληφέναι· μόνον δε φιλβνεί-

κως 'λεγον τδν Λόγον σάρκα γεγενήσΟαι · είσΰϊτερον

δε τί διανοούμενοι ουκ ο'δα είληφέναι.

Β1. 'ΑΓτιΒιχομαριαΓηαί, οΐ την άγίαν Μαρίαντήν

Άειπάρθενον, μετά τδ τδν Σωτήρα γεγεννηκέναι, τφ

Ιωσήφ συνήφθαι λέγοντες.

Ρ. ΚοΛΛνριδιατοΙ ", οΐ εις δνομα της αυτής Μαρίας

Ο ίν ήμερα τιν\ του Ιτους άποτεταγμένη κολλυρι'6*

τινά ττροσφέροντες, οϊς έπεΟέμεΟα ϊνομαΚολλυριδια-

νών.

Δ'. Μασσα.ΙιανοΙ *, έρμηνευόμενοο εύχόμκτοι.

Συνάπτονται δ» τούτοις κα\ των άπδ Ελλήνων έπι-

τετηδευμένων αιρέσεων ούτοι , οί λεγόμενοι Εύ^Ί'

μϊται, χα\ Μαρτυριανο\, καΐ Σατανιανοί.

Α5τη κα\ ή του εβδόμου τόμου άνακεφαλαίωσις,

καΐ τέλος των τριών βιβλίων, όμοΰ δε αί π5σαι α£-

ρέσεις π'. Εν αύτώ δε τω τέλει του τρίτου βιβλίου, ·

ί6δόμου 2έ τόμου, εν υστερώ ή πίστις της καθολι

κής Εκκλησίας, χα\ απολογία υπέρ αληθείας, καΐ

κήρυγμα του Ευαγγελίου Χρίστου, χα\ χαράκτη»

της καθολικής κα\ αποστολικής Εκκλησίας, της άπ'

Ο αιώνος οΰιης, κατά δε διαδοχήν χρόνων φανερώτατα

εν τί) του Χριστού ένσάρκω παρουσία άίΛχαλιι-

φθεϊοα.

. ι, 14. ' Κοβ. Κολλουριδιανοί. * γρ. Πασσαλιανοί.
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ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

"5Ι,ΙΒΒΙ III ΤΟΜΙΙδ II.

ΚΑΤΑ ΔΙΜΟΙΡΙΤΟΝ,

Τώτ ύχό τινωτ χΛηΟέντωγ, μη τβΛεΙατ τη»· Χρί

στου ί^·ατθρύ>Λΐ\σΐγ όμοΛογούττωτ , χεττηχο-

στη εβδόμη, η χαΐ έΐίταχοστη έ€δόμη.

Α'. Καθεξής δε τούτοις πάλιν επίπονος ήμϊν εν

προλήψει τω βίω έρ'ρ'ύη τις άλλοτρία της πίστεως

λίξις· έχ ποίας αίτιας οϋχ έχω λέγειν · αλλ* ίνα μη

έάστ) 6 άε\ ταράσσων την άνθρωπείαν φύσιν, κα\

«ολεμών, ως ειπείν, διάβολος, έμβάλλων αύτοΰ τα

ιαχρά δηλητήρια Ιν τοις θαυμάσιοι; έβέσμασι, χα\

ως εν μέλιτι παραβάλλων την πιχρίαν, ούτω δια τί

νων των έπ' άχρον βίου Οαυμαζομένων, χα\ εν

έπαίνοις ορθοδοξίας αεί καταγγελλομένων. Καΐ γαρ

τοΰτό εστί τδ έργον αύτοΰ, του φθονήσαντος απαρ

χής τω ικχτρί ημών Αδάμ, κα\ πάσιν άνΟρώ-οις

έχΟραίνοντος · ως καί που τινών * σοφών εΓρηται, '

ότι ΦΟόκς αεί ταϊς μεγάΛαις εύαραγίαις <}>·«'-

χαΛος. Ούτω χα\ ίια των μειζόνων προσώπων

έβαλε τίνα; προφάσεις, ?να ήμ3; χα\ την άγίαν του

θεού Έχχλησίαν άλυπον μη έάτη, αλλά άε\ Οορυ-

€ουμένην τβ χαΐ πολεμουμένην. "Εδοξε γαρ τισι

χα\ τοις εξ ημών ίρμωμένοις, χαΐ εν μεγάλη δια-

6ίσει ύπάρχουσιν, εν έπαίνοις δε άε\ παρ' ήμϊν κα\

παρά π5σιν όρθοδόξοις ΙκΟειαζομένοις, παρεκβάλλειν

τον νουν άπδ της του Χρίστου ένσάρκου παρουσίας,

χαι λέγειν, ότι σάρκα έλαβεν 6 Χρίστος έλΟών ό

Κύριος ημών, κα\ ψυχήν, νουν δε ουκ έλαβε, τουτ-

ί--.: τίλειον ίνθρωπον · τί έχ τούτου τψ βίω συν-

εισενεγχάμενοι αγνοώ λέγειν, ή παρά τίνων των προ

Γ,ΟΝΤΚΑ ΒΙΜΟΕΠΙΤΑ8,

Γ.' ;ΐ(ΙΙ1ΗΗ//ί|·()(·«Ι|ί, (/|(ί /)ι'Γ/(·|·ί(/!Η

ιΐι-ιιι ιιΙ'ΐΐΓ/ιιιιιΐ, η«(Ε ι>/ Ιια!Γ6ΐίι ί, VII, .Μ'ΙΥ /, Λ V VII.

Ι. Ροβΐ Μΐ)ΐΐ']·ϊοι·ι·5 ί!Ιθ8 ιιονιι ςιι%(Ιαιιι Λ<· ι1ιΙ1ίι>-

11$ εΐ α Γεοΐα Π(1ε :ι1ιΙιοιΠΉΚ 1ιΧΓ68Ϊ8 εχ 3η11είρ3ΐη

<|ΐιοι·ιπιι<Ι»ιιι ορίηίοπε πι Ιιιιιιιιιηιιιη ξεηυ$ ρπχΐϋΐ :

:2υ$3ΐη ΟΙΙΓ 1ΐ;ι εοηι1ςει·11 831Ϊ8 ίηίεΙΠςο, ηί$ί

υηυπι 1ιυηΐ3ηχη3ΐυΓχρεπΐΐΓΐ)3ΐθΓ εΐ Ιιοίΐΐ^

ηυηςααηι ιιΐ .ιΐ) ίηΓε8ΐ3η(ΙΪ8 Ιιοιηϊιη ·

3ηΐ3πδ8'ιιηο $υο νεηειιο εχΐ|υ!8ΪΙο$

<·Ί1ιο8 ΊηΠείΐ, 3ε ηιείΐί Γεί ;ιιΙιιΓι«ιΓΐ·ΐ; ίϋ(]Ηε ρυΓι$8Ϊ-

ΙΙΜΙΙΙΙ ίΐΐοΐ'ΐιιιι ορεΓ3 ιιιυΐίΐιιΐ', >ρπ ;ΐ(1ιιιίι·:ι1ιί1ί \ ίΐ;ι: ίιι-

8ΐίΐυΙο εε!ε1)Γ3ΐιΙαΓ, εΐ ρρορΙεΓ 8Ϊηεει·χ Ωιίεΐ 8ΐιιι11υηι

:ιι·ι1οΓΓηΐ(|ΐιι· εοιηηιειιϋιιηΐυΓ. 11οι1. εηίιη υηϊευιη ϊΐ-

Ιϊιΐδ οριΐδ εβί, (|ΐΓι εΐ 3άνεΓ8ΐΐ8 ρατεπίεπι ηυδίτυιη

Λι1:ιιιιιιιιι ίιι\ίιΙϊ:ι |ιΓΪι:ιιπι), εΐ 3<1νεΓ$υ8 Ιιιιιιΐίΐηιιιπ

«ΙΜΙΙΙΙ' ςεηυδ οιΐίίχ (·ΐΐι·ι·Ι)ΐιίι. Ουηπι 3(1 δεηΐε*>1ΐ3ηι

ρΓχεΙλΓΰ 83ρίεηδ ςυϊιΐ3ΐη (Ιίχίι, Ιηνΐάίαη ηιαφι'ΐί ρβτ-

ρβΐνοΟΟ£ίΗ€ΜίίίΙ)υι ιιιΙιτι-κιΐΓί. δίε ΐβίΙυΓ ρεπιιη

^ηοδ φΐοβςοβτΪΓΟίβΓΓΟΓεβ ίιιΐηιιΐιιχίι,ιιΐί ηο$ 3ΐςιιε

Εεεΐ6δΪ3 Οεϊ ρεπρείυίβ ηιοίεβιϋβ 3ε (υηιυΙΓώυδ 1>ο1-

Ιϊίςυε ΓοηΠΪ(·ΐι·ιιπΐΓ. Εΐεηίπι ηυηηυ11Ϊ3 ηο$(ΓηΓ»ιιι

ρΐαειιϊΐ, εΐ (|ΐι'κ1(!ΐη ρΓΪιη»ΓΜ8, 3ΐςιιε β ιιοΐιίκ εΐ ηΐι

οιηηίϋιΐδ ΟΓΐΙιοϋοχίβ ϋίνίηίβ ρΓορειηοιΙιιπι Ιιοηοη-

1ιυ8 ;ίΐΓ(.:ι·(ΐϋ, ηιεηΐεπι :ι!ι Οκίδΐΐ Ίικ·:ιπι:ιΐίοιιΐ! ιϋιιιο-

νει-ε, ευηκίεηιηιιε εβπιειη ευιη 3ηίπια(1υηΐηχ»1 βιιβ-

εερίβδε, ιηειιίειη νι:π» ιιεςιιηΐ]υ3ΐη, 3δ$ει·εΓ6 : Ιιοο

Γ·>Ι ηοη ρερΓεεΙυηι Ηοηιίηβιη ϊηιΐυϊδδε. Νεηιιε νϊϋεο

αυτών μεμαθηχότες, Γ τ£ ώφέλιμον έχ τούτου χερ- (· Φ'ϊιΙ Ιιβε ορϊαίοηε 1ιιιιη:ιιιο ({εικτί εοηΐιιίεηηΐ, :ιηΐ

δήίβντες, ή χαρισάμενοι ήμϊν τε χαι τοις άχούουσι,

χα\ τϊ) άγί* του θ«οϋ Εκκλησία· ουδέν πλην ή τα-

ραχήν χα\ διαίρεσιν εις ήμ2ς έργασάμενοι, καί λύ-

πην, χα\ ζημίαν της άπ' αλλήλων γλυκύτητος χαΐ

αγάπης. Την γαρ των θείων Γραφών άκολουθίαν,

χαΐ ευθύτητα, χαι ακακίας όμολογίαν, προφητικήν

τε χα\ εύαγγελικήν, κα\ άποστολικήν πίστιν παρέν-

ΐ«ς» σοφιστικών ήμίν λέξιν χα\ μυΟώδη ιταρεισήγα-

γον, μεθ' ί.ς χα\ πολλών δεινών άκολουθίαν, πλη-

ροΰντες εν έαυτοΐς το είρημένον, ότι 'Α.χυστι\σψ·

ταί Γί»-£ς τϊ\ς ύγιαίΜύσης διδασχα,ΐίας, προσ-

έχοπες μϋΟνις χάΙ χε>·ορωϊ·ίαις.

. Ό πρεσβύτης χα\ σεμνοπρεπής, όάεΐ ήμίν άγα-

ος, χα\ τω μακαρίτη πάπα ΆΟανασίω, χα\ π3-

βιν ορθοΜξοις, Άπολλινάριος 6 άπο Ααοδικείας,

1 Ρ. 6π4 τίνων. · II Τίιη. ιν. δ.

Λ (|ΐιΊ1ιιΐί,η:ηιι ί8ΐιυ$Π)θ(ϋ ύθ£ΐΐΐ3 (1ί(Ιίθ!ΐΐιιΙ

αιιΐ εχ ο:ι τε ειιιοΙυιηειιΓι ΐ[^ί εερεΓίηΐ, ;πιΐ ηοΐ) $

ϊρ8ΐ$, 3ΐςυε ϋΐκΐίίοιίΐιιΐδ οιιιιιίΐιιΐϋ, 3(1εθΐ|υε 83ηι·(;ΐ!

Οεϊ Εεείεβίχ ίΓοεΙαβ αΐΐαίει-ϊηΐ, ιΓιβΐ ιιΐ ΐυιηιιΐΐυβ :·.:

$ϊιυη1ΐ3ΐε8 εΐ ιΐοίοπ'δ ϊηΐερ ηο$ εχείΐ3ΐ·ίιιΐ, ιηιιΐιι%·

Φΐο εοηεοΓ(1ίχ ΰ1ΐ3Γίΐ3ΐΪ8(ΐυβ 8υ3νίΐ3ΐειη εχΙΟΓδΟΓίΐιΙ.

υιιϊρρε (Πνίικιπιιη 8ο ί]ΐΐιΐΓ«πιιιι εοηβεηΐίεηίοιη :κ:

ητΐιιιη ΟΓΐΙίηβηι, εΐ ϊηηοεεηΐίχ ρΓοΓεββϊοιιβιη, .Ή·

ι·ι 3ρο8ΐυϋε3ΐη Πιίειιι

ηοΙ)ί$ 3ΐ·ςιιΙίϊ8 3ε 1';ι1>ιιΙα.·ι

<)1ιΐπΐΝ(!ΠΐΐιΙ; ηυί1)υ& ίιιΓιιιίΐ38 ηοΙ>Ϊ8 ο:ιΙ:ιιιιίΐ:ιΐι·Γ

ίΐΐΐιιΐι-πιιιΐ, 3ΐφΐε ίιι 8εϊ|ΐ8ί8 Αρο8ΐοΗ (Ιίειιιιη ίΐΐιΐιΐ

)Μΐ[ΐ1ι·νι·πιιιΙ : 1)ι'Ι/ιΊι'ηΐ ηαίάαιη α ιαηα ιΙυιΊΓΐηιι, αί-

Ιίΐκΐβ,ιίΐΐ [αΐιαίίι >·ί ΐηαηίΐιιΐί ιαιι/Ί^ '.

Μ. Ε§Γεςΐυ$ ϊΐΐβ 3ε νεηβΓαΙιίΙίδ $κηοχ, ηηεηι ηηκ,

βΐ Ι»θαΙ»5 ιιιΐΊΐιοι·ί:ι· ρβρ3 Λΐ1ι:ιιι:ι>ίιΐΝ, Ίιηο νεΓΟ ϋι-

Ιΐιοΐίοι οηιηεί υηίεε ϋίΐεχίηιυδ, ΛροΙΗηαΓΪβ
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5. ΕΡΙΡΙΙΑΝΙ1

ΓΟΙΙΙΙ», ηΐφΐδ ϋοβίϊΐαΐίδ αυοίοπ αο ρΓορ3£3ΐθΓεχδΓιΓιΙ. \ ούτος η"ν δ εν άρχ?) τοϋτο τδ (5ήμα έπινοήσας τε καΐ

Λι· |ΐι·ϊικ·ί|ΐίο φΓιιΙΐ'ΐιι οιπη 'κΐ ιιοΐιϊ* ηοηηυΐΐί οχ ε]ιΐδ

ιΐίϋπριιϋϋ ιι:ιπ·:ιπ·ιιΐ, Γκίβιη ηοη Ιι;ιΙ>ι.·1):ιΐ!ΐιι<ί, ηεςιιε

νβπδϊιηϊΐε ριι(3ΐ)3ηιιΐ83 ιαηίονϊηο βιτυΓβιη ε)υ$ηι<κ1ΐ

ρι-οίεείιιιη. Ιΐ3φΐεηοηηυΙΐ3 3ΐ11ιιιε ιηοΙ'ιΟΓυηι $ρβ ρ»-

ΐκΊΐΐΐ'ΐ- εχςρεείανίηιυδ, ιΐοηοη τεαι.οιηηειη ηοουπαΐβ

ϋθ£ΐιονίιηιΐ5. ΙΙοο εηίηι (Κεε1>3ηιιΐδ : Οίδΐΐριιΐοβ ΠΓιυβ,

ψιί αιΐ ΙΚΙΝ νεηΐϊΙ»Ι>3ΐι(, ι-ιιιη ο» ιηίηίηιο οηρεΓεηΙ,

Ι|1ΐ:ι: αΐΐ ΓΓΙΙιΙίΐΟ ΪΙΙο :ΐ(· 8.ι|ιί(ΊΙΐί νίΓΟ ρΐ'ΧΟερΙΟΓβ

ΒΙΙΟ 3ΐ>$1πΐδ», :ι<· Γβεοικίϊΐα ρΐΌΓβιτεηΙιΐΓ, β]πδΐ»ο(Γι

ΐ[ΐι,ι·(|;ι:ιι Πιι\'ΐ85β ϋίΐιί, ι|ΐι;ι· αϊ) ΐΐΐυ ηιιη(|ΐιαιιι ιΙίιΠ-

εεΓ»ηΙ, |>ΙΜ·ΜΊ·ΓΙΙΙΙ υιπιι πιιιΐι,ι ίηΐΓΐ' ΗΙοδ, ςιιί ποδ

;ΐιΙί1).ιιιΐ, ορίηίοηαιη νβπιΊββ οββεΐ. Ουίρρε ηοηιιιιΐΐί

εο ρΓο^Γβδδί βιιηΐ, ιιΐ Οΐιπδΐιιιη εοι-ραβ ε εοκίο άεΐιι-

εοιηιτιϊ-

προαγόμενος. ΚαΊ τα πρώτα μεν ένηχούμενοι

τίνων των ύπ' αυτού μεμαθητευμένων, ήπιστούμεν,

εΐ 5ρα ό άνήρ τοιούτος τυγχάνων τοϋτο παρεισήγαγε

τω βίφ τδ (5ή"μα, Ιτι εν προσδοκία ελπίδος μακρο-

Ουμοϋντες, έως τάκριδες έπιγνώμεν. Έλέγομεν γαρ

τους παΐδας τους ύπ' αυτού, πρδς ημάς άφικομί-

νους, μη νοοΰντας τα βαθέως ύπδ του τοιούτου λο

γίου άνδρδς, κα\ συνετού, χα'ι διδασκάλου, άφ' εαυ-

τών ταϋτα πλάττειν, μη άπ' αυτού μεμαΟηκίτας.

Πολλά γαρ ην, α εν αϋτοϊς πρδς ημάς έρχομένοις

ήμφιβάλλετο. Τινές μεν γαρ αυτών έτόλμησαν λέ

γειν άνωθεν τδν Χριστδν τδ σώμα κατενηνοχέναι ·

επιμένουσα δε εν τη των ανθρώπων έννοια ή ξενο-

λογϊα έπ\ την δεινότητα προκοπήν είργά£ετο. "Αλλοι

Ηεεηΐΐα, Ιιοιιπιπιιιι δειιιεί αη'ιιιιϊβ ϊηοίϋεηδ, Β δε εξ αυτών καΐ τδ ψυχήν είληφέναι τδν

3(1 ςκινίοι-α 3ϋ(.τΙ)ίοι·3ςιιε 997 ρΓοεε$8ίΐ. ΑΙίί νεΓΟ

Οιπ&ΐυιη ;ππιιι;ι<ιι 3$8ΐιιη|

ε]ιΐ5(1βιιι ϋΐιπδΐϊ εοΐ'μιΐδ ι!ινίιιίΐ:ιΐί

ηοη (Ιιιΐιίΐιιηπιΐ βδδεΓεηε. ΟιιΊΙπίδ ορίιιίοιιιιιη ροι·-

ΟΓΪεηΐεηι ιικι^ιιοροπ; ρι;ι·ΐιΐΓΐι;\πιιι1 :

δνικχΐυιη ηεεεδβε Γιιϊΐ, Γ)ΐΐδ

Οιιίιι ειίαηι εοηίΐϊΐεηΐβήί φΐϊ-

ϋειιι ρπΐ'-,ίΐϊρΓι δΐιηΐ, ηυοππη εχειιψΐ3 :ιϋ β. Μ.

ρ:ΐ[ι:ιιιι ΑιΙι;ιιι:ι*ίπιιι Π1Ϊ883 χιιιιΐ : φΐϋιιι* ϊΐΐε πιιιι-

ηιοιιΐΗπ'ϋ ;ιιΙιΙικ·ΐιιχ εδί, ιιΐ 3(1νεΓδΐΐ8 ϋο^ηιηΐυηι ίΐΐο-

ηπιι 3δδει·ΐοι·θ8 ιιιιηικΌϋ Γιΐΐι:ι·;ι$ 3(1 νεηεΓ3ΐιίΙεηι

ερίδοορυιη Ερίοΐεΐιιιη 8··.π1>οινΐ, 3 φΐ» Γθ£3ΐιΐ8 ΙΊιΐ!-

Γ3ΐ, ιιΐ ΐειηρεδίαΙΊδ ΊΙΙίιΐδ 3ε ΐυιηυΐΐυδ :>ιιοΙοιί1)ΐΐ8

Γε8ροιΐ(1ει·εΐ. ΟιιαιιιιιΙιπ·ιιι ίη ε:ιι1ι:ιιι ερ'ΐ8ΐοΐ3 ιΐο Γκίο

ρει^ρίευε 3εειΐΓ3ΐε((υε 1>ε3ΐιΐδ ΐΐΐε ϋϊδδεΓυίΙ, εΐ ϋΐοδ '

ΙιονοΐΊΐιιι ιίομιιιίΐΐιιιιΐ ρΓθρ3^310Γε3 ρεΓΐαΓΐ)3ΐΟΓεδ(11Ιβ

ηρνήσαντο. Τινές δε καΧ όμοούσιον τδ σώμα του

Χριστού τι) θεότητι λέγειν ετέλμησαν, χαΐ τα άνω·

τερ:κά μέρη εις πολλήν ταραχήν κατέστησαν δι'

ου; ανάγκη γέγονε (92) σύνοδον συγκροτηθήναι, χαΐ

άναθεματίσαι τους τοιούτους. 'Αλλά κα\ υπομνή

ματα πέπρακται, ων αντίγραφα τω μακαρίτη παπί

'ΑΟανασίω απεστάλη· δι' ην αίτίαν των υπομνημά

των χα\ αϋτδς ό μακαρίτης ήναγχάσθη γρϊ'γβ'.

έτ:ιστολήν κατά των τα τοιαύτα λεγόντων, μετά

απειλητικών λόγων ϊπιπεμψάμενος τω αϊδεσιμωτάτω

επισκοπώ Έπικτή-ω, ότι κατηξίωσε περ\ τούτου

καν άπόκρισιν τοις ταράξοισι δούναι. Σαφώς δε π:ρΙ

της πίστεως γράψας ό αΰτδς μακαρίτης εν τ««τψ,

χαΐ τους αυτά φάσχοντας κα\ ταράττοντας άπεχή-

ρυξεν. ΤΗς επιστολής τδ άντϊγραφον ένταΰθβ πβρα-

θέσθαι διόλου άναγκαϊον ήγησάμην. Καΐ ϊστι

.Ίι. ϋϋ]ιΐ5 ερίδίοΐκ ίηΐε^Γυιιι εχεαιρίυιη Ιιίο ιβεηΐΜΓβ ηβεείδηΓΪυιιι εβδε ϋιιχΐ. Εδί Βΐιίεηι β]υί-

ιιιοϋί

Αΐΐιαιιαιϊη» βρ^ι^ορι^» Αΐΐχαηάηα Ερίοΐΐΐο €οήηΙΙιΐο·

Ι'ΙΙΙΙί

Αθανάσιος έπίσχοπος Ά.ίεξα^ρείας προς ΈαΙ·

έπίσxοπο^

III. Εΐ|ΐιί(]ειη ηι·|>ίΐι·:ιΙ):ΐΓ ΙιχΓεΙϊεοΓυιη, ςυο!ι|υοΐ

ιιιΐφΐ:ιιιι ΙΊΐί'ΐ'ΐιηΙ, οιηηίυιη ν:ιιι:ιιη 3θ8υΓ(ΐ3ΐηΐ(ϋε Ιο-

()ΐι;κ·ίΐ:ιΐ(Ίΐι :ιΗ Νίεχη3 Λνικκίο ρεηΐΐυδ εβ8ε εοπι-

|ΐι·ι!><«ιιιι. Οιιχ εηίητ ϋΐϊε 3 1';ιΐι·ΐΙ.ιιΐί> εχ $3εΓ3πιιη

3ΐιεΐοπΐη(ε Ι.ίιΐΐ'ΐ·;ιπιιιι ρΓορηδίια ίίιΐοϊ Ιοπηιιΐίΐ εδί,

οιιιιι ;κΙ οπιηβ ςεηιΐδ ίιιιρϊεΐ3ΐίδ ενεπίεικίυηι, ΐπιιι 3(1

πΊί^ϊ(ΐ8:ιιιι ίη ΟΐΓΪβΙΟ Ιϊιΐΐ'ΐη :ιΙΓιΐ'ΐη:ιηιΙ;ιιιι δΐιΠΙεεΓε

ΥΪ..|<Ί\ΙΓ. ΟαηιηοΙ)Γειη οιηι ρεΓ (>αΙΗ:ιιη, ΙΙί8ρ:ιηί;ιιιι,

Ποηιχφΐε :»1οο ίΓεφίεηΐίβ ηοε ΐεπιροΓε εοηοίΐίβ εβ- ·

ΙεΙ>Γ3ΐ3 Μ»Ι, φΐοίηυοΐ ίη ίΐΐίδ εοη§Γε§3(ί $υηΐ, οε-

ευΐΐοδ ΛΓ'ΙΪ Γιιιιΐοπ1», Αιιχριιΐίιιιιι (1ίι·ο Μοιίϊοίηιικιι-

,ίΐ'ΐιι, εΐ (ΐΓκ.ιΐίιιιιι, 3ε Υαΐεηίειη, €;ιϊιιιιι ηιιοηιιβ

Ρηηηοηίυηι, νείυΐ ιιηίιΐδ :ιΓ11;ιΐιι »ρίπΐιιχ, οοιιιιηιιηϊ

ι ΓοικΙοΐΛΐϋίπιηΐ, εΐ εηε)'ε1ίθ3δ 1ίΙΙιτ;ΐΗ δ(τΐ-

: (|ΐιΠιιι«, φίοιΐ ίδΐί κνηοιίοπιιη Γ;ι1«;ι ιιοιιιίικί

],(ΐ·!;ΐΓΐ·ιιι, ιιΐΐ,ιιη Ίη ΕεεΙεδΪ3 ε:<ΐΙιιιΓκ>η κνηηιΐιιιη ρρχ-

Ιίτ Νίι·:ι·ιι:ιιιι ιιιιηιίιι:ιη νεΙυεΓυηΙ : ηιιχ ουιη άε εχ-

(6ΓΪ$ Ο11ΙΙΐί1)1Ι8, ΙίΠΙΙ ΐΐι,' ΑπίΙΙΙίΙ ρΟΐίδδϊΠΐυΠΙ ΙΐΙΙ.'ΓΙ'δϊ

(9ί) Αι' ους άνάγχτ\ γέγονε. Ουρίεχ Ηΐίδ ΐεηιρο-

ΓΪΐηι« !ι:ι!ιϊΐ:ι 8γηοιΙυδ (·5ΐ, ίη 1(113 εΓΓΟΓ ΑροΙΙΐηβπί

ι1;ιιιιιι:ιΙιι^ εβί: ρπιι13 ΑΚ·χ;\ιιι1ι ί;(' :ι!ι ΑΐΙ)αη38ΪΟ, εΐ

ν,ιΐΜ'Ιιίο ΥβΓοεΙΙεηβΊ , ρο»ΐΐ{ΐιιιιη Ιυΐίηηο ίπιρεπαπίε,

• ιι1> ΑΙβχληάΓίηϊι οεείδο , 8ε«1ϊ βυχ ι-οϋΐίΐιι-

Γ*. Εγώ μεν ένόμιζον πάσαν ματαιολογίαν πάν

των, δσοι δηποτοϋν είσιν αιρετικοί, πεπαΰσΟαι έχ τη;

γενομένης εν Νίκαια συνόδου. Ή γαρ εν αυτί) παρά

των Πατέρων κατά τάς αγίας Γραφάς όμολογηθεΐβ»

πίστις αυτάρκης έστ\ πρδς άνατροπήν μεν παοης

ασεβείας, σϋστασιν δε της εν Χριστώ ευσεβούς πί

στεως. Δια τοϋτο γοΰν καΐ νυν διαφόρων γενομένων

συνόδων, ϊν τε τ?) Γαλλία καΐ Σπανία, κα\ τί) μεγάλη

1 "Ρώμη, πάντες οί συνελθόντες τους μεν έπιχρ-ίπτο-

μίνους, κα\ φρονοΰντας τα Αρείου, Αύξέντιον δη

λέγω τδν εν Μεδιολάνω, καΐ Ούρσάκιον, χ*\ Ούά-

λεντα, Γάϊον άπδ της Παννονΐας, παμψηφ\, ως άπ6

ένδς πνεύματος κινούμενοι, άνεθεμάτισαν ίγρϊψί»

δε^πανταχοϋ, δια τδ τους τοιούτους Ιπινοεϊν έβυτοίς

ονόματα συνόδων, μηδεμίαν εν τη καθολικί) Έχχλη-

σ£α σύνοδον όνομάζεσθαι, εί μη μόνον την εν Νιχαί^ι

γενομένην, τρόπαιον μεν ουσαν πάσης αϊρέσεως, ίξ-

αιρέτως δετής 'Αρειανής, δι' ί)ν μάλιατα κα\ ή ϊίν-

Ιιΐδ Ρβΐ Αΐΐιβηβδίυδ , ηηηο Γ.ΙιΗδίϊ 562 ; «ΙιβΜ Βο·

ιιι:ι· δυϋ Β3πΐ3δθ , ;ιιιιιΐ) Οιπδΐί 573. νίιΐβ ΑΙΙΚ<,!Ι*

£££/έ«. 08 1)00 ρΟδίΒΙΊΟΓΪ ('ΟΙΙΓϋίιΙ , εΐψΐδ ΠΤΗΙΙ

ευηι Ιι*ο δθΐ·ί1>εΓεΐ Ερίρΐιηηίιΐδ ιηειηοπ» βΓ8ΐ,

(Ιειη ίηΐεΐΐί^οικίυπα εχίδΐίιηυ.
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οδός τόΐϊ συνήχθη. Πώς τοίνυν Ιτι μετά τοσαύτα

άμφισβητεΐν τίνες ή ζητείν έπιχειρούσιν ; ΕΙ μένουν

έχ. των Άρειανών είσιν, ουδέν Οαυμαστδν, ει τα καθ'

εαυτών γραφέντα διαβάλλουσιν ώσπερ καΧ "Ελληνες

άχούουσι· Τα κΙδωΛα των εθνών άργι'φιον, κιύ χρν-

σίον, ίργον χειρών ανθρώπων, μωρίαν ηγούνται

την περΧ του αγίου Πνεύματος διδασχαλίαν. Εί δε των

δοχούντων ορθώς πιστεύειν, καΧ αγαπάν τα δηλω

θέντα παρά των Πατέρων είσΧν οΐ δια του ζητιϊν άνα-

οτοευά^ε ιν εθελοντές, ουδέν ϊτερον ποιοϋσιν, ή κατά τδ

γεγραμμένον Τδν μεν πλησίον ποτίζουσιν άνατροπήν

θολεράν, λογομαχούσι δε εν οΰδεν'ι χρησίμω ή" έπΧ

των ακεραίων.

, Ιι ίιιιΐφΐιανϊΐ, ευ)ΐΐδ ιυιίιιχ §Γ3ΐΊ3 ροιΐβΜΐιιυιη ο·,ι ι·οΙ-

Ιι·ι.·ΐ;ι. Ροδί 63 νΐ'Γΐι Ιοί Οηΐηφιε, φΐίίΐ εδ( φίοιΐ ηοιι-

ιιιιΐϋ εοηίΓονβΓϋίβιη ΓαεεΓε 3ε φΐχδΐίοηοβ 3£Ϊΐ3Γβ

Εοηαιιΐιιι·? Οιιϊ δι εχ Λπιιιι,ι ί'.ιΗιοιιι· δυιιΐ, 998

ηίηίΐ Μΐϊπιιη εδί ίΐΐοβ ηυχ εοηΐΓ3 «6 δΐιηΐ 8εΓΪρΐ:ι.

ει-ίιηϊιιηπ. Οιιοιικιιΐιιιιιιΐιιιιι βΐ βεηΐίΐβδ Γ.υηι ε ΡδβΙ-

ιιιϊχ ίκΐιιιΐ ηιιιΐίιιιιΐ : ϋϊηιηΙίΚΎα <ιαιΐΐηιη <ιηβ»1ηιιι, βΐ

ίΐηηηη, ορνι ηιιιηιηιηι /ιοηιιιικιιι', ΠΙηιιι δρίπΐυδ

ΜΙΙΓίί (1()|·||·ίΐΙ3Ι11 ΙΙΗ'ΠΙΙΙΙ 6886 .Ίΐΐΐΐΐίΐϊίΐΐΐι 3ΓΐΐϊΐΓ3Ι1-

ΐιπ·. δίιι εχ βορυιιι ΙΠΠΙΚΉ» βυηΐ, ςυϊ 83ΐΐ3 3ε δίιι-

ΓΙ·Γ;Ι Γιϋε |ΙΙ·;ΙΊ|ΪΙΪ νίιΙεηιιΐΓ, 61 ίη ϋδ, φΐ:ι· α Ρ;ιΐΓΪΙιΐκ>

(1ειτ6ΐ3 δυιιΐ, ;κ ι|ΐπ('8<.·ι·ι·(·, :κ: ηϊΐιίίοιηϊηυδ δυίβΊΙΙίδ

ηιι;ΐ!8ΐίυηΊΙ)ΐΐ8 ενειΊϋΓβ οιηιιί;ι εοηβηΐυτ, ιιίΐιίΐ ίΐϋιιιΐ

ιΊΙίΐ'ίιιιιΐ, ηίδί φ^οιΐ δίτίρΐιιιιι εβί : ΡΓΟΧΪΙΜΟ (|ΐιϊιΚ;ηι ΐιιι·Ιιίϋ;ιΐιι ενεΓδίοηειη ρΓορίηβηΙ ' ; εΐ οΐίθ83δ νπ·-

Ιιοπιηι εοηίοηΐίοηεβ ιηονβηΐ *, ςυβΒ 3(1 :ι1ϊιι·1 ηίΐιίΐ, (]ΐι;ιιιι :ιά ηιιΙίοΐΊΐιιι ρεΓηίείειη ϋΐφίο εχίΐίυηι ριτίί-

ηβηΐ.

Δ'. Ταύτα δε ούτως γράφω, έντυχών τοις παρά της Β IV- ΙΙ«ο ΊιΙεΪΓεο δίτΐΐκι, ηυοιΐ εοηιιιΐ6ηΐ.ιπ3 ςυι-

σής θεοβεβείας προσαχθείσιν ' ύπομνήμασιν & μηδέ

γραφήναι ώφελον, ίνα μηδέ μνήμη τις τούτων τοις μετά

ταύτα γένητα·.. Τίς γαρ ήκουσε τοιαύτα ποτέ; τίςβέ

6 διδάξας, ή μαθών ; Εκ μεν γαρ Σιών εξελεύσεται

λόγος Κυρίου, κα\ νόμος θεοΰ εξ Ιερουσαλήμ. Ταύ

τα δε πόθεν εξήλθε ; Ποίος &δης έξηρεύξατο, όμοούσιον

είπείν έχ Μαρίας σώμα τη του Λβγου θεότητι; ή ότι

ό Λόγος εις σάρκα, χα\ οστά, χα'ι τρίχας, καΧ όλον

σώμα μεταβέβληται, χαΧ ήλλάγη της ίδιας φύσεως ;

Τίς όλως ηχούσε παρά Χριστιανών, ότι θέσει, χαΧ ου

φύσει σώμα πεφόρηκεν 6 Υίός; "Η τίς τοσούτον ήσέ-

βησϊν,ώστε ειπείν άμα καΧ φρονεϊν, ότι Οεότης αυ

τού ή ομοούσιος τφ ΠατρΧ αυτή περιετμήθη, χαΧ ατε

λής Ιχ τελείου γέγονε; καΧ τδ εν τφ ξύλω χαθηλού-

μ«νον οϋχ ην τδ σώμα, αλλά αυτή ή δημιουργδς ου- Ο Γβείβιη 6 ρβι·Γβεΐ3 η·ι1ιΐϊΐ.ιιη Γυίβδβ δβηΓίΓβΙ «ε ιΐίοβ-

(Ι:ιηι Ιβ^ί 3 ρίβΐ3ΐβ Ιιι:ι ΐιυΐιίδ Οΐ)ΐ3ΐ3. (}ιι;ι: ιιΐίιι:ιιιι

Μ·ι·ί|)ΐ;ι ιιιιιιΐ|ΐΐ3ΐη Γυίδδεηΐ, ηβ νεί ΐεηυίδδίπηβ 3(1

ροβίειΌβ ίΙ1οι·υιιι ηιεαιοΓίβ ρεΓνβιΓίΓεί! Ουίβ εηίιη

1ι;ΐ'ΐ; (ΐικ|ΐΐ;ιιιι αιιϋϋι? ςοίδ ϋοειιίΐ (1ί(1ίείΙνβ? Ν3ΐιι β

δίοη ί·^π·ιϋΙιΐΓ νοιΊιιιιυ ΟοιηΊηί, 61 Ιβχ ϋοί εχ Ηίο-

πΐ8:ι1(·ηι '. Αϊ 1ι;ι·ο ιιηιΐε ρι-ιιιΐίϋπιιιΐ ? Οιιϊηβηι ίιιΓεΗ

ϋΐυιΐ «ΓυεΙβΓίΗΐΙ, εοηδυ1>8ΐ3ηΙίαΐ6 (ΙίνίιιϊΙ;αί ΥβΓϋϊ

εορρυβ ΊΙΙιιιΙ εδββ, ηυοϋ 3 Μβπβ ςειιίΐυπι βδΐ?3υΙ

Υ ι·ι ΙΗΠΙΙ ίρκιιπι ίη Οίίπιι-ιιι, 0883, εβρϋΐοδ, 3ε ιοίιιιη

(Ιεηίφιε εοι·ρυδ 6886 εοηνεΓδυηι, εΐ 3 δυηρίε η:ι-

ΙιΐΓ3 ιιιυΐαίιιι» ? (2ιιΪ8 οηιιιίιιο «1ι; ΟΐΓΪδίίβηίκ ηικίϋι

Γίΐίυηι Οεί βρεείβ 3ε Ιίεΐίοηε κοΙ:ι εορρυβ, ηοη ηα-

Ιιιηι £βδδίδδε? Οιιίβ 1;ιιιι ίιηρίυδ Γιιίΐ, ιιΐ ΐρββηιηιβΐ

> εδδβ, ;ιΐφΐο ίηιρει·-

πΊ? Ιίπιι ίΐίικί ίρδυπι, φίοιΐ ίη Ιίςηο ϋΐιΠίνιηη εβί,

ηοη οοι-ριΐδ βχδΐίιϊδδβ, 86(1 δυοδίβηΐίαιη ίρδ3ΐη ηη-

ΐυπε Ιοίίυδ ορίβεεπι? ΟΙΙΙΒ ειιπι ϊί>ΐιΐι1 ηιιιϋαΐ, ηοη β

Μ.·π·ί:ι, 86(1 εχ ρΓορηβ 8υοδ(3ηΙΪ3 Ι)οί ΥϋΐΊιιιηι οΐι-

Ηοχίιιιη ρβδδίοηί δίοί εοΓρυδ εΟϊηχϊδβε, ΟΐΓίδΙίβηιιπι

φΐϊ Ιιχεάίχβπΐ ;ιι·Ιιίΐη·ΐιΐΓ? ΟυΪ8 6ΧδεεΓ3η(1;ε ίΐΐίιΐϋ

ΜΐιρίεΙ:ι(ί8 βιιείΟΓ 681, ιιΐ (φιχιικχΗ ςυχο'βηι αηίηιο

ευιιείρεΓβ, ηιιΐ είοςιιί ηιίιιίιηε Γοηηί(1;ιη·1. ειιιη ςυί Οο-

ιηίηϊι (πιι ε Μ»πα οοπρυδ β«δβ ιικίιιιιι Η856Γ31, ηοι»

ΤΓίηίΐΐΙβιιι, δΐ-ιΐ (|(ΐ3ΐεΓηίΙαΐεηι (1ίνίιιϊΐ;ιΐί Ιι·ί1ιιιεΓ6?

Αιίεο πι φι! ίι.ι δβιιΐίυηΐ, εβΓηεηι ίΐΐβιη, ςιοηι 8:ι1-

νβΙοΓ β Μ;ιπα ΥΐΓ^πιε δΐΐδεερίΐ, εχ ίρ«3 βιιοδίβηΐία

Τπηίΐ3ΐϊδ 6886 Ι'ιιΐοίΐιιΐιιι1. ^^Π1 νβΓΟ ιηκίι'ΐι.ιιιι ρβηβηι

ν έτόλμησανοί λεγόμενοι Χρι- .. Ηυίε 3ε £υι·ιιι:ιιι:ιιΐ) ίπιρϊείβίβπ) ενοπιβΓβ ;ιΙϋ φΐί(1:ιιη

.ς προελθών Κύριος, Υίδς μεν ίη ίΐηίιικιιιι ίικίιιχοπιιιΐ, ιιΐϊ εοΓρυβ ίρδίιηι ηοη άίνί-

ιΓιΙβΙβ ΥβΓίιΐ Γβοβηΐίιΐδ, δβ(1 οοχΙεΓηυιη ΒΟ ρερρείυο

ΙΊΙΙΙΙ ίΐΐο εο^υηείυηι εχδΐίΐίδδβ 999'Ι<·Πιιι.·)ηΙ, φΐηη-

ϋοςυίόβηι 3η ίρ«3 δ3ρίεη(ΐ3 εοιίδΐίΐιιΐυια εδΙ? Ρο-

ΐυίΐηβ ΟιΠ8ΐΪ3ηίδ ηΐι Ιιοηιίηίουβ ίη ιΐπΐιηιιη νοεβπ,

ιιίπιιηηηιιι Οοηιίηυβ ηοδΙβΓ (Ιο ΜΙΙΓΚΙ Υίι-^ίιιη ηηΐιιβ

8ΐιΙΐΝΐ;ιηΐί3 η3ΐυΓ3ςυε Οεί ΓίΠυδ εχβΐίΐεπί, βεειιη-

(Ιιιιη Γηπκ'ΐη νο·ο β Οβνϊιΐίδ δΐίτρε, 3ε δ3εηθϊ3ηε(βΒ

ΥίΓ{;ΐΐ)ί8 εβΓηε 8υδεερκΐδ? Οιιίηιιιυ ρορρο 1:ιηΐ3 ΐβ-

π)6πΐ3(β (Ί 3ΐκ1αεί3 Γιιοπιηΐ, ιιΐ ΟΐΓίδΐιιιη ΙΙΙιιηι 38-

δβΓβΓβηΐ, (ΐυί ίη οϋΓηε ρ:ΐδ5ϋ8, εΐ ίη οπιεειη ηοΚιβ

σ(α της φύσεως; τίς δε άχούων, ότι ουκ εκ Μαρίας,

άλλ' έχ της αυτού ουσίας μετεποίησεν έαυτώ σώμα

παθητδν ό Λόγος, εΓποι αν Χριστιανον τον λέγοντα

ταύτα; Τίς Κ την άθίμιτον ταύτην έπε^ησεν άσέ-

βειαν, ώστε καν εις ένθύμησιν έλθείν, χα'ι ειπείν, ότι

ό λέγων έχ Μαρίας είναι το Κυριαχον σώμα,ούχέτι

Τριάδα, αλλά τετράδα εν τη θεότητι φρονεί; ως δίά

τούτο τους οδτω διακειμένους της ουσίας της Τριάδος

λέγειν την σάρκα, ην ένεδύσατο εκ Μαρίας 6 Σωτήρ.

Πόθεν 6έ πάλιν ήρεύξαντό τίνες Γσην άσέδειαν τοις

•προειρημένοις, ώτυε ειπείν μη νεώτερον εΐναι τ6

σώμα της του Λόγου θεότητος, αλλά συναίδιον αΰτφ

δ-.απαντος γεγενήσθαι, επειδή εκ της σοφίας συνέστη;

Πώς δε χαΐ άμφ'.βάλλειν

στιανοί, (ΐ ό εκ Μαρία

τϊ, ούίία και τη φύσει του θεού εστί, τδ δϊ κατά

σάρχχέχ σπέρματος Δαβίδ εστί, σαρκός δε της αγίας

Μαρίας; Τίνες &ρα ούτω τολμηροί γεγόνασιν, ώιτε

εϊπίΐν τον Χριστών τον σαρκ\ παθόντα, καΐ έσταυρω-

μένον, μη είναι Κύριον, χαΐ Σωτήρα, χα\ θεδν, χα\

Υίον του Πατρός; "Η πω; Χριστιανοί Οέλουσιν όνομά-

ίειΟαι οϊ λέγοντες εις άνθρωπον άγιον, ως επί Ενα

των προφητών, έληλυθέναι τδν Λόγον, χα\ μη αυτόν

άνθρωπον γεγονέναι, λαβόντα έχ Μαρίας το σώμα,

Αλλ' ϊτερον ϊΐναι τδν Χριστίν, χαϊ 4λλον τδν του θεού

1 γρ. πραχθείσιν. · Ρβ3ΐ. οχιιι. 4 ; «χχιν, 15. · Η»1)8€. ιι, Ιδ. » Ι Τίηι. τι, 4. " Ι«η. κ, 3.
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«51, ηοη β·&ο Οοιηϊηιιιη, 30 δΛνβΙΟΓειη, εΐ Οβυιη, Α Ί'^'Λ τδν πρδ Μαρίας χαΐ πρδ αιώνων ϊΐδ\ δντατοΰ

Ι'ϊΐπίίΐυο Γίϋυηι ? (ίιιοηβηι ρηείο ϋΐιπδΐίβηοδ βρρεί- Πατρός ; "Η πώς Χριστιανοί είναι οι λέγοντες άλλον

Ϊ3ΓΪ βε νοίιπιΐ, φΐί ΐη 83ηεΐαηι ΙιοηΓιιιεηι, ρερίηϋο τδν θεδν είναι, κα\ άλλον είναι τδν του θεού Λίγον;

ιιΐ ΐη βΐίηιιειη (1ε ρπ>ρ1ιεΐ3Πΐιη ηιιιηεΓΟ, (1β1ίψ8ΐπη 8888 ΥΙ·Ι·|ΜΙΜΙ, ηοη ίρκιιιιιιιιεί ηοιηϊηεηι Γ.Κ-ΙΠΠΙ εδδβ

ρΓοΠίβιιίαΓ, ευιη εχ Μ:ιπ;ι οορρυδ ίηάΊιίδβεΙ, κιΜ ;ιΙι<:πιιιι ε88β ΟΐΓίδΙυπι, ηΐΐιτιιηι Οεί ΓιΓιιιιιι, ΐ|ΐιΐ

αηΐε Μ3Π3ηι, 61 3ηΐβ δίεευΐ» οιηηϊα Ι-ΊΙίιιβ εχ Ραίπε ρΓθάίεπΙ? Λη νιτο (;ΐιπίΐί;ιιπ ε** ο ροβϊυηΐ, ςιιΐ

ηΓιιιιιι 8888 Ιΐι'ΐιιιι, :ιΙίικ1 εΐ :ι!ι ϊΐΐο (ΙίνεΓδυιη Οεϊ ΥεΓουηι ρΓΧ(1ίθ3ηΙ?

V. ΙΙ;εο ϊη ΠΠδ οοηιηιεηΐίπίδ (-οηΐίιιο&αηΙιΐΓ ρΓΟ- Ε'. Ταύτα ην εν τοις ύπομνήμασιν διαφόρως * μίν

ιιιιιιΙΪ;ιΙ;ι (ΗνοΓδε, 8ιίύ ςυοπιπι απ» (·,ΐ(Ιι!ηΐ(|ΐιο πιεηδ είρημένα, μίαν δε την διάνβιαν καΐ την αυτήν Ενόντα

πρδς άσέΒειαν βλέπουσαν. Δια ταύτα διεκρίνοντο, χι\

διεμάχοντο πρδς αλλήλους οί αύχούντες επί ττ; ομο

λογία των Πατέρων των εν Νίκαια γενομένη. Εγώ

δε την σήν έΟαύμασα θεοσέβειαν άνατχομένην, Χ5\

ότι μη τούτους μεν έπαυσε ταύτα λέγοντα;, την >

01111 Ίηιρίβίαίο εοη]υηο!α. ΡρορίβΓβα

Ιιΐιιιΐ α £0 ίηνίεβη), :χ· ριι§ηα1)αιιΙ ϋ ηιιί 8β Γιιΐβί ρτο-

Γ688ίθΠβ 3 Γ:ιΙπ1ιιΐΗ ιιι Μι·;ι:ιι;ι κνιιοιίιι ρπχΐίΐ;) ^Ιθ-

ΙΊΙΙΙΙΜΙΓ. £^0 ΥβΓΟ ρ'ΐι'ΐίΐΐοΐιι ΙΐΙΙΟΜ Ι11ί»!}Ι1<)ριΊ·(; (Κ'ΙΙΙΪ-

Γ31Ι18 Μ1ΠΙ, (|ΜΟ(1 Ϊ8108 ΙΐιΜΙΐΊιιι'ϋ Ιθ1βΓ3Γ6 ριιΙΐΚ'Π'Ι,

Ιοίίβ ]:κ·Ι:ιΐ:1:Ιιΐ!Λ βίίβηΐίυιιι ίιηριΐΒαοΐΊΐ, 80 β ευσεβή πίστιν παρέδηχεν αϋτοϊς, ίνα ή άκούσαντες

ήρεμήσωσιν, ή άντιλέγοντες ως αίρετιχοί όνομασθώ-

σι. Τα γαρ προειρημένα οΰτε λεχτά οΟτε ακουστά

παρά Χριστιανοϊς, άλλα αλλότρια κατά πάντα τρόπον

της αποστολικής διδασκαλίας εστί. Δια τούτο γοϋν

χάγώ τα παρ' εκείνων, ως είρηται, γυμνώς πεποίηχ»

έγγραφήναι τϊ) έπιβτολίϊ, ίνα χα\ μόνον 6 άχοΰω·/

Οεωρή την εν αύτοϊς αίσχύνην και άσέβειαν. Κα\ ίί

χαΐ Εδει δια πλειόνων χατηγορεΐν, χα\ διελέγχειντήν

των ταϋτα διανοηθέντων αίσχύνην, αλλά [κα>.] καλ6ν

Εως τούτων είναι την έπιστολήν, χα\ μηδέν πλέον

γράφειν. Τα γαρ οϋτως φανερώς δεικνύμενα φαΰϊβ

γυμνάζειν επιπλέον, χαΐ περιεργάζεσΟαι ου δ;ϊ, ίνα

μη τοις φιλονεικούσιν ως αμφίβολα νομισΟτ}. Τούτβ

., _Γ ....η ...... -0 μόνον άποκρίνασΟαι πρδς τα τοιαύτα κα\ ειπείν άρ-

νείιειηεηΐίιιβ, 30 ουποβίυδ ρεΓδεπιΙβί'ϊ ηοη ορορίεΐ, κϊΐ, 5τι ούχ Ιστι ταύτα της χαβολικης Εκκλησία;,

ουδέ ταύτα οί Πατέρες έφρίνησαν. "Ινα δΙ μη έχτή;

τέλεον σιωπής πρόφασιν άναίσχυντον έα·-τοϊ; οί των

κακών έφευρεταΐ πορίσωνται, χαλδν έχ των θείων

Γραφών ολίγων μνημονεύσαι. Τάχα γαρ χάν οδτιας

αίδίσθέντες παϋσονται άπδ των ;5υπαρών τούτων

έπινοιών.

νίϋβηΐυΓ,

ΙΙΙ,ΗΙΙ ΒΝίοΟΓαηιηιιο Γιιΐοί Γοςυίαιη οΐ.ΐιιΐιτίΐ; ςιια ςυί-

ιίβηι »υι]ίΐ3 νοί «ΰ(]ϋί6δθϋΓοηΐ , νεί, 8Ϊ οοηΐΓ3(1ίοεΓβ

ιιιιιΐΐι'ΐιΐ, 1ϋΐ:ι·(·ιΊ<:Ί ηοιιιίηβΓεηΐυΓ. Ναηι ψιχ 3ηΐε

εοηιηιβηιοραΐη 8υηΙ, ΙΚΊ]ΙΙΓ. ρηιίιτπ, η(!(|αβ ;ιικ1ίι·Ί

ηριι,Ι εΐιπβΙϊ&ηθ8 ρο$8υιιΙ, 8βι1 αϊ) ηροβίοΐίεβ ιΓικι:ί-

ρΐίιι» ικ'ΐιίΐιΐϋ :ιΙι1ιιιπνηΐ. ^υυ^^Γ^^ εοΓϋΐηϋεηι εςο

«Ιοςηιαΐ», πψιχΜίοιΙΐ αηΐε ρΓορο&ίΐ3 κιιιιΐ, ηυιΐε

Ιΐΐΐίί' θρΪ8ΐθΐ9β 3ΐ(ϋΧ6Ι1(ΐ3 (ΊΠ'ίΐνί, Ιΐΐ (|Ι|Ί ΙΐίΙ'Ο 8θ1ΐ1ΙΙ)

βιιϋίεπί, ΊΙΙιιπιιιι ΊηΓ;ιηιί:ιιιι ίηιρίεΙ»ΐειη([υβ εοιιίειη-

ρΐείικ. ΛΓ ι»ιη6ΐ8ΐ εοτυηι, 3 ψιί1>υ8 ΐί\ι·ομΊι«ΐ;ι ϊ$ι»

Βΐιιιΐ, ΙιΐΓρί(ιΐ(1ο ρΐιιπϋυδ :ιι·.ι.·ιΐϋ:ιιΐιΙ:ι, 30 ι·θιΙ:ΐΓ(?ιιι·ιιιΙ:«

νίι!(';ιΙιιι·, ηίΐιίίοιηίηυβ ΙΚΓΙ: 3ΐ1 ερϊβίοΐχ ιικιιΐιπιι 831Ϊ8

Οβ$ε, ιΐι-ιιιιι; υΙ)ϋΓϊιΐ8 χιτΊΙιοικΙιιι» εχί:>Γιηΐ3νί. Ναπι

ΐιιιη ;ιρι·ι·[;ι ιιΐΜ[ΐπΐ°ι:ι ίηΐ])1ί(·:ιΐ:« 8ΐιηΙ

ιι ι; 3 οοηίειιΐΐοβϊί Ιιοιιιίιιϊΐιιι^ ρηι (Ιυΐιϋί εΐ αιιιίιι§ιΠ5

Ιΐ3ΐ)εαηΙαΓ, Οιι;ιη.· ίιΐ ιπιιιιη ;κΙνοι·»ιικ ε]υ8ΐηο(Ιί εχ-

30 ΐ'εΒροικΙεηε δΐιίΓιοίι : ηοη εδβε Ιι:κι· 1000

ί-ιιΐΐιοΐίίτΐ' ιΙη^ιιι:ιΐ:ι, ηε^ιιε Ιιυηε Ι';ιΐπιιιι

ηοδίΓοπηη βειίδυιη εχδΐίιίδδβ. ΥΙΊΊΙΙΙΙ ηε, 8Ϊ οιηηϊηο

ι1ίκϋίιιιιιΙίΐν>>ι·(ΐ, ρϋΓηϊειθ8θΓΐιιη ύο^ιηηΐυηι ίιινοιιΐοι·(·κ

ϊ$1ϊ ίιηρυϋειιΐίχ 8ΐι;ι; Ιιοηεδίυηι 3ΐί(|υειη οοίοπεπι Ιιβοεηηΐ, ρ;ιηι·;ι ε κ;ιι·π«

βχ ιιιιιΐιιιβ ρυϋοΓε ΓοΓ8Ϊΐ3η :ιΠ>ιΊί ηΐι 8θΓ(1ΐι1ί85ΪηΓΐ8 ΊΙΙίβ ίηνεηΐίδ ιιΠ(|ΐι;ιιΐι!ιι

VI. Ι.]ΙΙΙ|(.ΊΚΙΙΙΙ ί^ΊΐϋΓ υβυπραΓβ ϊ^ίικί νοΙΓικ "ιιι ;ιιιί -

111Η1Ι1 ίηπίΐιΐ, ι·οι·ριΐϋ (ΙίνίΐίίΐΑΐΊ Υι·ιΊή ε$δε εοηκιιΐ)·

£ΐ3ηΐί3ΐε? ΙΙίηο εηίπι ροΓίϋδίηιιιηι βχοηΙΪΓΪ ]ιιν;ιΐ,

ιιΐ, 80 (ΌΐινιιΙίΟ 30 Ι:ιΙ)ΐ·Γ;ιι·1:ιΙο, 0«ΙεΓ3 ρ8ΓΪη(Ιε ΐπι-

)κ!<:ί11;» ιηοηδΙτεηΙιΐΓ. Ν:ηιι ε δβεπδ (|ΐιίιΙι·ιιι

«]ιι$ηιοάί ιιΊΙΓιΙ εΐϊε'ι ροΐββί,ςακϋιιηιηηο ίη

<7'. Πόθεν ήμϊν έπήλθεν εί-εϊν, δ» οίτοι, τδ όμοού-

σιον είναι τδ σώμα της του Λόγου Οεότητος; ΆιΛ

γαρ τούτου χαλδν Λρξασθαι, ίνα, τούτου δειχνυμένον

σαθρού, χαΐ πάντα τα &λλα τοιαύτα δειχθτ). Άπδ μίν

οδν των Γραφών ουκ Εστίν εύρεΐν. θεδν γαρ ίν άν-

Γ ,η Γ θρωπίνω σώματι γεγονέναι λέγουσιν. 'Α-λλα γαρ χΛ

Οειιιη οχβΐίΐΐδδβ ρΓχϋΐεαηΙ. Αϊ νεπο ΡβίΓΟδ ΗΙί, ςυΐ οί Πατέρες οί εν Νικαία συνελθόντες ούτδ σώμα, άλλ'

αΰτδν τδν Υίδν είρήκασιν όμοούσιον του Πατρός· χΛ

τούτον μεν έχ της ουσίας του Πατρδς, τδ δ£ σώμα ίχ

Μαρίας ώμολόγηται είναι πάλιν κατά τάς Γραφϊ;·

"Η τοίνυν άρνήσασΟε την εν Νίκαια σύνοδον, καΐ ώ;

αίρετικοί «αρεισφέρετε ταύτα· ή ει βούλεσΟε τέχ«

των Πατέρων είναι, μη φρονείτε παρ' εκείνα, 5κρ

έγραψαν αυτοί. Κα\ γαρ εχ τούτου τδ ίτοπον βειορεϊν

ημάς Ιξεστιν. Ει ομοούσιος ό Λόγος τψ σώματι έχ γη;

Εχοντι την φύσιν, ομοούσιο; δ^ ό Λόγος τω Πατρί, χα'*

την των Πατέρων όμολογίαν ομοούσιος ϊστβι καν»·!·

τδς 6 Πατήρ τω σώματι τω έχ γης γενυμένω. ΚαΙ '(

ϊτι μέμφεσΟε τοις 'Αρειανοΐς λέγουσι τδν ϊΐδν «ί-

ΝΪ033»; εοηνειιοΓβηΙ, ηοη οοΐ'ριΐδ, κι·ιΐ Γίΐΐιιιη ϊρδυιη

1';ιΙι·'ι (ΌΜΜΐΙΐΝΐ;ιιιπ;ιΙΐΜΐι ε&5ϋ ιΐίχεπιηΐ, ευπιςυε (Ιέ

Ρ31ΓΪ8 ρηκΙϋΝδΐ! 8υΙ)8ΐ3ηΙΐ3, εοΓρυβ ΥΕΓΟ ε Μ»ι·ί3

(ΐΐδοερίυιη εχ 8ί>εΓ3Γυηι Κιΐΐΐ'πιπιιιι :ιιιι:ΐοΐ'ίι»ΐο ιΐε-

οοΐιιηι ε8ΐ. Ουατε τεί Ν'κ·;ιηι;ιιιι κνιιοιίιιιιι ε]υΓ3ΐοΐε,

30 1:1ΙΙφΐ:ιιιι ΙιΧΓβΐίοί ιΙ(ΐ^ιιι;ιΙ;ι Ϊ8ΐ3 ]3Γ,(31ε; ίΐιιΐ 81

Ρ.αππιι ε88ε Γιΐίί νυ!ιί$, ηίΐιίΐ ρρχίεΓ ίΐΐβ, ψκι: κπ-ί-

ΡΜ·ΠΙΙΙ(, ϊρ8ΐ 8εηΐΐεη(1υηι ρυΐ3ΐοΐε. Ειεηΐπη ςυβηι

ίΐΐυιΐ .'ΐΙΐΜΐιιΙιιηι βΐΐ, νεί Ιιίηε εχΪ8ΐίπ)3Γε ροΐε8ΐΪ8.

δι 6Ι1ΪΙ1Ι ΥϋΓϋυπι εορροΓί, ειψιβ ιι:ιΐιη·;ι άε 18ΓΓ3 ο"ε-

1ίΙ>ϋΐ3 ε»ι, οοηβυοδίβηΙ'ΐΒίε βίΐ, εαιη εχ Ρηιππη οοη-

(658101)8 ρεπικίε &ί( Ρ^ΙΓΪ οοη8ΐιΙ)δΐ3ηνίί1ε ΥεΓίιιηι,

1 γρ. άδιαφίρως.
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ομα, λέγοντες χα\ αύτο\ τδν Πατέρα δμοούιιον τοις Λ ΡηΐΡΓ ίρδο Ιειτεηο εορρηπ εοΜυΙιβΙαηΐίβΙΐβ «Γ Ι.

χτίσμασι, χαΐ είς έτέραν άσέβειαν μετερχόμενοι,

φάσχοντες εις βάρκα χα\ ύστ:α κα\ τρίχας καΐ

νϊΰρα, καΐ όλον σώμα μεταβεβλήσθαι τδν Λόγον, καΐ

ήλλάχθαι της Ιδία; φύσεως; "Ωρα γαρ ειπείν ημάς

φανερώς εχ γης αύτίιν γεγενήσθαι. Έχ γης γαρ ή

των όστέων χα\ όλου του σώματος φύσις. Τίς ουν ή

τοσαύτη παραφροσύνη, ίνα κα\ πρδ; εαυτού; διαμά-

χησθε; Όμοούσιον μεν λέγοντες τδν Λόγον τω σώμα-

τι, έτερον πρδς έτερον σημαίνετε- τδ δε είς σάρκα

μεταβεβλήσθαι, αυτού Λόγου τροπήν φαντάζεσθε. Και

τίς ϊτι λοιπδν ημών άνέξεται ταύτα χα'ι μόνον φθεγ-

γομένων ; Πάσης γαρ αίρέσεως πλέον είς άιέβειαν

έξεχλίνατε. Εί γαρ ομοούσιος ό Αόγο; τω σώματι,

περιττή της Μαρία; ή μνήμη χαΐ ή χρεία, δυναμέ

νου του σώματος χα\ πρδ της Μαρίας είναι άϊδίως- Β ΥετΙ)θ ιιιιιΐ;ιΐίοιιι·ιιι .ιίΐίηςίΐίδ. Ουίδ ίβ'ιΐυΓ ϋείηεερϊ

ώσπερ ουν εστί χ«\ αΰτδς ό Λόγος, εΓγε καΟ' υμάς

ομοούσιος εστί τω σώματι. Τίς δε χα\ ή χρεία της

επιδημίας του Λόγου, Γνα ή τδ εαυτού όμοούσιον έν-

δύσηται,ή τραπεί; άπδ της Ιδίας φύσεως σώμα γένη-

ται; 00 γαρ αυτή εαυτής ή θεατής επιλαμβάνεται,

ίνα κα'ι τδ έμοούσιον αυτής ένδύσηται. Άλλ' ουδέ γαρ

ήμαρτεν ό τάς άλλων αμαρτίας λυτρούμενος Λίγος,

Γνα τραπείς είς σώμα έαυτδν ύ-έρ εαυτού, θυσίαν

ηιιϊιίειιι ουίΐδΐίΐυΐο, ηιικί εδί ςιιοά Απαιιοδ ΐιι-

ΙΊΙΜ'ίΙκ, φΐϊ ΓίΙΊΐΙΙΙΙ (ΤΓΙΐΙΐΙΙΜΙΙΙ (·*·.(· (ΚΊΐ'ΙΙΐΙΙΙΙΙΓ, ΠΙΠΙ

νοδ ίρδί ΡηίΓΟΙΙΙ (ΤΓ;Ι|ΙΙΠΝ ('οιιΜΙ Ιι>|;ι :,(Ί;ι!(Μι) εβδΟ

(Ιίεηΐίδ, ΓΙ ηϋ :ι1ίικΙ ίιηρϊεΐίΐΐίδ ςοιιιΐδ (ΙειΊίηηηΐεδ, ίη

ί·3ΐ·ηβιη, οδδ», ρίΐοδ, ηοι-νο», Ιοίιιιη (Ιοιιίςιιε εοΓριι*

ΠΊΐνι'Ι ΜΠΙΙ 0550 \ΓΙ ΙιΙΙΙΙΙ 01 α ΠΙΙΙΙΙΓΛ 5Ιΐα

ΡΓΙΜΚΙΜΠΙΙ Ιια1)θπΐί$? 8ιιρβΓϋ$1 ίΐ:κ|ΐιι·, ιιΐ β

ρΐΌ(1ϋ€ΐΙΙΠ1 0580 Υ«Γΐ)Ι1ΐη 5ΪΙ1Ρ ΙΟΓ^ίνΟΓδίΙίοηβ

(ί$. Ναιη 6 Ιοιτα ο$$ϊιιηι Ιοΐίυ$((ΐιο εοτροι;ί8 ικιΐιιπι

ρΓοΠεί&εΐΐυΓ. Οιιχηαιη εεΐ Ιιχε ιπηία ιΐοηοηιί;!, ιιΐ

νοίιίϋΐ-πιιι ίρ$Ί ρυ§ηοΙί5? δί^ιΓκΙβιη ΙΊΙΙΙΙ ΥοΊχιιη

(·ιιι·ροι·ί (.·ιΐιΐΜΐ1ι·ίΙ:ιιι!ί;ι!<· 6556 (Γιείΐίβ, :ι1ΐι·πιιιι πιιιι

η'ΐι-πι νιΊιιΐ (ΙίνβΓδίιιη εοιηραταΓί $ΐ§ηΐΠε:ιΐί$. Ουηι

»υ(6ΐη ίη </;π ΊΗΊΙΙ εβ$β εοηνβΓβυπι 3$$ει·ΐΐί8, είϋεηι

Ιιχε 3 νοίιίδ νι·1 νοεε ΐεηυδ ρπιηιιηΓι:ιπ δυςίϊηε.ιΐ*

Υοδ ΓΙΙΪΙΜ ΙιΧΓεδίηι οηιηεηι ίηιρίεΐαίε 5υρβΓ38ΐί8.

Οιιοιίχϊ Υ<Ί·|ιιιιιι εοΓροπ εοηδΐι1)8(3ΐιΐί3ΐβδί(, 1001

Μΐριτν;ΐ(·:ιιΐ(·:ι εδί ΜαΓΪΧΙΙΙβΠΙΟΓΪ» ΟΙΙΐηίδ 3ε Ιιιικ Ιίο,

(•ιιιιι :ιιιΐι: ί1>3ΐη εΐί.ιηι δϋΐηρίΐεπηιιη ευπριΐδ εδδϋ

ροΐιιεπί, φίειιιβϋιιιοιίιιιη εΐ ΥεΓΟππι ίρδίιιη, δ'ι, ιιΐ

3δδθΓΐΙίδ, ΐΌΓροπ (·οηδΐι1>δΐ3ηΐί3ΐε 8ΪΙ.

\ΥιΊιιπιι Ιιΐιο ;ιι1νπιπΐ ηεεεδδβ (ιιίΐ, ιιΐ νεί ίιΐ,

χα\ έαυτδν λυτρώσηται. ]αιη εοιιδίιοδίαηΐϊβίε δίΐ)ί 8Γ31, ίιιιΙιιοιχΊ, νεί η;ιπη.ι

βυβ ιιιιιΐ3ΐιιιη, εοΓρυ$ βΠ1οεΓεΐυΓ? Νοη εηίηι δεηιείίρδηιη (Ιίνίηίι»8 3δδυηιίΐ, ιιΐ ςιιο(1 δί1)ί

Ιϊϋΐβ εδί ίηιΙιΐΛΐ; ιιεφίβ ΥεΓ^υηι, φΐοοΐ »Ιίβηα ρβεειία εχρϊαΐ, ρι·ι·ι·:ιΐιιιιι ηΐΐιιιιι 3(1ιηϊ8ΪΙ, αϊ ίη

ουιι-.ι'ίχιιιι δείρδυιιι ρΓΟ 86 δαΟΓίΩοίί Ίιιδΐ3Γ οΟΓβΓΓβΙ :ιο βεηιβίίρδίιιη ΓΟ,|ΪΙΙΙΓ·Π·Ι.

Ζ'. Άλλ' βΰχ Ιστιν οϋτως, μη γένοιτο ! Σίΐέρμα-

το^γαρ Αβραάμ ίχιΛαμβάνεται, ως ε'πεν ό 'Λπό- '

στόλος. "Οβΐν ώφειλε κατά πάντα τοις άδελφοϊς

όμοιωθήναι, χα\ λαβείν ϊμοιον ήμίν σώμα. Δια τούτο

γούν χα\ υπόκειται αληθώς ή Μαρία, ίνα εξ αυτής

τούτο λαβή, χαΐ ως ίδιον υπέρ ημών αύτδ προσενέγκη.

ΚαΧταύτην ό μεν Ησαΐας προφητεύων έδείκνυε, λέ

γων · Ίδον ή ΛαρΟέγος έ»· γαστρί ίζει χαΐ τέξεται ·

6 ο» Γαβριήλ αποστέλλεται πρδς αυτήν, ούχ απλώς

προς παρθένον, αλλά πρδς παρΟένον μεμ'/ηστευμένην

άνδρ\, ΐν' έχ του μνηστήρας δείξη την Μαρίαν αλη

θώς ανθρωπον οΰσαν. ΚαΙ του τίχτειν μνημονεύει ή

Γραφή, χαί φησιν Έσχαργάτωσε · και έμαχαρί-

ζοντο μαστο\ ους έθήλασε. Κα*, προσηνέχθη θυσία

ώ; διανοίςαντο; του τεχθέντος την μήτραν. Ταύτα δε

πάντα τιχτούσης ην Παρθένου γνωρίσματα. Κα\ ό

Γαβριήλ δε ασφαλώς εύηγγελ££ετο αύτ^ λέγων ούχ

ά«λώς, Τύ γβτΐ'ώμετοτ έτ σοϊ, ίνα μη Εξωθεν έπεισ-

αγόμενον αύτ|] σώμα νομισθείη, άλλ' έχ σου, Γνα

φύσ«ι τδ γεννώμενον εξ αυτής εΤναι πιστευθε'η φα

νερώς· χα\ τοΰτοτής φύσεως {ίίχνυούσης, ως αδύ

νατον σώμα παρθένου φίρειν γάλα μη τεχούσης, καΐ

αδύνατον γάλαχτι τραφήναι σώμα, χα\ σπαργανω-

θήνβι, μη πρίιερον φύσει τεχθέν. Τούτο εστί τδ

περιτμηθεν όχταήμερον · τούτο ΐυμεών είς άγκάλας

έδέςατο· τούτο γέγονε παιδίον, χα\ ηυςησε , χα\

βεχαέτης γενόμενος, χαΧ εις τδν τριαχοστδν ένιαυτδν

ί[λθεν. 00 γαρ, ως τίνες ύπενόησαν, ή ουσία αυτή

VII. ΟΙΙ:ΙΓΙ· Ιοιιμι: :ι1ίΙι;ι· δεδε Γε8 ΙιαΙίιΊ : Εΐ ΛΙιτα-

'· ϊιιιιΐίΐ «ι'/ιΐιΉ ιηΐ)»·(Ίι,ΊΐιΙίι , ιιΐ ΙυηιιίΐυΓ Αροείοΐυδ '.

Γΐίιΐι· ίι:ιΐπιιιι δΐιοπιιιι δίιιιίΐίδ ίη οηιηϊΐχΐδ εδβε (1ε-

1)ϋϊΐ·, ηεε (Ιίνεΐ'δΐιηι 3 ποΙπ8 ευΓριΐδ 3δδυιηοΓε. ΡΓΟ-

ίηϋε εΐ Μ»π3 Γείρ83 ηεε δίηιυΐαίε ρΓθΓι>Γ(υΓ, εχ ηυα

<·ηι ριΐί, ιΐΐιΐιΐ χπηιΐΊ'ιΊ, 3ο ιηη(|υαηι ροευΐίβι-ε ει ρρο-

ρπυπι ΡΓΟ ηο1)Ίδ οΓΓεΓΓεΙ. Εβηκίειη ΊΙΙβιη ροιτο 1δ:ιΪ38

ε]ιΐδΐηο(1ί ναΐίτίπίο ϋεηιοιίδίπώηΐ : Επε ν'ιτςο ίο»·

π;;ίι.·ί, ΐ'ΐ ΡΙΙΓΙ,Ί 9 ; Ιιιιιι (;:ι1π·ίι·1 ;Η| οηιη ιιιίΙΙίΙυΓ, ηοη

8,ΊΐιρΓκ ίΐιτ 3(1 νΪΓςίηειη, κοιΐ 3(1 (·;ιιιι νΪΓ^ίηειη, ηιιχ

]3Π1 νΪΓΟ (Ιΐ>ρθ!ι8:ΐ ΓΐΙ(ίΓ3ΐ', υΐ Ϊρί3 δρΟΙΙδί (ΌΙΙΙΙΙ |>

ιηθΓ3ΐίοηε Μ;:ι·ί:ιιιι Μ·Π· Ιιοιηίηειη Γιιίδδε (!ΐ!<·1:η;ι·ι.

Ηίιιι εΐ ρ:π·ί(Ίΐι1ί ηιεηΐίο ίη δοι·ίρΙιιι·η Γ;κ·ΐ;ι, εΐ Γ;ι-ι·ίΚ

ίηνοΐνίδδβ (ΙϊοΊΐϋΡ, εΐ Ι'εβί.ι ρι·3?(1ίθ3ηΐυΓ ιι!ιι·ι:ι,

(ρΐ;ι· Ιαοΐ.ιπιηΐ ". Αε (Ιεηίφιε Η κ·ι ίΐίι-ίιπιι οΙ>'3ΐιιιη

1;ιικρι;ιιιι ίιΐ, ιρκι,Ι π.ιίπιιι 61'ηΐ, νιι1ν:ιιιι αρεπιίδδΐ'Ι.

1 (,>ικυ (ΐιιιιπ.ι ραιίβιιΐίδ λπ^ΊιιΪΛ ίηϋίεία ίυεηιηΐ.

ΑιΙ Ιιχε (ίιιΐιιίι·! ίρδε εβυΐε 3ε ρρυ(1εηΙεΓ ίη Γείίεί

ίΐΐο ηυηΐίο ρϋΓίετεηάο Ιοευΐυδ ε8(. Νεςιιε εηίηι

ιϋχίΐ : ^ν.οά ηιιαίιΐϊ ίιι Ιέ, ηε εχ(πη$εουδ ίη ίΐΐβιη

ίηιΐιΐί ηιιιι Γοιριι.·, εδδβ ρυΐΒΓεΙιΐΓ; δειΐ βχ ίβιΐϊχίι·,

υΐ φίοιΐ ηβδεεπείιΐΓ , εχ ίρ-.;ι ρΓθ(1ϋ886 ηιβηίΐεδίβ

(·Γΐ·ιΙι ΓιΊ;:ι·. ΓΊ;ι·ΝΓί1ί;η ΓΙΙΙΙΙ 1. 1 ιιιιΐιιπι (Ίκιιιι ιρ$9

(ΙειηοιίδίΓεί, ηοη ροβδε νίτςίπίδ εοι-ριΐδ, ·|ΐιχ ηοιι-

(Ιιιιη ρορΛΓεΓΪΐ, Ιβε εοιιείρπ-ε ; Ιιιιη ιιίΐιϋο ηιη^ΐί

Πέη ροδδβ, πι Ιβείε ιιιιΐιί.ιΐιιι·, ηιι' Γ3δ(·ϋδ οΐινοί-

ν;·.1Ι!Γ εΟΓρυβ ίΐΐιΐιΐ, «ρΐιιιΐ ΙΙ3ΐΐΙΓ3ΐί ρ:ΙΓΐπ 3Μΐε ΙΙΟΙΙ

Β'ΙΙ πι Ιιιεειη εϋίΐιικι. Κι μο ίϋιιιΐ ίρ, πιιι ε8ΐ.

του Λόγου τρακεϊσα περιετμήθη, αναλλοίωτος ούσα οεΐ3νο ϋίβ οΪΓευαιείϋίΐυΓ ; Κίειη 3 δίηιεοηείη υΐιΐϋϊ

• ΗοΙ)Γ. ιι. 10. · ί&'ιϋ. 17. · 1>.ι. »ιι, 14. * Ι,ιιο. ι, 27; Ι,ιιο. ιι, 7. · Ιιΐιο. λΐ, 47. · ίυε. ι, 53.
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βττΓρΙυηι; ΐιίεηι ρΐ'.ει· Γβοΐιΐί εδί, εΐ 3ι1οΙενϊΙ, εΐ Α καΐ ατρεπτος· λέγοντος μεν αΰτοΰ του Σωτήρον

"Ιδετέ με, ότι εγώ ειμί, καΧ ουκ ηλλοίωμαι · του ιέ

Παύλου γράφοντος · Ιησούς Χρίστος γβές χιΛ

σ>Ίμερο^, ό αυτός χάΐ είς τους αίώτας. 'Αλλ4 εν

τω περιτμηθέντι σώματι, καΧ βασταχΟέντι καΧφα-

γόντι και καμόντι και εν ξύλψ χαθηλωθέντι χιΐ

παθόντι ην ό απαθής καΐ ασώματος του θεού Λόγος.

Τούτο ην εν τ(7> μνημείω τεθεν, δτε αΰτδς έπορεύΟΐ)

χηρύξαι καΧ τοις εν φυλοικξ πνεύμασιν, ως εΐπεν ί

Πέτρος.

<Ιθ<Τηΐΐί5 ΙΛ'ΛδίΙ , 01 3(1 ΙΠεεδίιΙΐυΊΙ) ΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙ

ρει-νοηΐΐ'. Νοιι εηϊιιι, υΐ ηοιιηιιΐΐΐ κιΐδρίΓα.Ιί δΐιηΐ,

ύίνΐιιΐ Υ'πΊ'ί $ιι1)8ΐ3ηΓι:ι ΐρ83 ιηυΐ3ΐ3 εΪΓειιηιεΐδβ ΐ'δΐ,

,μι.ι- Ίΐ)υΐ3ΓΪ εοηνεπΐηυε ηεηυεβΐ, ευηι δηΙνβίοΓ

ίρδε ίΙΪΓϋΐ : 1002 ΥίιΙιΊΐ! 'ΐκ', ηιιοηίΛΐη ΐ'^ο ΜΙΙΙΙ,

ει ηοη 8*ιιιι ιηυΐίΐΐυδ *. Ραυίυδ νεΓΟ ίΐη ΜτΊρκίι :

^ε^1ι^ Οιτπίν,ί Ιιιτΐ ιΐ Ιιοάίβ, ίάαη ίη ικαιία ·"·. Υοπιιη

ΐη εο εοΓροΓε, ηυοΰ εΐ εΐΓευηιεΐδυηι εβί εΐ £εδΐ3-

ΐυηί, <]ΐΐιιι1 εοιηεϋϊΐ εΐ Γΐΐίςβίιιηι εδί, ΐη επυεβ Μΐΐΐί-

χιιηι :ιΐ(|ΐ!ΐ·· ρ388ηιη, Οεί ΝΙΊΊΙΙΠΙΙ ΠΗΤ,ΙΙ, (|ΐιο>1 ραδδΊοηίδ ρεΓΐη<]ο 3ΐ(]οε εοη>θΓΪ3 ε$ΐ βχροη$.

οοΓριΐδ ΐη ιηοιιιιηιεηΐο (Ιοροδίΐυιη εδί; ςιιο ΐεηιροηε ^Ίϋπ-ι, υΐ δρίήιίΐχΐδ ίΗίδ, ΐ)ΐιϊ ΐη ειΐδΙοι1ΐ3

ΙιαηΙιΐΓ, ρπυί1ί(·:ΐΓεΙ, αιΐ εο$ 3(:εε$5ίΐ, ιιΐΐ ΐΊ-ίπι^ Ιε8ΐ»ΐιΐΓ '·.

VIII. Εχ <|ΐιη ίΐίοππη ροΐϊδδΐιηιιιη (ΐΓ(·1;ιι·;ιΐιη· ίη- ΙΓ. "Ο μάλιστα δείκνυσι την άνοιαν των λεγόντων,

£3ΐΓιη, φΐ'ι ΥεΓίχιηι Οοί ΐη Ο8βα ε»πιοη)ί)ΐιε εοηιιηυ- είς όστέα καΙ σάρκα τετράφΟαι τδν Λόγον. Ει γαρ

Ιιιΐιΐ'ΐι 3δδει·υιιΙ. Νβιη $ΐ Ϊ13 εοιιΐΐ^ίδδεί, βιιρεί'να- Β τούτο ί;ν, ουκ ην χρεία μνημείου· αυτί» γαρ αν έπο-

εαιιευιη ηιοηυιηεηΐηηι ίΐίικί ίιιίδδ(·1 : δίςιιίιίειη ρεΰθη δι1 εαυτού το σώμα χηρύξαι τοις εν τψ ά·>;

πνεύμαιι. Νυν δε αϋτδς έπορεύΟη χηρύξαι · το δϊ

σώμα έλίξας Ιωσήφ σινδόνι , ά-έΟετο εν τω Γολγο

θά· χα\ δέδεικται πασιν , ότι μη τί) σώμα ην ό Λί

γος, αλλά σώμα ην του Λόγου. Κα\ τούτο Θωμάς

άναστάν έχ νεκρών έψηλάφησε , χα\ εΐδεν εν αύτΛ

τους τύπους των ί^λων, ους ύπέμεινεν αύτδς ό Λόγο;

δρών χαθηλουμένους εν τω σώματι τω ίδίω , χαΧ

δυνάμενος κωλύειν ουκ έκώλυσεν, αλλά καΐ Ιδιο-

βϋίρβυιη ροΓ 8εβε εοτρυβ ρπεύΐεαηιΓι

$ρίι·ίΐιΐδ 3εεει1εΓεΐ , ηυϊ ΐη ίιιΐιτί*

Νϋΐΐε :ιιιΐι·ιι) ρι .ι·(Ιίΐ'.ιιιι1ι Ϊ|ΙΜ· μι·.·(1ι:ι :ιιΐ εο& 3(ΙϋΙ,

Γϋΐ ΙΙ',ΙΛ 3ΐιΐεηι δίιιιΐοηε οΐινοΐιιΐιιιη .ΐ.^Γρ'ιιι-; ίη ϋοΐ-

·;ι>!ΐι.ι (1<·ροδυίι " : ΓΝΐφ:*1 ρηΐ3ΐη ϋΐιιϋ οηιηΐΐιυΐ Γα-

:·.ιΙ Ν ΓΙ (ίιι ίιι εΟΓρίΙδ ροΊϊηΐΐίδδε. !'Ι;ΓΜΤΓ;Ι ΤΙιΟΙΙίαδ

ίΐίικί ίρδίιιη εοι-ρυδ, ροδίεβηααιη α ηιοιΊιιίδ εχεΐ-

ΐ;ιΐιΐ!ΐι εδί, ιιιηηί1)Ηδ*·3ΐΐΓε(.·ΐ3νίΐ , εΐ ΐη εο < Ιίνυιιιιη

ι·ί<·;ιίι·ΐΓΐ"ί :ι^ρ -χιΐ , <|υο8, πιιιι ίη εοι-ροιε 8ΐιο 8υΙΓι-

Μ·Κ νίϋίδδεί, βροηΐε βυδίίηυίΐ, ηεΐ]υε ευιη ρη8$εΙ

(ίΓοίιϋιΐΊΓ νοίηίΐ ; ίιιιο νερό ρπ>ρΓΪ33 δυί Γθΐ·ροπ8

:ιΙΓ<·ο(ϊοηεδ νείυΐ ΜΙ'Ι ίρ<>ίιΐ8, ΐη Μ·*Γ ΐΓπηδΗιϋΐ'.

<)ιι:ιιιιιιΙο·ι·ιιΐ ειιιιι Ιιοε » δβιείΐίΐε νβρυΐηπ-ΐ ,

ποιεϊτο τα του σώματος Γδια ως εαυτού, ό ασώματος.

Αμελεί του ϊώματος τυπταμένου παρά του ύ*-

ηρέτου, ως αϋτδς πάσχων Ελεγε· Τί με δέρεις ; χαΧ

δ|αυστος ων τη φύσει, όμως Ελεγε · Τοτ νώτότ μου

££ωχα εις μάστιγας, χαΐ τύ αρόσωχύτ μου ονα

ά.-ιέστρεψ·α άαύ έμπτνσμάτωτ. "Α γαρ τδ άνΟρι^-

ϊρδε ραΙεΓΟίιΐΓ , Οπίά ηιβ, ΐηηυίΐ, ΰκιΐίί ' ? ειιιιιηιιε . πινον ε'πασχε του Λόγου, ταύτα συνών αύτω ό Λόγος.

Ι:υΐ£ί ιιηΐιιι·3 ηοη ροίϊΟΐ, ηϋιϊΙοηιϊηιι&ίΐχϊΐ : Οοπυιιι

ιηαιηι άΐάί ίιι //.·< Ι/Γ//«, ΐΐ {αήεηι ηεαιη ηοΐι ΙΙΙΊΊΊΙ α

ι }ΐ«//Λ ". ΟΗ:Ι· (Ίΐιιιι 1ιιιιιΐ3ΐΐ3 Υ.Ί Ι,ι η3(ιιΐ'3 ρ.ιΐίο-

Ιι.ιΐιιι·, ΙΙ.ΙΊ· ίρ$ιιπιηιεΐ ΥοΓϋηηι ίη βεβε ΐΓαιι^Ιεπΐ

νοίυίΐ , ΗΙ ηοβ ιΐίνίηϊΐίΐΐίβ Υει·1>ί ρ3Πίείρε$ ε$$β

ρο$$εηιυ$. ','κ;ι ίη τε $ίη§μΙηι·ε ίΐίικί βεείιΐίΐ, ίϋειιι

ιι ι ρηιίειι» ε$κεΐ ι·ι ιιίΐιίΐ ρηιίειιβ : ρ3ΐίεη$ (ΐη'κίειιι,

<|ΐιοιΙ ρΓορνίιιιιι ε]ιι$ ρηΙεπεΙυΓ εορριιβ υΐ Ίη ρηΐίειιΐο

ϊρβο Γεβΐιίεΐ'οΐ; ιιίΐιϊΐ ρ»ιίεη$ νεΓΟ, ηιιοιΐ ειιιη ΥεΓ-

ΐιΐιιη η.ιΐιΐΓ» Οειιβ κΐι, »1> οιηηί ραΐίεηιΐί εοΐιύίΐϊοηε

Μ! Ίηιιιπιιιε. Οιιοείιτβ ΥοιρΙ>ιιιη ςυ!(1εηι ίρβυηι ίη

ρ:ιΙί1>ίΙϊ εοΓροΓο ίικονροΓευπι Γιιίΐ; εοι·ριι$ αιιίειη

είς εαυτόν άνέφερεν, ίνα ημείς της τ3ΰ Λόγου θεότη-

τος δυντ,θώμεν μετασχεϊν. Κα\ ^ν παράδοξον, ότι

αυτός ην ό πάσχων καϊ μη πάσχων τ.άσχων μεν,

ότι το ίδιον αυτού Επασχε σώμα χαΐ εν αΰτω τί}>

πάσχοντι ην · μη πάσχων δε, ότι ττ, φύσει θε&ς ων 6

Λόγος απαθής εστί. Και αυτός μεν ασώματος ην εν

τω παΟητώ σώματι · τ6 δε σώμα Εσχεν εν έαυτίϊ» τδν

απαθή Λόγον άφανίζοντα τάς ασθενείας αυτού του

σώματος. Έποίει δε τούτο και έγίνετο οΰτο)ς, ίνα

τα ημών αύτδς δεχόμενο; κα\ προσενεγκών είς

Ουσίαν, έξαφανίστ), καΧ λοιπδν, τοις έαυτοΰ ·κερι-

βαλών ήμδς, ποίηση τ6ν Άπόστολον ειπείν Δεΐ τύ

τούτο έΐδύσασΟαι άρΟαρσί^ , χαΐ το

ίι;π-

1:»ρ»ΐίΙ)ί1ε Υιτίιιιιη Ιΐ3ΐ)ΐιίΙ ίη δηβε, ηιιοϋ ΜΜ εΟΓ-

ροΓίδ ίηιΙιβείΙΙίΐ3ΐε$ εχδΐΐηβΐιεί'εΐ. Αίφιε Ιιοε εο Β β^·^ιτύ^ τούτο έτδύσασΰαι άΟατασίαν.

«•ΟΙΙδίΙίο 1':!!·ίι·ίι;ιί , Ϊΐ31|1ΐε 813 Ιι:ιΙιι.·>·ιΐ Υιιΐιιι'ι ;ι( , ιιί ηθδΐΓ3 8ΠΜ'ϊ|ΐΪΓΐΙΝ, (Ί ΐη κ.ιιιΐ'ΐίίΐΊΐιιιι

(Ιίΐιίδ (Ιοίεΐ'εΐ, 3ε (Ιϋηιαιη δΐιΐδ ηοδ <|υο(1απ]πιοι]ο νεδίΐεηδ, οοί'βϋ'ιοηειιι Αροδίοΐο (1»ΓεΙ ί

1003 Οροτίίΐ {οτηιρίίΙιΊΙί Ιιοο, ίηιΙαίΓβ ΪΜοτηιρίίοηΐΐη , α ηιοηαΐβ ΙΜ (ηάηετε

&. 00 θέσει δί ταύτα έγίνετο, μη γένοιτο ! ως τινίς

πάλιν ύπέλαδον. 'Αλλά δντος άνθρωπου αλήθεια γ,τνο-

μένου του Σωτήρος, όλου του ανθρώπου σωτηρία έγέ-

νετο. Εί γαρ θέσει ην εν τω σώματι ό Λόγος κατ' εκεί

νους · τ& δι θέσει λεγόμενον φαντασία εστίν -ευρίσκεται

σει κα\ ή σωτηρία κα\ ή άνάιτασις των άνΟρώ-

IX. ΟικεοηιηΪΒ ηοη Γιείε βε δΐηιυΐαίε ββδίη δΐιηΐ:

ιηΐΐΜηιε ηιιίϋειη, ιιί ηοηηυΐΐί ρενρει·3ηι :π 1>Ίΐι ιιιιΐΐϋ·.

δεϋ ειιιη δαίνοΐοπ νεΓαηι δε (ί·εϊδδεΐ Ιιοηιίηβιη ,

Ιαΐίιΐ5 εδί Ιιοιηί'ΐί$ δ3ΐιΐ3 εοη£ΠΓυΐ:ι. Ν.ιπι δι δϊιηυ-

Ι.ιΐίοϋ·· 8ΐι!α ΥοΓυυηι,ιιΙ ίΐΐί δβιιΐίυιιΐ, εδϊοΐ ίη

εοι-ροΓΟ, <1ιιϋ^ ΐΗΐιειη δίπιυΐηΐίοηε ΐ'δχε δοΐα ΟίοΐΐιΐΓ'

1 Ι,ιιε. ΙΓ, 21 δ(η· * ίηο. χχιν, 59. * Ηε1)Γ. χιιι, 8.

Ϊ4 βι^. * 4θ3ΐι. χνιιι, 23. * ΙδΒ. ι., 6. "Ι ΟΟΓ. χν, 53.

ίιι, 10. " ίο»η. χα, ό.Η. « Ιο:ιη. νχ,
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πον λεγομένη , χατά τίιν άσεβέστατον Μανιχαϊον. Α ίιηηξίπ»ι·ϊυηι ο$1 , οοηδΡφίεηί Ρδδοί, ιιΐ <·1 ςαίιΐδ

"Αλλά μην ου φαντασίϊ ή σωτηρία γέγονεν ημών,

οΐιδέ σώματος μόνου, άλλ' όλου του ανθρώπου, ψυχής

χαΧ σώματος αληθώς εν αϋτώ ή σωτηρία γέγονεν.

ΆνΟρώπινον Αρα φύσϊΐ ',">> έχ Μαρίας, χατά τάς

θεία; Γραφάς , χα\ άληθινδν σώμα του Σωτήρος.

ΆληθινΖ,ν 84 ην, έ-ειβί] ταυτον ην [εν] τω ήμετέρω.

Αδελφή γαρ ημών ή Μαρία, έπεί χα\ πάντες έχ του

Αδάμ έσμεν. Και τοΰτο ούχ αν τις άμφιβάλόι, μνη-

σθε\ς ων ίγραψεν & Λουχδς. Μετά γαρ το άναστήναι

έχ των νεκρών, δοχούντων τινών μη εν τω εκ Μαρίας

σώματι βλέπειν τον Κύριον, άλλ' άντ'ι τούτου πνεύμα

θεωρεϊν, ίλεγεν · "Ιδετε τάς χείρας μου χαΐ τους

χύδας μου, χαϊ τους τνχονς τώ^ ϊι ΐι·>ι·, ότι εγώ

είμι αυτός. ΨηΛαρήσατε χαϊ Ιδετε, δη x^ενμα

Ιιοιιι ίιιιιιιι βε Γεβιιιτεοΐίο ίηκιμίΐιο $ο!:ι ;·ι αύιιιη-

Ι)Γ3ΐίθΠβ ΠεΠ ιΓ,ι ι·Π·ΙΙΙ|·, ι[ΙΚ(· Γ>| ίΐΐΐρϊί Μ.πιίι 1ι;|·1

Α. Αίςυί ηοη εοΐα βρεο-ίο εοιιιραπΊα ηοΐήδ

<·*ι, ηιιΐ $ο!ϊ ΐιΊΙυΐη εοΓροπ, δοιΐ ΐοιί νϊιΐβ-

Ιίιτί Ιιοηιίηί, ίΐηΊιιικ·, Ίηηυηηι, ε( εοΓροπ! $:ιΙυ$ ββΐ

Γΐ'ίρΝ.Ί εοηείϋηΟ. Ιιαηιιβ ΓΟΓριιβ ϋΐικ! δίΐΐνϋΐυπ;,

ςυοιΐ, ιιΐ ι>Γΐ(Ί·:ΐ! Ι.ίιΐΓ.ϋΐ· ΙββίαηΙιΐΓ, ε Μάπα <]ΓΜΙΠΙ-

ρΐιιηι ε$( , Ηιιηιαηυηι :κ· νεΓυηι ι·\>ιίιίι. Υοιιιιι,

ίηςυαηι, ρΓηρΙεπββ, <]υοά ίϋεηι οιηηίπο τυιιι ΙΙΟΜΓΟ

Γιιίΐ. Μ»Γία (|ΐιί[ρρι· 80ΓΟΓ πο$ΐΓ3 ίιιϊι, ΐΊΐιιι αϊ) Λιίπηκι

οΐ'ί^Ίηβηι οιηηβ$ βεεερεπηιυδ. Νί(|«β ΥΟΓΟ <Μ>Ί-

Ι,τιιιΐιι ιι '·:ι (1ε Γβ |ΐιιΙ:ι!ι Ι, :>! ηιιϊβ 6» ΠΙοηΐίηϋΓίΐ (ΐπ;ι:

ειιηΐ 3 Ι.ΙΗ ;ι Μ ιΐ|ΐΐ;ι. €υιη ειιίηι ρο&Ι ϊΙΙίυ$ τείίΐιι·-

Γοείίοηεϋΐ ηοηηυΐΐί 8ΐι$ρίε»ΓεηΐιΐΓ, ηοη ίη εοϋειη

ιιιϊιιιιιιι Μ·Μ: εοιιΐυεπ , ΜΙ! ε]υβ Ιοεο βρΐΓΪΐιιιη

εο$ »ΙΙοειιΙυ& ε$1 : \ΊιΙβΐ€ ηιαιιιΐί <·; ;>,<Ιι·ί

ι, ^: ναΐ'ιφα (Ιαΐοηιηι, φιοΜαιη €0ο ,ΜΙΙΙΙ ;('.«·;

ραΐραΐί ιΊ ιίιΐνΐύ, ηιιοη'αιη ιρίήΐιΐί αιηιειη α οκά

ηοη ΙικΙ'ίΊ , (ίαιΐ ηια ίίιΙιΊϊα Ιιαύεΐ'β. (}ΗίΙ>ια άίαί}

οίίακίίΐ ίίΐϊί ηιαηαι <·/ ρ^άΐ& '. Εχ φΐο ΠΙϊ ΓΙ·Ι|;ΙΓ-

Γ, (|ΐιί Ιίοιιιιηιπιι ίη εαρηειη εΐ Ο853 ηιηΐηΐιιπι

σάρχα χαϊ όστέα ούχ Ιχει, χαθως ίμε θεωρείτε Β ίΐΐο εοΓροπε, ηιιοίΐ εχρΓΟδδΐιηι ε .Μ ΠΙ. ι Γυεηΐ, Οο-

ίχοττα. Καΐ τοϋτυ είχωτ, ύχέδειξετ αύτοϊς τάς

χείρας χαϊ τυνς ,χόδας. Εξ ων χαΧ έλέγχεσθαι

πάλιν δύνανται οί τολμήσαντες είπείν εις σάρχα χα'ι

όστέα ηλλοιώσθαι τίιν Κύριον. 00 γαρ είπε · Καθώς

έμέ θεωρείτε σάρχα χαϊ όστέα δντα, άλλ' ίχοντα,

Ινα μη αυτός ό Λόγος εις ταϋτα τραπεΧς νομισθη" ,

άλλ' αυτός ϊχων ταύτα, χαΧ προ του θανάτου, χαΧ

μετά την άνάστασιν είναι πιστευθη. ρ$δθ αΙΚπιιηΓε ηοιι ϋηΙιίΐ:ιιιΐ. Νοφίβ ειιίιη ιΐίχίΐ :

ΜΙΙ' ΐΊΐηιΐΊΐι (Ι οίία νΐάίΐίι εββΡ, δειΐ Ιιηί>α·ο, ηε ΓοιΊβδδβ Υιτίιιπιι ΐρδίιιη ϊη ίϊ,ΐίιΐδηιοιίί

ρυΐ3ΓοΐυΓ, 8<·ιΙ ιιΐ εα υΊιηίαχαΙ ι·ι 3ΐιΐε ηιοΓίβιη εΐ ροδί Γε$ιιπ·εεΐίοιιεη) Ιι;ιΙ«Γΐ5$ο ιτε-

X. Ηίδ ;ι>,1 ειιηι ιηθ(Ιιιιη εοπιρΓοΙ)3ΐίδ, <Ιε 3ΐϋδ

<!κτι·ι· ϋΐιρ τν:κ·;ιΐΜ·ιιιιι ε8ΐ, ηιιΐ ;ΐ(,;ίΙ;ιϊ<· (Ιΐ8ρυΐ3ΐιϋο ,

π;ιιι <·οι·|ΐιΐΝ ίη ςυυ ΥείΊιιιηι ίηεηι, ϋίνίηίΐαΐί

εοηδυ1ί8ΐαιιΐί3ΐε ηιίηίηιε ΓΙΙΓΓΪΙ, 8(·ι1 εχ Ματιά Υίι· ·

^Ίιιε ι·ι·νι·ι·;ι ιιιιΐιπιι, ευηιηιιε ΥΊ-ι ΙΙΙΙΊΙ ίρ$ιιιη ηοιι ΐη

0883 Γ:ιπΐΓΐιιιρΐΓ ηιυΐαίιιιη 8ΪΙ, Μ·Ι| ίιι οηηηβ τοβε-

(Ιενίΐ. Οιιοϋ ιΊΐίιιι η .Ιο.ππιι· δετίρίπηι 081, Υι·>·1»η:ΐ

£ατο [ίΐίίκ»ι ίίί ', Ιιιιιιο 1ι;ιί»·ι δί'Πδΐιηι, υΐ εχ βίιηίΐϊ

Ιοφίεικίί Γ.ιΐίοηε εοΙΙΪ£Ϊ ροΐεδί. Εβί εηίιιι Ά Ραηία

δεπρίιιιη : ι.Ιιιίαίιΐι, ρι·α ηοΐήε [παν: ι· ι ιιιαίοιίί-

^Iα>η>. Γι ίμίΐιιι· ιηβίβιΐίεΐιιιιι 1004* '"'' ρΓο|>ιίε

ηοη ίιιίι, δεά ίύεο Γυίίβε ιΐίΐ'ίίπι·, ιριο.Ι ίΐίικί

€3ΐΐ8ί δυβεερυρίΐ : $ίε ε( Ο.ΙΙΌ Γβεΐυπι εδί, ηοιι

ίιι ΓΙΙΠΙΙΊΙΙ (·ηιιιιιιιιΐ:ιΐιιιιι ίιιπ·ίι, Μ·;! ([ίκιιΐ εαπιηηι

ρΓΟ ηυοίδ .·)88ΐιιιιρ$ει·1(, εΐ Ιιοιηο Γβεΐιΐδ &ΊΙ. Είειιίηι

Ιιοε ίρδίιιη, \ ι'<1>κηι ΙΙΙΙΊΙ /»Γ(ΙΙΙ/Ι αϊ, εηηκίβηι νίιιι

1ι:ι1ιι·ι ;ι<· 8ΐ (ΙίεοΓεΙιΐΓ, ΙΙοπκι Γ.κΊπιπ 681 , ειι]υδ-

οοηνβτβΗΐη

(ΙίΙΙΙΓ.

Γ. Τούτων δε οϋτως εχόντων την άπόδειξιν , πε-

ρ'.ττον £τι των α/./.ιον άπτεσθαι χαΧ γυμνάζειν τς

περΧ αυτών ίου γαρ σώματος, εν φ ην 6 Λίγος,

μη ίντος ομοουσίου της θεότητας, άλλ' έχ Μαρία;

αληθώς τεχθέντος· καΧ αυτού δε του Λόγου μ}] τρα-

ιιίντος είς όστέα χαΧ σάρχα , άλλ' εν σαρχΧ γενομέ

νου. Τδ γαρ παρά τω Ιωάννη λεγόμενον , Ό Λύγος

σαρζ έγέΥετο, ταύτην ϊχει την διάνοιαν, χαθως χαΧ

έχ του ομοίου τοΰτο δυνατδν εύρείν. Γέγραπται γαρ

Ιν τψ Παύλιρ · Χριστός ύχέρ ?*|/ίώ>· γ£γο™ κατάρα.

ΚαΧ ώσπερ οΰχ αύτδς χατάρα γέγονεν, άλλ' δτι την

υπέρ ημών άνεδέξατο χατάραν, είρητβί χατάρα γε-

γονέναι · οΰτω χαΧ βάρξ Ιγένετο, ου τραπεΧς είς

αίρχα , άλλ' 8τι σάρχα υπέρ ημών ανέλαβε χαΧ

γίγονεν άνθρωπος. ΚαΧ γαρ το ειπείν. Ό Λύγος

σαρξ έγέτετο, ίσον ϊστι πάλιν είικΐν, δτι'ΑνΟρωπος

γέγονε, χατά τδ εΐρημίνον εν τω Ίωήλ · Έχ/,εώ

Λχύ τον χνεύματύς μου έχΐ χάσαν σάρκα. Ου " \\\ι>ά\ εβί ίΐΐοίΐ 3 Ιοείε (Ιίειιιιη : ΕβΊιιιάαιιι άβ

ιών αλόγων ην ή επαγγελία, άλλ' είς ανθρώπους

έβτΧν, ων ϊνεχ» χαΧ άνθρωπος γέγονεν 6 Κύρ-.ος.

Τούτου δε του ρ*ητοΰ ταύτην ίχοντος την διάνοιαν,

«ίχότως χαταγνώσονται εαυτών πάντως οί νομίσαντες

είναι --Λ της Μαρίας την εξ αυτής σάρχα, χαΧ προ

ταύτης «σχηχέναι ψυχήν άνθρ«-£νην τδν Λόγον, χαΧ

εν αΰτ^ πρδ της επιδημίας άεΧ γεγενήιθαι. Παύ-

σονται δε χαΧ οΐ είπόντες μη είναι δ:χ-ιχήν θανάτου

την σάρχα, 4λλα της αθανάτου φύσεως εΐναι ταύτην.

Ει γαρ μη απέθανε, πώς ο Παύλος παρεδίδου Κοριν-

βίοκ, δ χαΧ παρέλαβεν, ότι Χρίστος άχέΟηγεν ύχερ

τά>γ αμαρτιών ημών, κατά τάς Γραίας; Πώς 6ϊ χαΧ

ϊιΐι'» Μ(/ΐι·ι· ιιιιηΐι'.ιιι ιΊΐηιι'ιη ''. (ϊκχ φΐίϋειιι (Ιϋΐιιιιι-

Ιίβΐίυ 3ε ρΓοηιί$Ηΐο ηοη 3(1 ρεοιιίεβ, 8£ϋ ηϋ Ιιο-

ιιιίηΐΉ ρΐΠίιικί, ςιιοηιιη μι·;>ιί;ι Οοπιίηιΐ8 Γ8ΐ Ιιοιηο

Γαείιιβ. Οικε εηηι Η;ι βίηΐ , εηηυβ κίι νειΊϋοπιηι

ϋΐιιπιιιι $εηΙοιΙί.ι : νεί άείρ&θ8 ]υτε εοιιϋΰΐηιιαίΐΐιιιΐ

ϋ (|ΐιϊ Μ3Π3 ρΓίοΓειη Ι··,Μ· ι::ιπκ!ΐιι ϋΐιιιπ υ.νίϋΐίιηαηΐ,

(|ΐι:ΐ! ιΐι: Μιιιιιι 8ΐιιιιρΐ3 8ΪΙ, ι.Ί αηΐε ίΐΐηιη Ιιυιιιβιια

ρΓχϋίΙυιη 3ηϊηιη Γυίίίβ Υοι·1)ΐιηι, εαηιηιιε 3ΐιΙο<|ΐιαιη

Ιπκ· ;ιιΙ\ι·ιιΊι·:·ΐ 1ΐ3ΐ>υΪ88ε. δϋιΐ εΐ ΗΙϊ ιιιιμ:ιπ ιΙ.·-ί-

ιΐι'ΐιΐ, (|ΐιί Ι.':ΙΓΙΙ.'[ΙΙ ιιι.ιι Ικ ε$86 (.·:ιρ.ιι.·ι'ΐη ηο^ηηΐ, ε(

3(1 ίΐ)ΐηιθΓΐ»Γΐ8 ιι;,ΐπι ;ι: ϋΟΓίύΐιι ευιιΊίΐΊοηεπίφΐε ϊι αιι

ΐ. Ναπ) Μ ιηοπιιιΐϊ ηοιι 081, φίοιηοιίο Ι*3υ-

. ιχιν, Γι9, 40. · αιιαιι. ι, 14. » ΟαΙ. ιιι, 13. » "ίοεί ιι, 28.
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Ιιι$ ΐΓαιΙονβ Ιιοο €οπιΗΐιίίδ ροΐιιίΐ, ηιιοϋ «ο ηεεε- Α όλως ανέστη , εΐ μη προαττέθανεν ; ΈρυΟρίώ·^ δϊ

(>'::·;.<· (1ίι'<·]>;ιΙ ' , (}ιιοηίαηι (,'/ιπ'χίΗ.1) ιιηηΊιιηα αϊ γιυ

γεκαΐίκ «οίίπ'ί, (βΐκικ/ιιιη 8ίπρί«Γα$*Τ Κι-βϋΓ^βΓβ

νεί'Ο (|1ΐί ρΟΐΐΐΐΙ, Ιΐίδΐ ΙΙΙΟΓίΙΙΙΙδ 311103 ΓΐΐίδδεΙ? Μ3-

χίιιιο νιτο ρικΙοΓε ρβΓΓυιιϋιιιιΙιΐΓ π φΐί φΐηΐεΓηίο-

ιιει>ι ριο Τπηϋ.Ίΐε εοηδίίΐιιϊ ρεΓβιιβδυιη Ιι:ιΙκ·ιιΐ. . δ'ι

€<>ι·ριΐ5 ε Μ:Γ.Ί:Ι ιΐ)ΐ(ιιιιι εδ8ε (ΓΐΜΐυπ. Ν;ΐιιι δ! εοη-

δΐιΙδΟιιΙίβΙε Υει·1>ο εοΓριΐδ 3Γΐ»ΊΐΓεηιυι· , Τι·ίιιίΐ3δ

ηϋιίίοιη'ιηιΐδ ΤΓίηίΐ3δ ρεπηαηβΐ, ευιη ρεΓεςιϊηιιιη

ιιιιΐΐιιιιι ΥοΓΐ>ηηι ίιι ίΐΐιιιιι Ϊιινε1ΐ3ΐιιι·. Λΐ δϊ εοι-ριΐδ

ίΐίικί ϊιίοιιι ι·χ Μ»πη ικιίπιη Ιιοιηΐιιειη εβδε

μ;γάλως οΐ όλως ένθυμηΟέντες δϋνασΟαι αντί της

Τριάδος γίνεσΟαι τετράδα , εί λέγοιτο έχ. Μαρία;

είναι τδ σώμα. Όμοούσιον μεν γαρ εάν εΓπι>μεν Ά

σώμα τφ Λόγω, μένει ή Τριάς Τρνάς, οϋδενδ; ξένου

έπεισοερομένου είς αυτήν του Λόγου · εάν ίϊ άνθ[>ω-

πον εΓ-ωμεν τδ εκ Μαρίας σώμα, ανάγκη ξένου ϊντο;

χατ' οΰσίαν του σώματος, καΧ δντος ίν αΰτώ του

Λίγου, τετράς άντΧ Τριάδος γίνεται δια την του ίώ-

ματος προσθήχην.

ιιΐ'εεδδβ εδί, ειιηι οοτριΐδ ηβΐιιη ρεΓβζπηιιηι πϋβ-

ιιιιιηψιο 8Ϊ1, ιιΐ ϊιι ^ρ8οV^ΓIιιιιιι^ιι8^^^3ι) ςιιαίοπιΊυηειη ρι·ο Τπιιίΐηΐι; οοιΐ8:π·βΡ,Γβ, νΙ<1βΙΐε6ΐ ;»Ι](τΐιι.

XI. ΙΙατ. Ί1ΙΊ ιΐηιιι :ιιΙ ,ειπη ιηοιίιιιη ρΓοηπιιΐίηιιΙ,

ηοη αηίιικκίνοιίυιιΐ, (ριηπίοροΓϋ δεειιι» ί])$ί ριιςηεηΐ.

Ι.Ίιτί εηίιη <:χ Μ.ιι κι ρΓοίεϋΐιιιη εοΓρυδ εδ$ε ηοη

ιΐϊεαιιΐ, 80(1 οοη&ιιΐιβίβηΐϊ&ΐβ Υειίιο ί!ιιιιΐ;ι\αΐ, ιιίΐιίΐο-

ιηίηιΐδ ΐ:ιιιιι·ιι, Ίποίΐ ηβ δεηΐίτε νΐ(1εΐ'εηΙϋΓ, νει·επ

ί,ο δΐιΐ)ΐιΐ3ΐΐ3ηΙ, ίη Ιιοϋ ϊρδυιη, ηπχ εδί ϊΙΙοΓυιιι δίο-

ΙΙιϋιοδ, θΓ3ΐίοηε δ»η ρ.ιΐ3ΐη ϊηευΓΓυηΐ, εΐ ηιιηίει·-

ηίοηεηι ϋίαπι βιΙιηίιΐιπΛ. Εΐεηΐηι ιιΐΐ Γίΐϊιΐδ, ηιιϊ

ίΐΐοηιιη δειιΐΓΐ>1'ΐ3 Ι';ι!ΐ·ί εοιΐδυΙ)δΙπηΐί:ιΙίί> είΐ, ηιί-

ηίιηε ίΐΐε (|υί:Ιειη Ρβιετ εδί, «ευ Γίΐίιΐδ Ρ;ιΐι·Ί οοιι-

5ΐιΙΐδΐ3ηΐϊ3ΐί8 ;ιρρι·Ι1;ιΐιιι· : ίΐ:« εοιίδυΐΐίΐηιιΐίίΐΐε \ ΓΐΊ.ο

ουρριΐδ ηοη ίρδίιιη ΥΙΜ Ιιιιιιι εδί, 8ειΙ ηΐίικί ηιιίιΐιΐβια

3 ΥεΓίιο (ϋδΐίηείυηι. Οαούδί βΐίικί εδί, ίΐΐυηιιη

ΤπιιΊΐιικ ίη ΐ|ΐι:>ΐι.'πΓιοιιειιι ΓΟιΙί^οΙυΐ'. Υετχ (]υίρρϋ

>·ι Γεΐρδ3 ΡΙ'Γ!ΙΊ·!;Ι· εΐ ϊΐΗΐίνίδ.ΐ ΤΐΊΐιίι.ιΐί ηιιΐΐα Ιίοιϊ

ροΐεδί βεεεδδίο, 1005 ρΐ':'Ίει· φαπιιι ρειροπ\ιιι ίδΐί

ΙΛ'. Ταΰτα οϋτως λέγοντες ου νοοϋσιν, όπω,· ία\)-

. τοις περιττί-τουιι. Καΐ γαρ χαν μη έχ Μιρία; Ί.ί-

γωσι τδ σώμα, αλλά δμοούσιον αΰτδ τφ Λόγω, «Δΰν

^ττον, όπερ ύπεχρίνοντο, μη άρα ως γρονοϋντες νο·

μισΟώσι τούτο, κατά την αυτών δνοιαν δειχΟήσονται

λέγοντες τετράδα. 'ΙΙς γαρ Υΐδς ων χατ' α&τώ;

ομοούσιος τω ΠατρΧ, ούχ ϊστιν αΰτδς Πατήρ, ά'*ϋ

Τίδς πρδς Πατέρα λέγεται ομοούσιος · ούτως Ά

δμοούσιον σώμα του Λίγου ουκ Ιστιν αύτδς ό Λίγος,

άλλ' Ετερον πρδς τδν Λόγον. Έτερου δί δντο;, ί3«ι

χατ' αυτούς ή αυτών Τριάς τετράς. Ου γαρ ή αλη

θινή χαΧ δντως τελεία καΧ αδιαίρετος Τριάς δέχεται

προσΟήκην, άλλ' ή παρά τούτων έπινενοημένη. Κα'ι

πώς έτι ΧριστιανοΧ Ετερον παρά τδν δντα θε',ν ίτ.-

νοοϋντες ; Πάλιν γαρ καΧ εν έτέρω αυτών σο^ίίμΒτι

την άφροσύνην Εξεστιν όράν. Εί δε δια τδ εΐναι χϊΧ

ΓΟΐιιιιιειιΐί δυηΐ. Οιιαπε ϋΐιπδΐίβη'ι εδδβ ((ΐιϊ ροδδΐιηΐ, Ο λέγεσΟαι εν ταϊ; Γραφαΐς εκ Μαρίας είναι χα\ ά·.-

(ΐιιί αΐΐεπιηι :»1) «ο, ηυί Γόνατα Οειιβ ε8ΐ, Γ.ιΐ83

ρεΓδίιαβιοηε Ιίηχιτιιιιΐ ? 1·ιιι·κιΐϋ εηίηι Ίιι :ιΙΐη·:ι (]ΐιι-

ιΐ^ιη Ϊ8ΐοι·ι»η εανϋΐαΐίοηε, ΐ|ΐι;ιιι..ι $Ίι εοΓυιη 8ΐοϋ-

άίΐ38, :ιρ|ΐ:ιιτΙ. Λ:ιιιι 81 ρΓΟ πΐφίοιΐ Γ,ΙΐΓΪϋΐί €ΟΓρυ3

,·\ Μ;ιιι;ι ιυιΐιιιι:, ι·1 Ιιιιιηαηιιηι 051, αΐτμιε ίη διτί-

ρΐυνίδ ε88«: ϋίείΐιΐΓ, ςιιβίει ϋΊοηειη ίϋεϊΐΐο ρηυ ΊΊί-

ηίΐαίε εοηίΐϊΐιιί ριιίαηΐ, εο ΐ]υοι1 ({ΐιχϋαιη ΓιεΓΪ τϊ-

(ΙοαίιΐΓ οοι·ροπ8 ηο·ιε5$ίο : \·εΙιει«ειιΐβι· ΟΓΓΒΙΙΙ ςιιί

Γ.οιιιΐίΐοΐ'ί ορίΠοίιιιη ςιιυιη χηιιαίο Γϋεϊιιηΐ, ε( 3«1

ιϋνϊηίΐαίειη 3θ(Χ!(1εΓε ροδ«ο »ϋ(ΐυί(1 :ιι·Ιιίΐι·:ιιιΐιιι·; ηεε

ϋΐιιιΐ ΊιιΐοΙϋ|·ιιιιΐ., ιιοιι α<1 ιιΐίαιιι εαπιϊβ 3εε(>88ΐοιιεηι

Υει ύιπη ·εαπΐ£ΐη εβ5(; Γαείυιη, βεϋ υΐ είΓο Ίρβη Γβ-

Ι; ηε^ιιβ Υιτίιυιΐ), ηιιο »ι! ηιεΙΊοΓοηι »Ιί(]ΐΐ3ΐη

ρώ-ινον τδ σώμα του Σωτηρος , νομίζουσιν άν.Χ

Τριάδος τετράδα λέγεσθαι, ως προοΌήκης λεγομένη;

τδ ιχόμβ· πολϋ πλανώνται, τδ ποίημα συνεξιιοϋντί;

τω ποιητϊ] , καΧ ύπονοοΰντες ίύνασΟα: την θ;ίτητι

προσΟήκην λαμβάνειν καΧ ήγνόησαν , δτ; ου 4α

πρβιθήκην βείτητος γέγονε σαρξ ό Λόγος, άλλ' ιΛ

ή σαρξ άναστη · ούδ' ίνα βελτιωΟί) 6 Λόγος προήλΟ:·»

εκ Μαρίας, άλλ' ίνα τδ άνθριόπινον γένος λύτρωση*"·

Πώς ουν οΤίν τε τδ δια του Λίγου λυτρωΟεν !

καΧ ζωοποιηΟεν, προσΟήκην εί; θεότητα τω

σαντι Λόγφ ποιεϊν ; Μάλλον γαρ αϋτω άνθρωιτί'Λ;!

προσθήκη μεγάλη γέγονεν εκ της του Λόγου τ.$£

αύτδ χοινωνίας,τε χα\ ενώσεως. Άιτδ θνητού γέγον:ν

ΓοιιιΙίιΊοιιπιι Ιΐ3ηδΓ('Γΐ·εΐιπ·, εχ Μ3ΓΪ3 ρΓοάϊίδβε, 8ε(1 άΟάνατον, καΧ ψυχικδν δν γέγονε ττνευματικδν, χα'ι

ιιΐ Ιιπιηϊιιιιηι Ι-ΙΊΙΙΚ Γ<»ι1ίη«>ΓρΙ.. 3»ηι νοι·η ιιιιιιιιιιιιΐο έχ γης γενίμίνον τάς ουράνιους διέβη πύλας. Ή

μεντοι Τριάς, και λαβόντο; έχ Μαρίας σώμα να

Λίγου, Τριάς εστίν, ου δεχόμενη προσΟήκην, <ά&

άφαϊρεσιν, αλλά άεΧ τελεία ίστΧ καΧ εν Τρ·.άδι μι»

θεότης γινώσκεται· και οϋτως εν τί) Έχχληβία «η-

ρύττεται είς θεδς 6 του Λίγου Πα,τήρ.

εοιιιηΓίδΐίοπεφίε ΓβοΐΒ ε&ΐ βεεεδδΐο. δϊςιΓκΙοιη εχ ιηοιΐαΐ'ι ίηιηιοι·ΐ3ΐε, εχ ηιπηκιΐί 8ρΪΓΐΐα1ε Γειυίΐιΐ"1

εδί, 3ΐφΐε ε ΐβιτβ ρι-οΓοείιιιη εα;Ιί ροΓίβ» ρεηείΓηνΐι. ΟίΚίεΓυιη Τι·ίιΓιΐ38 ΐρβ», φίβηινίδ ΥβΓίιυιη ε Μ»ΠΪ

οοΓρυδ 3οεερι;ι·ίι, Τηιιίΐαβ ««Ι, οι» ηεο 3(1(1ί ροΐϋδΐ ΐ|ΐπιΙρΊ:ιιιι, ηβφιε ιΙείΓϋΙιϊ, δΡϋ ρεπίβοΐα βεηιρεΓ β>1

βΐ ίη Τι-ίηίΐαίε δϊηζϋΙβΓΪϊ (Ιίνίιιίΐβδ 3§ιιθδεϊΐιΐΓ ; Βΐιριε ίΐ;ι ιΐεηιυηι ιιιιιΐδ Βειίδ ΥεΓΐ)ΐ ΡβΙβΓ ίη

813 ]ΐν;Γ'1ί(':ι!ιΐΓ.

XII. Ε3(1ειη ροη'Ο Γβΐίοηε εΐ ο<; ΪΙΙΪ8 οεείιιιΐο- ΙΒ'. Έχ δε τούτου σιωπήσουσι λοιπδν καΧ οί

ΙΟΓ (]ΐιί άίοεπε βϋφΐϊΐκίο 3ΐΐδΊ «υηΐ, ευιη φΐί εχ Μβ- είπίντες τδν έχ Μαρίας προελβόντα μη είναι β

Γΐ3 ρΓοεεδδίΙ, ηοη ίρδυιη εδδε υιπδΐιιηι 3ε Οοηιΐ- τδν Χριιτδν καΐ Κώριον καΧ θεόν. Εί γαρ μη '

ιιΐ ΙιοηιΊιΐϋηι ^εηιΐδ ΓεάίηκΓεΙ. ^»η1 νερό ηυοηιοϋυ

Άκη ροΐεδί, οθΓριΐδ υΐ ίΐΐυιΐ ηκοί! ροΓ Υει·Ι)υιιι Γβ-

ι1ι·ιιιρ: ιιιιι ;π· νίΐ» (ΙοπαΐΗΐιι εδί , εί ;ι (ριο νϊΐαηι

αοεερίΐ, υΐίαιη (ΙΊνΊηίΐΗΐϊϋ Βΐίοεδϊίυιιειη ροδδϊΐ βΓ-

Ιεπ-ι'ϊ Ν:ιπι 6 οιιΗι-ΐΓΐο ΐ|!;(·π ιιικι ϋ!:ι (ΐιιίι'ι·ϋΐ ;ιιΙ

1ιυηΐ3ΐΐϋΐη οοι-ριι» βχ ιΐίνίιιί ΥεΓΐ)ϊ εοπιιηυηίοιιβ

• Ι ("ΟΓ. χν, 3. ' ϊΙ)'·ιΙ.
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εν τω σώματι, πώς ευθύς π,οοελΟών άπδ Μαρίας Α ηιιηι 01 Οουπ). Ν'ιβΐ οηϊηι πι οοΐ'ροΐ'ϋ Οουβ

δεί, ευΓ 8ΐ3ΐΐηΐ ΜΐφΙ" ϋ6 Μ:η*ί:ι ρΐ'ΟΟΟδδίΐ, ΕΐΙΙΙΙΙϋ-

ηιιβΐ νοοηΐυβ Ο5ΐ, π,υοιίοδί ίηίοΓρπίΙηΐυιη, ΝοΜίαιηι

ΟβΗ3 ' ? Ι'ιιιι ΙΙΙΝ νβΐΌ, ηΐδΐ ΥβΓΐ)υιη ίιι οηπιο ΓΟΓΟΙ, βϋ

Ιΐυιιιαηοδ βεηυετε ιδία ΟΛΗ ροΐα.ΐ, Εχ ηιιίύιΐ! €Ιιη·

ίίιΐί είΐΜονηάαιη αιηιβηι, .·/..·; «»< »«ρβΓ οηιηϊα ΰκαι

ίΐί'ΙΗΊΐίΐΊΙί:, III Λ,ΓΓ/ι/ίΙ. ΛιΙΙιΊΙ '' '.' 0||:|ΙΙΙ<)1>Π.'ΠΙ φΓ'

ηι·μ:ι\ ι·ι·>.ιιιΐ ευηι ψιΐ ει·υεΐί)χυ3 εβί, οβββ Οευηι,

ίχλήβη Εμμανουήλ, ζ εστί μεΟερμην;;,όμενον, ΜεΟ

ήμώτ ο 6)66 ν ; Πώς δε χα\ Ηαϋλος, ε Ι μη ό Λόγος ην

( εν σαρχ\, Τωμαίοις ίγραφεν , Εξ ων ό Χριστός

τύ κατά σάρκα, ό ώ»· έαΐ χόρτων θεύς εΜογη-

τύς βΐς τους αίώί-ας. Άμ>^ ; Οϋχοϋν όμολογείτω-

ιαν οι πρότερον αρνούμενοι ιδν έσταυρωμένον είναι

βίδνέσφάλθαι, πειθόμενοι πάσαις ταΐς Οείαις Γραφαϊς,

μάλιστα δε τω Θωμά, δς μετά τδ ϊδϊΐν εν αύτώ τους είΓΟΓβηι δΐιαιη :ι-η«ΐΜ·;ΐ!ΐΐ ηε (Ιίνίηίδ υηιηίΐηιβ Ι.ΊΙ-

ιών ή/ων τύπους άνεβόησεν Ό Κύριος μου χαΐ ό

θεύς μου. θίδς γαρ κα\ Κύριος της δόςης ων, Τίδς

ην εν τω άδόξως καΟηλουμένψ χαι άτιμαίομίνω

σώματι. Τδ δε σώμα Επασχε μεν νυττόμενον εν τω

ξ'--λω, κα\ ίρ'όεεν άπδ της τούτου πλευράς αΓμα χαΐ

ϋδωρ^· ναδς δε του Λόγου τυγχάνον πεπληρωμένος

ην της Οεότητος. Λιά τοϋτο ήλιος, ορών τδν δημιουρ- 1006 "'Ρδίπιι νβΓΟ ΐιι ΟΓυεε ρβΓΓοΓαΙιιιιι υΐϊ

γδν έαυτοΰ εν τω ύβριζομένω σώματι άνεχόμενον, ΙίΐίΙ)ΒΐυΓ, εΐ οχ ο]ιΐ5 ΙβΙΟΓβ 83ΐίξυΪ3 οιιιιι »ι

τάς ακτίνας συνέστειλί καΐ έσκότασε ' την γήν

αϋτδ δε σώμα φύσιν ίχον Ονητήν ϋ-έρ την έαυτοΰ

φΰϊΐν, ανέστη δια τδν εν αΰτώ Λόγον, και πέπαυται

μεν της κατά φύσιν φθοράς «, ένδυμα δε γέγονε του

Λόγου· ένδυσάμενον δε τδν υπέρ άνΟρωπον Λόγον,

γέγονεν ίφθαρτον. Περ\ ίέ του φαντά£εσΟαί τινας

χαΐ λέγϊΐν, δτι, ώσ-ερ έφ' Εκαστον των προφητών

Ιγένετο Λόγος, οϋτω κα\ έπ\ ένα τινά ίνΟρωπον εκ

Μαρίας ήλθεν ό Λόγος, περιττόν εστί γυμνά£ειν, φα-

νεράν έχούσης της άνοίας αυτών την κατάγνωσιν.

Εί γαρ ούτως ήλθε, δια τί ούτος εκ παρθένου κα\

μη καΐ αύτδς ες άνδρδς καΐ γυναικός ; Οΰτω γαρ κα\

ίκαστος των αγίων έγεννήΟη. "II δια τί, οϋτως έλ- £ ηοηηυΐίοπιιιι ΐιιαιιοδ ηιι^αδ 01 εοιυιηειιία ροΓίΐηεΙ,

βόντος του Λόγου, ούχ 6 εκάστου θάνατος λέγεται

υπέρ ημών γεγενήσΟαι, άλλ' 6 τούτου μόνος ; Δια τί

δε χαθ' Εκαστον των προφητών έπιδη μουντός του Λό

γου, λέγεται επί μόνου του εκ Μαρίας, ως άπαξ επί

συντέλεια των αίώνων έπιδημήσαντος ; "Η δια τί,

ούτως έλθόντος αύτοΰ , ως ήλθεν εν τοις εμπροιΟίν

άγίοις, οί μεν άλλοι πάντες αποθανόντες οΟπω άν-

έστηβαν, 6 δε εκ Μαρίας μόνος ανέστη ; "Η δια τί,

ύμοίως τοις άλλοις έλθόντος του Λόγου, λέγεται μόνος

ό έχ Μαρίας Εμμανουήλ, ως σώματος πεπληρωμένου

Οεότητος χα\ τεχθέντος εξ αυτής; Τδ γαρ Εμμα

νουήλ ερμηνεύεται, ΜεΟ' ήμώτ ό θεός. "II 8:ί τί,

είπερ οΟτως ήλθεν, έσΟΕοντος εκάστου των αγίων χαΐ

ιιίνοντος χαΐ χοπιώντος χα\ αποθνήσκοντος, ου λέ

γεται ωσαύτως έσΟίων χα\ χοπιών χαΐ αποθανών, Ι* ευηι οοϋοιη ιηοϋο 80 ΐη ϋΐιιιιι πιΓικΙη-ιΐ, <|ΐιο ίιι ρΐ'ίο-

αλλ' έπ\ μόνου του έχ Μαρίας ; "Α γαρ Ιπασχε τούτο

τδ σώμα, ταύτα ως αυτού πάσχοντος εΓρηται. Κα\

των &λλων δϊ πάντων λεγομένων μόνον, ότι έτέχθη ·

ββν, χα\ έγεννήθησαν, επί του έχ Μαρίας μόνου εί-

ρηται · Καΐ ό Λόγος σαρξ έγέτετο.

ιιυβί ϊρρβίΐαΐυι·, ςυβδΐ εοπριιβ ΐρδυηι (Ιΐνίηϊΐαίε Γορίοΐυιη, οΐ β!) 03 ηαίιιηι εχδΐϊΐεηΙ? Νοιιι ΚιηιηβηιιοΙ

ίιΐβιη βΐςηΐΓιεαι αε ΝοΙ>ί»οιιη Οβιΐί. Ουη, δϊ :ι.Ι οιιιιι ηιο«1ΐΗη 3θεε55βπΙ, ευηι βαιιείιι» ηυίΐίΐκ;! ηιαηιΐυεβ-

Γβΐ αε ΙιιΙιι·η·ι , ηεεηοιι Γβΐϊ^ιιοΐυΓ αο ηιοι-οΓοίαι-, ΐη ηιιΐΐο ΐηιιιεη νεΓυιιηι ΐρδυιη εοιηείΐΐδδε, ΙΗ-

1)ΟΓ3580, ηιοΓίεηι ϋεηΐψιο βιώϋββο (ΙίοίΐυΓ, ηΐδΐ ΐιι οο βοΐο, ψιοιιι Μαπβ Υί^·ο ροροπΙ? Οιια; εηΐιη εοΓ-

ρυδ Ίρβιιιη ροφοβϊΐιιιι ββΐ, Ιιχε ίΐΐΐ ρβΓίιιιΙϋ αο δι ρ,ιβδυιιι ββδοί ΐΓΪΙ)ΐιιιηΙιΐΓ. ΡΟΓΓΟ, ευηι »Ιβ είΕίβρίκ

υιιιιπι ιϋικί ]3οΐίΐΓϊ βυΐοαΐ, ρροιίυείοδ ϋΐοβ ηο ζοηίΐοδ ΓιιΪ536, <1ο 8θ1ο Μ;ιπ:β ΠΙίο ϋίοΐΐυρ : Εί »'ίΓί>κιη

ι /,ίι'Ίϋι; £ίί -.

1 ττ. έσχότιτε. -' ΛΙΐίΐιιιΙ Ιι».·ε 31» οιΐίΐΐοιιο Λΐΐιαηβδϋ. ' Ιίλ, 7, 14; Μαΐΐΐι. ι, 23. 'Κοιη.ιχ,ί». "

ι, 28. · ίυο. λχιιι, 15. ' ΙΙβ1>ι·. ιχ,'2ϋ. ' ίοΛα. ι, 14.

ΙΛ ΙίιΙΐΜΐι βϋΐιίΐιοαιιΐ, 8θιΙ ΤΙιοηι.ΐ! ρΓΧδοηίιιι, ΐ|ΐιί

ευηι ΐιι ΟΙιπδίο οΙανοΓυιη νοβίίςϊ» νΐιΐΐδβείοΐίείαιιια-

νΐΐ : ϋοιηίηαί οΐι-ηχ ει />, η.ι ηΐΐΐΐί '. Ι'ΊΠιι.·, ει>ϊιη

ίιίοιηηυβ Οβιιβ <ιε §1θΓΪχ> Οοιιιΐηιΐδ ΐη εο εοι-ρορε.

ψιοιΐ ρ(Ί· Μΐηιιιΐίΐιιι Ϊ£ηοιη!ηΪ3ΐη εΐηνϊδ εοηΠχυηι 30

(Ιυΐιοηεδίαΐυιη ΓιιοΓαΐ , οιηηίηο Γθ8ίι!β1)αΙ. ('ορριΐϋ

υΐιψιε ρη-

3(|ΐια ι'ιΐ-

ΙΙιηΊι.ιΐ : ΥΓΙ ιιιιι ευηι ϋίνΐηί ΥοΓΐ>ί ΐοιηρίιιιη εδδοί;

ι.'Γΐΐ άΐνίηίΐ3ΐε ρ1οιιί»3Ϊιηυηι. ΟΙΙΒΠΙ οί) εηιΐ33ΐη Μ>!

Ίρ3β, ευηΐ :ιιι<:Ιοινιιι ΜΙΙΙΙΙΙ |;ιιη μίΜνι':·, ίιι Π1Ϊ30ΓΟ

εοΓροΓβ εοηΐιιηιο1ΐ3δ (οΙοΓβηΐεηι Μ.ΙΙΉ·!. ηκΐϋδ αε

Ιιιεβ 3υρρΓθ333, ιοιτιιιη ΐεηοΙ>ΓΪ8 οΐιϋυχΐΐ; εοπριιβ

αυΐοηι ηιοηαΐί ιιαίιιπι ρπΐιΐίΐυπ) 3υρρα ιι:ιΐι:ι·:ι·. 3Ηίυ-

εοιιιΐίΐίοηοιη ρΓορΙΟΓ Υ'εΓίχιιη, (|ΐιθ(1 Ίη ΐρβο ι·ι;ιΐ, ;>

ηιοΓίιιίδ ι·\ι·ίΐ:ιΐιιιιι €8ΐ, εΐ β ηαίιίΓαΙΐ εοΓΓυρίΐοηο Ιΐ-

!ιι·ι:ιΐιιΐ!ΐ, \ι·ι1ιί (|πιιιΚΙ;ιιιι νιΊηΐ ΐηϋυιιιεηΐιιηι 081 Ι:ι-

Γΐιιιιι ; (Ίΐιικριι· ΥιτΙ>η, ςυο(1 Ιιιιηιαηαιη εοηιΙΊΐΐοιιοπι

5ΐιροι·αΐ, νοίιιΐ βιηίοΐιι ψιοίΐηιη οΙ>νοΙυΙιιηι εββεΐ,

εοΓπιρίΐοηΐδ θ3ΐο\ρθΓ3 Γοιίϋϊΐιιιη ". Ουοιΐ αιιίοιη 3ΐΙ

ηοηηυΙΙοΓυιιι ΐιιαιιεδ ηιι^ηδ 01 εοηι

(|ΐιΐ πι ίη Γβΐίςυοβ ρρορίιοΐαβ οηιιιοβ, ίΐιι εΐ ίιι ιιηιιιη

ΐΐΐιιιη ο Μ;ιι·ί:ι ιιΐιΐιιιιι Ιιοηιίιιοηι ιΐίνίιιιιιιι Υι·ιΙιιιιιι

Ϊ11:ιρ5ΐιιη 0336 βοιιΐίιιηΐ : ρΙιιΐΊΐιΐι-, ϋα ιΐο Γ6 (ΙίβρυΙβΓΟ

8ΐιροΓν.Ίοαηουηι ββΐ , Ιιοπιιιι (|ΐιίρρη 3(ιιΙΐ.Ί οΐ ΐιιηρία

ρβΓβηΐΒΪο ιηαηΙΓββΙβ αε 8ΪΙ16 υΐΐο ηο^οΐΐο εοηνίηοίΐηΓ.

Ναιη 3Ϊ ;ιι! ευηι ιυοιίυιιι ίΐΐο ιΐοβεοηιΐίΐ, ευτε νΪΓ§ΐιιβ

ιιηΐυδ, ηοη οχ νίτο Γοιηίηηηυβ βυδοερίυβ εδί, ηυειιι-

;κ1πΐιΐ(1ιπιι 3.ιιιοΙί οιιιιιΐΉ ίη ΙΙΙΓΠΙΙ ΐ'ιϋιί Γιιοηιιιΐ? Ουτ,

ευηι ΐΐ3 ΥεΓίυηι Ϊ11»ρ8υιη βΐΐ, ηοη εΐΐαιη 09?(ΟΓΟ-

πιιιι ιιυΐιΐ8ευ}υι<|Ηβ ιιιθΓ3 ηο3ΐι·3 οβυβ» ΙυΙοι·αΐ3 ι!ι

ιϊΐιιι·, 30(1 ΙιιψίΛ ιΙιιιιΐ:ι\;ιΐ ιιηίιΐδ? (Ιιη', ευηι ΐη βΐη-

μηίοδ ρΐ'ορίιοΐαβ ιΙίνΊηηιη 86 Υι-Γΐιιιηι ΙιιβΗηυίνοπΙ»

ΐη βο βυΐο, (|ΐιί 6 Μ:ιι·ϊ;ι ηαίιΐδ 68ΐ, ίη ευιΐδ ιηα-

ΐϊοηο βχευΐυπιιη 3ειηο1 αιΐνεηίδββ ϋϊείΙιιι·τ? Γ,ιη,

3ηηε(θ3 (1θ8θοη>1θΓ3ΐ, Γ6ίίΐ|ΐιί οιιιιιοδ ηοιι-

ιΐιππ ροδί ηιοΠοηι δυΓΓΟχεπιη! ; βοΐυβ ΠΙβ ΥΟΓΟ ηυί

6 Μ.ΙΓ'Ι.Ι ςοιπίυδ 681, ΙΰΓΐία «1Ϊ6 «ιΐΓΠ'νίΙ'.' ('ιιι·, οιιιιι

οβϋοιτι ψΐ3 ΐη εοίΐΟΓυδ ταΐΐοηο (Ιίνίηιιιη ΐΐΐιιιΐ ΥΟΓ-

Ιιιιιιι ϋϋΐηρβυιη δΐΐ, υιηιβ ίΐΐι.: βχ Μ:ΙΓΙ;Ι ιοίυδ Ειηιηη-
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1007 '^'"· Εχ φΐΠ>ιΐ8 €\ί(Ιι·η!(τ υκΐι'ΐιιΐιίαι·, ι

οπή ιιι ιτΐϊφιοχ νυΐίοίκαηιΐί 8θϊιιιη {ζΐ·3ΐϊ:ι 8ε8β Πι·ι

Υοιίιιιιιι ΊιιΙΊκΐΓΐίι, ίιίειη ϊρςηιη ο Μ3Π3 εβπιβ βυβ-

<·ι·ρΙ:ι ΙκΐιΙΐίΐΚΊιι ρΓΟίΙΗδδε. ί,Ιΐΐί ί!ΐ ΙΙΙΐΙΙΙΓΛ δΙΐΙ)δΐ3ηΙΪ3-

Ι[!!β Ι'ι:ί \ ιτΐιιιιιι 6Γ31, (Ί, ΐ)ΐ|ιιι1 3(1 < ;ΙΠΙΠΙΙ .Ιΐΐίΐΐεΐ, ε

ΙίιΐλίιΙΐΜ ϋΙίΓρβ, ΜηπίΓφΐι'. ΙΜΠΙΟ ηβΐιΐδ εδί Ιιοιιιο,

ΐ]υειιΐ3ΐΙιηο(1αηι (1ι·(·1;ιΓ:ιΐ Αροείοΐιιβ '. ΙΙιιηο ϊιι ΛΟΓ-

ιΐηηο' 3ΐΐ|υβ ίη ιηοιιΐβ' Ρ:ιΐοι· ύ&ηιοιίδίνανίΐ Ιιϊδ νεΓ-

ΙΊ-. : //ίι' αϊ Ι'ΊΙίιιχ Η»·»» ιΙίΙιΊΊηα, ϊη ι/ικι ηιί/ιί ΙΊΙΙΙΙ-

γΐααιί. Ηιιιιι. Λπ:ιΐΓι ιιεριιΐ, ιιοβ 3ϋθΓ3ΐιΙεδ 3£ΐιο$εΙ-

ιιιυδ, ΐιι:ΐ|ΐκ! ΙΊΙϊιιιιι 3 Υιτίιο δεραι-ηηιιΐδ ; ΜΙ! ΥΟΓ-

ΙΊΙΙΙΙ ίρδίιιιι Γίΐίιπιι 6886 ΓοηΠίεηιιΐΓ, ρενφίειη οιηηΪ3

ΜΙΙΐΙ, Ι1Ι)Μ|ΠΙ· 3(1θΟ ίρ-,ϊ ΙίΙ)6|·3ΐί. Ι ΙΙ(Ι(· ίΐΐΐΐιΐ

ιΙ(·ηιίι·:ιΐΊ δαιηιΐδ, φίοιηοϋο νεί ΙονίδΒπιιβ

ίιιΐιτ ικικ 63 <1ΐ! Π! ΟθηΙ|·θν6Γ8Ϊ3 ΙΙΚΙΜΊ 1 ρΟΐυείΊΐ. Υ. -

ΙΓ'. Εξ ων δείκνυται, δτι πρδς μεν τους άλλους

πάντας γέγονεν Λ Λόγος του προφητεύιιν χάριν, έχ

Μαρίας αΟτδς ό Λόγος σάρχα έαυτω λαβών, προήλ-

Οεν άνθρωπος, τη μεν φύσει κα\ τϊ) ουσία Αόγος ίιν

του Θεού, κατά δε σάρχα έχ σπέρματος Δα51δ, χΛ

της σαρκδς Μαρίας γενόμενος άνθρωπος, ως ε'πίν ό

Παύλος. Τούτον χα\ ό Πατήρ έδείχνυεν εν τω Ίορ-

δά'/Τ) κα\ εν τω βρει, λέγων Ούτος έστν ό Ώας

μον ό αγαπητός, εν φ ηνδόκηο'α. Τούτον οι μίν

'Αρειανο\ ήρνήσα'/το, ημείς 6ε έπιγινώσκομεν προσ-

κυνούντες· ου διαιρούντίς τδν Γίον κα\ τον Λόγον, άλλ'

αΰτδν τον Λόγον είοότες είναι τον Υίδν, δι' ου τα πάντα

γέγονε κα\ ημείς ί;λίυΟερώΟημεν. Διδ χαιίβαυμάϊα-

μβν, πώς όλως εν ήμϊν περ\ τούτων ούτως γέγονβ

φιλονειχία. 'Αλλά χάρις τω θεώ, βσιν έλυπή5τμϊν

ΓΙΙΠΙ 1)3ΐιοηιΙϊε Οοο §Γ3ΐίχ δυιιΐ, ψιο.Ι, (]ΐι«ιιΙιιιη ι·χ 11 έντυγχάνοντες τοις υπόμνημα^!, τοιούτον έχάρημϊν

έπ\ τω τέλει τούτων. Μετά γαρ συμφωνίας

ρησαν, κα\ ειρήνευσαν έπ\ τί) ομολογία της εΰϊεβοΰς

χα\ ό,οΟοδίξου πίστεως. Τούτο γούν κίμε πολϋ πρί-

τερον σχεψάμενον πεποίηχε γράψαι τϊ ίλίγα ταϋχι,

λογ;σ*μενον, μη άρα Ικ της σιωπής άντ'ι χαρά» λΟπη

γίνηται τοις εκ της συμφωνίας πρ-ίφασιν του χαί-

ρε«ν παρασχούσιν ήμΐν. 'Λξιώ τοίνυν προηγουμένως

ιήν σήν εύλάβειαν, χα\ δεύτερον τους άκούοντας μετά

συνειδήσεως αγαθής ταύτα δίςασΟαι , κα\ ε! μίν

προς εϋσίβειαν λίίπει τούτο, διορΟώσβσθαι και ίη-

λώσαί μοι · ει δε ως παρά ΐδιώτβυ τφ λόγω, μηΚ

χατ' άξίαν, μηδέ τελείω; γίγραπτα·., συγγνώναι τΛι-

τας τη ημετέρα περ\ το λέγειν ασθένεια. Έ^ρωιβε.

Γ! πιιιι εοηιιιιειι(3ΓϊθΓϋΐη 1β€ΐΐο:ιε ι

ΐηιιΐιιιιι ΐΗΐΙι'ΐΝ οοπιιικίϋΐη Γιηίδ \·οΙιΐ|)(3ΐί$ βΐΐυΐεπί.

8ίΐ|ΐιίι1ϋΐη ηιπίιιιι ευηι εοικοΓ(1ίΐ ιΐίίεεδδϋηιηΐ, ε3ΐιι·

«Ιειηςιιε Γιιΐι-ί δίηεεηΐβίεηι αε ρίεΐ3ΐεηι ρι·οΓε$δί ρα-

ι\!ΐ:ι )···ιίιιιΐι:πιιιΐ. Οιιΐι,' ιικ' Γ68 ροΐίδδ'ιιηιιιιι ρθ8ΐ ιΐΐ'.!-

ΐιτιιαΐ!) (ΐ6ΐΊ1)6ΐ·3ΐίοηειιι ϊιηρυΐίΐ, ιιι Ιιχε Ρ;ΙΊ<·;Ι ;ΙΓΙ·-

5εΓΪΐ)(!Γ6ΐη ; νι·π·1ι;ιι· οιιίιιι. ηε ςιιϊ ικιΙιί> §3υϋεηαϊ

ηΐ3ΐει·ί3πι εοηβεπΒΪοηβ 8ΐο ρΓχΙ>υ1β56ηΐ, ϋ$ &ίΙεη-

ιίιιιιι ηιΐδΐΐ'υηι ριο Ιχΐίιία άοΙοΓειη εοη$εί$ϋει·6(.

()ιιιιιιιΐ)!ιπ·ιιι ευηι 3 Ιέ ιΊκιιιι 3ΐΐ|ΐΐ6 ΓΙΪ.ΜΙΙ ρθ8(ιι1ο,

Ιιιηι 608 (|1ΐί Ιι:ι·(' ;ιιιι1Ίι·ιιΙ Γ0ξ3ΐ08 :ΐίΙιιιΐ)ι|ιιιιι ευρίο,

ΐίΐ 63 Μΐιπ·:1.! ειιιη εοηδείειιΐίβ ρεΓείρϊαηΙ. Αε βί ςιιί(1

;ιΊ ρϊειηΐΰΐη ιΐεοβΐ, βιηβικΙηΓε 3ε δίςηίηεηΓε ηιϋιί ηβ

: φΐθ(1 ;,ι ιηίηιΐ8 ρρο π>ΐ ιϋςιιί(.ιΐο ρειΤι-οΐβ, ιιΐροίε Γαιίϊβ βΐφΐε ϊηιρεπίΐ Ιιοηιππϋ,

ϊιιίίηΐίίε ΐηιΙ)(·ι·ΊΙΙίΐαΐί(]ϋε ιιυδίΓ* εοηιΙοιΐ3ΐιι!ϋηι βχΐδίΐηιειιΐ. ΥαΙειε.

Ο Πεπλήρωται.

ΙΛ'. Έπεί οον χαΐ ή επιστολή ένετάγη , χα'ι ου μό

νον εξ ίιν παρ' αυτών ήκούσαμεν, ή παρ' ετέρων,

κατά των λεγομένων ώρμήσομεν γράψαι , αλλά χΛ

πάσι φανερί/ν κατέσ:η, ότι ούδένα έσυκοφαντήσαμεν

εξής 6έ έπιλήψομαι της κατ' αυτών υποθέσεως, ίν»

εκ πανταχόθεν μη ύποληφθώμέν τισιν ως συκοφϊν-

τούντες τους ημετέρους άδίλφούς. Καίτοι γε ευχόμε

νος αύτοϊς και είς δεύρο διορθώσαι τα βοκοϋντα ήμΐς

λυπεΐν, Γνα μη αΟτο\ ήμ3ς ζημιωΟώσι, μηδϊ ή[ίεΐς

αυτούς. Πολλάκις γαρ τούτο έπρεσ6εύσαμί.ν , χι1·

παρεκαλέσαμεν, χα\ Ιτι έπιμένομεν τιαρακαλοϋντί;

άραι την φιλονεικίαν, καΐ άκολουΟήσαι τω των ά™-

θΓ3ΐίο ,

ΑιΙι»η3δίί ορΐιΐοΐβ. <

·'. €|ΙΙΙ1 Ι:-;ΪΙΙΙΓ Ι!.Γ(·. 3 ιιιι1,ϊ< ρΓΟ<Ι|Ιϋ(3 :,1ί ι·ρί-

8ΐθΐ3, 36 1101) ιιίοιίο ι·χ ίίδ <|ΐι;Γ ϊΐ·Ι :ι1ι ΊΙ1 ϋ νι:Ι :ι!ι

αΐϊίβ αυϋϊνίηιιΐί, ιιΐ3<ΙνοΓ8υ8 εο8 8θΐ'ίΙ)6η.'ηιιΐ8, ίηιΐιι-

ι·ιί Βϊηιιιβ , 86ΐΙ ι·ι αϋιιηϋε ρΐιιηιιιη Γ.ΊΓΙΙΙΙΙΙ 8Μ, ηϋιίΐ

ιιΐ)$ ίη ίρ$θδ εβίυηιηίοβθ ευηΐυΐίδδϋ : (1(.·ίιΐ6Γρ8 ΜΙ*·

ι·ι·ρΙ;ιιιι ίιι ίΐΐοδ ιΙί>|)ΐιΐ3Γκ)ΐιι'ΐιι Γ6ρεΐ3Π1, ιιι· ν,·! 16-

ιιυί8δίιιι:ιιιι ϋε ηοϋίβ €3ΐιιιηη:χ ευηΐΓ3 ΓπιίΓεδ ηο-

81Γ08 Μΐ-|ΐΊποΜ<·ιιι Ι·Ι·Γ!ΙΙΙ[|Ι:|[|Ι. ΟΊ;ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙ 6ι|)Γιι1ειη

Ιιοε ίρδΟΓυηι Γ;ΙΜ>;Ι εΐΪ3ΐηηιιιη ρΓεεοπ, 1008 "ι

<!:ΐ,ι· ιηοίεβίίίρ ηοηηίΐιίΐ ηυ1)Ϊ8 βΐΐιιίεπιιΐ, ηΐιιμιαικίο

ι·ιιΓΐ·ίμ;ιιιΙ, ΙΗ! ι'Ι ΪΙΙί 1ΙΟ$ΙΓΪ <Ί ϋΐιιπιιη 1108 ];ιι·(ιι-

|·;ιιΐ! (;ΐ(·ί;ιιιιιι«. Ιΐοε ΙΊΙΪΙΙΙ δΧρβιιιιηΐεΐ'Ο ρι'Γ 1ι';;:ιΙοχ

:ι!) ϋδ ρθ8ΐ!ΐΐ3νϊιηιΐδ ΙιΟΓίβΙ'^ιιε δυιηυ^, βΐ ΐϋειη ϊηι- Ο στόλων, κα'ι ευαγγελιστών, χαΐ Πατέρων βείω (

ρυΐΓ.ΐΓβ πιυιΐο ^Ιυιίειηιΐδ, υΐ, οιηηΊ οοιιίεηΐίοηε 8ΐι1)- χα\ ομολογία της πίστεως της άπεριέργου ,

1313, :ΐ|ΐι)<ίΐ»!ϋππιι, βν3ΐ)£εΓιβΐ3Πΐηι 3ε Ρ:ι1ι·ιιιιι (Ιίνί- εδραίας, κα'ι αμετακίνητου, κα'ι δικαιότατης εν ·

ιιΐ8 53ΐιεΐίοηΐ1)υ$ ίιΐδίδίβιιΐ, 3ε ΜΙΙΠΤ;··, δυΐκίχ, ίηεοηευδβχ εΐ υικ!εευη(|υβ ]ιΐΝΐι.·-ίί:ι:.ι· ΐί ί ί ρΓθΓ«$-

8101)61)1 εοηκεΓνεηΐ.

(1;ι:ΐ(Μ!ΐιιι ηιειιΓιιιί Ηοε 3 φΐί1>ιΐ8(ΐ3ηι ε\ ΜΙοπιηι

;;ΓΙ^Ι' ιιιίιιιι» 658ε ιι»Γ1·3ΐιιηΐ : ι Οΐ)Ί8ΐιιιη Ηιιιιιίιιιιιιι

ποιι Ιιιιικ· ιιΟΝίηιιιι 3$8υιιιρ8Ϊ88ε οηπιεηι, $αϋ (Ιίνεΐ'βί

ςιΐΐ)6Γί8 3ΐίαιη. > ')ΜΟΙ| ιιΐίιοιιι εχ :ιΙ1'<·Γΐ ιι Ι:ιιιιΙ;ιιΐιΙϊ

Ιιι.ιΐιηι :ιιιΐ!ίι|ΐκ· ];ΐΓΐ:ΐΓΐ:ΐιΙ. >;ι:ιι )Λ ηΐ)$ $3ηεΙυΐΙΙ ΊΙΙπιΙ

0880 εθΓρυ$ Ϊ11ϊ1)3ΐυιικμιε ι1ίείιιιυ8 , (]ΐιίρρϋ ιμκκ'

ιιιιΐΐιιιιι ιιιΐ(]ΐι;ιιιι ρε€€ηίιιηι οοιιιιιιί&ϊί , ΙΗΤ ίιι (·]ιΐ8

Άλλοι δε είς ημών ώτα είρήκασιν, ότι ι Ου τιύ-

την την ήμετέραν σάρκα, ουδέ όμόίαν ημών έλΟίτ»

ελαβεν ό Κύριος, ά)λά άλλην παρά την ημών. > Κ»1

εΓΟί κατά δοξολογίαν Ιλεγον κα\ κατά ϊπιινον. Και

αΰτο'ιγάρ φαμεν αγιον είναι τδ σώμα χα\ άχρ«·/τον·

άμαρτίαν γαρ ουκ έποίηιεν · οϋοέ ευρέθη δόλος Ι*

στίμζτι αυτού. Κα\ παντ: τω δήλόν εστί του» *¥

ι, 3. « Μαίιΐι. ΜΙ, 17. ' Μ«ΐιΙι.
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εύσεβώς περί Χρίστου λέγοντι κα\ νοοΰντι. ' Ημείς Α ΟΓΟ ιΐοΐιΐδ ίηνοηΐιΐδ οδΐ * : φίοιΐ ιριίιΙι>ιΐί ιιειηο ηυιι

ϊΐ εΐ χα\ αύτδ τδ σώμα λέγομεν, όπερ καΐ αύτδ τδ

ημών είληφε παρ' αϋτώ τδ αχραντον αότοΰ σώμα, εν

ήαϊν τοις πεπλημμεληκίσιν, ου δια τδ άλλότριον είναι

τδ σώμα, χαΐ άλλόκοτον τδ ύποδεές κα\ ήλαττωμέ-

νον, αλλά δια τα ημών αμαρτήματα κα\ παραπτώ

ματα, τούτου εν:κα. Ου γαρ άλλο σώμα δ Κύριος

Ελαβε, κα\ άλλο ημείς Εχομεν, άλλ' αύτδ τδ σώμα εν

αΰτώ πεφυλαγμένον κα\ αχραντον διατετηρημένον.

β&ΐ ;

Οΐιΐ-ϊδιο |Μι· |ΐΓο!ίίι·:ι(ιιι· 30 80ΗΙΪ31-

Υεπιιιι είδΐ ριιπ.Μΐ ίϋΐι^πιιιΐφΐι·. οορριΐδ ϊΐΐίιΐδ ηυπι)

:ιν;ιΙΙ>ιρΜΐ, ί(1ι·!ιι 0886 Ι.ΊΙΙΙΙ ΠΟδίΓΟ (αΙοαίΙΠΙΓ, οΐ ΙΙΙΙΓ

ΐρδΙΙΙΙΙ Ι:ΙΙΙΙΙΊ\ ίιι Ι1θ1)ίδ, <;πϊ φ:ί(|::ιιι ',ι,-ι .: ;ινπ:ι:κ,

«πιιΐίΐίοιιο αε ι!ίμιιίΐ;ιΐι; ηιιιΐΐιιιιι ίιιΙΊ·πιι*, ικιιι ηυο<1

:ΐ1ί<ΊΜΙΙΙΙ 3ΐ> ΪΙΙΟ δϊΐ 01 »1)ΙΐΟΓΓθη8, 86(1 (]ΙΙΟ(Ι

8111)1 3 ηοΐιίβ ι1(·1ίι·ΐ;ιΐ[ΐιη ηιι.ιιηρΙυΐΊΐιια

Οιιιιπ' ηοη ηϋιιιΐ ηο ηοδ ΙιαΙ;οιηιι$ 3 Οιτίδίο οοι-ριΐϋ

οιιιιιΐηο οοπρυβ βδΐ, ι\υοΛ ία ίΐΐο δΟΓναΐυιη οι αΐι οιηηί εοιιίαςίοηβ νϊηϋίοαίιιιη

XV. ΙΥ.Ι-ΙΙΤΓ.Ι 8υηΐ ίηΙβΓ Ϊ11ο& αΓίφΓι, φΐί 3(1 Ιιοο

ιΐ5φΐο (εηιριΐδ εοηΐεηΐϊοηίδ ανίιΐί, »ε ρβι·ηΙΐ8ΐιι·(Ιί$

ορίηϊοη'ώιΐδ ϊπνίίιί , ηοιι ϋοοίπιι.χ Ραίπιιιι ίιιΐιβ»-

Γεηίοδ, ηοφίβ ΓκΙκί εαραΐ Γοΐίιιοηΐεδ ; βχ φΐο οιηιιο

(•οιριΐϋ ΡΙΊ' οοηιρ.ι^εδ εΐ νίηοαία δυρρειίίΐηΐιιιιι ει

(:οη£ΐηεηΐ3ΐιι·η :ιιιμι·ΐιπ· ίηοΓοιηοηΐο ϋεϊ , πι Αρο-

δίοΐί νεΐ·1)ί$ ΙΊΐ3Γν; 80<1 3υΤ8$ 81Ι3δ :ΐ1ίι.·ΙΙ()ΠΙΙΙ! ΙΐιΙΙΙΙΙ

ιιπιιι ιι.ητ:ι:ίοηίΙ>ιικ ρεΗιΐΓΐ)3π ρ.ιΐίοιιΐι.'ϋ, ηοη ι!ί*Μ -

ιιιίΐί 30 ΥιιΙι'ΐιΙίηιΐΗ, Μ.ιιν'ιο Μ;ιιιί<Ίι;ι'ΐι*φΐι' Γ3ΐίοιιο,

εοηΠεΙβ φΐ;ι:<]:ιιη, ίη ΙιοηοΓΟίη δοίΐίεεί Οΐιτίδΐί, ηιοη-

ιΙ;κί;ι ΡΓΟ νεπδ (ΙοςηιαΙίΐΗΐδ οΐιΐπκΐιιηΐ. Οιιηιβιιίιη >

!ίθΙ)ί^;ιικΓιιιιιΙ, (ΙΙιιί.ΛιΐΜΐ ηοβίΓΟ Γιιίδδΰ ΟΟΓροΐ'ερί'ΧΐΙί-

ΐιιιιι, δΐ3ΐίιη αιΐ ίηβιιεδ αε ρειΊίιιαεία: ΜΙ.»· οοιίδειιΐ» ·

ιιεαδ δε&ε Γ»ϋυ1:ιδ ΙΐΜηδΓοπιιιΙ. ;Υπιι ιιη«ιιε8 ϋΐιιη» Γ. ι

οαπιειη ηο εαρίΐΐοδ εαΠΰπίφΐε οηιιιία ηυιι ε]ιΐδΐηο»1ί.

φΐ:»Ιί:ι ίη ιιο!)ίδ ΪΙΙΜΙΠΙ, ΙιαΙκιίδδΟ ρΓΧ(1ίεηη( , Η<:<1

υηςυεδ α ιιοδίρίδ (ΙίνεΓβοδ, ίιί(1(·ηκ|υο Ι-.ΙΠΙ.ΊΠ ηο

ι·ι·Γι·[ΐι.ι ιιΐ ςεηιΐδ ηοη δίιιιίΓΐ3 ηοδίΓΟΓυιιι, ΜΙ! αϊ) ίί&

«81.

ΙΕ'. "Αλλοι δε εξ αυτών και άχρι της δεΰρο φιλο-

νειχία τι·Λ φερόμενοι , ύπονοίαις άλλοτρίαις προσ-

αχθΐντες, ου κατά την διδαχήν των Πατέρων, ουδέ

κατέχοντες την κεφαλήν της πίστεως· εξ ου πάν τδ ι

σώμα δια των άφών καΐ των συνδέσμων έπιχορη-

γούμενον κα\ συμδιδαζόμενον αυξει την αδξησιν

του Θεού, ώ; ό Άπόιτολο; λέγει · αλλά τάχα ως ύπδ

Αλλοτρίων τινών ΟολωΟέντες τάς άκοάς πλησιαιτέ-

ρω; Ούαλεντϊνω , καΑ, Μαρκίων;, κα\ Μανιχαίω, καΐ

αϋτο\ δήθεν ε!ς τιμήν Χρίστου φαντάζονται μάλλον

ήπερ άληΟεύουσιν. Έπάν άχούσωσι παρ' ημών, 3τι

Εσχε Χριστδς σώμα τδ ήμέτερον, εΟΟύς είς τους

μύθους τρέπονται τους Ιδίους της φιλονειχίας, λέ

γοντες δνυχας αΰτδν έσχηκέναι, καΊ σάρκα, καΐ τρί

χας, καΥ εί τι ϊτερον · ου τοιούτους δε οποίους ημείς

Εχομεν, αλλά άλλους δνυχας έσχηκίναι, κα\ σάρκα;

&λλας, χα\ τα αλλά πάντα οΰχ ύτκΐα ημείς ίχομεν,

Αλλά άλλοία παρά τα ημέτερα* δήθεν πάλιν βουλδ-

μενοι σοφιστικώς τω Χριστώ χαρίσασΟαι, κατά τδν Ο Ιοηςε (Γίδοΐ'ϋρβηΐίβ. 1009 Νίιηίηιηι ιιΐ ΥαΙοιιΓιιιί

υύαλεντίνον χαΐ τάς είρημένας αΙρέσεις, τους μα- 30 (·;Γ|ΓΙ·:ΙΠΙΙΠ, ιρι:ι^ αιιίεβ εοιηιηειηοΐ'βνίιιιιΐδ, ΙΙΟΜΌ-

δεοη ΙΙΙ.ΙΙΊ·, ε3νίΙΐ3ΐθΓΪ3 ιρι:κ1;ιιιι :ιι^ιιΙί:ι ΟΐΓΪ&Ιο

^πιΐΊΙίΐΜΐΊ νί(ΙεαηΙιΐΓ. ΙΙικΙε ειιιη ε» οιηηία ιρι.ι· ίη-

ίΐιπί ίη Οιτίδίο, (ΚΙ Ί<Η·ΙΟ α!)βοΙυΐβ(|ΐΐθ ρΓοΠίοβιηυΓ,

ηιυ!ΐ3 ίΐΐί (1ε οοϋοιι ιιΙ'ΜίπΙι· ;«: ευΐ'ίοδί; (Ιίδριιίαΐΐ

8θ!οηΙ. ϋε <ιιιο Ιιοιιιίηυιιι ςοπερε, <|ΐιί οιιηι ιιπιΐιιι

πιπί ΐι'πηιι ϋηΐ:ικ:ιπΐ, ιιίΐιίΐ (3ΐηεη ιιμιιιιΐ, δ.ιίρΐιιΐΐ

ηιειηίηίΐ. Είειιίιη φΐο πιΊίιιπιηι 3ηίηιθ8 ηυοϋαιιι

νείυΐ ΙιοΓΓΟΓε ρ»·ι ΓιπκΙ.ιηΐ, Ιιχε ί(1εηΐΊ(1ϋΐη υ1)]ίοίυιιΙ :

ίδΐίυδΐιιθ(1ί εοι·ροΓΪ8 Ιΐ6εβ88ίΐ3ΐί1)υ$ , <ρι.ι· εί

δυηΐ, οΐΐδίτίοΐυδ Γιιίΐ, φΐβΐίβ ο·;εδΓιο οβί

30 δοεεδϋΐΐδ ? Λιΐιΐιιιιΐ εΐ ιιΐί.ι ρΙεΓβηυο, «|ΙΙ;Γ οαΐΐίϋΐ

30 ϋΐιΙιΐί1ι:ι νϊιΐι'ΐιΐιιι , δειΐ Ιιοιτεηιία υΐίυδοπιιιι Ι, ο

ιηίηιιιη Ιπι1ίι·ι·;ι ΜΙΙ.Ι. >;ιιιι, ιιΐ :ιίι ρΐ'υρίιεία, (Ιιιι ,

'ίι Γβφιίίϋΐ * ? Ι)ε φΐοη3ΐιι \·ΟΓΟ

τοιούτων πραγμάτων; Που δε ούχ\ μάίλ).ον τα σε· βχ οηιηίΐιιΐδ 83ηε(ίδ, ΙβηκΊβί Ιιοιηίηεβ Οδδεηΐ ρι·η-

μητέρα έπεμαρτύρησε τοις άγίοις ή Γραφή μήτι γε ρΐιεί.τ, ηοη ιΐ'ιί, ιιΐ εΐ ενβιίβεΐίδΐ;» οχΊεΓίςιιβ, (|ΐιί οχ

Κυρίω Χριστψ ; αηίιη3 εΐ ΐ'ηπιε εοηδΐα!>3ΐιΐ, πο δίηε πΐΐιι ιΐιιΐιίι.ιΐίοηι

ιιο&ΐΐ'ϊ 8ΐηιί1ε8 6Γ3ΠΙ ; ηιιίβ Ικιιυιη, ίηηικιιιι, οχδΐίΐίΐ, ιΐο φΐο (']ιΐ8ΐιιυιΙί ηπχιΐ3ΐιι οοηδεπρία Γαεΐ'ίηΙ? Νοιιιιο

Ρ'.ιΐίικ ΙιοηΕδΙίδ$ίιιΐ3 ιριιπρίι' ϋε δΐηείίδ, ιίΓιΙιιηι (1ε Οΐιπδίο ϋυιιιίηο, Βοπίρΐυτη Ιεδ1αΐιη·?

Ι(7'. Λεγέτωσαν βέ ήμϊν οί έκΟαμδητα\ των προ- XVI. Οίοαιιΐ ιιοϋίδ ϋ ηυϊ οί ονοδ 3ΐ)δΙεΓΓεηΙ , βΐ

βάτων, καΐ πτύρται των περιστερών, και σοδηταΐ ευΐιιιιιΐιαδ ιιΐιίμιιιιΐ, εΐ ΟΙκίδΙί 3^ηθδ 30 ρβΟθΓ3 Γα

τών του Χρίστου άρνίοιν τεκαΐ θρεμμάτων, που παρ- £·ιιιΙ, ιιΊιιιι.πιι ΜΟΥΜ',Λ Ιοίίδ ίΐΐίδ ςυα(ΐΓ3|;Ίιιΐα (Ιίεϋυδ

1 νίΐίιιηι 8«1κ!8ΐ Ιιιιίο Ιοοο. · Ρ. περ\ Χριστού όμολ. τελείως, τα πάντα περίεργα, ως γέγρ. ' Ι ΡείΓ. 1 1,

22. » Ερηββ. ιν, 16. · 1δ3. ι, 12.

(93) Ούχοντ χρβίατ ίσχβ. Ραίΐ Ιΐ3Εθ ν»Ιβηιϊηΐ Αααΐΐιοροάβηι ίρΐιΐοΐα ίδΐβ ρΓοΓοΠ: ΉσΟιεν, κα\

ορίηίο, ΟΐΓΪδΙυηι ΙαηΟ Γι Γι^.'ϋι.ιΐ" ηο ραΓοίηιοιιία Επινεν ίδ!ω; ουκ άποδιδοΰς τα βρώματοι · τοιαύτη ην

ι ι·88Ο, ηίΐιίΐ ιιΐ βχϋΓβΐΐΐ. ΤοβΙηΙυΓ ίιΐίρδίιιιι Οίο- αΰτώ εγκράτεια; δύναμις, ώιτε φΟαρήναι την τ/ο

ι Λίνχ.ιικίί . III 5ίίθΐιι. Ί ιί ΟΧ ίι.> ΙΙ-ΊΙ.Ι ίΐΐίιΐδ αιί φήν όν αϋτώ.

-.ι·.·,., λόγους. Λέγουσι γαρ, δταν Χριστού όμο-

λογήσωμεν τελείους τα πάντα, περιέργως, γέγρα-

πται ' τκρ\ των τοιούτων των περιεργασμένων, κα\

μηδέν εργαζομένων · πτύροντες γαρ την διάνοιαν

των άκεραιοτέρων, ευθύς λέγουσιν Ούκοΰν χρείαν

Εσχί (95) των κατά της σαρκδς συνήθειαν, ή τα

ίΐρδς έκτοπισμδν, ή τα πρδς άφεδρώνα, ή τα αλλά,

όσαπερ δοκεϊ είναι σοφ4, δεινά δε τυγχάνοντα κα\

ληρώδη μάλλον, ως φησιν 6 προφήτης· Τις γαρ

ίζήτι\σ8 ταΰΐα εκ ιών χειρών ύμϋ>γ ; Περ\ τίνος

γαρ των αγίων, καίτοι γε ανθρώπων δντων των προ

φητών, και ου θεών, κα\ ευαγγελιστών, καΧ λοιπών

τω» έχ ψυχής χ*Ί σαρκδς δντων, χαθ' ημάς δε δν-

των, χαΐ μη άμφιΟαλλομένων , έγράφη περ\ των |\<κ^ ι· ιηιιιιίΐιιιχ
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τειιΐΓβιη «χοηεΓβνεπΙ ?0υοη3ηι αϋ δεεεϊΒϋηι 3ΐ)ϊεπΐ Α εσκευάσθη Μωϋσής την τεσσαραχονθήμερον ; Που

ΕΙ138 3(1 ΙΟΓΓβηΙεηι ϋΙιοΐ'Μ, ι:υπι ιιι:ιικ1;ιΐυ 1)εί, φΐ;ε

ιι εΟΓνΐδ ;ιΙ!Ί·Γ(.·1ι:ιΙ(ΐι· οίΙι:ιπ:ι , Ιιοε εδί, ιιιιιΐιιΐιιιο

ΙεπιροΓΟ ρηιιοιη, νε^ρεπε οηΓηεβ οοηκχίεπ;! '? Νίιιιϊ-

ιιιιη ίΐυΐΐιιιη ει·3ΐ ΙΙΚΊ: α διτΙρίιιΐ'Λ εοιιιιιιειΐ)θΓ3π,

:μιεηΐ3(1ιηο(1ιιιη βΐ ΊΙΙοδ ιηιχίο }><τ>(:πιΐ:ιπ δΐιιΐΐυιη

εβί. Οιιχ ειιίιη εχ ϋδ υΐΐΐίΐΐδ ρερείρί ρηΐε$ΐ? ςιιί$

Λΐιίιηί Ι'πκ Ιιΐί? φΐ;« ι:ο Ιαηΐιπιι δρεείαΐ, ιιΐ, 3(1 ρι·χ-

ίυιιιρίχ (ΊψικιΙ.ιιιι ορίη'ιοηϊδ ίηΓκΙεΙίΚιΙειη :ΐΜπΐΐ!ΐι-

<!ιΐιιι, ίη3ηΊ$δίπΐ38 οεεβδίοηεβ Γι·ί^ίϋί$ ίΙΙΙδ ηιι^ίδ εΐ

3(1 ίππιιιοπιιιι ενεΓδίοηειιι ϊ(1ηηείδ δ(ΐρρΐ3ΐ!ίΐει. Υβΐϊιη

(Ί ΙΐΟε ρΟΓΓΟ ηθ1)ίϋ 8(Ιίδ80Γ31ΐ( : (^ΙΙ3Ι)3ΐη Γ3Ι10Ι18

Οειι&, ευηι νοίυίΐ, ίϋ εςεΓίι, ιιΐ ΐ8Γ3οΙίΐ3πιιη ΐοΐο$

ι|ΐι;ΐιΐΓ:ΐ!ίίιιί:ι 3ηιιθδ ιΐ(!<ιιιι: ρίΐί εΓ8δεεΓεη(, ηβε ίηνε-

ηβςιιε νεδίεδ βΐΐβΓβΓεηΙιΐΓ ;ιπΐ $ΟΓ-

<1ϊ1>ϋ8 ο1)δ()1ε5θε/εηΐ? Αη εΐ Ϊ5ΐϊ (Ιβδεειιϋβ- Β κιι£ι:<>1 Υε

τά τιρίιί χρείαν έποιεϊτο Ηλίας εν τφ Χο^όά χεψά(1-

βω , όπηνίκα άρτον μεν τί) πρωινών ήσΟιε, κρέα δϊ

τδ δειλινών &τΑ τήί των κοράκων παροικομιδής δια

θεού προστάγματος ; Ήλίθιον γαρ ην τ6 την Γρα-

φήν ·περ\ τούτων λέγειν , ώ? νυν τούτοις τ1λ!'0^ί^ν τ6

έξετάζειν. Τις γαρ ωφέλεια εν τοις τν.ούτοις; ή τ£

το χρήιιμον ; άλλ' ή μόνον είς άπιστίαν της προλή

ψεως προφάσεις δ·.ά ψυχρολογίας και ανατροπής

ματαίας έχον. Λεγέτωσαν δε πάλιν ήμΐν, τίνι τφ λό

γω , δτε ήΟέλησεν 6 θεός, έποίησε των υΙών Ίτραήλ

εν τεσσαράκοντα ϊτεσι μήτε τάς τρίχας χομά^αι,

μήτε τα υποδήματα παλαιωΟήναι , μήτε τα Ιμάτ·.«

κατατριβήναι, ή ^υπανΟήναι ; Μη 4ρα και ούτοι απ*

ουρανού έληλύΟεισαν; μη Οεο'ι οί τοιούτοι ύπηρχον ;

εν επαϊνοις υπάρχοντες, άλλ' ίν

πολλοίς θεον παραζηλώσαντες , μη ου* ήσαν 6μοιο-

«αΟεΐς ήμϊν ; Άλλ' Γνα δείξτ) 6 θεός , ότι τα πάντα

εν αύτφ δύναται , και έγχωρεί γίνεσθαι, καΐ μη γί-

νεσΟαι. "Ινα γαρ μη τίνες είς έκϊίνους πάλιν λογί-

σωνται ~ί υπέρ φύσιν δια ιά αϋτοϊς εν ΰαυμασμω

γινόμίνα παρΐ θεού , τουτέστιν ότι τρίχες οΰχ έ»5-

μον, ιμάτια ουκ έπαλαιοϋντο , καΐ τα άλλα , κα\ δτι

αρτον αγγέλων Ιφαγεν άνθρωπος · είς ημών χάριν

άσφαλισάμενον το θείον Γράμμα φησί · λαδέτω δκ»·

στος πάασαΛοΫ σιδηρούν έ? τη ζών^ έαντοΰ, ϊτ',

δτ^ ίΐς τύπον καΟιζάη^ , σχάγ^ καϊ %ώσ$ τη*·

Ιδίαν χόαροτ. "Οτι Λαός ι\γιασμέη)ςϊ.στέ, χαΙΚύ-

ς. Είςτοϋτοδε

Γ3ΐιΐ? 3ΐι( (Ιίί δοίϋεεί βΓ3ηΙ ΜΉ|ΐιί? Αΐΐ|ΐιϊ ηε Ιιιιι-

(ΙηιιΐιΐΓ ίΐΐί (|ΐι1(1ιχιιι ; &ε(1 ιΐίνΐηιιιιι ηιιιηπι ϊιι ρίετίβ-

ηιιε ρι·ονοε»ΓυιιΙ. Αηηοη ί^ΐΐυτ ϋδϋειη οπιιιΐ ηοΐ'ίβ-

< ιιιιι ϋΠεείΐοηίϋυδ ο1)ΐιοχϋ? Υΐ',πιιη ιιιιιηί:ι $β ροδ$β

ρεΓ δεδβ, Ωει·ϊ(]ΐιβ 1010 Ι|>*"ΙΊΒ ΜΙΙΙ.ΙΙ, νεί ηοη (ΙΟΙΊ

ρο$ί>ε Γ)ι:ιΐί θδΐεπ(1εΓβ νοίιιϊΐ. Αεηβ ΓθΓ(.ι*$ίκ 3ΐί(]υί$

οί) δΙυρειΐ(ΐ3 111:ι ρι·«ιι11ι;ί;ι, ΐ|ΐι;ι; ίη ΙΙΙυιπηι »ι·;ιΙι;ιηι

β 1)·.'ο Ι':κ:1;ι ΓιιεΓ3ΐιΙ , .ιηιρίίυδ ιμπιΐιΐιιιιΐ Ιιιιιικιιιιι

Γοηιΐίιΐοηκ ίη ίΐϋδ εχ8ΐίΐίδ$ε εΓεϋοηΊ, ιι( Ιιυίο υ·-

ΓΟΓ1 1105ΐ)'3 ε:ΐΙ183 ΟΟΠδΙίΙοΓεΙ, δ€1'1ρΙΐ1Γ3 Ν.ΗΊ';) δίθ

ρηΒεΐρίΐ : ΙΙιώίΊΐ'. ί(!(Η,«;ιιί,«/Ηι' ριι.ίίΐίηιιι (βϊΓεαηι ίη

ίαηιι Βίΐα, αϊ, αιηι ίη Η/ίΐ/κο Ιο€ο (Ιαοάβιϊΐ, [οάίαΐ, βΐ

ίίετ(«α Ι,ΗΙΙΙΗ ορβτϊαΐ, ηηοηϊαιη ρομκ/κ< ίαηοΐνι βιΐίι,

«Ι ΑοηιΐΝΗί Ικώίΐαΐ ίη ηιβάίο ^βίI^οι·ΜΗ| '. Ουβηι Ίη _ κα\ ίστορίαν παίδες Εβραίων παραφέρουσι* , ότι

Γβιη ΙΙευΓχί ΐ|ΐΐ3ΐιιιΙ:ιιη Ιιί8ΐθΓΪ3ΐη εοιηιιιειιιοΐ'βηΐ : διήρκεσεν αύτοΐς ό τύπος δχρι τίνος καιρού , Ιων

δτου ό θεός ηθέλησε δείξαι εν αύτοΐς τούτο το θαύ

μα · καίτοι γε αυτών έσθιόντων και κρέα κα\ όρτν-

γομήτραν, συ.μ6ε6ηκέναι αυτούς μήτε τούτου χρείαν

ϊχειν.

ΙΖ'. Κα\ εί παρά τοις Εβραίοι; δια την πρδ; τ'/ΰς

πατέρας αυτών δόςαν , ήτοι κατά πρόσθεσιν , χαρι-

στικώς, ήτοι κατά άλήθειαν τούτο ίδειαι (καίτοι

γε αυτών είδότων , ότι καΐ άνθρωποι ήσαν οί προς

αυτών συνηγορούμενοι καΐ φθαρτοί κα\ ου θεοί

κα\ έχ σαρκός κα\ α?ματος κα\ ψυχής)· τις παρά

τούτων άνέξεται άκούων τα ουκ άτόλμητα περ\

Χριστού του άνωθεν έλθόντος θεού Λόγου κα\ της

<)«(; ίρέίιις ίίΐϋ3πΐ3ΐίοιΐ6 ]3εΐ3ΓΪ 31) ίΐΐίδ ραΙίειιΙεΓ £) αυτού εν ά-ασιν ενδόξου κα\ αληθινής ένσάρκου παρ-

3ΐκ1ΐ31? Οικι «ιιιίιΐι'ΐη ίη ίικ.':ιπκιΐίοιιο ΠΙιιιΙ, ηυο(1

(ΙΙείυιη ο$1, ίιηρίενίΐ : Τοιίαίιια ]ΐα· οιηηΐα ϊιι Ιιοιηο,

ιιΙίΜμια ρβοαιίο 9. Είεηΐηι, Ιίοι.Ί ηο$ΐΓ3 ΐ3Γΐιβ ρι·;πΙί-

ΐιΐϋ Ι'υΓί'.ι, ροιεΓ3ΐ ηίΐιίίοιηίηυδ ΊΙΙ:ι ίρ&α ηυχ 3 ηο!>1δ

!)3ΐκ·ιιΐιιι· νίΐίιι, ρΓχΐεπηίιΐεΓ6, βϋςυβρΓΧβΐ&τββυΙυιη

<·|ΐι:« ϋαιιεδΙίοΓ3 3ε ϋίνίιιχ ηια]εδΙαΐί υοπ^πιιι νίϋε-

/ΐϋΐιΐιη· : υΐρ.>ΐε ρεΓ ηιιειη εΐ Ιϋΐ·3εΙίΐ:ιι·ιιιΐ) οβρίΐΐί ηοη

εχεΓενεΐ'ίιιΙ, ηβε εοηιιη νεδίίιιιεηΐΐ βορϋεδ εοιιίΓΑ-

χεΓΪηΐ, φΐ:<·. οηιιιίβ, δι ΐΓ3(1ίι1οιιί ει·ειϋιικΐ8, ίΙΙί$ αε-

« Ίιΐιτιιιιΐ. Οικιιΐ ;ΙΙΙ|ΓΙΙΙ νεδίεκ Ιιηιηίιιιιιη πι,πιι1ι:ι>

εοηΐεχΐα$ Οητίδΐυβ ηβΐιιιεπί, εχΐΓ3 οιιπιεηι εοηΐΐ'ο-

ι ε$1. ί',ιιΐίΐί 8π ιιΐ ΐΊΐιιιι νεδίίηΐϋΐιία ει'ιΐδ, ε(

ίΐΐίΐιιΐ :ΐ(· Ινριιιη α1ίςΐΙ3Ι)10 ΙβΒίρΟΓΙΙ κρ.ιΐίο

ρεΓ8ενβι·3$8ε, ηιιαικίία ΠΙ.ΊΙ» ίη Ιιίϊ Ιιοε ρπιιΐίμίιιηι

οΟίεεΓε νοίιιίΐ. Αο Γιοεί ε;ιιηί1ιΐι·ί εΐ εοΐιιι·ηίείΙ)υ&

νββεεΓβιιΙιιτ, ΐιΐιικιιιαιη ΐβηιειι ρεΓ ΠΙιιιΙ ΐειιιρυ$ Ο]ΙΙΕ-

ιικχΐϊ ικιΐιιηυ »εεε8&ίΐ3ΐε$ εχρειΊοϊ 1Ι1ο$ Γυΐ$$ε.

XVII. ^.ιιι1 ΥΠΌ &ί ;ι ,ΙικΙ,οίϋ 3(1 ιιι;>]οπιιιι $ηοππη

ιΐεευδ βΐ ^1οΓΪ3ΐη νεί %ά ^ι-ιΓιαιιι ί&ΐϋ (ίιιςιιιιΐυι·, νεί

εχ τεί νεΓΪΐ3ΐε ρΓχϋίεΑίιΐυΓ (<|ΐι;ιιιψι,·ιιιι Ιιοιηΐηεβ

ί!Ιο& ΓιιίΐΜ', (|ΐιοπι:ιι ι1ι;:ιιίι;)(ΐί ρηίΓοι-ίιιΊιιηι 8ΐι$εβ-

ρεηιιιΐ, ει εοι:πιρΐ11)ί1ε8, ηοη ϋεοβ, $εϋ εχ Γ3ΐ·ηβ

!>3η§υϊιΐΰ :ιιιίιιΐίΐΐ|ΐΐι: εϋΐιιρο&Ίΐο$ εχ$ΐίΐί8£ε ηοη <Ιιι-

ίιίΐι'ΐηιιχ); ΐ}ΐΓικ 13111 31ΓΟΟΪ3 εΐ ΙΙΟΓΚΙΙΙ;!;» (1ε (1ιιι·1»1ο,

ϋείηιιε Υει-ΐχ» οαίΐίΐιιβ α!ΐ3ρ$υ, αο (!ε 8'<"'ϊθ53 νεΓ3-

ουσα: ; Ι ν ξ έπλήρωσε τ6 είρημένον

μένος χατά πάπα ως άνθρωπος γ.ωρίς άμαρτί<κ,\

Έξήν γαρ αύτ(7> αλήθεια ίχοντι σάρκα την ήμετί-

ραν , μ"ί] πράττειν τα δοκοΰντα ήμΐν ευτελή, κα'ι

πράττειν Αποΐα σεμνά ετύγχανε, και πρέποντα ανα

λόγως τη Οεότητι · δι' ου κα'ι οί υίο'ι Ισραήλ ούχ

έκόμησαν, κα'ι τί ιμάτια αυτών ουκ έρυπάνθη· χαΐ

ταύτα κατά παράδοσιν αύτοΐς συμβέβηχεν. Ότι δε

κα\ ιμάτια εΐχεν εξ ανθρώπων κατεσκευασμένα,

άναμφίβολον. Διεμερίσαντο γαρ τα Ιμάτια αυτού,

καΐ επί τον Ιματισμον αυτού εβαλον κλήρον. Ει δί

ίμάτιον ίξ ανθρώπων , δηλονότ·. εξ ερέας ην χαΐ ίχ

1 111 Κυβ. χνιι, 6. ' ϋουΐ. χχιιι, 13. ' Η(;1)Γ. ιν, 15.
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λίνου · τα δε έχ λίνου χαι εξ έρέας γεγενημ>να άψυχα Α «προτ νεβίοιη ρ]θ8 ιιΓι$βι·υιιΙ δοιΊοιιι *. Ο,ιιοϋ δι Ιιο-

εΓ3ΐ ί!Ι:ι εοιι(ρεΐ3, ιιΓηριι: βτινα ην χο\ αναίσθητα. Άλλ' δτε ήΟΑτ,σε δεϊξαι οϋ-

τοΰ -Λ δυνατδν της Οείτητος, μεταμορφωΟε\ί, Κειξί

τ?> 'πρίτωπον αϋτοΰ ώί τ6ν ί,λιον , χα\ τα Ιμάτιο αυ

τού λευκά ώ»ε\ χιόνα. Πάντα γαρ τφ δυνατψ δυνα-

τ4, εΐ; τδ ύποΟήξίΐν ' παρά προσδοκίαν, χα\ τα

αναίσθητα χα\ τα 5πνοα εις δίξαν και φαιδρότητα

μετααχευάΐαι · ως την ρά6δον Μωϋιέως, ως τα ύπο-

βήματα των υΙών Ισραήλ. Πάσι γαρ ώμολόγηται,

δτι οί απόστολοι άγιοι &ν9ρωποι ^σαν , φθαρτοί τα

σώματα ε!ς ημάς ', άφθαρτοι δε δια την ένοιχήσα-

σαν αύτοϊς θεοϋ δόςαν. Και σκ·.α μεν Πέτρου πάν-

τας του; προσφερομένου; ίχοντας ασθένεια; !2το ·

χα\ βουβάρια , και σιμικίνθια των Ιματίων Παύλου

δυνάμει; εργάζονται.

ρΐίΐιϊΐβδ, οι, ρπϊΐεΓ ιΐϊνϊηαιιι §ΙθΓΪ3ΐιι (]ΐια; ίη ίΐΐίβ ΐηβϊιΙυΙΪΗΐ, ϊηεοΓΓίιρίοδ εχ8ΐίΐί88θ. Οιιηιιιο1>ι·ειη εΐ

ιπιώπ:· Ρειτί οΐιίαιϊβ χςΐ'ίδ οιιιη'ιΐιιιβ βηιιίΐαΐϋΐη ευηΐυΐίι", (·ι βυιΙαΓίΐ :ιι· ΒβιηΊείυείΊα 6 Ι'.ιιιΐί νββίϋιιιβ

ιιιίιιιιηι 31-ιίΙίϋίο

Ι:ιιι:ι Ιίΐιοφίι; ε<1Ι11ε\ΐ3 ΓικτιιΙ. ΟΙΙ.Γ ιιηΐΓΐιι ι·\ ΓιιιΟ

0850111 Ι.ιπιινι; !:ΐ!'1.ι, ΟρίΐΙΟΓ, 31ΙΙΙΙΚΙ 30 8811811 081'β-

1ι:ιηΐ. Υΐ'πιιη ιιΙ)Ί ϋίνίηίΐ.ιΐίβ $υχ ροίπιΐίηιιι ίη·1ϊε»ι·β

νίΝΐιιιι Οδΐ, ΙΓ3Ι18ΓΟΓΙΙ1310 πιι ροή·. !.ΐ(·ίιΊΐι Μ.ι::ιιι δοϋδ

ίιΐίΠΐΓ 1011 «ρΐβικίβηίβηι αο νεβίίηιεηία βυβ ηίνί»

ιιι»! Γ ι·;ιπιΙ,·ιιΙ Μ ηιιιιι.-Ι: Η νϊΐ '' , ΜΙ,ίΙ ι-.-,Ι ι-ιΓιιιι ιιιιιι )>!;>·-

ρυίειιΐί Που ρ<>δ8ίΙ)ί1ε, αϊ νυΐ εα φίοιμιο, ηιι:ΐ! βοηβΐ!

»ο δρΐπΐιι εηι·ε;ιηΐ, ιηοηιειιΐο αε ρηϋίει· οιηιιοιιι Ρ.Χ-

βρεείαΐϊοηβιη ίη §;Ιοπηηι ροβδίΐ δρΙοικΙυΓθΐιΐφίβοοη-

νβΓίΟΓβ : <|Μ-:ιι;ιι[ΐ!ΐθ!ΐπιιΙ ίη Μθ}'8Ϊ8 ν'ΐΓΒ» ΙΊ ΙϊΓίΐΟ-

Ιϊιαπιιη εαίεβαιιιειιΐίβ β^ίειιιΓιΐ. Ε&ι ειιίιιι ;ψ .1

οηιιιε$ ιπ εοιιΓεβδο, αροδίοΐοδ δ:ιηι·Γΐδ5'ιιιιοδ Ιιοιηίηε$

Γιιίϋδε εοδϋειη εοηροΓΪΙιιιβ ροΓίϋΐΙβ αε ιιο$ εοΓπι-

ίΐιΙιιιίΐΜΐιιΙ,ι ,|ΐ!:ν<Ι;ιΐίΐ ρΓΟιΙίςία ρΐ'.ι·>1 ίΐιτιιιιΐ · .

ΠΓ. Κιι πω; ούτοι θεδν πολυπραγμονοΰσιν αισχρά; Β

τίνα; υπόνοια; τεκταινόμενοι, έπ'ι ων ουδεμία χρεία

γεγέννηται πώποτε πρδ; διαλογήν, ου προφήτη, ουκ

ευαγγελιστή , οΰχ άποστόλφ , ου ϊυγγραφεΐ ; "Οσα

γαρ τοιαύτα ούτοι λέγουσι, καν μύρια έπέκεινα τού

των χαχώ; ύπονοήσωσιν , ούχ άνατρίψου σι την

πατρικήν ημών πίστιν, την τ?, άληθεία Χριστδν κατ-

αγγέλλουσαν. Έγεννήθη γαρ Χριστδς εν σαρκι κα

τά άλήθειανάπδ Μαρίας της 'Αειπαρθένου δια Πνεύ-

ματο; αγίου· χα\ ευθύ; άπδ κυήσεω; Εμμανουήλ

καλείται, ό έστ:, θεύς μεΟ' ι}μω?· οΰκέτι δεύτερον

γεννάται. Και άπέδρα εις την Λί'γυπτον τδ παιδίον

μετά Ιωσήφ κα'ι Μαρία;, επειδή έζήτουν την ψυχήν

του παιδιού, ώ; δυναμένου αυτού εν σαρκ\ άποχταν%

θήναι. 'Λλλά προσεκυνήθη ύπδ των μάγων ώ; βεδ;

άληθινδ; , εν σαρχ\ γεννηθεί; , χαΐ οΟ δοκήσει. Κα\ ^

άνελΟών άπδ Αιγύπτου κατά φόδον του Ιωσήφ ουκ

είσήλΟεν εΐ; Ιερουσαλήμ, δι' 'Αρχέλαον, ώ; δυνα

μένου του παιδιού κρατηΟήναι , χα\ πρδ του χαιροΰ

4ν -αν/Λ παθεΐν όπερ έμελλε πάσχειν. 'Αλλά διεκω-

λύθη ύπδ Ιωάννου , έπιγνωσθεί; ύ:Λ του δούλου

Δεσπότης, ότι θεδ; ην ένανθρωπήσα; εν αλήθεια.

Ου χατεδ'ζατο δε την του Ζδίου δούλου εν τη τοιαύ-

τΐ) υποθέσει τιμήν, ϊνα πληρώσι; πάσαν δικαιοσύνην

εν σαρκ'ι, εν άληθεία, και τελεία ένανθρωπήσει , τδν

ΰπογραμμδν τη; σωτηρία; ήμϊν ύπολιμπάνων. 'Αλλά

χα\ χεκμηχεν άπδ της όδοιτΛρϊας εν άληθεία · καΐ

ούχ ά-λ,'ΐ; Εχαμεν , άν.λά και εκαθέσθη. Διότι άλη-

Οινώς ενηνθρώπησεν , έβόα · λέγων · ΔεΰΓβ, πάπες

νι·Ι

8ΐιΙιΐιιι·ρία εο§ίΐ»1ίοιιβ βιιςεηΐεδ ίη (Ιίνίιιιιιιι ΙΜΙΙΙΚΊΙ

ευιη ϋϋ ΙιΪ8 ηυΐΐιιβ ρΐ'ορίΐϋΐη,

ι;Ιΐ8ΐ3, Υι·! 3ρθ8(θΙΐΙ8, νεί αΙΙϋΓΪΙΙδ μι·|]ΓΓ'κ

δίΙ>ί ηεεεδδαιϊιιιη <1ιιχει·ίΐ? Ειιίιιι-

ναπι ςυίι)ι|ΐιίι1 ίΐΐί ηηΓΓ3ηΙ, 3ε ίπνί ίιιΠιιίΐ» αΐί»

ΡΓ;ΓΙΟΓΙ·:Ι Γίΐΐ83 δίηε ορίηίοηβ εοιιΠιι^ηιιΙ, ηιιιιΐ|ΐΐ2ΐιι

Ι3ΐηεη ΐΓαϋίίαιη 3 ηια]οηΐΜΐδ ηοβίΓΐδ Πϋοιη, ^ιια; ιΐϋ

ΟΙιπδίο δϊηεεΓε οιιιηία ρΓ%ι1ίο3ΐ, ροΐυηιηΐ ι

εηίιιι εχ Μ;ιι ϊ.ι ΥίΓ^ίηε βεευικίιιιΐι

6 8ρΊι·ΐΐυ 83ηεΐο ^εηίΐιΐδ 08<. Αε 8ΐ:ιΐΐιιι

ραΓίυηι Εηιηι,ιηιιεΙ, Ιιοε εδί ΝοΙιΐΜΐιηι .0 «ι

ηρροΐΐαίιιι·* ; ηεε ]:ιηι βεειιηιΐο ^ί^ιιίΐιΐΓ. Ροδί Ιι:ι·ε

ίιιΙ;ιιι-, ίη ^Ι'.^'νρΐιιΐιι ΐ'ΐιιιι Ιο-ίΓρ'ιιιι 3ε Μ:ιι·ι;ι ΐΓίΜΙϋ-

Ιιιμίΐ, ΐ|ΐιοιιί:ιιιι ι|ΐι;ΓΠ·|ι;ιη! 3111111:1111 ριιι·; ί ", ιιΐ ίΐίΐκΐ

ίΐΓ^ίΐιηειιΐο 8ΪΙ ϊΐΐιιιιι ίη ε3πιε ιΐί·εηι·ί ροίυίδδε. Υι··

πιηι 3 η)3^ίδ :ιι1ιιι·;\1ιΐ!> ΰ8ΐ, 1:ιηι|ΐι.ιιη νεπικ Πευβ

(·;ιιιιι' ιρ83, ιιοη 8θΐ3 δρεείε ίΐιΙιιιιιΙιι·:ιΙίυηι·ι|ΐΐι; η:ι-

Ιυδ. Οεϊηίΐε ευηι βχ ^Ε^ϊΡ10 Γενρ.ιΊίββοΙ, Αι·2ΐιεΐ3ΐιιιι

;ι.ΙΙιιιι; ΙΙΗ ιιΐί:ιιΐΓ, ,ΙοΜ'ρΙιΐ), ΗϊεΓΟδοΙ^ηιαιη ηοη ;>ι!ίίι,

υίρυΐε ευιη εΐ ίιιΓηηβ εοηιρΓεηοιιϋί ρο8ί>οΐ, ι·ι 3ΐιΙε

ΐειηρυδ ίη (·:ιπκ· ρβΓρεΓι, ςυχ ει·:ιΐ βΐ'ιςιιαικίο ραδ-

βυπυδ. Ρι-χιεΓ 1ι;π· 3 Ιοαηηβ ρπιΐι'ώίΐυβ 681, οιιη

ιίοιιιίπιπιι Μ·ι·νιι.ι 3§ηονί886ΐ, Οευιη εδ^ε ΙιυιιΓιηίδ

ιΐ3ΐιιι·;ι π'Μ·ι:ι ρΓ,ΐίΙίΙυιη "*. Αϊ 18 Ιιιιΐιίιιιιιι δίΙ>ί ΙΙΜ-

ηοΓεηι % δείΎΟ ίη εο §εηεΓε ύείΓεεΙανίΐ οιηηειη ΐη

εηπιε εχ Γβϊ νει-ϊΐαίο, ιιΐ ΐη ρϋΐΤβεΙ» ΙιοιηΊιιΪ8 ηα-

ΙυΓ3 ]ιΐδΐΊΐί3ΐιι ΐιιιρίεΐ'οΐ. ΟΙΙΒ ίη ΙΌ 8»Ιυΐ:ΐΓβ ιιοΐίβ

(•χειιιρίιιηι ΓεΓιηιιίΙ. Οιιίιι εΐίαηι νεηε <Ιβ νί;ι

υί χοχιώττες χαΐ χερορτισμέγοι, χάγω άι-απαύ- ρ Ιιι$ εβί, ιιβε Γαΐί^ιιΚίδ ηιούο, 8βϋ εΐίαι» ΡΓΟΪ Ιίδίίΐιι-

<τω ύμάς' ϊνα δείξτ^ την αυτού θεότητα ίχανήν ου-

βαν πάντα τα πλήθη του κόσμου τα πρδ; αΰτδν

άφιχνούμενα άναπαύσαι. 'Αλλά κα\ έπειράσθη ύπδ

του διαβόλου, χαΐ Ιμεινε τεσσαράκοντα ήμερα; μήτε

έσθίων, μήτε πίνων ίνα δείξτ; τδ άνενδϊέ; τη; αυτού

θεότητο;. Ου γαρ πεινών ύπίμεινεν, ως φιλοσοφιχώς

χαθ' ημάς έγχρατευόμενο; , χα\ αϋτδν &γχων , χαΐ

βιαζόμενο;, αλλά άνυστερήτω; δια την άληθινήν αΰ-

1 Ο>Γ. ύπόβιξιν. · Γ. ως ήμε?;. ' Γ. κα\ έ6όα.

•Λα. ν, Ιδ. ' Αεί. χιχ, 12.

» Μ.αιίι. χι,

(Ιίιιε κ·Μ·ιΙ.ι ". ΛιΙ Ιι.ιτ. ηιιοιιίϋΐιι ιιοη Γιείε Ιιυιηίιιί$

ιι.ιΐιΐΓ;πιι $ιι$οερβΓ3ΐ, εοηίειιία νοεε εΙαιιίΛνίΙ :

1012 \"ι'ΐιίΐί', οιιιιια (/«/ Ιιΐΐΐιιηιΐί* βΐ υηβηιΐί <·..(ι .,

ΐΐ ((ίο Τΐβώαιη νοί '· : υΐ βϋ οιηηεδ ΟΓΐιίδ Ιειταπιιιι

ΙιοηΓιηεΒ, ςιιϊ »ϋ δοβε εοιιΙ'ιι^οΓοηι, ΓεοΓε;»ηιΙοδ Ίιΐο-

ηεπηι 858β Οίνίηίΐϊΐοηι δίοιη Οδίειιιίερεί. ΡΓ*ΐει·ε;ι

(ειιΐ3ΐιΐδ 3 ιΐίιιΐιηΐιι ε$1, ι·ι ΐ|ΐι:ΐιΐΓ.ιμίιιΐ:ι ιΐίεδ 8ΐηε ιιΐΐο

είΐιυ ριιΐιιςυε ρβι·π)3ηδίι, υΐ ε^ιηύειη (ΙίνίηίΐΗίειη

ιι. χιχ, 24;ΡδίΙ. χχι, 19. ' Μιιΐιΐι. χνπ, 2.. . .

" Μαίιΐι. ι, 23. · Μ;ιΐΐ!ι. ιι, 13 β^. '* Μαΐΐΐι. ιιι, 14 5<1Ί. " ίυαιι. ιν, 6.
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ηιιΐΐίιΐδ ΓΟΪ ίηϋϊβΟΓΟ ιηο'ΐϊΙιαπΗ. Νοφίο οιιίιιι ΐυιη Α του θεότητα, καΧ ϋιτερον , φησΧν ή Γραφή , έχείνα-

σεν ίνα δείξη την άληθινήν ένανδρώπησιν της βεό-

τητος , ένδιδοϋοης τϊ) ένσάρκψ παρουσία των ευλό

γων -/ρειών και αληθινών μετέχειν · Γνα μη τδ

άληΟινον της ακολουθία; άφανίση την άληθινήν έναν-

Ορώπησιν. ^Κα'ι γαρ καΧ έπΧ της συκης έπείνασε, καΐ

πηλδν άληΟινδν έποίησεν. Άλλα λόγον είπε ιΐ(Λς

την συκην ό θεδς , καΧ έγένετο. ΚαΧ έπΧ της νηδς

έπετίμησε τψ άνέμψ , καΧ έπαύσατο. ΚαΧ δια του

πτύσματος καΧ πηλού , τψ λόγο) της αυτού θεότη-

τος , καΧ τψ πτϋιματι της αυτού ένανΟρωπήσευκς,

καΧ τψ πηλψ πάλιν , ως τω Αδάμ , καΧ τούτψ τδ ελ

λιπές μέλος πλάττων έχαρίσατο · των πάντων τε

λείων έναότώ δντων, εν οαρκι πασχόντων, εν θεότητι

δϊ απαθών δντων , ΙΌ>ς ανέστη εκ των νεκρών , όλως

μη πάσχων λο-.πδν , όλως μηκέτι αποθνήσκων.

Ιιιΐο, ΓΙΙΙΙΙ ϋίνίηϊΐ3(ϊ3 >ιι;ι: δοπιιοηο, ιιππ Ιιοιιιϊιιΐδ, ψΐΓ.Ίί 35δυιιιρδθΓ3ΐ, δρπίο , Ιιιΐο, ίιΐι|;ι.ιιιι, δΐοιιΐ

ΛιΙίΙΙΙΙΟ ι|ΐ|ιιιι.Ι.ι:ιι, ίΐ3 Γ.ΓΓΟ ϋΐί ι|ΐΐϋΐΙ &Λ ίηΙΟ£ΓΪΙ.3ΐΟΙΙΙ ιΐινί'.α ιικ'ιιιίιπιιιι Ιί.ιΜί 30 ΓϋιΜΙΐϋΙ : 81 ι, ι·.Ι··ιπ III

60 <·ι :ιιιΙ ΟΙ11ΙΙΪ3 ρβ|·ΓθΟΐ3, :>ι1ι·ιι ιιΐ III (·:ιι ιιι· ρϊΙΟΓΟΙίΙΐΙΓ, ΪΙΙ ιϋ\ 1Ιΐ|1;ιΙ(' ΥΟΓΟ ρ.Λΐί ΙΐΊΙπΙ ρ088θη(, (ΙΟΊΙΟΟ 3

ιιιθΓΐιι°ΐ8 οχοΐΐ3ΐιΐ8 081, ιιίΐιί Ι 3ηιρ1Ίιΐδ οπιπίπο ρβΐίοιίδ, ηοηιιο ηιΟΓίοηβ οπιηίηο '".

Ιαιηοιη 5υ$ΐίηοΙΐ3(, ςιΐ38Ϊ δονοΓίοΐ'ΐ φίοιίηηι

ίιΐϋΐ'ιΐυΐο δί1)ί 3ΐ>8ΐίηοηιΪ3ΐη ϊη(1ΊχΪ88θΙ, δβδοηιιο ίηο-

ιϋ:ι <·ΠΚΊ:ΙΓΙΙ 30 ρβΓ(1θηΐ3Γβ νείΐοΐ; 80(1 13ΙΙ(|ΙΙ3Ι11

\ι·ι·;κιι ϊιι 8ί·80 ιΙίνίιιίΐ;ι((',ιιι ||31>ΟΙ18 ιιιιΐΐίιικ (·μι:1ι:ιΙ :

ρι>8ΐθ3 Ιηηιοη, ιιι 5οπρΐυΓ3 ηαπ-αΐ ', ο$υΓϋι. Οπιι

ΐ'.ιΐΊιιιιΐ! ΥΟΓΟ $ο Ιιο:ιιίηοιη Γηοΐιιιη οβδβ βίςιιίΐίοβνίΐ,

< ιιιιι »8δυιηρΐυιη 3 δβ οοι·ριΐδ νετΐδ 30 Γ3ΐίοιιϊ οοιί-

-Γ!ΐΐ;ιΐίΐ·'ΐΝ ηοοοδδίΐηΐίϋυδ οΐιηοχίυιη 6886 (Ιϊνϊιο 113-

1 ΙΙΙΙΙ ΥθΙαΪ8$01, 110, (|ΐΐ'ΐι1 ΟΧ Ίρ83 ΓΟΥΟΓ3 ΟΟΙΙδΟφΙΟηδ

ι·$$ο νίϋε1>3ΐυι·, νεπαιη ηυιηηηίε η.αιιι·.ι: εοηϋίΐίο-

ηοηι ελδΐίηςυοΓΟί. ΙΊιιΙι· ει 3(1 Πουιη ;π ΙΚΗ-ΓΙ» οδΐι-

ΐ'ίίΐ * , οΐ νοηιηι Ιυΐιιιιι Γ.τίι ' . Α(1 β3ΐιΐ(1οια νοί'Ο 11-

Ιαιη ιίΐΊΐιη ουιιι ηοιιιιιιΐΐα (Ιΐχΐίβοί, 03, ιίίι ϋίχοΓ3ΐ,

:ΐΓΐΊ.Ι(·ΓΐιηΙ '·. Ιΐοΐη ιιι ιι:ινίμίο ΓΙΙΙΙΙ ντιιΐ ιιιιι ΐιιΟΓΟ-

Ρ3880Ι, Ιιίο 8ΐιΙ>ίΙι> ι1ι·>ϊ11", ιιιιιι νοΓΟ κρυΐο 8110, ;ΙΓ Ο

ο :ίΐι!-,ί ηοιιηιιΙΗ, ρι·ο βο φίοιΐ ο \ 1ι·ίϋ 83ΐυ οοπριΐί

111)11 .1 :·(!·]!;']·, !, ίϊ'ι\.·|Μ ΟΙ|]|Ιδ(ΐ3ΙΠ 0880 £ΟΙΙΟΠ8 ίΙΙ'ίιί -

Ι Ι'.ΊΐΙΙΙΙ·, ΙΙΙΙΙΙ 081 ιρίοιί ρΓ(ΐρΙΟ|·03 ΙΙ081ΓΪ ΟΟΓρΟΓΙδ 0836

(Ιίϋδίιιιίΐο ριιΐοηΐ. ΡοβΙ<ιυ3ΐη οιιϊιη ο Μ,ιπ.ι η.ιΐιιηι

08$β ΟΧΙΓ3 (ΙιιΙιίΐ:ι!ϊ(ΜΐΓΙΙΙ ΟΙ11ΠΟΙΜ ι·Μ, ΙΐυδίΓΙΙΙΙΙ ΓΐΐίδδΟ

11000880 081, Μ.ίΓΪ;ι φΐίρρβ Ιιιιιι 3ΐΐΟΠΙΙ8, φΙ3ΙΙΙ ι II-

]ιΐ8 Γΐιΐριιι·;ι ηοδίρα ΜΙ ιι ι, οοικίίιίοιιίβ Γ\>ΐιΐιΐ : η3ηι

ΓΙ Αϋηηιιΐδ 3 νϊτο βοιιίΐιΐδ ηοη Γιιίΐ, δοϋ β Ιοιτα ΓΟΓ-

ιιΐ3((ΐ8 ', ηοο ίιΐι-ιι βοςυίΙυΓ ΐ|ΐι«ιΙ ηοη β νΐιιΐί Β.ιΐιι,

Ε! δε τίνες , δια τδ μη άπδ σπέρματος άνδρδς τδ

βώμα αύτδν είληφέναι, άλλοΐον νοήσουσιν, ου πάντως

δια τούτο ουκ Εστί κατά τδ ήμέτερον σώμα. Έξότι

γαρ άπδ Μαρίας ώμολόγηται , ήμέτερον ην. ΚαΧ

γαρ Μαρία ουκ άλλη ην παρά τα ημέτερα σώματα ·

επεΧ καΧ ό Αδάμ ουκ άπδ σπέρματος άνδρδ; ην, άλλ'

εκ της γης πεπλασμένος. ΚαΧ ου πάντως , επειδή

άπδ της γης ην , καΧ ουκ άπδ σπέρματος άνδρδς,

άλλοΐος ην παρά τα ημέτερα σώματα. Ημείς γαρ

80(1 (Ιο ΙΟΓΓ3 ρροϋ'ιοπΐ, ιϋνπ *;:ιιι (|ΐι:ιι:ιι1:ιη: 3 ηο8ΐΓΪ8 € Ιξ αύτοΰ γεγεννήμεΟα, και ουκ έσμεν άλλοΐοι παρά

οοι-ροπίηΐδ η3ΐυΓ3ΐιι 0880 δοπϊΐυιη. ΕίειΓιιιι ηο8 ;ι!ι

ΠΙο ^οηίιΊ »1> ο]ιΐ5(1οηι οοΓροΓβ ϋίνβΓβϊ ηοη βαιηυβ;

Ι »:ι.<·Γ,ϊ Ο νΪΓίΙί 8»1)Ι ΓΐΙΟΓΪΜΐυδ 30 ΙιιπϋιΤΙ.-ί υ(ΟΓΟ

ρΓορη^ηΐϊ. 5οά Ιιχο ηοηηιιΐΐί βιιΐιΐίΐίιιβ ιϋοηΓκΙοιη

ΐΓ3θ(3ηΙο$ υΐ 'ηι 3ηίΙηο νοΓββηΙβ», 3 δοορο ροηϊΐυδ

Ι'ΙΓΠ .η'πηί. Αΐίΐ ρΟΓΓΟ ΟΧ 1013 ϊ'8· Ί"' :1|! Ι1(Κ

Μ·!ΐΜΙ:ι',ι:ιιιΙ, ΊηΠηίΐα ΐ|ΐι.Γ(Ι:ιιιι :ι!ί:ι (1ι;Ιι1;·,(ι·ι·.ΐ!ΐΙι·Μ,

·. ιπιιπ ΙαυιΙιιΓίδβίιιιυηι δυϊδ θΓίιηΐη3ΐΊοηϊΙ>ιΐ8 ΙΓ3<1ιιοο-

Ικιηΐ. Αο νοΙιοιηοιιΐϊοΓοηι (μΓιϋοιη, ςιΐ3ΐη ρ3Γ π ;ιΐ,

ΐπιηιιΐΐιιιη ουηοϊΐβΓυηΐ, βίνο οχ ΙηβοΊΐία, δίνε ςιιοά

:ιΙ> οο ιίίι ΐιιιιι ιτ.ιΐ, ηιϊηϊιηο ροΓΟορίδβεηΐ, οΐ ,ιΐι οο «!ι-

Κίοϊβί ί|υχ 3ΐΐ(ΙΐθΓ3ΐιΙ (1ηςηΐ3ΐ3 ρΓΧ()ΐθ3Γοη(. Υοπιιη

«Ιέ 8ΐιροΓν3θ3ΐιοΪ8 Ιιίδοο ηιιχδΐΐοηϊϋυδ Ιιαοίειιιΐδ. II-

|ιι·.1 νοπο ΙοοίοΓοδ οηιηοδ ΐηίοΙΙοοίιίΓΟβ 3Γΐ)ί(ΓθΓ, ηιιΐΐβ

τδ εκείνου σώμα, καίτοι γ: εκ σπ'ρματος ανδρός χαΧ

άπδ μήτρας γυναικός γεγεννημένοι. 'Αλλά ταύτα

μεν τίνες σοφιζόμενοι πολλάκις , καΧ εν τϊ) διάνοια

Ιχοντες , εκ του προκειμένου εξέπεσαν · τίνες δί

πάλιν ες αυτών των πρδς ημάς ερχομένων, αλλά

μυρία καΧ έπέκεινα περιττολογοΰντες, τδν άνδρα

τδν εν πολλοίς έπαίνοις φημιζόμενον διέίάλλον. Κ»ι

τω μεν 6ντι περιττότερον ο'μαι του δέοντος , ή κατά

Ιδιωτίαν, ή κατά παρακολουΟησίαν *, ή Ήαρ' αυτούς

εξερχόμενοι, καΧ άποφΟεγγόμενοι, την ταραχήν εϊρ-

γάσαντο. 'Αλλά νυν μοι περΧτών περιττών £ως ίιίε

άρκείτω ό λόγος , συνιόντων των έντυγχανόντων, ότι

οΟτε φΟόνψ τετηκότες , ούτε μίσει τψ πρδς τδν άν

δρα. ΕύχόμεΟα γαρ αΰτδν μη μερισΟήναι άπδ της
_-|- Α» «» ι ι . ι

Ιΐοδ 3ΐιΙ ΜίνϊιίΪΊ, 3ΐιΙ θ(1ίο ιιι Ιιοιιπικ'ΐιι 0580 οοπίπιο- του Χριστού Εκκλησία; καΧ της γλυκΰτητος τη;

193. Ιδίΐκΐ ΙΊΙΪΙΙΙ ίιι ρΐΊΙΙΠδ ορίιπιπικ 30 ρθ(ίΐ1ΐυ8, ιιΐ

ιιβ ;ι!ι Εοοίέδία (!1ιι ίιΓι 3((|υε κΐι 8ΐΐ3νίδδ!ηΐ3 Ιι;ι-

ιπιιιι δοοίοίχίο ιΐι νιΉ.ιΐιΐΓ, δβ(1 νι ι ο]ιΐ8πιθ(ΙΊ (1οςηΐ3ΐϊ$

ιιϊηιΐιιπι δίικίίυιη οοηΐεηΐϊοηβηκιυβ (1οράιΐ3ΐ 3ο δβδβ

:ι. Ι ιιιεΙϊθΓ3 οοιιτβπαΐ , δίουΐ βοπρίυιη β8ΐ : Καντ-

1. 1 1·, 8ίΐηαηιΐίί!,

ϊθΐ|ΐιοη$ βδΐ 31ΐοχαιη.

XIX. Νε£3ΐ 3 Οΐιπβίο ροΓίοοίαιιι 1ιοπιϊιιί& ηβΐιι-

ι .ΙΜΙ ο$δο 8υδθθρΐ3πι. Ιιηο Εί ηοιιηιιΐίοδ ηΐι οιηιι'ι $ρο

δ.ιΐιιΐϊδ «ΙΓ]Ι( ίι, νοΙιοηιοιιΐϋΓ ΠΙοδ Ιοπ'ϊίαιίδ 30 <ΙΊ-

ηοη Ρ830 (|!ΐ(ιιΙ |>ι ιίπιΐιιΐιι ΙΙΙιΐηι Ιΐοηΐϊΐΐίδ Π3-

πάσης άϊίλφότητος, αλλά άποΟέσΟαι αυτόν της του

λόγου τούτου φιλονεικίας την Ενστασιν, καΧ έπιστρέ-

ψαι κατά τδ είρημένον Επίστρεφε, ή Σονναμίτις,

επίστρεφε, χαΐ οψόμεθα έτ σοι. "Ομω; περΧ του

προκειμένου αύθις έπιλήψομαι της ακολουθίας.

, βΐ νίιίεΜιηνζ ϊ» ίϊ9. Ι\θ(1οο ]αιιι 3(1 ίιΐ ςυο«1 ι ιιι ι ίο ρι·ορη8υοΓ3ΐη, οΐ (|ΐιθ(1 οοιι-

Ιθ'. Τελείαν ου ^ούλεται λέγειν την ίνσαρκον Χρι

στού παρουσίαν, αλλά καΧ την σωτηρίαν άποχρούετί!

τίνων, φόβον έμποιών καΧ λέγων, δτι « Ου δει τέ-

λειον άνΟρωπον τδν αϋτδν άνειληφέναι λέγειν, » δήθεν

| Μηΐιΐι. ιν, 2. « Μιιΐΐΐι. χι, 13. » .Ιηιιη. ιχ, 6. * ίιιο. νιιι, 21.

' (ίοη η, 7. · ϋιηΐ. νι, ϋ. ' ί". άπαρακολουΟηιίαν. Ει ηιοχ παρ' αυτού.

' ·)ι·.ιιι. ιχ, 6. '' Ιίοιη. VI, 9.
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4τΛ του ρ"ητοΰ είρημένου · Ά»-α.?α;<&ό·ω>· πραέϊς ό \ ΐιιρβιιι ηδϋυιιιρϊίίδκ ϋίθ3ΐιιυ$. Ηοο νεΓΟ ροΐί$$ίιιιιιιιι

Κύριος. Ουδέν £- Οαυμαιτόν, ούτε διαφοράν τίνα

εν τούτω τις Εχει δείξαι, τψ ειπείν άναλαβεΐν σάρκα

•Αν Κύριον, ή λαβόντα τελείαν ένανθρώπησιν, ή

ώσπερ πολλάχις εν ήμΐν όμωνύμως πολλαΐ λέξεις

τυγχάνουσιν, Άι-,-ι.',ιιΐ! άι·ι·»· γαρ, φησί, αραείς ό

Κύριος· χαΐ, 'Λ ι ·Χ· !<;'"*· με έ» τΟητ χοιμτίωτ τώτ

ζ· ΤΙ έστήκατε, άνδρες ΓαΛίΛαίοι ; Ούτος ό άρ'

ν^ίώ^ άί·α.1η?0είς... Κα\ ου πάντως τδ άηιΛαβέϊν

μίαν Εχζι διαφοραν, εν τψ λέγειν, άΓέΛαβεγ, η" ί.ΐα-

βκτ, ή άΓεπΛάσατο εις έαυτδν την ίδίαν ένανΟρώ-

πηϊΐν · ουκ άπδ της λέξεως ημάς ταύτης πτύρουσιν

οι βουλόμενο: χατά των ακεραίων έπεγείρεσβαι. Ούτως

χρή λέγειν. Κα\ μη τις νομίση διαβάλλειν ημάς, ή

χλευαστικώς λέγειν περ\ της υποθέσεως ταύτης τα Ι

βήματα. Πολλάχις γαρ έσχεψάμην περί τούτου γρά-

φειν Ινα μη τις νομίση ημάς χατ' Εχθραν κατ'αύ-

τοΰ έπεγείρέσθαι. Ουδέν γαρ ημάς ουδείς Εβλαψεν,

ως κατά τι» άνΟρώπινον λέγω, ουδέ τα ημών εν κόσμψ

άφήρπασεν. Σχεπτίμενος δ* του μη γράφειν, ήναγ-

χάσθην ύπ' αυτής της αληθείας, ίνα μη ' παραλείπω

«ων παρά την πίστιν τι πεφρονηχότων · ως χα\ ύστε

ρον οι θεοσζβεΐς έντυχόντες έπιγνώσονται, ότι οΰχ

ϊνεκα ζήλου χοσμικοΰ ήμΐν 6 λόγος. Μάλλον γαρ

ωφελεί ημάς 6 άνήρ τ4 μέγιστα των κατά κόσμον

χαΐ κατά την άγάπήν, εΓπερ όμοφρόνως τί) αγία

θεοΰ Εκκλησία κατά πάντα τοις πάσι συνετίΟετο,

χαΐ μη ξένον τι παρεισήγαγε (ϊήμα. "Ητοι ουν παρ'

αύτώ, ή τοις παρ' αυτοΰ μεμαΟητευμένοις ό λόγος _ ρροΓεοίαιη. ΝΒΙΙΙ β εοηΐΓβΓίο ηιΐιΐΐο ρΐυβ ίΠβ ηοΙ)ίϊ,

8οι·ΊρΐιΐΓίε Ιεβίίηιουΐο ιιιιίΙιΐΓ : 8ηΐ€Ϊρίεη& ηιαιιΐΗΐΊυ*

ΰοιηϊηΐί! '. ΥΙΊΊΙΙΙΙ ιιίΐιίΐ :ιιΙιιιοιΙιιιιι Ιιίί> ίη νι·ι ΙΗΝ :ιι1-

ιιιίΐ'.ιΐΊιιηι: ιϋ^ιιιιιιι εϊΐ, ηεο ιι!Ι;ι ροΐεδί ίη εο ιΐϊνιτ-

βίΐβδ υ$ΐεη(Ιί, φίοιΐ Ο3πιεηι Οοηιίηυϋ βιιΐ |·ΓΓ(ΙΜ ΐ;ιιιι

ηοηιίιιίδ ιΐ3ΐιΐΓ3ηι δΐΐ8θ('ρΪ!ί$ε ι1ΪΓ;ι(ιπ . Ν:ιηι 3 ιιοΙιΐΗ

8Χρίυ8 ιιοιιηιιΐΐ.ι: (Ιίοΐίοηεβ, όμωνύμως ιι*ιιΐ|·:ιπ-

( ι :·, νβΐιιΐ 1813 δΐιηΐ : 5»ίπρΪ£η< ηιαιίίυβίοί ΟοηιίΐΜί ;

εΐ : 8ι/5«ρίί η:αΙε ςη^Οια» ονΐιιηΛ ; Ίΐβιη ΊΙΙυύ : Λ»-

(Ηΐιιμίιΐ! βίΐ, 1 1 Λαό ιιι'ΐΊ ιΙί.ι,ΊΊΐνΐ : {,ΐν'κ! ίΐαΐίί, ΙΊ'ΙΊ

6'α/ίί<ΐΊ' ? ΠΪ€, ί/κί αΐίαιηριαί ανοΐιϊί ',είο. Νέο ίιι ίΐΐο

αα,ιιηιαιάί νοο3ΐ)υ!ο ϊηββΐ πΙ1;ι ν3ΐ·ίοΐ38, δι ιϋι·;ι-

πιυ$, αααιηρίϊΐ, 3ΐιΐ ίΐιηιριίι, 3υΐ ίχρτα$ίΐ Ιιιπηϋ-

ιΐΐηι ίη Μ·Μ· η:ιί πι :ιιπ. Νεςυο Ιοο οΙ>;εοΙ» νοεβ ι>τ-

ι·οτβ ηοδ ρβδδΐιηΐ, ςιιϊ αϋνβΓδίΐδ ίιηρβΓΪΐοδ 3ε δίιη-

ρϋεοδ ίιΐΜΐι·;-·ιιιιΐ. Οιιιηίιιο νερό ίΐα Ιοηηί εοηνειιίΐ.

Αο ηο ςηί$ Ο3ΐιιιηιιίαι·ί ιιιι: ριιίεΐ, :ιηΐ ίδΐίιοηκκίϊ

νοα3ΐ>υ1ίδ ίη εο 3Γ£ΐπιιεηΐο ο3γί1ΐ3ΓΪ, νοίίηι ίΐΐικ!

ΟΙΙΐηΐ'δ ίιιΙι·!1ίμ:ιι;Ι, ιΐϊιι Π08, ;ιιιΙι·ι|ΐι:ιιιι 6.1 8< πΐιοη'-

ηιιιχ, ηιυ1ΐιιιηΐ|υε ι!»;1ΊΙ)θΓ35δθ : ηβ (|υ'ΐ8 ΓοΓίΒββε ρορ

8ίιηιιίΐ3ΐεηι οί ιιοδ ίιΐδυ1ΐ3δδβ ορειίεπ-ΐ. λίφΐί ιιιιΐίαιιι

ίδΐϋ ηο1)ίδ, ιιΐ !ιιπιι:ιι,ι> ηιοΐ'β ΙΟΦΙ.ΙΡ, ίη]ιΐΓίαιιι ίηι -

ΙΙ.Ι-ΜΙΙ ; ηοο η!!* ίη ηοο ιηιιηϋο ροββίιΐβίαηιιιβ οπ-

ριιίΐ. δειΐ ευιη ίη 1113 ·1οΙί1)εΓαιίοηο «Ιι· Ιιί» ρΓΚί.τ-

ιιιίιΐυιιϊΝ οοβίΐηροιη, α νοπΐ:ι:ε 1014 'ΙΙ8;> 8υΐ11

οοιιοΐυδ, ιιε φΐεηΐι|υαιιι οοπιηι ρΓΟίΐΟΓίΓβιη, Φ^^ οοη-

ΙΓ3 Ι'ιιίει» ^1^φ1^^ δοιιδ'ϋδοηΐ. Νέο ιΐιιΐιίΐο, ηιιίη ρίιιδ

Ιΐίοΐορ Γβο'Ίε ίΐίικί Ββηοβοβΐ , ηυ!ΐ3 εχ ϋιι]ϋδ ιιιιιιιιΐί

ρΓθρΓΪ3 ,ι·ιΐΗΐ!:ιΙ:ιΐ)ΐι: ϋεπηΟΝΟΠ) ΪΙΙϋΐη ΙΙΟϋίΓΙΙΐη 0850

άλλως νοούμενος δια του τοιούτου σχήματος κα\ ιιρο-

φασεως εν παρίδω ϊίςτα:, ούχ Εχω λέγειν. Πολλάκις

δε δ'.ενοήΟημεν, κα\ ϊχπληκτοι γεγ«5ναμεν, δτι ϊνεκεν

του λίγου τούτου ή Ενρτασις τη; φιλονειχίας κα\ του

αγώνος έως θανάτου παρ' αυτών εκδικείται. Κα\ εκ

τούτου Εγνωμεν, ότι τάχα περιττοτέρα τιν\ υπόνοια

παρ' αύτοΐς ό λόγος ίδεται.

Φ^οί1 3ϋ οχίει-ηβδ ϋίδείρΓιιΐΛδ εΐ οΙιβΓίΐβίοηι ϊΐΐιηβί,

πΐΊΜ.ιΐ ί-, βίΓβΓΓεί, δί ουη) βαιιοΐβ Ι)εί Εοοίββίβ οοη-

εοι·(1ίΐυΓ ίη οηιηίϋυδ οοηδοηΐίι-β νείΐεΐ, ηβο

ηυη> 3ΐί(ΐυϊι1 εΐ ϊιΐίΐκΐίΐιιηι ίιινοΐιεί'εΐ. 8ίνο ί^ίΐ

ΐΐΐο ]3€ΐ3ΐαιιι, δίνβ 30 ο^υ8 ϋίδοίριιϋδ βΐίΐερ ϊηΐεΓ-

ρρεΐ3ΐιιιη (Ιο^ηια »>υη ε^ιιδη1Ο(1^ βρεοίε .ίο ρπϋΐΐ'χΐιι.

νείιιΐ 31) 3ΐίιιϋ 3;;ρηΐΊΙ)υί> οοοίηίΐιιρ, «Ιο (Ιϋβ <*Γΐί

αΐΐιίΐ ΒΠΐπιιβΓε ρθ88υηι. ΙΙΙιιϋ ηιιϊϋοηι δ*ρβ .ιιιϊιιιο νοΓδβνίιηυδ, 30 ηια]θΓεηι ΐη ηιβϋιιιι: ί)1)«ΐηριιίΐ))ϋϋ ,

ΙιίδΟΟ Ίη ορΐηίοηϊοιίδ ρΓθρυςη3ΐκΙίδ Ι3ΐιΐ3 ίΐΐοδ ουηι βιιΐιιιί εοηίειιΐίοηβ βο ρυ^η3η(1ί Ιίυίιΐϊηε νοί ^^ ηιυρ-

Ιεη> υβηυβ ροΓίίηβοιίβι ϊηδίδίβΓΟ. Εχ φΐο δΐΐ5ρίε3ΓΪ ί!1υ(1 οοειιιτίΐ, «χ 3ϋο ΐ|ΐιοιΐ3η> Γοοοη,ΙίιίοΓΟ βειίϊϋ

ορΊη!οηε:ι> ίΐίβηι ε$δε ι1ι.·ιίπι·ΐ;ϋΐι.

Κ'. "Οταν γαρ ερώτησες τινάς εξ αυτών, διαφί- XX. Ν»ιη οιιιη εοπιηι 31Ϊ4«08 ίιιΐεΓΓθ8.ι\οιίβ, ν -

ρως μεν οΐ πάντες άναγγέλλουσι · τινές δε λέγουσι ηίδ ίΐΐί ηιοϋίδ Γεδροηιΐοΐ'ε δοΐβηΐ; ηεο ϋοϊΐιιιΐ <|ΐιί

μη τελείαν είληφέναιτον Κύριον ένανθρώπησιν, μηδέ ρεΓΓεοΐαι» ΙιοιιιίιιΊδ ηίΐϋΐ'αΐ)) ϋοιηίιιιηη 3>δΐιηιρ·ίί»ο

τέλειον αυτόν γεγονέναι ανθρωπον. Επειδή δε τούτο ο ηεδβιιΐ »ο ρίρΓοείιιΐ" Ιιοιηίηοιη εχ&ΐϊΐίδβε. Οηοϋ :ιιι

φευχτον έγίνετο πολλοίς, λοιπόν ύστερον είρωνεία Ιειη βΐ) εο οοιιιρίιιροδ βϋΐιοιτεοαηΐ, ιΙίδδίιιιιι1:ιΐί<·ηΰ.

έκέχρηντο, ως ύστερον εκ του στίματος αύτοΰ · ακρι

βώς μεμαθήκαμεν. Έπ\ της Άντιοχέων γαρ γενό

μενοι, τοις άκραίμοσιν αυτών συντετυχήκαμεν, εν οΓς

χ.α\ Βιτάλιος ό επίσκοπος (94) ύπηρχεν, ευλαβέστα

τος άνήρ τω βίψ κα\ τΐ) καταστάσει, κα\τ^ πολιτεία.

'Ελέγομεν 6έ συμβουλεύοντες, χαΐ παρακαλοΰντες

«υμι^ωνήσαι τί| πίστει της αγίας Εκκλησίας, χα\

(Ιοίιΐίΐε ιιΐί ϊΟΒροπιιιΐ, ίιΐ η«οϋ ηοδ βκ ίΐίοπιιη

ιιίυιι» «ΟΓίΜΜίοροδίεβ οοβηονίιιιυί. Ναιη οιπη ΟΪΜΪ-

ηιιιδ Λι,ιίΐΗ !ιί.<·, ίιι ρπηοποδ ίΐίοπιηι ίη(·ΐ(!Ίιηιι·>,

ίιιΐΟΓ ςυηδ οι·3ΐ Υίΐβΐίδ ερϊδοοριΐδ, Ιιοιηο νίιη, ιιιικ

π1)υ·> βΐ ΐιΐδΐίΐπίο Γοΐϊβΐοδίδβίιιιιΐδ. Λο οιιιιι ηι:ι;;ιΐΐ).<.

ροι·ε ίΐΐιιιη 3(1Ιιοιΐ3ΓβιηιΐΓ εΐ 3ΐιοΐορο§ οδ«ι:ιιιιΐ!> ιιΐ

ουιη Εοο1εδί;ι; Ο3ΐ1ιο1κ·»ϊ Πιΐβ οοιίδοηΙΪΓεΙ, «ο ι·οιι·

* Ρ. αυτών. · Ρδ«Ι. ιινι, 6. * Ρδίΐ. , 70. · Αεί. ι, 9, 10.
1 Γ. μηδένα.

(9Π Έ»· οΤς χάΐ ΒιτάΛιος ό ί.-ιίσχοπος. Πιο ρρϊδεοριΐδ εδί Γ;ιοΐ"δ- Πι Ί»" δ»*"·"0"!1* ."'ν "·

ο«ι ΥίΐΒΐίδ ΊΙΙε ΜΒίοΓιί Αιιΐίοείιβιιΐ ρΓεδΙ.)·ΐ8Γ, πιΓι α Υί(Ιβ εΐ Ορββοι-ίιιιιι Ν:>ζίαιιζ. ΟΓΛΙ. 54 «< (.Μοηηιιη ,

ΚΙανϊϋΐιο ιΐεδί-ίδεεηβ δε »Λ ΑροΙΙϊηβι-οη» 38κπ·β3ν1ΐ, ιιΙ>ϊ εΐ ίιυ]«8 οΐ Αρο11ίη:·Π8ΐ»Γϋΐη οηιιιιαίϋ

οι, φΐο«Ι ίηδίκηί ρίι·1:ιΙε ρρχϋίΐιΐϋ οβΜΐ, ρίβΓοβφίο ΐίϊΐυ ϋοΐο^ιΐ.

. ,! ί'-.ιιι ίιι 1 1 πιΐ ι:ιιι ίηιρ-.ιΐιΐ. 1'ϋ- Ιι: ι ΜΙ ιι :
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Ι. Ί.ΓΗ.Ν,ΙΙΙΙ ιΐΐ.ιιιι νοοϋΐη ρποΙοπηιΙΙιίΓΟί, 3ι1 1ιη;ο ΐΐα Α έάσαι τδ φιλόνεικον βήμα. Ό δε Βιτάλιος !*εγ«·

Υίΐ3ΐΪ3 οοειιιτϋΐιηΐ : Οιιί(1 οδΐ, ίηφίίΐ, εοιιίΓονεΐ'δΐιιη

ίιιΐι'ΐ- ηοβ οΐ 3ηιΙ>ί£ΐιιιιη ? Π;ι1>ιΊι;ιΙ :ιιιΐ<·ιιι ηοηιιΐΐιίΐ

οιιιη Ι'ίΐιιΓίΜο ερίχεορο Γοΐΐςίοδο αίφιε ε^ι-ο^ίο νίτο

(ΙΪ8ΓΟΓΙΗ.Τ, ν'κ-ίδδίηΐφίο Ραιιΐϊηυβ 3 Υίΐοΐί, φίοιιι ΐυιη

< οηείϋΗΓε χΐιιιΐιπιηιΐϋ : 3ηιΙ)θ οιιίιη ειπί) ΓΟΓίίΐιιι ηο

ΝΪΙΗ·Ι'Ι·;)ΙΙΙ ΙίιΙ(·ιπ ρροΟίίτί νκΙοΓοηΐητ, εοΠίδ ιίβεηιΐδίβ

η ΜΙ ηιιιΐιιο (1ί8$ϋηΐίο1)3ΐι( : ιιιιιιι ΥίΐΜίδ ΡίΐιιΓπιο 8η-

Ι'ιΊΙίιιιιί φίαιικίηηι ϋοςιηαΐίδ νοεοηι ο1)]ίοίεΙ)3ΐ. ΙΙηϋε

<·υηι οο ηοδ βοοεδδΐδδοηιηδ, 3& α1)δο1υΐ3 οιιηι Ρ;ιιι-

Ιίρο ευηιπιιιηίοηε ΙειηροΓανίιηιΐδ, άοηοο οΙ>1:ιΐ3 Γκίοί

ρι-υΓϋδδίοηε , ςυβηι δοπρίο εοηιρΓεΙιεηϋεΓ.ιΙ , αϋιιιΐ

1><τϋΐι:ι*ίι : (ΐιιβηι φπιΐηιι ρΓοΓοδδίοηοηι 1015 η8-

8ΐ·η$ίοηε 8ΐΐ3 οοιιΓιπ)ΐ3Γ3ΐ βηίοβ, οιιιη 8β ηριιιΐ 1>03-

Τί γαρ εστί τδ άναμέσον ημών; Είχε γαρ ι

διάστασιν πρδς αίδέσιμόν τίνα άνδρα κα\ έπίσημον,

Παυλίνον τδν έπίσκοπον, κα\ Παυλίνος π^ς τδν είρη-

μένον Βιτάλιον, ύφ' ημών μεταχληθέντα. ΒοΛόμενοι

τοίνυν αμφότερους εις είρήνην συμ6·.6άσαι· αμφότε

ροι γαρ έδόχουν ορθίδοςον πίστιν χηρύττειν, χι\ έχα-

στος δια ιτασιν εΤχε δια τίνα πρΛφασνν · ό μεν γαρ

Βιτάλιος Παυλίνω έπέφερεν, ως π:ρΙ Σαβελλίου Μ-

ματος (5ήμα. Διδ, γενομένων ημών, έπεσχέΟημεν της

πρδς τδν Παυλίνον τελείας κοινωνίας, ϊως δτε μετί

εκθέσεως ήμΐς εγγράφου ϊπεισεν · ης ήδη πρότερη

απολογίας χάριν πρδς τδν μακαρίτην 'ΛΟανάίιον

έποιήσατο την συγκατάΟεσιν. Προσήνεγκε γαρ χα\

έπέδωκεν ήμϊν ταύτης τδ αντίγραφαν μεΟ' 0™γρα·

Ιιιιιι Αΐΐιβιιβδϊιιηι ριΐΓ§3Γθ(. Ηυ]ιΐ3Ϊ£ίΙιΐΓ ηο1)ίδ οχειιι- Β φήί σαφώς περί Τριάδος Ιχον όμοΰ, κα\ περί νου

ρΐιιιη, οιιϊ 8υΙ)δθπρδθΓ3ΐ, οΙ)ΙιιΙίΐ : ίη φΐο 830ΓΟ- της του Χριιτού ενανθρωπήσεως, χειρί αυτού του

83ηεΙχ Ί'Γίιιίι,ιΐίκ 3ο ηιεηΐϊδ, φΐχ ίη Ιιυηιηιια ΟΙιΐ'ΊδΙί

ιιαίυτβ ίηεβΐ, ηιεηΐίοηεηη οχρΓθ8δθΓ»1 : οΓβΐιιυε ίΙΙα

ίρ83 Ι)ε»1ίδδίιηί Ρ31ΓΪ8 ηοδίΓΐ λιΐι.ιηαδϋ ηΐ3ηυ δΐ',ΓίρΙΐ.

ΙΙιιηο ηο8 ΗΐιΙι]ί(:ίΐ'ηιΙ;ιιιι Ιιοο Ιοοο ριιίανϊίηυβ.

Εχαηρίιιηι ρΓθ{ακιοηϊί ^«/ι-ΐ, ηααιη ΡαηΙΊηαι ίρίί€ο-

ραι .·,«« ιιιιιιιιι ιαϊμίαιη ούΐαΐίΐ.

XXI. Ε£Ο Ραυίίηιΐδ δίϋ βεηΐίο, ςιΐϋηιαϋιηοϋιιιη α

Ρ:ιΐΓί1)ΐΐ8 3οεορί : Εδβο εΐ δυ1)8Ϊ8ΐϋΐ·ε ΙΚΊ Π·< ΐη;ιι ΡΪ-

μακαρίτου Πατρδς ημών Άθαναΐίου, ην Εκβεσιν ΧβΟ·

υπέταξα. Καί εστίν ί,δε.

χεψός ΠαυΜνου τον έχισχόχον,

ΐΐ'βιη, ει $π1)8ί$ΐοΓε ρβΓΓεοΐυιιι Ρϊϋιιιη, βΐ $ιιί8Ϊ8ΐβι·β

(Ιβηίςυε ροΓΓεοΐαηι δρΪΓΪΐυιη ββηείυηι. π ΙΙΜ ,· ,·ι ϊΐ-

Ι;ιιιι ΐπυιη 1ΐ}·ροδΙ·ΐ5ϋοη, οΐ υηίυβ 1ΐ)'ρθϋΐ38Ϊ$, $ϊνβ

Μΐίΐϋΐ:ιιιΐϊ:ΐ! ίιιΙΟΓΓοΙηΙίοιίϋΐη οιιιη ΪΪ8 ηιιϊ ϊΐ-ι 8ειι-

ΚΑ'. Εγώ Παυλίνος ό έπίικοιτος οΰτως φρονώ,

χαθώ; παρέλαβαν άπδ των Πατέρων , "Οντα χαΐ

ύφειτώτα Πατέρα τέλειον, χαΐ ύφεστώτα Υίον τέ-

λειον , κα\ ύφεστώς τδ Πνεύμα τδ άγιον τέλειον. ΔΛ

-Λ·Ι: ' αποδέχομαι την προγεγραμμένην έρμηνείαν

τριών υποστάσεων, κα\ της μιδς ύττοστάσεο^ , \~·<Λ

Ιίϋΐιΐ, ηιιιρΙοοΙοΓ. Εχΐ οιιίηι ρίοΐαΐί οοη8εη1ηηευπ>, Λ ουσίας, χα\ τους φρονοΰντας ούτως. Ευσεβές γαρ

Τπηίΐ3ΐοιη ίη ιιιΐ3 Οίνίηίΐαίο ΙΙ^ΠΟΜΊΊ ·· 3ο οοηΠίεπ.

Οε 'πιι·;ιΐΊΐ;ιιϊιιιιι· ροΓΓΟ, φΐιπιι ρΐ'ορίει· ιιοδ

ΡαΐΐΊβ δυδοορίΐ, ίΐα, υΐ 3ΐιΐε δεί'ίρΐιιηι εδί,

ΜΗΐΐΜΊΐιιι, ιιΐ ϋυιιηιιι^ $οι·ίρδίΐ, νοιΊιιιιιι θ3Γηειιι ε886

Ι;ιι:Ιιιιιι '. Νεφιε εηίιη ίιιιρίί8 30 8οεΙϋΐ·:ι(ίδ ίΐΐίϊ :ι$-

δοηΐίοΓ, ηιιΐ ηιυΐβΐυιιι ίΐΐυιηβδδε (ΙοΓιηίυηΐ, 80(1 ρο-

ιίιΐϋ Ιιοιηίικ'ΐιι εδδϋ ηθδΙι·3 Ο3υ83 Γαείιιηι, αίφ^ε ε

*.ιηοΐί$δ1ηΐ3 ΥΪΓυϊηε ιΐο δρίρίΐιι 83ηεΙο

ΙΝΊ·(|(ΐΐ! νι'ΐο ;ιιιΙ ΙΝ.ΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ, :ιιιΙ 8εΐΐ811δ ίΐε

('χρεΓβ οοΓριΐδ δβΙναΐΟΓ Ιΐΐ1>υίΙ. [ΙΙΙικ! <|υοηιιε Αΐ1ΐ3-

ιι»βϋ ορίδεορί ιικπιιι ίικτ;ιΐ :ιιΙ]ι^ΐππι, ] Ρίεπ <]ΐιίρρα

ιιοιι ροίοδί, ιιΐ Ιίοιηίηί ηοδίπ, φΐί ρπιρίεΓ η.)8 Ιιοιηο

Γ,κΊιΐίί εδί, ηιοηΐίδ εχροΐ'3 εορριΐδ $ΪΙ. Οικίβ εΐ εο^

(ΐιιιιΐι-ϋ :πι;ιΙΙιι·ηκιΙι', ι1:ιιηη<>, (|ΐΐί ρΓΟ])03ίΐ3υΐ 30 Γϋ-

η·|>ΐ;ιιη ιιι Νίυ»;ιΐ3 $νηθ(1ο Γιϋοηι ΓΟδρυυηΐ, ηεφίο

1'ΊΓιιιια ε Ρ;ιΐΓί« 8ΐιϋδΐ3ηΐΪ3 ρνοοεδδίδδΐ, βυΐ ειόβιη

εοοβα!>εΐ3ηΙί.ι1ειη οδκε οοηΙίΐοηΐιΐΓ. δοϋ εΐ ίΐΐοβ ίη-

ίΐιριτ εοηϋειιιιιο, φΐϊ δρ'ΐΓίΐιιηι δαιιείιιιη ΟΓεηΙυταιη

Ι-ΝΜ: ρεΓ Ι'ΊΙίιιηι ρι·θ(1ιιεΐ3ηι 3δδεηιηΐ. Ρο&ΐΓεηιο 5α-

ί·ι·[|ϋ 30 ΙΊιοΐιηι, 3(1οοφΐε

ιΐ.ιιηηο εί(|υο 1ίι1ι·ί

ι δεί'ίρία δΐιιιΐ

εστί φρονεΐν χαΐ όμολογεΐν την Τριάδα εν μιϊ βεί-

τητι. Καΐ περ'ι τϊ,ς ενανθρωπήσεως της δι' ημάς γι

νομένης του Λόγου του Πατρδς ούτω φρονώ , χαθώ;

προγέγρα-ται, £τι κατά τδν Ίωάννην 6 Λόγος ίάρς

έγένετο. Ου γαρ χατά τους ασεβέστατους τους λέ

γοντας μεταβολήν αυτόν πεπονΟέναι, άλλ' £τι δι' ήμ3ί

άνθρωπος γέγονεν , ϊχ τε της αγίας Παρθένου χι^

αγίου Πνεύματος γεννηθείς. ΟΟτε γαρ άψυχον, οδτε

άναίσθητον, οΰτε άνόητον σώμα εΐχεν ό Σωτήρ. [ΚΛ

εν τη χειρ*, του επισκόπου Αθανασίου ·.] Ου γαρ

ο'όν τε η"ν του Κυρίου ανθρώπου ίι' ημάς γενομένου,

άνόητον αΰτοΰ είναι τδ σώμα. "Οθεν αναθεματίζω

τους άθετοΰντας την εν Νίκαια όμολογηθεΐσαν πί

στιν, κα\ μη όμολογούντας εκ της ουσίας , ή όμβου-

σιον είναι τδν Υΐδν τω Πατρί. Αναθεματίζω δε χω

τους λέγοντας τδ Πνεύμα τδ άγιον χτίσμα δια του

Υίοΰ γεγονός. "Ετι 6έ αναθεματίζω την Σαδελλίου,

κα\ Φωτεινού, κα\ πδσαν αΓρεσιν, στοίχων τη πί

στες τη χατά Νίκαιαν καΐ πάσι τοις προγεγραμμέ-

νοις.

ςιιχ ίιι Μ(·,ΓΙΙ:Ι ,-,γιΐιιιΐο ιΐεοΐ'εΐϊ £31 : 30 <1ι:ηΊςυε εα 3ηιρ1εεΙοΓ οιιιιΓια, Ί''-':

XXII. δεοϋΐιϋυιιι 1ιχ·ο Υίΐίίοιη ε]ιΐ8φαβ βοοΊοδ ΚΒ'. Έλίγομεν δε χα\ τω άδελφώ Βιταλίω καυτοί;

1016 8'10 ίΐΐοεηΐί δΐιηιιΐδ : Οιιί(1 ηιιίεπι εΐ νοβ ιΐί- συν αΰτώ· Τί καΐ ύμίϊς λέγετί ; ΕΓ τί εστίν άναμέ'

είιίδ? δϊ ςυίιΐ ίηνίοειη ιΙί>ίί>ίι1ϋ Ιια1)οΙί8, οοηοίΐΐηΐβ οον υμών, διορθώσασΟε. Ό δε έφη · Λεγέτουαν.

ροηίΐιΐδ Ιοίΐϊΐο. Αι ϊΐΐε : Οκαιιΐ, ϊηφίϊΐ. Τιιηι "Εφησαν δε, ότι ου λέγουσ·. τδν Χριστδν τέλειον γε-

γονέναι άνΟρωπον. Ό δ; ευθύ,- άπ.κρίΟη, ότι Νβ^οΙ)]ϊυίβπΙίΙιυ3 3ΐίίδ ιιε^:ιι·ο ίρ;>ο$ ΐΊιι ι ίππ: Ιιυιιυιιοιιι

1 ,ί'ΜΠ. Ι, (4. ' 1.1Γ Ι., ΪΙΐΐΊαϊ» ''"·(!.!
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ίμολογοΰμεν τδν Χριττδν τέλειον άνθρωπον είληφέ- Λ ρ5δε ρο'ΓεοΙιιηι, οοιιΐηι ΥΊίαΙΊδ ΓΟβροικΓιΙ : Ιιηο ν«το

ΜΗ. τΗν 6έ τούτο Οαυμαστδν τοις άκούσασι κα\

χαράς ίμπλεον. Είδότες ημείς την διάνο'αντών προ

φάσεων τδν νουν των ιδίων αδελφών σφετεριζόντων,

ΐδ ακριβές ένεμείναμεν ερωτώντες, ότι Φύσει

βάρκα ομολογείς τδν Χριστδν είληφέναι ; Ό δε συνετί-

βετο, ότι Να£. Άπδ Μαρίας της αγίας Παρθένου άνευ

σπέρματος άνδρδς, καΐ δια Πνεύματος άγίον; Ό

£ε κα\ τοΰτο ώμολόγει. Φύσει εκ της Παρθένου έλ·

θών την σάρκα άνείληφεν ό θεδς Λίγος ό Υίδς του

βεού ; Ό δε μετά βάρους συνετίθετο. "Ηδη δε εν χαρά

χαθιστάμεθα · επειδή παρά τίνων πρδς ημάς εις

Κύπρον έλΟόντων ήκούσαμεν των προειρημένων παί

δων, ότι ούϊ' όλως ή σαρξ άπδ Μαρίας ώμολογεϊτο.

ΟΐΓϊϋΙιιηι Γαίειηυι· ρρι-Γοοίιιιη ηοιηΐηοη ΐικίιιΐδκβ.

Ουθ(Ι ε]ιΐδ νεδροιίδΐιηι ηοη ηϋηοΓβηι 3ΐι.ΚηηΐίΙ>ιΐ8 νο-

1ιιρΐ3ΐεηι φΐ3πι ηώηίπιΐϊοιιεηι βΐΐιιΐίΐ. Αι ηοβ, ί|"ΐ

ηιΐΐίιίοππιι Ιιοιηϊηιΐϊη, η ςυ'ώιιβ ΓηίΓεδ ηοδίπ ίηβΓ-

ΓΟΓΟΙΙΙ ηΙ)(1ιιοι·Ιι»ηΐιΐΓ, ίιιΐίηιοβ δεηβιΐδ «ο ΐΡΓβΐνοι·-

83ΐΐηιι·.·8 Οθ8ΐιίΐίΐ8ΐια1)θ1ι»ιηιΐ5, «οπιΐδ'ιιι ΐηΐΐ'ΓΓΟββηιΙο

ρεΓδί'ιΐίηιιΐδ. Ει, ϋΐιπδΐιιπιιιε, ιΐϊχΐιηιΐδ, ρίορπε (-3Γ-

ηβηι 3δδ<ιΐ!ΐρδϊδδερΓοΓιΐεΐΊδ?ΡΓθΓιΐ8θΓ, 'ιηφπΐ. Ε;ιιιι-

•Ιοηιηβ (Ιβ Μαηίη ΥίΓ^Ίηβ βϊηβ νϊπΓι κηΐιι »ο ΡΟΓ

βρΪΓΪΙιιιη βοηοίηιη β(.·ο<'ρίδ5β? Νβ ϊδΐιΐίΐ «μΓκΙβιη ίη-

Α(Μ3ΐιΐ8 <"8ΐ. υΐι·υηιηηιΐΓ ρΓορΓίβ Οβυη> ν«Γΐ)ϋΐη

Ποίιΐιιε ΓΠϊιιιη θχίίΐΐηιηβ β ΓΟΒ!Ο (ΐΓδΓΡηίΙεηΙοιη Ο3ΐ·-

ΠβΙΙΙ 8Ι1ΙΙΙ|«8ί586 (Ιΐ' ΥΐΓ^ΜΙΟΪ Μ:>£[η3 ΐΐΐβ 011111 βΓβν'ΐ-

ΐηΐβ 3δκβη8ϋ8 681. Ρ.3 το» ιιοΙ)ίδ δυιηιι.ίβ νοίιιρίίΐΐϊ"Οτε δε αύτδς ό ευλαβέστατος άνήρ εκ Μαρίας την

σάρκα άνειληφέναι τδν Κϋριον ημών Ίησοϋν Χρι- Β Γιιΐΐ. Ο,ιιίρρβ 3 άίδεΐριιΐίδ ΐΐΐϊδ, ΟΛίυδ ΐη 6}'ρηιιη

στδν ώμολόγησε , πάλιν παρ' ημών ήρωτδτο, ει καΧ ηοδ νβηίβδε βηΐΜ

ψυχήν εϊληφεν. Ό δε καΧ εις τούτο ομοίως μετά βά

ρους συνετίθετο, ως ου χρή λέγειν άλλως, αλλά κατά

πάντα αληΟεύειν. Χρή γαρ τδν περί αληθείας άνθρώ-

•ποις γράφοντα, τδν πάντα νουν δούναι, πρδ οφθαλμών

μεν τδν φόδο,ν του θεού ίχειν, καΧ μηδέν παραπε-

ποιημένον είς την της Γραφής έπαγγελίαν συν-

τάττειν.

ίΙΙοΓίιιιι 3υάίεΓ3ΠΊΐΐδ, Οιπδΐΐ (·:ΠΊΙΙΊΙΙ ε Μ3ΓΪ3 ηιιΐΐο

ιιιικί» εδδβ 8ΐΐδοερΐ3ΐη. Οικην ΙΊΙΙΙΙ Γείΐ^ίοδίδδίηιιΐδ

ΐδΙε νίΐ3ΐϊδ ΠοιιΓπιιιιιι ιιο*1πιπι .Ιι'χιιηιΐ.ΐιΐ'ίκΐιιιιι 03Γ-

ιιπιι β Μάπα ΐΓ3χίδδε ρπυ<Ιίε:ιη;ΐ, ίΐΐ'πιιιι 3 ηο!)ί$

ΐηΙοιτορ!3ΐυδ βδΐ, ηιπιι (Ί 3η'ιιη:ιιιι ίικίκίειη βοοερΐδ-

βεΐ. 111ε ρ:ιιϊ (ξΓβνίΐβιε 30 εοηδίβηΐία 3εεερΪ88ε Γ;ι»·

δΐΐδ Οδΐ ; ηεηυε ;ι1ίι<·ι· βδδβΓειιάυηι, βοά ίη οιιιιιϋιπι

«|υού νεπιπι εδί ρΓθηυηΓΐ3η(1ϋηι βδββ (1'ιχϊΐ. Ειιΐηινορο ηεοεδδο εδί ειιιη, ηυϊ (Ιέ νεΓίΐβΐβ ηοηιίηίϋΐι»

δ€ΓΪΐ):ιΐ, Ιοίο βηϊηιϊ εοηαιυ ΐη ΐιΐ υηιιηι ίηουηώίΐ'Ρ, ιιΐ 0('ί δϋ)ί ΐίηιορειη ο!> οευΐοβ ρροροηβΐ, ηεςυε 1η>-

δΐιηι (|ΐΜιΐ!|η;υιι 3ε ΐειιιοΓε εοηΠεΙιιηι 3(1 δΐιβθ8ρΐ3ΐη δΟΓίρΐϊοιιβηι

ΚΓ. "Ομολογεί ουν ό Βιτάλιος χαΧ ψυχήν την άν-

Ορωπίνην είληφέναι. Ούτος γαρ ην ό εΙπών, ότι

ΝαΧ τέλειος άνθρωπος ην ό Χριστός. Είτα μετά τδ

έρωτήσαι ημάς περΧ ψυχής καΧ σαρκδς, τότε ήρω-

τήσαμεν Νουν Ιλαδεν έλθών 6 Χριστός; Ό δε

ευθύς ήρνήσατο, λέγων Ουχί. Είτα ημείς πρδς

αυτόν Πώς ουν λέγεις τέλειον γεγονέναι άνθρωπον ;

Ό δε τδν λογισμδν τδν Γδιον απεκάλυπτε της δια

νοίας , ότι Τέλειον άνΟρωπον λέγομεν είναι , εΐ την

θεότητα ποιήσομεν άντΧ του νου, καΧ την σάρκα, καΧ

την ψυχήν ως είναι τέλειον άνΟρωπον εκ σαρκός,

χα\ ψυχής, χαΧ θεότητος, άντΧ του νου. Της ουν φιλο-

νειχίας γνωιΟίίσης, χαΧ πολλά ημών περΧ τούτου

διαλεχθέντοιν, χαΐ άπα Γραφής συστησάντο>ν, ότι χρή

XXIII. Ι^ίΐυι· Υϊΐ3ΐίδ ΙΠΙΠΚΗΙ ιιιι αΟιί'ίδΙο πιι'πι.βιιι

δυβεΓρίβίη εδδε εοιιίοδδΐΐδ εδί. 8ΐε εηΐπι ηίε!)3ΐ :

Οιηιιίηο ρβρΓεεΙυδ Ιιοιιιο €Ιιι·ίδΙιΐ8 εχδΐΐΐίΐ. 0<·ίιΐ(1«

(1ε ιιηίιιι;» εΐ Γ.ΊΓΙΗ· δΐ·ί$είΙ»Ιΐ δΐιηιυϊ, Ιυηι

ΐδίικί ;ι!ι εο (]ΐι<ΐ8ίνΐιηυδ : Μεηίειηηε (',ΙΐΓΐ-

δ(ιΐ8 Ποιιιΐηυδ ;ιΐ'<Ί·ρ'ιΐ? 8ίηε υΐΐα πιικ-ΐϋΐίοικ: ικ·μ;ι-

νίΐ. Τυηι ηοδ εχ βϋνβΓβο : Οϋίηβηι ΐ^ίΙπΓ ρεΓ-

ΙΙΊ ΐιιιιι ιΐΐιιιη ΙκιιιιΊικ'ΐιι Γυΐδδε εειΐδεδ? ΛιΙ ήχο ίΐΐε

ίιιΐϊιιιοβ ίΐιιΐιηΐ δΐιΐ κριιυιΐδ ηϋΐιίδ 3ρεπιΐ( : Ει ι·:ιΐο-

ηιιβ, ΐηςιιίι, ρεΓΓεοΐιιιη Ιιοιηϊιιεηι Γυίβδε (Ι'κ.'ΐπιαο,

δι ιΙίνίιιίοΐιΊΐι ίΐϋ ΙΟΓΟ ηιεηΐϊδ ηκιτϊΐκιηιιι», εΐ ε3Γ*

ηειη, 3ΐΐ|ΐιε 3ΐιΐιη3ΐη 3(1]ιιιις3ΐιιυδ , δϊυ ηΐ ρεηίεοΐιΐδ

ΙΧΗΙΙΟ εχ οπιι·, ίΜΐίιι1.», (Ιίνίηΐΐ3ΐε, ΐ|ΐι:<! δίι ιηεηΐ'ΐδ

ΐηδίβΓ, εχδίδίηΐ. ΙΙοι· ί^ϊΐιπ· ιιιοιίο ιΐϋρι-εΐιεηδ» ΐη ΊΙΙη
,

όμολογεϊν τα πάντα τελείως είληφότ* τδν θεδν Λό- ΐηηΐβ οοηΐεηΐϊοΐιΐδ 1ϊ1)Ί(Ιϊιιβ,€υηΐ3(1 εηηι τεηι ρΙιΐΓίΙιΐϊ

γον, τελείως τε ώκονομηχέναι εν τ^ ένσάρχω παρ- (ΙίδριιΐΒδδβηιιΐδ, 1017 «Ι βχ 8αθΓ3Γαιιι ίΐιΐβΓηηιιιι

βυσία, κα\ εν τελειότητι ταύτην, χα\ μετά την έχ 8ΐκ·1οπΐ3ΐβ οοιιιριοΐβίδοηιιΐδ, ηβοβδδΒΓΪΟ Γ»1οι·ΐ ιιοί

νεχρώ'ν άνάστασιν συνηνωχέναι, κα\ ένδίξο)ς πνευ- οροΠβΓβ , οηιηϊβ 3 ΥβΓίιο ροΓΓι-εΙο Γυίδδε δΐΐδοορίη

ματιχήν αυτήν δλην, και ουκ αλλην συν τη Ιδία β:ό- ' ... > ........

τητι , εν έαυτώ ήνωμένην Εχειν την όλην τελείωσα,

μίαν θεότητα άποτετελεκέναι, καϊ καθέζεσθαι εν ού-

ρανώ , εν δεξιά του Πατρδς , έπ\ θρόνου δόξης της

αύτοΰ άϊδίου κυριότητος τε κα\ βασιλείας· λοιπδν

άνέστημεν μη πεπειχίτες αμφότερα τα μέρη δια την

προκειμένη·; φιλονεικίαν. Νενόηται δε ήμϊν, ότι ά~δ

τούτου ούχ Ινεκεν του νου αύτοΐς ό λόγος , αλλά

άπδ του νου έτερον εστί τδ φρόνημα. ΓΙοτε γαρ οΰχ

οΐ Ίη 38δΐιηιρθ οβΓηε ριίΓΓοοΙβ ίιΊιΙοηι βύπιΐηΐδίΓβΙη,

ςιιιιιιι ροδί ΓεδυΓΓει ΐϊοηοιη δΐιβιιι ρερΓεοίε βϊΐιΐ οο-

ρυΙίΓΪΙ : βιΐοο υΐ βηπκίειη ιηοϋο δρΪΓΪΐιΐΒίοπι οηιηΐιιο

Πϊ(1ιϋΐ3ΐη , ικιη βϋβηι βε (ΓινεΓδβηι , οιιιη ρι-οριίβ

(ϋνίηΐΐηΐε ΐη β^ηιοΐΐρδο οοη]υηΓ,ΐ:>ηι ΙιπΙ>ε3ΐ, βΐ υιι»

βχ ίΐΐϋ ρβΓΓε(:Ιίοηο (ΙΊνϊηϊΐβδ εοηδϋΓ^αΐ; βίςοε ίΙΙ:ι

ροδίνεπίΒ ])3ΐιΐΓ3 η<1 (1εχΙβΓ3ΐη ΡβίΓίδ ΐη ΐ'οείο, ί.Ι ίη

δεΓηρίΐοΓηχ ιίοιιιΐηβΐΐοηίδ αο Γββηί βιι^ιΐδΐΐδδίιιιο

ΙΙίΓΟηο €ο:ΐ8'κΙβ3ΐ. Ηκο υΐιΐ ιΐΐδδεπιΐιηυδ, ουηι ιιΐπ-

ώμολόγουνουτε ψυχήν αυτόν είληφέναι. Ημών δέάνθ- (,αε Ρ3ΠΪ ρΓορίβΓ 3ηίιηοπι.ιι ρβΓίίηβοΙαπι^ οοηΙ»η-

υποφερόντων, καΧ λεγόντων · Τί γαρ εστίν δ νοΟς ;

'ϊ'πόίτασιν τούτων ' νομίζετε είναι εν τω άνθρώπω ;

ΟΊχοϋν πολλοστός Ιστιν ό άνθρωπο,-. Είτα παρά τι-

4 Ι .ινπΐιΐιιΐϋ Οδΐ τούτον.

ΐϊοηειιΐι]ΐιο ηίΐιΐΐ ρεΓδυβΛεηειιιιΐδ, Γβ ϊιιί,Όΐβ ι

δΐ'.ιηίδ. ΙηίοΙΙεοΐιηη νενο ϊδΐυά β»ί, ηοη (Ιβ $ο1β

ι!ίδρυΐ3ΐίοηεπι Ο3ηε Ϊ11ο$
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ρΓΟΒίΟΓ ίΐίικί ϋο τηοηΐο, ηϋικί φΐοφίο (Ιο^ηιη 5ΐΗ·ι.·)ΐ·ί. Λ σιν ίνομίζετο είναι τδ πνεύμα, τδ αεί εν τη βε(α

Γραφη", εν τω άνθρώπ<|> άδόμενον. "Οτε 5έ έδείξαμενι

ώ; ου/ ό νου; εστί τδ πνεύμα, του Αποστόλου σαφώς

λέγοντο;· ΤαΛώ τφ Γ(Λ, $α.1ώ τφ χηύιιατι. Εν

τεύθεν πολλοί μεν ήσαν οι λόγοι · ουκ ήδυνήθημεν &

αύτοϋ; πεΐσαι φιλονεικοΰντα;.

<·ι·Ιι;ιΐ, ηίΙΓιΙ ΐ'ϋίι: ιιΐι.-ιιΐΐ'ΐιι ηΐίιιιΐ ι|π:πιι δρίπΐιιιιι, ιριί ΙιοηιΊιιΊ ρα55Ϊιιι ίη 5ϋΐ·ίρΐιιπβ ΐπΐιιιϊΐιιι·. Υβηιιη οιιη

ΙΙΙι'Νΐι III ΙΗ!ι|1ΐ:ιι|1|·1ΙΙ1 βρίπΙΙΙΙΙΙ 658(3 ΐΙθ:ΐΙΟΜΝΐ|ΜΓι'[11118 , ΟΧ 60 ψΐΐκΐ (ΙίβίΐΓΐκ «(Ί'Ίρ^ϊΙ ΛρΐΐΜΐυΙΐΙϋ :

Ι'ίαΐίαιη ηκηίΰ, ρκαΐΐιιηι <Ί ιρίτϊΐα ' ; ηιυΐΐιιβ 63 <Ιβ κ· ιιοΐιίβ ιΐ3ΐυ$ οΐ $ΟΙΊΙΙΟ, ιιπ· ίρ$'ΐ5 1;ιιιΐιιι εοπίοιι-

Ιηίοπίιιηι οιιιιι ικ; αιιίιηαιη ψιίιίοιι ϋηηβΐιιιιι ηβ-

ΜίπιρδίβϊΟ (Ί'ΐνΙΐΛΐιΐ. ϋοιιΐΓβ ςικο ίΐΐιιιΐ οΙι]ί<·'κ·Ιι:ι-

ιιιιι» : ΟυίιΙ 1:πιιΙι·ιιι ριιΙ«ΙΪ5 «850 ιηεη1ϋΐη? Γίπιιιι-

ΙΙίΙΙΙΙ ΙΐνρυΜίίΜΙΙ 0550 φΙΛΜΚΐίΙΠΙ ΪΠ ΙίΟΙΙΐίΐΚ' (·|·Γΐ|ίΠ> ?

Μιιΐΐίρΐϋχ 081 ΐμίΐιιι· ΙΙΩΜΙΟ. ΛιΙ Ιι.ιτ ηοηηιιΐΐίκ ρΐα-

ροΐυιιηιιβ.

XXIV. Ροδίβα νΐ'πι βιιιη ηηηηιιΐΐοβ οχ ϋβ Ιιιιηο

ϊιι ηκκίιιιιι 3{58Γθ(!βΓβηηιι·. Οπίιΐ ιαηϋοιιι? Νιπη ηγ-

ρθ5ΐ35ΪΠ 0550 ιιιΐΊΐΙι'ΐιι 3586ΤίΙί$? ι'ΐιί ΓΙΙΙΙΙ ίΙ:ι φΐί-

(Ιηιη οοουτΓβΓοηΙ , ιιΐ Ιΐ}·ρο5ΐ:ΐ8ίιι ιΐΡ(ζ3Γβηΐ 658β ;

φΐιχΐ 6Ϊ8 ροΓ5ΐΐ£»5ΐ!ΐ·;ΐ[ΐιιΐ3, ηοη ί(1 0550 ιηοηίοιη, ηο-

(|ΐιο. ,ψ/π/ΜΗΐ ίΐΐηιιι , φΐί 3ρρυ1ΙαΙιΐΓ Ιιοιηίηίι , πιιιι

8θΓΪρΙιιιη 8°ιΙ : ΡίαΙΙαιη ηιεηΐε , ριαίΐαηι εί Λ/ΙΙΠ(«;

πιπί 3(1νβΓ8ΐΐ8 ήχο ηίΐιίΐ παοοΓβηΙ ηιιοιΐ ορροηβ-

Γβηΐ : Ιιιηι ιΐΓ{;εΓβ 8Ϊε ΐ'Οΐρίιιιυβ : δι ιι οιΐϋ ηοη Ιιν-

ρθ$(38Ϊ8 051 , 80(1 10(ίΐΙ8 1ΐ}'ρθδΐ38ί5 Π051Γ3} (|ΙΙ;ΐ!ιΙίΙΙΙ1

ηιοΐίο, ουηι ΟΙΓΙ^ΙΗΜΙ ιηοηίοπι 6886 Ιι.κ: βχ ρ3Γ(β

νοίίΐϊϋ, ειηηιΐβιιι ηιίηίηιβ 5ϋ1)8Ϊ8ΐ6ηΐεηι Ιίιι^ίιίϋ, βο

νοΓΐ>Ϊ8 Ιοηιι$ ιΊ βροΰίο (οΐυιη ίΐίυιΐ ικ'^οιίιπιι ίικ:;ΐΓ-

ιΐίΐΐϊιΐιιϊχ ο'ϋϋδϋο. Νίΐιίΐο πιη^ϊ» :κΙ Ιιχο Γβΐίοιιεηι ιιΐ-

Ι:ιιιι εχΐπο3Γβ ροΐοΓαηΙ. Εν ϋκ Ιοη^β αοοΓοίββίηιο

(ΙοΙοΓβ 30 ηιο1ι·8ΐί3 5ΐιιι:ιΐϋ ίιίΓπΊί, ςυοιΐ ίηΐερ ρπο-

ί!1θ8 30 Ιαυίΐβ (Ιί@ηο5 Γι·3ΐΓβ8 ηο8ΐΓθ$ ΐ;ηιΐ;ΐ!

Β -

ϋοιιΐοηίίυιΐ68 οο 5ίιηυ1ΐ3ΐ68 ίηΙβΓΟβιΙβΓβηΐ , υΐ ρβρ-

ίη ηο$ ϋί55θΐΐ5Ϊοη65 ΐιηροΐΊυηί55ίιηυ8 ίΐΐε

ΚΑ'. Εΐτα πάλιν τισίν ημών λεγίντων Τί γαρ;

Οπίστασιν τίίννούν είναι λέγετε; Τινών ίέ αυτών λε

γίντων μ}] εΐναι ύπόστασιν, άπ% του ημάς πζπειχέ-

ναι αύτοΰί, ότι ου χοή νομίζειν αύτδν, ο&τε τύ χα-

λούμενον άτΟρώχον ηγενμα, δια τ& είπεΐν· Ϊ'α4ώ

τφ νοΐ, ψ-α.ΐώ χάί τφ π*·εί<ματι, μη εχόντων αυτών

ιιρδς τούτο τί λέγειν, έλέγομεν · Οϋχοϋν εί ούχ ίστιν

ΰπόστασις 6 νου; , αλλά χίνησις τη? ημών πάιη;

ύποστάσεω;, νουν δε λέγετε τον Χριατον κατά τούτο

τδ μίρος ·5ρα ουν φαντάζεσθε άνυπόστατον είναι τ6ν

Χριστδν, χα\ μίνον ϊώς λόγου καΐ δοχήσεως την έν-

δημίαν της ένσάρχου παρουσία; αΰτδν πεποιηχίτα.

Ωσαύτως οϋχ εΐχον άποδοΰναι λόγον. Κα\ τ^λλή ήμϊν

γέγονε τότε λυπηρά ή της ζωής κατάστασις, ότι εν

τοις προειρημένοις άοελφοΐς χαΐ έπαινετοϊς εβλήθη

σαν απλώς φιλονειχίαι, ϊνα διαστάσεις εν ήμϊν πάν

τοτε 4 προειρημένος των ανθρώπων πολέμιος διάβο

λος έξεργάσηται. Πολλή δε εστί της τοιαύτης αιτία:,

άδελφο\, ή χατ' Ιννοιαν βλάβη. Εί μίν γαρ έ; "Ρ

Ιιιιιιιηπϊ ί,'ίϋΐιΐΐ'ΐΝ 1)05118 (Ιίαίιοΐυβ ίιιιιιιϊΐΐπΐ. 1018 /· πεΡι τούτου ουκ έκινήθη λόγος, άπλούστατον ην τί

Ει νοι·ο Ιαΐϊ ίη οιτοπδ ΒΓ^ιιηιοηΙο, ΓίαίΓΟί,

ΐ]ΐι:ΐ'ιΙ;ιΐ)ΐ ΙΥηιΐϋ οΪΓΟυηπνοηίοηϋίβ Ιιοηιίηυηι ιιιοηΐίΐιιικ

\·6Γ83ΐυΓ. Νίδί βηίηΐ (Ιο 63 Γ6 ίΐΐίΐίο ΓΟΓΟί ΟΧΓ.ίΐ3(3

(Ιίδριιίαΐίο , δΗΐιρΙίαδβίηιιιιιι ΐ)ΐπιΙ;Ι.·ιιιι βηαΐ. Ι',ΙΊΙΙΚΙΙΙΙ

βηίηι η)υηαο ηονίΐαϊ Ηχο ιιΐίΐίΐβίθηι οοη5θίνίΐ? βιιΐ

ςιιίιΐ Εοο1θ5Ϊ33 ρΓοΓαίΐ? Νοηηβ νοίιβηιβηΐιτ ηοι.'ΐιίι,

(.ιιιιι ίηίοβίίηυιη οάίιιιη $ίη)ΐιΙΐ3ΐϋΐιΐφΐ6 οοηΠαπί!

δβϋ υ5ι 56ΐιιβ1 (1θ£ΐη3 ίΙΙιι,Ι οοορΐι ΟΙΗΟΓ^ΟΓΟ, Γυπηί-

ι1ο1ο$Ϊ58ίηιιΐ]ΐι εχΒΐίιίΐ. Νοη οηίηι ;>ιΙ οχροϋίΐίοΓοηι

:(Ιί(|Ιΐ;ΐ)1Ι 53ΐυΙΐ5 ΙΚίΝΐΐ'ΙΟ νίαΐΏ 80 Γ3110ΙΙ6Ι11 ΓβίβΙ'ΙϋΓ.

Οιιί(·ιπιΐ[ΐκ: ΥΟΓΟ ηοη ίη Ιιαο ηιοιίο ρ»Γΐ6, 8ΐ·ι1 νοί ίη

Ιονίδ^ϊηι» »1Ί()υ3 νβπίβίοιη ηιίηίηιβ ρΓοΠίίΙϋΓ, 3-

ίΐβπι Ϊ5 ο](ΐΓ35δβ οοη5βΙ)ίΙϋΡ. Ουϊρρβ ηβ ίη πιίηίιιιο

ςΐΐί(1θΠ1 3 νι'ΙΊΐ,ιΓίΗ νΪ3 (ΙοΠϋΟΐΟΓΟ ΟρΟΓίΟΐ. ΟίΚίρΐ'ϋ-

γάρ τούτο τδν χόσμον ώνησε τδ καινοτόμημα, ή την

Έκκλησίαν ώφίλησεν ; "Η ούχ'ι μάλλον Εβλαψε, μί

σος κα\ στάσιν έργασάμενον ; Επειδή δε ό λόγος -ρο-

εβλήθη, φοβερδς γέγονζν. Ου γαρ εις τδ κρεϊσιον

της ημών σωτηρίας. "Αρνησις γαρ εστίν ου μόνον ίν

τούτψ τψ μέρει τω μη όμολογοΰντι, αλλά και εν

βραχυτάτω τινί. Ου χρή γαρ ούδϊ καν 4ν τω τυχίντι

παρεξέρχεσΟαι της έδοϋ της αλήθεια;. Λέξωμεν τοί-

νυν κα\ κατά ταύτης της υποθέσεως, βουλόμενοι μη

Ιξω της εαυτών ζωής βαίνειν, μηδέ τδν κανόνι κα-

ταλιμπάνειν της άγια; θεού Εκκλησίας κα\ ομολο

γίας. ΟύδενΊ γαρ πώποτε των παλαιών τούτο είρη-

ται, ούτε προφήτη, ούτε άποστόλω, οϋτε εύαγγελιστ},

οΟ τινι των εξηγητών, Ιως ϊούτων των ημετέρων

ρΙβΓ βΐίαιιι 3(1νβΓ8υ8 ορίηϊοιιβιη ίΙΙ,ηιι ιΐίβριιίοιιιυδ, Ο χρόνων εξ ου καιρού άπδ του προειρημένου λογιω-

ί-ιιιιι ιιι.'ΐ· :ιΙι1ιιΐΓι·(·η· 3 νίΐ;» Ι10$ΐΓ3, Ιΐβςυβ 83υοΙ% 1>ι·ί

ΕοοΙβδίίΡ !ϊ(Ι(Ί([ΐΐι· Γο^υίαιιι ύι>8βΓ6ΐ·β οιιιηί ορό !>ΐα-

(Ιοϊΐιιυβ. Νϋΐΐυβ βηίιη ιιηφΐ3ΐη βχ νβΐθΓΪ1)ΐΐ5 ίΐΐιιιΐ

3556Γυίι : ηοη ρι-ορίιοΐα, ηοη 3ρι>5ΐοΙυ8, ιιοιι βν.ιη-

βοΐίδΐ», ηοη ιηίοι-ρΓοίιιιη ηϋο,ϋϊί, ηυί ηιΐ ηοβίπιηι

υβςιιβ Ιβηιρυϊ βχ5ΐίΙοπιηΐ ; Η ηυο δορίιίβΐίο» ϋΐα

| €3νί1ΙαΙοι·ί3(ΐιιο νοχ βχ βπΐίΐίΐίβδίιΐιϊ ί!1ίιΐ5 Ιιοπιίιιί8

ΟΡβ ρπχιβδ&ίΐ. Νοη οηϊηι ιηοιΙίοοΓοιη ΙίΐΙοι·3ΐ·ιιιη

βείοηΐίβιη ΓϋβΓβΙ ίΐΐο οοιιβοοιιΐιΐδ, ουηι οΐ ηυιη:ιηία-

ΓΪΟΙΙ8 Ι".Γ:ΠΊ:;ΙΙΙΙΓ άίδοίρϋαΐδ 68501 ΟΧΟυ[[ΐΙ3, οΐ (Ιίίΐ-

ΙεοΐΊοίιη »ο βορίιίδΐίο.ιιη αΓίοιη ίιι ρι-ίιηϊϋ

τάτου άνδρδς τδ τοιούτον σοφιστικδν προήλθε <5ήμα.

Παιδεία γαρ ου τη τυχούση 6 άνήρ έξήσκηται, από

τη; των λόγων προπαιδεύσεώ; τε κα\ Ελληνική; δι

δασκαλία; ορμώμενο;, παιάν τε διαλεκτικήν καΧ σο-

φιστικήν πεπαιδευμένο;· αλλά κα\ τδν άλλον βίον

σεμνότατο;, κα\ των πρδς ορθοδόξου; άε'ι εν άγάη)

εν πρώτω αριθμώ ταττόμενο;, Ιω; τούτου του λόγονι

διέμεινεν. Άλλα κα\ έξορίαν ΰπέμεινε, δια τδ μη τοις

Άρειανοϊ; συγκαταθεϊναι. Κα\ τί μ« δεϊ λέγειν;

Πολλή ημών ή· λύπη , χα\ πένθος ή ζωή , δτι λυπεϊν

εΐωθεν ό διάβολο; ημάς αεί, ώ; ήδη πολλάκι; εΐιαιν.

ίϋβηι ροιτο ρηΒΐίρυι ίη ουιιιί νίΐα {[Γ;·νίΐαΐβ ρΓ3βιϋΐυ$ , ίιιιο ΥΟΙΌ ι-ι οηΐιοϋοχίδ οηιηίΐυβ, 3αΐβ·

1 1 ΟΟΓ. χιν, 15.
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.| ::πιι ίίΐίιυιικκΠ (1θ£ΐιΐ3 ρΓοροηοΓβΙ, Ιυηςο οΐιηπδδ'ιηιιιβ. ΠιηηΓϊϊ.ιαι ιΊ εχδίΐίιιηι 8ΐι?ΐίηιιίΐ φΐθ(1 Λπ3-

ιιίδ αβίιϊΐΐίπ ηοΐΐυΐ. 8οιΙ ΐ|ΐικ1 ,ιΐιϊηεΐ ρΐιιπίιυς ί«[;ι ρΐΌδϋφΐί ? Μ.^ιπιπι οιιιηίηο (ΙυΙυΓβηι ο» ΓΟ$ ιιο1)Ϊ8

ΜΙιιΙίΙ, εΐ ;ΙΓΙΊ Ιιιιΐίΐ νίίαιη Γοιίϋίιΐίι, ηιιοιιίαηι (ΙϊαΙ>οΙυ$ ιηυΐϋδΐ'κι ηο$, ιιΐ βχρκ ιΐίχίΐ, Βοΐυΐ :ιΙ1ίι·οι·ο.

ΚΕ'. "Αρξομαι τοίνυν περί τούτου του £ητού λέ- Α XXV. 8βϋ ηυηο ϋβ Ιιοΐϊ 3Γ£υηΐ6ΐιΙο άίδρϋΙαΓβ η§-

•αιν, ",α μηδέν τι, ως Εφην, τη; αληθείας παραλείψω. §ι·(.·(1ΐοι·, ι»· υΐίαιιι, ιιΐ Ίιιίΐϊυ ιηοηυί, νεί'ίοΐίδ ραι-ίειη

ρΓΧίΟΓηιϊΐΐίΐιη. ϋιιίιΐ ι^ΐΐιιι- ηο$ η^υνηΐ, <μιο<1 αϊ)

Η·<Μΐιιΐ|ΐΙ;ι Ιιιιιιιϊπί-ί ιιι ΟΙ)Π8ΙΟ Π3ΙΙΙΓ3 ιιΚ'ΐιΐΓΐιι ΟΧ-

Γίικϋηιιΐί ? Ναιη β! ϋο εο^ϊΐαΐίο ηο$ΐΓ» ρβπΙιιυΊΐιΐΓ,

ιιΐ Πιπηϊηο ηοβίΓΟ .Ιι··.η Οιή$1ο αε Οεο ΥθΓΐ>ο Οοί-

φΐι· Ρίΐίο, υΐ ίι.ι ιϋνι·ι·ίι:ι, βιιϋτεηΪΓεί, ϊϊ, ίιιςιΐΛΐη,

ηκΊΐΙι'ΐιι ίιίτίΐ ίΐΐιιηι 3$8υιηρδΪ8$6 ιιθξϋιηιι$, υΐ η.·,

(]ΐιιιιΙ 3(1 ιΓινίιιίΐ:ιΐΓΐιΐ ρΐΊΐίπΓΐ, Ίΐι1ι·ι·ίοι·ι; ίΐΐιπιι Γ^Μ·

ΙΟΓΟ ιΓκ'ΐιιιιιι.ί , Ιυημι· ΐ)θ1)ί$ ηηίοροηθηιΐί «>ι·ιιιιΐ Μ.ι-

ηίεΐιχί 3ο ΜβΓοίοηίδΐ* ο«ΐβΓ,Γ(}ΐιβ ΙϋΒΓββοβ, φΐ»,

Τί ημάς ωφέλησε τδ παρεκβάλλειν τδν νουν άπδ της

ένσάρχου παρουσίας Χριστού; Εί γαρ όλως του βοή-

θήσαι, ΐν' οΰτως εΓπω, τφ Κυρίω ημών Ίησοΰ Χρι

στώ χαΐ θεώ Λόγ·ω χαΐ Υίώ θεού δ υμέτερος λο-

γισμδς προήχθη, ΐν* μη εΓπωμεν αύτδν είληφέναι

νουν, δπως μη νοήσωμεν έλάττωιιν περί την αυτού

θεότητα · πολλώ μάλλον προτιμότερον ημών τυγχά

νουν Μανιχαΐοι χαΐ Μαρχιωνιστα\ χα\ άλλα·. α!ρέ-

σεις, μη σάρκα αΰτώ προσάπτειν β&υλόμενοι, ίνα μ{]

έλάττωσιν τη Οεότητι αυτού περιποιήσωνται. Άλλ'οΰ

κατά την των ανθρώπων βούλησιν ή αλήθεια Ιχει

την δύναμιν, αλλά κατά την αυτής £ιαχυ6ερνητικήν

σοοίαν κα\ οϊκοναμικήν άχαταληψίαν. Τοίνυν ημών

ούτως όμολογοΰντων, χα\ μη κατά τδν Μανιχαίον Ο ιϊ;ι, χ]ιη!ηΙ>ΙΤ3ΙΜϋφΐβ Γ;ι<ΊΐΙΐ:ιΐ<· , ςιιχ ηιιΐΐο ηιοιίο

εχόντων (ου χάριν γαρ έκ:ϊνος δώσει, δοκών εις

ίναινον Χριστού σάρκα λέγειν αυτόν μη είληφέναι,

αλλά μάλλον τί|ς αληθείας πεσείται , δοκήσει δμολο-.

γών την Ινσαρκον Χριστού παρουσίαν) · οϋτω καΐ εν

τω παρόντι τοις ημέτεροι; άδίλφοΐς Εσται ή χυδαιο-

λογία ματαία χάρις τυγχάνουσα, Όμολόγηται γαρ

παρ' αΰτοϊς τε χαΐ παρ' ήμϊν, εάν μη Οέλωσιν έτέ-

ρως φρονείν, χαθώς τίνες πολλάκις άπ' αυτών ίντες

έάλωιαν πιεζόμενοι, δια τοΰτο και αρνούμενοι σάρκα

άληθινήν τδν Χριστδν είληφέναι · ως άνω μοι εΓρη-

ται, ότι τινές έτόλμησαν λέγειν όμοούσιον είναι την

3άρχα τη αυτού Οεότητι. Άλλ' εκείνοι μεν παρεκβα-

λέσΟωσαν ως μεταγνόντες , καΐ έλεγχΟέντες επί τω

το·.ούτω άτοπήματι, παρά τοις περί σαρκδς εν αυτοί; .

καλώς φρονούσι. Πάντως γαρ που ό αϋτδς εΰλαβέ- " Ιε3(1ΐχΐιηυ», εο δεϊΐίεεί 3(Ι(1αεΙθ8 ςιιοδίίαιιι, ιιΐ οβΓηοιη

στατος Άπολλινάριος ουκ άρνήσεται. <1ίνϊιιίΐ3ΐΐ εοηδυΙ)8ΐηιιΙίαΙεηι ΓβοεΓβιιΙ. δε(1 ρΓΚίει·-

ιι,.ιΐιΊΐιΙί 3 ι»ο1)'ΐ8 ΊΙΓι δΐιιιΐ , ιιΐροΐβ φΐϊ δβηΐίηΐί3ηι ηιιιΐβτεπηΐ, ει 3 εχίεηδ εχ εοϋεπι §Γ6ββ (Ιο ΟΙιπ&ΐί

ικ,; ιΐίνίιιινηι ιιι:ι]ι'ϊΙ;ιΙι'ΐιι ϊιηηιίηιιεΓβ νίιΐι'ΐιιιΐιιι·, ι·.ιι -

ηοτη ει Ιι·ί1)ΐιοηϋαιη εβ5ε ηοη ι·χίίΐίιιι:ιηΐ. Υερυπι

ηοη εχ Ιιοηιίηυηι νοίυηΐηΐβ νθΓίΐ3ΐί8 1019 51Ι$·

ρπη$3 νί$ 6$ι, ββ(1 εχ ε]ιΐ5ϋβιη ^υΙιοΓΠβίΓίεο &ίΐρίειι-

(•(ΐπΐ|ΐΓι.;!ιι·ικΙϊ ροΐεδί , χβΐίπιαηϋα. ΟΙΙΙ>!·Π·Γ:Ι πιπί

«^ιΐΜΐιοιΙί 8ΪΙ Π(1εί ηοδίΓίε ρπιΙΌίϋίΊο, ηΐΊ]ΐκ· πιιιι

Μ:ΙΜ'Κ·|Ι;ΓΟ ί>ειιΓΐ3ηΐιΙ8 (πιιιι (Ίΐϊιιι ι;ν;ι! ιΙίι·;ΐΓί ΪΙΙε ρΐΐ-

Ι3ΐΐ(1ιι$ ε8ΐ , ΙΊΙΙΜ 3(1 ιικι]ιιη'ΐπ ΟΙιτίδΐΊ εοιηιηοηϋα-

ΐίοηοηι «Μ πΐΐΊΐι ΐ'ί ιΐιίπιΐιίι ; &εά 3 νετίΐβίε ροιίιι$

3,1>1ιθΓΓεΐ, ιΐιπιι ϊΙΗηδ ΊηοπΓΐΐ3ΐίοηεηι βρεείε βοΐα

!'ΊΠΗΙ::ΓΙ' (Ιοί···!) : εο(1ειη ρίβηε ηαοϋο

!ι :'.ΐπιΐ!ΐ ηοδίΓΟΓυηι ι·ι·ίι ϋΐη (1Ί$ρυΐ3ΐίο ,

ηιιιπίφΐι; Ιιπίι· ι|ι· Οιι-ίδίο ηιβΓεικΙΊ δίικίίιιιη. Είοιϊιη

Ι:ΙΊΙ ίΐΐϊ φίαιη ηοδ ιρδϊ (Ιο ΓΑΓΠ& €ΙΐΓΪ8ΐϊ νει·ίΐ:ιΐϋ ι«-

εΐβ βεη(ϊηιιι$ , ηί$Ί ΓοΓίε αΙϋοΓ 8ΐ»ΐιιθΓε νοίιιεπηΐ;

()!Κ'ΐιι.ιι!ιιιιιι1ιιιιι ηοηηιιΐΐί δΐΐ'ρβ βχ Πίοπιιη ηιιπιεΓθ3Γ-

ι VI (·ο:κ·ΐΊ (·ΐιιινί. Ιΐι|!ΐι· δυηΐ, πι νεΓ3ηΐ 3

ϊηΐίεϊαπ ·ιΐΐι(ι·ι·ι·ιιΐ, ιιΐ 3ΐι-

< :ιιηΐ! ηοη πι:ιΙι: 8?η1ϊεηΐϊΙιυ8 Ι3ΐη 3ΐ>δΐΐΓ(Ιυηι οΐι

< πΐ'.' Γε1ί);ίθδΊδδίηιαδ ίΐΐιΐιΐ ηοη ηε^.ιΐιίΐ Αρο11ίη3ΓΪ8.

Κφ. Εί τοϊνυν σάρκα εΐληφεν έλΟών δ Λόγος, καΐ

άπδ Μαρίας εν αλήθεια, ουκ άπδ σπέρματος άνδρδς,

αλλά δια Πνεύματος αγίου, έγκυμονηθείς δϊ εν αλή

θεια, κα\ άναπλασάμενος εαυτού, ως θεδς χα\ πλά

στης ων του πρωτοπλάστου ανθρώπου κ«\ πάντων ·

&ρα γι ουκ ήλαττώθη έλΟών ύ Λόγος, άλλ' ίμεινεν εν

&ίηΙ. δε<1 ηιιί(1(]ΐιί(ΐ $ΐΐ (1ε

XXVI. ΟιΐΛΓβ ειιιη ΥεΓϋιιιη Οοί εοΒίίιιΐδ (Ιεΐηρδυίη

οχ Μαρία Υ'ΐΓ^ίηε, ηοη βχ νίπΐϊ δεηιϊηο, Μ·:|

ιΐι· δρίρίΐα δίΐηείο εαπιειιι ^υβεερεΓίι, εΐ ίη ίΙΓιιιβ

υΐεΓΟ Γ(ί ίρδ3 ^δ^ΐυβ βίΐ, 3ε δίΐιϊ εοΓρυ$ εΠ'ιηχβΐΊΐ,

ιιίρηίε Οευβ, 3ε Ιβιη ρι·ίιιιί ηοδίΓί ρ3ΓειιΙί$, φΐ3ΐη

Γεϋφΐηπιιη οιηηΐυιη Γεπιιη Ποίοπ 30 εοη(1ί1ορ, ιιοιι

υΐίφΐε \ ΓΙ ΙιΊ ϊΐΐίιΐδ εβί ίηιιηίιιιι13 (]ί£ΐιίΐ3δ, 86(1 ίη

ρΓορπία εΐ πηηιιιίβυίΐί ηβΐιΐΓβ ροΓδίίΐίΐ. Νηιη εαηι

τη ιδία άτρίπτω φύσει. Ου γαρ λαβών την σάρκα

τροπην υπέστη , ως δμοούσιος θεώ Πατρ\ , κα\ ουκ

αλλότριος παρά τδν Πατέρα χα\ τδ βγιον αυτού Ο οβΓηειιι ίικίιιίΐ, ηυΐΐβιη νίοίδδίΐυϋίηειη εδί ρ:ΐ8δυ8,

ΠνεΰψΛ. Εί τοίνυν ώμολόγηται σαφώς σάρκα αΰτδν υΐ φ»ί Οοο ΡΒΙΓΪ οοηβυυίίαιιΓι.ιϋδ οχδίδΐίΐ, ηεο 8

είληφέναι, κα\ ήδρύνθαι , αρά ουκ έχτδς ψυχής τυγ- Οεο, νεί 30 ίΐΐίιΐδ δρίιίΐϋ 83Π€ΐο (ΙίνεΓδίΐδ, 3ΐιΙ ηΐίο-

χάνει. Παν γαρ τδ άδρυνόμενον, πλην των ακινήτων, ηιιβ. Ουοϋδί ϊδΙϋΛ ίη οοηΓεβδΟ εδί, εβηιβιη ΊΙΙιιιιι

ΐχ ψυχής κα\ "σώματος συνέστηκε , χατά τδ είρημέ- ΐιΐίΐϋίδδβ αίφίο ίηεΓεηιεηΐ3 εερίδδβ, ηηίηικ εχριτβ

νον· Όί* Ίησοϋς αροέκοαζετ εν σο?ΙφχαΙ ήΛι- εδδβ ηοα ροΐεδί. ίίιιΐιΐφΐίιΐ ειιΐιη βϋοίεβοίΐ, βϊ ΐιιι-

χίφ· ίνα δείζτι την ήλικίαν δια την σάρκα -ηλικία δ» ηιοϋίΐεδ Γ6δ εχοίρί.ΐδ, βηίιηβ οοηβίβΐ εΐ εοΓροΓβ.

άπδ της ψυχής, ως ϊφην, κα\ σώματος τελειοϋται.

Μ»τά δε τδ ειπείν, Προέκοπτίν ηλικία, ακολούθως

φησι, Κα\ σοφία. Ό ων 6ε σοφία Πατρδς, πώς προ-

έχ,οπτεν εν σοφία, εί άλλίτριον ην τδ σκεύος νου αν-

Εο ΡΟΓΓΟ δει-ΊρΐϋΓ* νερό» ίΐΐβ ΓεΓεΓβηϋβ δΐιηΐ : ίι-

ίΐΐί ο«/ίΐη ΐτααίιαΐ $αρίβηΐϊαα ικίαΐί '. Ι)Ι)ϊ ριορίοη

ε3ΐ·ηειη, χΐβίβιη δΊΒηΐΓιοανίΐ ; *ΐ3δ ΥΒΓΟ εχ βηϊηιβ,

υΐϊ <Γιχί, οΐ ΓΟΓροπε ροΓΠάΙυΓ. Αο ροδΐε3ψ;3ΐιι

ιι,
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ί Ιυιιι ρΓθ€688°ΐδδβ (Γιχΐΐ, εοιΐ8εηΐ3ηεβ, Ει δ.ιρ'κ'ΐιΓκι, Α Ορωπίνου; Κα\ -εΐ άνευ νοδς ετύγχανε, ·πώς σοφία

ΜίΙκΙΙ'ΙιΙ. )αΐ)1 Υ6ΓΟ φΐϊ 8«ρίεΐΐΙΪ3 ΡβΙΠδ ΟΛΜ.Ί, φΐί-

ΙΙ3Μ1 ιι1Ι:ι$ 83ρίϋΐιΐίχ ρΓΟ^Γεδδϊοηϋδ Ιι;ιΙ>(_Τ(! ροΐιιι'ΐ,

·>ι :ιΙ) 1ιιΐ!ΐιΐ!ΐι;ι ιηβηΐβ ϋίνεΐ'δΐιηι νβ8 ΊΙΙυιΙ, υΐ ίΐ3 ιΐί-

031», Γιιίι '.' Λ Γ. βί ηιβηΐίδ εχρβΓ» 1020 (">^ιίι··ι·ίι,

(|ΐιί ΓιΟΓΪ ριιΐιιίΐ, υΐ δ3ρίβηΙί3 ι·οι·ροι·ι: ίΐΊΪιιι;ιι|ΐιο

ρΐΌξΐΐδδΐΐδ Ι';Κ·Π·Γ(. .' Υίϋεβ, ςιιαιη ϋιΊοΠϊ νίοίβηία-

ΐ|ΐιι· δΐΐ ίΐΐιιπιιιι δεηΐεηΐΐβ, ΊΙΙΟΠΜΜ ιηεηί * η·< Ιο νε-

Π19.1Ϊ8 ίιίιιι.τΐ' (Ιι·ΐ1ι·\ίι ? Αϊ βιιίηι, ίιΐφΓιιιιιΙ, ιηβηίειη

>ι1πϊι:ο ιϋιιηι βΗδεερίδδβ ικ-^'Ο : :ι1ιοι[ΐιί πιριιϋΐ.,ΐι:

ϊίΐυιΐΐ :ιίΙίί ϊ, νι·1 ίΓΠΐϊΠ 83Π6 ιΝν;ιιιιιιχ, (Ίΐιιι 1116118

<!!;), ΐ|ΐι;ΐ! ηοΐιίδ ίηβδί. \;ΙΠ:ΙΓ,ΙΙΙΙ ιχ-ηιιιι ευρί(1ίΐ3ΐβ

ΙβηοαίυΓ. \·',1, ιιΐ αηο νι,τΐιο ιΓκ·:ιηι, πιίΓ3 ΟΛΙ ίϋίοπιιιι

Ιιοιιιίΐίΐιΐιΐ :π·ι;ιιΙ;ίΐΐ(ϋ ;ιι·. νιινϋΙιιιιιΓι ϋΐιίιΐη : ρβπηιΐβ

30 κα-ίρΐιιηι 681 : Ι<\τΊι Οβα» ίίηιρίίαιη ίΐ ρτηάεη-

έν ψυ/^ χα\ σώμϋτι προέχοπτε ; Και 6ρδ; πόση

έστ·. βεβιασμένη διάνοια των τ'νν νουν παραβαλλόν

των ; Άλλζ, ψηιΐν , ου λέγω, ότι νουν είληφεν

όνΟρώπινον έπε\ ποιήσωμί» αύτδν επιθυμούντα,

έρεΟιζίμενον επειδή γαρ εν ήμϊν επιθυμητής 4 νους

τυγχάνει. Κα\ ά-λώς πολλή των ανθρώπων έρε-

σχελία, ως εϊρηχεν Έπο/ι\σε\· ό θείς άχΛυνν <τν»·-

ίτύν ά>·0ρωαον· αυτοί Βκ έχοίησατ έαντοϊς 4ο-

γίΓμοϋς χοΑλούς. ΕΙ γαρ όλως , όμολογοϋντων

ημών νουν εϊληφέναι τδν άνΟρώπινον, νοήσομίν είς

έαυτδν της ημετέρας Ιλαττώιεως τα μέρη , πολλψ

μα).λον, ίμολογοϋντων ημών σάρχα αυτόν εϊληφέναι,

δώσομεν χατά το μέρος τοΰτο, κατά τον αυτόν λόγον,

ότι εν σαρκΐ ήλάττωται · όπερ μη γένοιτο ! Ός ουν

ιβιη Ιιοιηίηιιη; (βά ίρ»ι νατίαί »0>ί €ο<)ΐΙαΙϊοηΐ! βήχε- β εν τη" σαρκ\ ήλαττώΟη, καίπερ άληθινήν νάρχα ϊχων,

ηιιιΐ'. Νβιιι 8Ϊ ί·\ ΙΌ ηιιοιΐ Ηυηΐϊηαιιι ;11ί ηιοιιΐβιη

ηΙΙι·!Ι)υΐιηυ8, ηο^Ιι-08 βίιΐβιη (1ί'Γϋθΐιΐ5 αΙ1ίιΐ£3ΐηιι$,

«ΊΙΙΙΙ ι·1 ίρ8υηΐ (·;ιπ»·ΐ!ΐ ί.'ΐιΐιιίϊόι! !':ιΐΓ:ιιιι\ιι·, ιιιπίΐο

ηΐΑ^Ϊ5 Ιι;κ; βχ |ΐ;ιιΐι·, 51 ιΐίοι ιπιι 8οπηοηϊ1)ΐΐ8 3ι!ΙΓι-

ΙιοπιΙ:ι ΙΪΙ.ΙΓΪ ϋ$1, ίιιιιιιίιπιΐιΐί (ΙιΊιιΊ νϊιΙοΓί : ηΐ!0(1

ηυίιίβηι 3ΐ)8ΪΙ, ιιΐ υηηιιαηι ορίηβιηυΓ. Ουηηιο1>Γϋΐη

ιιΓι ΥοιΊιιιιιι ηυΐΐαηι ίη εβπιο (ΙίιιηιιιιΓιοιίϋΐη ρ.Ί8$ιιπι

68(, 1:πΐίι;1βί ν.Ί'ΐιιιΐ β'ιΐιί υίΐηιυιπ ίιιιρο^ιιοΐΊΐ, ίΐ3 ιιοι:

ϊη Ιιιιηιαιΐ3 ιηβηΐβ ΐ|ΐιΚ1ιιιΐΛ:ιι εο^ΐΐανίΐ, φίοιΐ ιηϊηιιβ

έλθών 6 Λίγος, οΰί^ εν τω νώ τα μη πρέποντα

αυτού Οείτητι διανενίηται · άλλ' όσα ί,ν ε&λογα

χα\ ψυχϊ), κα\ νώ άνθρωπϊνω. ταύτα έπετέλει έλθών

6 Κύριος , ϊνα μη ταράξη της αληθινής ένσάρχου

παρουσίας την άκολουθίαν. ΕΟλογον γαρ ην πείνα

χα\ δίψα, καΧ κάματος κα\ ϋπνος, όδοιπορία τε χαΧ

λύπη, χλαυθμος χα\ έμβρίμησις. Ταύτα δε ακολού

θως ίν αύτώ τελεσθέ\τα ευλόγα της ένσάρκου αληθι

νής παρουσίας ΰπέφηνεν.

(ΙίνίηΊίαΙΰ ιΐί^ηιιιη ; 86(1 63 ϋυηίαναί, (]ΐιχ οιιπιί, αηίιιιχ βι Ιπιηιηικιι ιηΐ'ΐιΐί εοη&οιιΐ3ηβ3 νί,Ιι;-

]>:ιιιΙιΐΓ, ;ΙΙ·(:Γ!|Ι·ΙΗ Οοηιίηυβ 6ΧρΓ68ίΊΐ, Πβ νθΓ% ίΐιχ ϊιΐ(';ιι·|ι:ιΙί(]|ΐί»(ΐΓι1ίΐΗΊΝ $6ΓΪ6ηΐ(]ΙΙ6 (ΐι'Πΐιι 1ι;ΐΓ(Ί. Γ.Γ.ιιιΙ

ροΓΓΟ ίβ13 εοη86ηΐ3Π63 : ί:ηι:(·>, 8Ϊ1Ϊ8 , Γ:ιΙίμ»ιΊο, $οιηιιιΐ8, ροη·^ι·Ίιι:ιιίο, άοΙοΓ, ΠιΊιΐϋ, ΐιιι!ίρ;ικιΐι<ι .

ι|ΐι.ι·, ιιΐ ρ3Γ ι-πιΐ, ΐη 8686 [ΐϋΓΐι.τΐ.'» ι:ιιιη 1ιοιηϊπί$, ηιι.ιιιι τονβΓα δΐΐ86βρέΓ3( ηαΙιΐΓ3 (·ηιι]ιπκ;ί^, εοηνβ-

XXVII. Νεςιιε εηϊηι βοπρίυηι εδί ιΐδρϊ.ιιη ρΓαν»

ίΐΐιπιι ευρΐ(1ίΐ3(β Γαΐδδβ οοιτβρίυιη. Ουΐη ροΓιυ$

ορ(ίπΐ3 ϊΐΐιιηι ευρίιΓιίαδ εερΐΐ, οιιηι ί(3 Ιοουΐυδ 681 :

Πΐίίάΐτιο άεΜβταή ί\ο^ ρα$ο/ια η^αηάιι^α^β νοίιίι-

αιιη '. ΛΙΦΙΪ (Ιε-δίϋβπιιηι ηεςυε 9 (1ΐνίηΐΐ3ΐβ ρι·οΙϊ-

ϋίβεΐΐυι·, ηεο,υε εχ δθ)3 εβηιβ, :ιπΐ βχ βηίιηα ΙΙΚΊΙΙΪΝ

οχρβηιβ, 86(1 3 ρει·Γεοΐ3 Ιιοιηίηΐδ ικιΐιιπι, ςιιχ ΟΟΓ-

1>ΐ!8 61 Γηεηίειη ηο φΐΐ(1<ιιιΐά ίιιεδί ίη Ιιοιηϊηε οοιη-

ρΐεείίΐυι·. Ηίδ εηίιη οιιιιπίιιΐϊ, οοτροΓε, ίηηυαηι,

ηηϊιιια εΐ ιηοηΐβ, .ίο τείίςαϊδ, φΐίβ ΐη Ιιοιηίηε δΐιιιΐ,

οηιηΊΙιιΐϋ |ΐι·;ΐ!ΐΙίΐΜ!ΐι ΥοΊιιιιιι ,κίνι'ΐιίΐ; δι ρβεθ3(υηι

30 ιΙι>Γθ(Ίιιιιι ιιιιΐιιι-ιιι 6\θίρΪ3$, ρπ) 60 36 βιτίρΐιιιιΐ

ε$1 : Τι'ΐιίιιΐΗχ ρο· οιΐίΐιϊιι υΐ Ιιοιηο, ρταιίίτ ρεοοαίιιηι*.

(^ΙΙΟΐΙδί 01111113 (!Χ|Ι(Ί Ιΐΐϋ Ι'Κΐ , ΜίΜνϋίιΙ 6δ( Ο1Ι1ιιΊ:|

ρβηεδ ΥοιΊιιπιι Γιιίδδβ. ΥβΓϋΐιι (ΊΙΙΙΙ ΙΚΗΙ· ΙιιιΙιιΊ'ιΊ

οιηηΐ:), (-:κ1ι·ιιι ι;πικ·ιι ίιι ΐρ$ο Μΐροΐ'κπ ηοη ροΐε-

Γ.ηιΐ, ι·ι δ'ιιιε ιιΐΐα Ιαϋε Μ·Ι·\·;ΙΙ:Ι βυιιΐ, ευιη ρβΓΓεείυβ

βδδεί Οευδ εχ ε.ίΓηε ςΰΐιϊΐιΐδ, ηιιί ροιΊοιΊΰ ϊηιρίενίΐ

ηιιιΐιϊιι, 1021 1:ιιΐ(|ΐι;ιιιι |κ·ιΓι·(.Ιί ν38Ϊ8 31'ΙίΓβΧ : ΐη

ιμιο ικ·(|!ΐι· οαι-ο ηιϊηιΐδ οοηνεηΐεηΐί 3ΐΐ(|υο 8ΐυ(1ΐο

<!ινί-:ι βΚ, 1 1 (.·(.· ίρδβ ίΐΐΐεηο κΠιμιο ηιεηΐίδ δεηβιι, ειι-

ίιΙΜϋ.κΙί ιιι ΙΙθΙ>Ϊ3 (Ί'ΠΐίΐΙιΙ-, δίΐ 3ΐ)δ(Γ301ΐΙ3. Μ6Ι13

οιιίιιι ιιο>>ΐΓ3 ηηη ;υΙ ρβεειιΐιιιη ροτρεΐΓ3η(1υιη ΐιΐδίΐα

111)1)18 εδ(, Μ·(1 :ιι! ('.ΙΠΙΙΙΙ ΓΪ-ΠΠΙΙ, (|ΙΙ% ίιΐ ΙΙθΙ)Ϊ3 υΐΓ3(Ι1-

ςυε ΐη ρ3Γΐβιη εοηδίιΙεί'ηηΙιΐΓ, οοηΐβπιρί.ιηιΐβπ) ρβΓ-

Γΐ'.ι-ιίοηειη, ηεοηοη εΐ ο(Γκ·Ϊ3 ϊπ-ίΐίΐι.ι·, νοί ει εοη-

Ιι ιπ;ι (ίίμ,πίΜΐ ι·ηι!.ι. Πιιϊ[ΐ["' ιιιπιΐίϋ ε3( νι;ιΙι;ι ιΐι-

β ΚΖ'. Ου γαρ γέγραπται,βτι έπεθύμησεν έπιΟυμίαν

φαύλην. Άγαθήν δε έπιθυμίαν έπεθύμησε , φήϊας·

ΈπιΟνμΙφ ίΛεθύμησα τοΰΐο τύ πάσγα ραγεϊτ

μεΟ' ύμωΓ. Επιθυμία οϊ έχ θείτητος οίι γίνεται,

ουδέ ίχ σαρκδς μονωτάτης , ουδέ εκ ψυχής ανόητου,

αλλά εκ τελείας ενανθρωπήσεως σώματος καΐ του

νου, κα\ παντδς οίτινος του εν άνΟρώπΐ;) τυγχάνον-

τος. "Εσχε γαρ ταύτα έλθών 4 Λόγος σώμα κα:

ψυχήν καΧ νουν κα\ πάντα εΓ τί εστίν άνθρωπος ,

χωρ'ις αμαρτίας, χωρ\ς ελαττώματος· κατά τδ είρη-

μένον · Πεπειραμένος κατά ζάντα, ως άιΌρωχος,

χωρίς αμαρτίας. Είδε τα πάντα πε πειράται, τα πάντα

έσχεν έλθών 6 Λίγος. Πάντα δε Ιχων, αήττητα εν

αύτώ ή"ν, ίχραντά τε διετήρησί, τέλειος ων θεδς, εκ

σαρχδς γεγεννημένος, κα\ τελείως τα πάντα πληρώσας,

Ο ως πληρωτής ων όλου του σκεύους, μη μεριοΟεί-

σης της σαρχδς άναρμόστως * έπιτηδεύσει, μη παρελ-

κυσθεις τφ του νου άλλοίω εν ήμϊν φρονήματι. Ου

γαρ 6 νους ημών εις τδ άμαρτάνειν ήμΐν γεγένηται,

αλλά βιά τδ σκοπεϊν των εν ήμϊν άναθεωρουμένων

χατ' άμφοΐν πραγμάτων τα τέλεια, και την έργα-

σίαν της δικαιοσύνης, έναντιότητος. Νους " μεν γαρ

ρ"ήματα διακρίνει , λάρυγξ δε σΐτα γεύεται · χαΐ

όφθαλμδς κατανοεί, κα'ι νους όρδ. "Ορασις τοΐνυν

και γεΰσις χαΐ διάχρισις ύ νους εν ήμΐν υπάρχει

εκ θεού ήμϊν κεχαρισμένος. ϋΟπω 6» συγκαταθετι-

κος των άει γινομένων, εάν μη Οίλβ ό δνθρωπος,

. νιι, 30. · Ι,υς·. χχιι, 15. ' Ιΐιΐΐιτ. ιν, 15. ι Ρ. άναρμοΊτω. · Υιιίχο ους..



6βΙ ΑΙΗΕΚ»υ8 ΗΛΚΕδΕδ ΙΛΒ. III. ΤΟΜ. II.— ΙΙ.ΕΚΕδ. ΕΧΧνΙΙ.

Ί1 δ; σαρξ 4ε\ εν πάση Γραφή ά:πκηρύττεται δια Α βοειηοτο, υΐί Γαιιείιιηι <3ι·2<ΐδΐ3Γ6

την εν αύτϊ) γινομένην έπιθυμίαν. Ου πάντως δε

αυτήν την σάρκα αποκηρύττει, αλλά τα εξ αυτής

γινόμενα άπεκήρυξεν 6 λόγος, ως εφη 6 Απόστολος·

Οίδα γαρ, δτι ούχ οίχεϊ ίν έμοί, τουτέστιν έ^ τ$

σαρχ,ί μου, αγαθόν, δια τα εκ της σαρχδς έπιφυό-

μενα. "Ινα δε άποκρούστ,ται των αιρέσεων την διά-

νοιαν, μη πως νομίσωσι την σάρχα άπί» της των

νεχρών άναστάσίως άπηλπίσθαι , λέγει · Λ«Γ τύ

ρθαρτέν τούτο έι-δύσΐίσϋαι άρΟαρσίαν , καΐ τύ

Ονητύν τοντο ϊνδύσασΟαι άβανασίαν · ϊνα μη

παρεκβίλλων τα £ργα της σαρκδς, α σάρχα ε"ο>0εν

ή Γραφή καλεϊν, νομισθείη την ελπίδα της αναστά

σεως της σαρκδς παρεκΒάλλειν. Τα γαρ έργα τα 1ν

αυτί) γινόμενα φαϋλα σαφώς άπεχήρυξεν, αυτήν ο»

την σάρχα αγιον ναδν έπέδειξεν, εν τω άγιάσαντι Β ηιιιιιίοηβ ιΐΐ'ίιτίιιιΐι, Ιι;ι·(: :κ·]ιιιι.\!ΐ : ΟροΓίβΙ ^ο^^ιι·

: 810 61 ικ ΐι-

Ιυδ οΰΐΐ8ί(]θΓ3ΐ, ε( ηιεηδ ίηίαείυι·. Ο,αοοίΓοα ηιειυ

ΪΙ13, φΐ.'ΐ· ιιι ΠΟίΐίδ ΓΟδίάϋΙ 61 3 !><·<> ΟΟΙ100883 081,

¥18118 βδΐ φΠ.Ι.ΙΙΠ, 61 £1181115, :ΐΟ ι!ί: ΟΤΙΗΊΙίΙί Ι'ΛΙΊΙΙ-

ΐαδ. Νβςυβ νβΓΟ ϋ$ ςυχ ίΰεηΐίϋειη Γιιιηΐ, ηδβοιιΐί-

ΙΙΙΓ, ιιϊϋϊ ηοπιίηί οοΐΐίΐιυοπί. Αι ΟΒΓΟ ίη οιηιιίΐιιυ

ΙΊ·π· 830ΓΪ8 Ι.ιΐΐΐ'ί Η ι.Ιι ίΐΐβπι φΐοο ίη !|>·;ι εβί ουρί-

(1Ίΐ3ΐοηι ιΙ«ιηηαπ δοΐοΐ. 0_ιιαη<]ΐι.ιιη ηοιι οηιιιίηο Ο3ΐ·ο

ίρ83 (Ι;ιιιπι;ι1υΓ, 86(1 ι;ιι.ι· ;ι!> ιΐΐ.ι ρπ)Γΐ(:Ϊ8θυηΙιΐΓ 83-

ΓΙ ιιπϋπ Ι.ιΙ,ι ΙΊ ;ΐιιΐ 3υο1οΐΊΐ38 |>π^ι:ι ΪΓίΙ. Γηιΐι' Αρο-

δίοΐυδ ίΐ» Ιοςυίΐυτ : 8^^ο εηίιη ηαυά ηοιι Ιιαίιίΐαί ία

ηΐί, Ιιοο ε»( ΐη αιιυ,· ηβα, ύοηνηι ' : <\\\ιχ\ αιΐ οι»

ι-είοΓΟίιϋιιηι 081 ηιιχ οχ οβι-ηε βυεεΓεεουιιΐ. Αίςυβ υΐ

Ι.:ι·π·ΐίι ΊΠΙΙΙΙ ΟρίπίΟΠΟβ Γ··ί'ι·1Ι(·|·ι·!, ηβ ι·;ίΠΐΓΐΐ! 8Ϊ1π

Μι οιηηί ΓεδυΓΓβοΐίοηίβ βρβ εΐ οοιη-

ρΐίύίΐε Ιηη' ί;(ί/ΗιΤ[· ϊικτοπ'ΜριιοΝβηι, βί ηιοηαΐΐ Ιιοο

>ι!<1ιι<·ϊ(. ΪΗΐηιοΠαΙίΙαΙβιη * : ηβ οροΓ3 οαΐΊιΪ8 εχοΐιι-

ιί(·ιΐ8, ()ΐι* 03ΠΗ8 ηοηιΐηο δοπρίιιΐ'α $υ!ο( ιιΐ'ιϊι (·ι·.·,

ιιιι:ι ί'Ι ΓββϋΓΓβΟΐίΟηΐί 8ρ6Ι11 3 03Π10 νΐιΐΐ'ΐτ! ΙΗ'

Γ\Ι·1ι!ι!ι·| Ι'. ^ίι[!|ίΐΙΠ1! 1(11, ΐ; ίΠ ίΐΐα ΓΧΙ-1 ΙΊ 1!ί|||· (Ιι |Ι! ;ΐ-

Υ313 ορβΓ3 ιιι;ιιιί!ι·ϊ1ι· ιίαιηηανίΐ ; ( ;ιι ΊΙΙΊΙΙ )ρ$αηΐ νβΐ'0

&3ηοΐιιιη ςιιθ(1(ΐ3ΐη Ι-;,Μ· ΐειηρίιιηι ίιι ύο, ςυί οβπιυιη

Μΐ;ιιη 8απεΓιΓΐ€3νίΐ, 0886 ιΐυπι'ιΐ , ΐ|ΐΐ: ιιιιιιΐιιιοιίαιιι

βΟΓίρΙυηι 081 : Ιί< Γιιιίιι υηακί/ι ϋεο ιΊ Ραΐή Λητ αϊ,

νίιίίαη; οτρίιαηο* ,Ί νίάιια! ίη αβΙΉιίυηΐ ιιια , α ιιη-

ιικίι'ΐιΐιιίαιιι &β Ι.ΊΙΙΙΙ,ΙΊΎΙΙΙΊ' αϊ) /«;<· ιιιιΐίΐιΐιι ". Ιΐΐ'ΐιι «Γιο

Ιοοο : Ι!(·;ιΐί ΐ]ΐιί [ΐιΐΓ;ιιιι οοδίβηιςυβ οηπιειη 8υαιιι

81ίΓν3ΥβΠΙ11. Ροΐ'ΓΟ δθΓίρΙΙΙΙ'3 ΠΐΙνΟΙ'δΙΙδ ίΐΐβΐΐΐ

β, ουρίι1ίΐ3ΐθ8 30 νοίιιρίιιΐοϋ αϊ) Ιΐ3ο

αύτοΰ την σάρχα κατά τδ γεγραμμένον, ότι θρη

σκεία δε καθαρά τφ θεφ καΐ Πατρί αυτή εστίν,

ίχισχέχτεσθαι ορφανούς χαΐ χήρας έτ τ·Γ\ ΘΛίψει

α£>Γ<7»·, άσκιΛον εαυτόν τηρε~Γ ΟΛΟ τυΰ κόσμου.

Κα'ι άλλφ · Μακάριοι οϊ άγνήν την σάρκα τηρήσαν-

τες. Πολλάκις δε κατ' αυτής λέγουσα ή Γραφή, έδί-

οαξΐν ήμ3ς τάς επιθυμίας καΐ ήδονάς εξ αυτής

βλαστάνειν /ατά δε του νου ουδέν εξηγείται ή

Γραφή, αλλά , ϊΌ4ώ τφ νοϊ, ψαΛώ τφ χ™ύ ·

μάτι · χα\, Εάν ψάλω πάλιν τφ πνεύματι , 6 Ά

νους μου δκαρπός εστί. Κα\ όρ^ς, δτι εν αύτώ

χαρπδς, εν τφ νφ · καν τε μη ΐ) καρπδς, ου πάντως

τδν νουν χατέλεξεν εν άμαρτίαις, αλλά δι' αύτοΰ

μάλλον τδν καρπδν άπεφήνατο.

ριιΐΐιιί,ιΐν ηοδ οΌουϊΙ ; οοηΐΓ3 αιεηίοπι νεΓΟ ιήΐιίΐ οιηηίηο ιΐίχίΐ , βοά ϋΐιιιΐ όυιιΐ3Χ3ΐ : Ρίαΐΐαη ηιαιίβ ,

ραιίΐαηι α ιρϊτΐίν '·. Ηβηη : δι ρδβΐΐ^ιηι δρίΐ'ίΐυ, ηιεη8 αυΐεηι ηιε3 ίηΓι·υοΐπο83 δίΐ 7. Ι.Ίιί ν'κίοδ δΐιαηι ηιειιΐί

ΐπ!ι·ΐη:ιΐ :ιΐΐι·ί!ιιιΐιπιι : 30 ΐβιτιοΐδί ίι·υο(υδ ηυΐΐυβ οχ8Ϊ8ΐ3ΐ, ηυΐΐο ΐβηιοη ιιιοάο ηιειιίεηι ίιιΐΟΓ ρεοο·3ΐ3 ιιιι-

XXVIII. Εοςυίιΐ ΥΟΓΟ οχ ίδΐίδ οιιιη'ιΐυδ 3ΐ]νοΓ8· κ

(1ίνίηίΐ3ΐίδ ϋοιηίιιί ηοδίΓΐ 1022 νπι' ;ι(-' ροΐϋδΐ3ΐεη>

Γ3θίΐ? ;αιΐ ({ΐι.Ί ίη ΓΟ οβηιϋειη ί!ΐ3ΐη νίιιι δπιιείίδδί-

ιιιιΐ' ηιιιΐίεπδ νεηΐεΓ οΙ)8ειιηνίΐ? :ιιιΐ ΥίΓμΊπίκ ιιίε-

Γΐΐδ? αυΐ ρ·ιΙυ5 εχϊΐυδ :«: ηιε3ΐυ8? 3ΐιΙ δνιηεοιιίβ

ιιΐιι.ή',' :ιιιΐ ηοιηίιιυηι 6χεβρΙίο? Μ;ιι·ί:ι: ^68ΐαΙίο? ιηο-

ΓΟΐι-ίείδ 3ΐΐΓοεΐ3ΐϊο? ιηυΐίεΐ'ίδ ε»ρί1Γι, ιμιί ίΐΐίυδ ρεϋεδ

ι·ιΐ!ΐΙϊμ.·πιιιΐ ? ιιιιΐ 1.ΐ(Ί\!ΐι;ι_:? ιιιιΐ ίΐΐίΐ ίη ιηοηίπιεηΐιιιιι

(1ερθδίΙίο? Οιιίρρβ δίη(1οη ί1Ι:ι, ΐ|ΐι;ι· ίρδ:.υ8 ΟΟΓρϋϊ

οίνοΐνίΐ, δίιιοεΓίιηι ϋΐιιηι ε( ίιιίεςΓυηι, νεί δΐιιηηιβηι

ίΐϋυδ ροΐ6δΐ3ΐβηι δυρεί'βτο ηιίηίηΐιΐ ροΐιιίΐ. Εΐεηίηι

Ιοαηηεδ ουιη ίη ηΐ3ΐι·Ϊ8 υΐεπο ΜΤΛΙΙΓΓ! ΙΙΓ, οΐι ΙΙΙ^ΙΟΛ-

δΐιηι 3(1 86βο ΚΐΗΐιίιιι δυί, ηυεηι ί·ί·;ι!;ι ΥίηζΟ ραι-

ΐυΓίε1)3ΐ, ρι·;ι· μ;ιικΙϋ ηιβ^ηίιυϋίηβ 8υ1>8υ!ΐ3νί18. Ιιΐυιιι

ροη·ο Οοηιίηυδ εϋίΐυδ ίη Ιυοβηι, εΐ ίη ρΓ3386ρί ].ι ·

ΐ;ΐι·ι .ι\ Ίι, δει] βχ ΐρ.-ιι ροΓιυβ ΟΓΪΓΪ ίπκΐιιπι

ΚΠ'. Τί δε τούτου πρδς την του Κυρίου ημών (

δύναμιν της θεότητας ενσκήψει ; τί δε ήμαύρωσε

την αύτοΰ δύναμιν της αγίας γυναικδς γαστήρ ; μή

τρα Παρθένου ; τοκετών πόροι ; άγκάλαι Ιυμεώνος ;

Ανθρωπινή υποδοχή (05) ; Μαρίας βασταγμός ; της

πέρνης άφαί ; τρίχες γυναικδς ποδών άπτόμεναι ;

Αλ)ά τα δάκρυα ; αλλά μνήματος αϊ θέσεις; Σινδών

γαρ είλήσασα τδ σώμα αύτοΰ ου περιεγένετο εκείνου

του Ακραιφνούς, χα'ι της αύτοΰ μεγίστης δυνάμεως.

Κ.α\ γαρ "τι εν κοιλία τυγχάνων Ιωάννης έσκίρτα,

χαίρων έπ\ τϊ| του Δεσπότου αύτοΰ πρδς αϋτδν είσ-

όδω δ'.ά της ϊγκυμονήσεως της αγίας Παρθένου.

Γεννηθείς δε, κα\ εν φάτνη κείμενος, ου λέληθεν αγ

γέλων χορόν. Παρεμ6ολα\ δε έπ'ι τ^| του βασιλέως

του αιώνος είσόδω δορυφορεϊν άπεστέλλοντο, ύμνοι

έτελοΰντο , ειρήνη εν τοις ποιμέσιν έχηρύττετο. Ο οεηδ 3& 3ηςε1θΓυιιι 681 εΙιΟΓΟ οοςιιίΐιΐδ. ΜίιΐβΙ)3ΐι-

Άλλά τί ήμαύρωσε την αύτοΰ δύναμιν; "Ετι γαρ ΙΙΙΓ Ιυιιι οοείβδίοδ ίΙΙίεχθΓθίΙυ$, |]υί 8θπιρί1βηιί

βντος αύτοΰ βρέφιυς κα\ βασταζομένου , αστέρος

μεν γίνεται σημεία άπδ ανατολών, μάγων παρουσία,

προσκύνησίς τε καΐ δορυφορία ', γραμματέων ζή-

1 Ρ. δωροφορία.

' Ά\Λ. 16. · ίαο. 44.

ιιι, 12. · Κοιιι. νιι, 18.

ίηςι-εδδΐιιιι αρρβί'ΐΐΟΓυιη 30 δβίεΐϋΐυιιι ΙΟΟΓΟ 8ΐίρ»-

ΐι-ιιΐ, II ιικιΐ|.Ι;:ιΙι,ι Γ:;ΠΙΙΙΙΙ;Ι εΟΙΙΟίΐΙβΟ.ΊΙΙΙΙΙΓ, ]ι;ι\ ίη

βυροΓ ραϋΙυΓίΙιυ» ιιυηΙΪ3ΐ>3ΐυΓ. 0<ΐ3 ί^ίΐιιι- ίη ΓΟ ΊΙ

4 Ι ΟΟΓ. χν, 53. * ίβο. ι, 27. · Ι €ΟΓ. χιν, 15.

(95) Άχβρωπίντ) υποδοχή, δοηρίιιηι 6Γ31 ανθρω

πινής, ρΓΟ ηιιο ανθρωπινή ηεεείο αυΪ8 8ΐιΙΐ8ΐίΙυίΐ.

1,η§! 681 3Π16Ι11 "Αννης, υΐ οδΐ ίη ηι^Ίο. Εχ (χοο

ΡΑΤΒΟΙ,. ΟΒ. ΧΙΛΙ.

1ίΙ)Γ3ηιΐ8 ανθρωπινής νβηιηι 6886 ΟΓοϋίιΙίΙ : ΙΙ.ΊΙΙ

άννης ΡΓΟ ανθρωπινής δοΐ'ίϋί 388ο1εΙ.
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Ιίιιβ εδί ϊηΓυ$εηΐ3ΐη3,)θδΐ3δ? Νίΐιη οιιηι ηύΐιιιε ίηΓβηβ Α τησις βαιιλεϊ, ή περί αυτού άπόκρισις χα\ ομολο

γία. Τα δδ αλλά πάντα, δια περιέχει ή ακολουθία;

τί ενέσκηψε τί) αύτοΰ θεότητι ; Ποίον επικάλυμμα

Εσχεν, ως εν ήμϊν, ή σαρχδς κατοχή ; Έπιτιμί μεν

κλύδωνι, και τοις άνέμοις, χα\ τϊ) θαλασσή, χι\ ούχ

έπέχεται ά,τΑ της σαρχδς ί) της αύτοΰ Οεότητος δύ-

ναμις, επιτελούσα τδ χατά φύσιν της θεότητας.

'ΑλλΙ χαΐ δγχου κα\ βάρους της σαρκδς Οπαρχού-

σης, ου βαρεί συνέχεται. Περιπατεί γίρ ως έπ\ τοις

ϋδασιν, ως ατρεπτος θεδς, εν σαρκΐ μεν υπάρχων,

ουκ άπδ σαρκδς δε άλλοιούμενος. Κα\ καλεί ^ωνί) ·

Λάζαρε, δενρβ Ιξω · ουκ άντίθετον ίχων την σάρκα,

ουδέ της Οεότητος εν σαρκ\ τϊ) τελεία ένανθρωπή«ει

δεδουλωμένης'.

ει 3ΐίεηίδ |ΙΙΜ< ΙΓιί.·. £εδΐ3ΐ·εΙυι· , ηονχ ;ι!>

Οι·ίϋηΐε 8ΐεΙΙ;Ε ρΐΌΐΙί^ίιιιιι 3ρρ3ΓΐιϊΙ ' : ηικχΐ 8υ1>86-

ουίιΐδ (Ιείιιεερδ ιιι:ΐ{;οπιιη 3ϋνεηΙιιβ , ;ι·Ιοι·:ιΐίο εΐ

οΙ)8εςιιίυιη. Τϋΐη 31) τε^ε Γ.κ·ΐ;ι 3 δο·ίΙ)ίδ ίιιηιιίβί-

Ιίο, εοηιιηύεηΐ(]ΐιε τβδροιίδυιη αε νεηΐ3ΐίδ εοηΓεβ-

δίο. ΙΊι·[;ιΐΐ!.ί ϋεηιιιιη 3ΐί3 ςιιχ εοηβεηυεηΐεΓ εχρο-

ηιιηΐυι1, <|αί(1 ι1ίνΊηίΐ3ΐΊ ΊΙΙίιΐδ οΙΙΐεεΓε ροΐυετυηΐ ?

ι,ΐΐ](ΐιΐϊί:ιΐ!ΐ νερό ιιΐ ίη ηοΐ^ίδ υδυνεηίΐ, ε3πιΪ8 (Ιείεη-

Ιίο, νείυΐ ίηίοβϋΐηεηΐιιηι ϋΐί εΐ ίηνοΐυεπιηι οΐ)-

·ΐιι\ίι '.' Υϋΐι ει Ιεηιρε8ΐ3ΐοη ειιηι νεηΐίδ, 3ε ΙΙΙΑΓΪ

ΐ)ΐ(·Γΐ·ρ:ιΐ ; : ηεε (1ίνίη3 ίΐΐίυδ ροίεβίβδ, ευιη Ή1 ηυο(1

π;-;ΐ ιιι·.- δυχ εοηδεηΐ3ηευιη εδί επΐεεΓεΙ, ε3πιίδ υ!ΐ3

ΐ'.ιΐιΐ :;μ/,ιιϋΓ ρι·.ί·ρι·ι1ιι.·|ι:ιΙ Μ1·. Οιιΐιι ι·1 ί:ι ιιι ευιη ΜΙ, ι εβΓίΓΐ

ηιοΐεβ ·.: ,ΐΜΐ:κ:[ΐΐ(· εοιΐ8ΐ3Γει , ηε(]υ3(]υ3ηι ΐβηιεη Ιιχε ίΐΐυηι .^Γβνίΐβδ η-ι,ιι ι!:<\ ϊι . ΝΥιηι 8υρΓ3 3φΐη9

ηηιυιιΐβνΐΐ', υίΐ ίηιηιυΐ3ΐ)ίΐ8ΐη Οειιηι ρβι· εΓ3ΐ, ςιιί βίε ίη εβπιβ νερβ353ΐυΓ, ηυ)Ι& νιΐ ίη ϊρδίιηι βχ ΐΐΐ»

ιηυΐηΐίο πίϋυηιΙβΓεΙ. Ιΐηηυε εΐ εοηΐεηΐβ νοοβ βίε εχεΐ3ΐι<3ΐ : Ι,αιαη, νεαί (ΟΓΟΙ *. 1η ςυο Ο3ΐ·ηειη β'ιΐιϊ

τορυςηβηιειη ηιίηίηιε εβί εχροπιΐδ ; ηεηυβ (Ιίνίηίΐΐδ ίρβ3 ίη ΐ3Γηβ, ροιΊΌεΐαίΐυε Ιιοιηίιιίδ ηηΐιιρα Γβ-

8Ϊ(1εη3 νείυΐ δεΓνίΐυΐο ςιιηιΐ3ΐυ ε$ι ορρΓΰ&βα.

XXIX. Ροδβυιν.υ3 εΐ 31Ϊ3 εοηαρ1υΓ3 8υ1)ΙβχεΓβ : Β Κθ'. Κα\ πολλά μοί εστί του λέγειν · αλλά χζ\ έχ

νείβΐ <|ΐιοι] 3 ιηοΓίυίδ εχ€ίΐ3ΐιΐδ εβί, ηυοά ίηΓεΓΟ- νεκρών άνίσταται, καΐ αναμοχλεύει τα καβ' άδου,

τυηι ε1αιΐ8ΐι·η ρεΓΓι-ε^ίΐ, ςυοοΐ εβρΙίνοΓυπ) ηςιηειι ίη

ροΐ68ΐαΐεπι ι ι·ι!ι·μίι ει ειΐυχίΐ * , ιρκη! ΐειΊία Λι& ππη

ΓΙΙΙ ιι.· 8ΐια 83ηειί$8Ίπ)3, ηβεηοη ει 1023 3ΐιίηΐίΐ,

ηιβηΐε, 3ε Ιοίο (ΙοπΊ^υο ν38ε ίρ^ο βυτΓεχίΐ; 61 ευηι

ιϋνίιι,ΐιιΐι- εορυΐβΐηβ Ιιοηιο ρβΓίβεΙυβ βχβΐίΐίΐ, Ιιπιικι-

ιι:ιΐ!ΐΐ)πι· η:ι(ιΐΓ3Πΐ 3(1 (1ίνίηίΐαΙ'ΐ8 εοηβοπίυιη ενεχίΐ :

-ΐίΐι-ϋ υΐ ηιΟΓδ ίρβί ηοη ύυηιίιιεΙαΓ 3ηιρ1Ίιΐ3°. Ιι,Ίΐιη·

ειιηι ύίνίηίΐ3ΐε Ι:ΟΙΙ]ΙΙΙΙΙ·ΙΜΝ, ιριοιΐ εΓαββυιη ει-.ιΐ <Ί

( οικτοΐιιιιι , ΐεηαε 3ε 8ΐι)ΗϊΙο τειίάίάίΐ, Ιυηι ευιιι

εΐ3Η8ΐ8 ΓοΓίΙ)ϋ8 ίη^Γεββαβ ε8ΐ ; εΐ ευιη ΠΙΙΪ;Ι,-,.Μ·Ι,

(·;π·ικΊΐι εΐ 0883 ηιοη8ΐΓ3νίΐ, υΐ εΐ 83ΐιιΐ3Γειη ΜΙΛΙΙΙ

ροΐεηΐίαηι οβίεηιΙεΓβΐ, εΐ ςυοϋ βρει ικΐίΐι ;ι· ρι-οροεί-

ΐιπη βϋΐ 6χΙιϊΙ>εΓε( , ρίβηυιηηυε ΓβεεΓεΙ οπιηί3 3

Υοι·1)θ ρυδί δυδοερίβιη εβΓηεηι είβε ρβΓΓεει». ΡΓΧ-

ιοι·ε3 ευιίεηι ίΐΐο εοΓροτε ιηαςηίίϊεε .Μΐΐιίαίιΐϋ ίη εαε-

Ιιπη :ιι! Ρ31ΓΪ8 (Ιι·\ΐΐ!ΐ':ιηι εοηβειίίΐ, ηοη ιηοίε ρΓΧ-

:* :ι\;ιΐιι>ί εθΓρθΓΪ8, :>ιιΙ νη'ο ι'οι ροιν ίρβο ρΐ'ΐιίΐιΐί;

ΐ'Χ8θ1ιι(ιΐ8, 8ει1 ίιίεπι ίρδυιη

Οιιιι,ΐ 8ΐ ιιοδίΓυηι ίΐΐιιϋ εοι·ριΐ£ ίη εοιτυρίίοηε

ι·.ιΐ!ΐι, 8ΐιι·§ίΐ ίη ίηεοΓπιρΓιοηε, δειηίηαΐυτ εορριΐδ

ηιιίιιιαίε, 8ρίτίΐ3ΐε εοΓρυδ εχι·ίΐ3ΐαΓ7: φίκηΐο ίιΐ ιιι;ι-

ιν> ϋε ηηί^εηίιί Γίΐίί Οεί εοΓροηε ρ;ιπ ε«ΐ 3ΓΐιίΐΓ3Γί ?

ΡΓορΐ8Γ83 ίδΐιιιΐ ίιηρίβΐυιη εδί : Νοη άα!>ί$ «ΗΗΓΙΗΗΙ

ί; πια ι-ΊιΙο',' θ)ηΊΐρΙιυηαη, ηΐηιιβ Τΰίίηηιια αιιίιηαιη

ιαεαιη ίη ίηβηιο ". Αΐηαε Ιΐϊεε ηιιίιίειιι οιηηίβ Μ β

Ρ.Ί·:\·< ι.ι Ιιοηιίιπδ η3ΐιΐΓ3 :ι!> ίΐΐο 8θδεερΐ3 εο 3 ηΐ6

(1ί$ριιΐβΐ3 βυηΐ, ηβ ευί νεηΪΓεί ίη ηιεηΐεηι, ρπο εο

χαΐ ελών άνήνεγκε την αίχμαλωτίαν, χα\ άναστας το

τριήμερον εν αυτί) τι) αγία σαρκ\, κα\ ψυχί) τ^ αγία,

χαΐ νίϋ , χα\ παντί τω σκεύει , χα\ εν τί( θεότητι

ηνωμένος , τέλειος γέγονεν Ανθρωπος , συνενώσος

την ένανθρώπησιν εαυτοί τι) θείτητι, θανάτου αύτοΟ

μηκέτι κυριεύοντας. Τί^ δε θεότητι συνηνωμένος, τδ

παχυμερες λεπτομερές έτελείου, εισερχόμενος θυρών

κεκλεισμένων, κα\ μετά την είσοδον δεικνΰς σάρκα

κα\ όστέα, Γνα τδ σωτήριον της δυνάμεως ύποφάνΐ}·

Γνα την ημών ελπίδα ύποδείξτ) , ότι τα πάντα έτε-

λείωσεν έλθών 6 Λόγος. Κα\ εν αύτιρ τφ σώματι

άνα)ηφθενς ενδόξως έχάθισεν εν δεξιϊ του Πατρδς,

ούχ άπδ του βγχου πιεζόμενος , οΰχ έχτδς του σώ

ματος υπάρχων , τδ δε σώμα πνευματικδν έγείρας.

Εϊ τδ ήμέτερον σπείρεται εν φθορ3 , εγείρεται εν

αφθαρσία · σπείρεται σώμα ψυχιχδν, εγείρεται σώμα

πνευματικόν· πόσψ γε μάλλον του μονογενούς ΥΙοΰ

του θεοΰ ; 'Διδ πεπλήρωται · Ου δώσεις τίΐΓ δ<^ιό^

σον ίδίίν· διαρθοράν , ουδέ έάσεις την Ί^τυχή*

μον είς ^ίην. Άλλα ταΰτά μοι πάντα περί της τί-

λείας αύτοΰ ένανΟρωπήιεως εΓρηται , Γνα μη τίνες

νομίσωιι , δια τδ σάρκα αύτδν άνκιληφέναι τελεία»,

μη 4ρα κα\ τα της σαρκός άλογα ίπραξεν. Ούδεί;

γαρ των εΟσε6ώς πιστευόντων είς αύτδν τοΰτο νοεί,

ή λέγει. ΕΙ 64 ουδείς νοεί περ\ αυτού τα της σαρχδς

5λογα πεπραχέναι , ούτε τα του νου αλόγα αύτδν

πεποιηχέναι νοήσειεν. Κα\ δτι μεν τελείως ένηνθρώ-

ςιιοά ρεΓίεείΒΐιι εανηεηι ίιιιΐιΐι τίι, εο ίρδ3 ηυοηαε, ρ πησεν έλθών ό Λόγος, τοϋτο δηλον. Κα\ εάν εΐπω-

3ίΙ Γ.ΙΙΊΜΠΙ ρεηίηβηΐ, 3θ8υΓ<ΐ3 3ΐ)1ιθΓΓεηΐί3ςυε

Νεηιο εηίηι, ηυί ηυίϋεηα Γεϋ§ϊθ8β ιΐε

ιΙ!;ι 8εηΐ'ΐ3ΐ, «1(· εο εϊυδπιοο'ί ΙΠΠΙ|,Ι;ΠΗ αηίιηο εοηεί-

ρ°Ι3ΐ, 3111 Υ8Γΐ)ϊδ εχρΠΙΠ3ΐ. ^ΙΙ.Η] 81 ιιΐ'ΐιιιι εδί, φΐι

ι·3ΐίοηί εοηΐι·3ΐ·ί3 εΐ 3ΐ)9υΓϋ3 ί!!;ι ε3Γηίδ οΟϊείβ ρρχ-

&1ίΐί88ε ίΐΐιιηι εχίδΐίηιεί, ηε 63<]υ'κ1βιη ςιιχ 3 ιηοηΐε

ρΓοΙίΐ'ίδειιηΐυι·, 3ΐ)βοη3 ει 3ΐ>ηοπ·εηΓΐ3 ρβΓΓεείδδε

ριιΐ3»(1ιΐ8 881. Ιαηι νείΌ Οϋί ΥβιΊ)υιη ρβΓίεείΰ Ιιοηιί-

1 Μ,ιΐΐΐι. ιι, 1 δς(]. ' Ι,ιιο. νιιι, 21. '.Μ3Ηΐ). χιν,

! XV; 42. · Ρδϊΐ. χν, 10; Αεί. ιι, 51 ; χιιι, 55. · Γ.

μεν τελείως, ου δύο Χριστούς Εχομεν,ού δύο βασιλέα;

Τίούς θεού, αλλά τον αύτίν θεδν , τδν αύτδν άν6ρω-

πον · ούχ ώ; εν άνθρώπιο οΐκήσαντι *, άλλ' αύτίν

δλον ένανθρωπήσαντα , ούχ δνθρωπον δντα , έλθόντα

είς προκοπήν θεότητος , αλλά θεδν άπ' ουρανών ?λ-

θόντα , κα\ είς έχυτδν άναπλασάμενον την ιδίαν

ένανθρώπησιν κατά την αύτοΰ δυνατήν θεότητα · ως

λέγει, ότι Λόγος σαρξ έγένετο. Τδ δε, Λόγος σαρξ,

26. » Ιοαη. χι, 43. " Ερίιεϊ. ιν, 8. · Κοιιι. νι, 9.
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|Γ-|·(ι·(·[ιιιΐ! ι1ί(·ίΐ!!ΐι«, 11011 ι!(ΙΐΐΛ ϊι1(·1Π'ί1 ΟΐΠδΙΟδ 38-

νβΐ ι1ι»ι> Γι'^ίΊ !>(.·> ΡΪ1Ϊ03, Ββί ΓΙΙΙΐηΙι'ΙΙΙ

, ει ουπκίοη ηοηιίηειη : ηοπ ίάεο φίοιΐ Ιι:ιΐ>ί-

1:ιι Ίΐ ιιι ΙιηιιΓιικ·, ϋι'ιΐ ((ΐηΐιΐ ΐρδ8 10108 ΙίΟΙΙΙΟ δίΐ Γ:ι-

Ου$. Νεςιιε ροιτο Γηεπιβι ίΐίαιιι Ιιοπιίιιοιη ρΓθ{;ι·εδ-

δίοηε φΐ3(]αηι :ι:Ι (ϋνϊηίΐ3ΐΪ5 εοηύίΐίοηεπι ρι-οερδ-

ΚΪ380 ι'ΐνιϋιιιιι^ : ,Μ·(] |>ι·ιυιι ε ι <ι Ιο (!ι·Ι;ΐ|ΐΜιΐιι, ρπ>

(ϋνίηίΐ3ΐίδ ί,ιιιι·. [ιιιΐΓΐιΙ'ΐΜ , ΜΙ.ΙΙΙΙ 5ΪΙ)Ϊ ΙιΟΠΊίηίδ :ιί-

Πηχϊδδε ηβΐιΐΓΒΐη. Μ φΐηιΐ δεΗρΙυΐ'Χ ίίΐ;ι νεπϋα »Ιι·-

ι·Ι:ΐ!,(ϋ! : Γιτ6?<»ι ΐατο (α€ΐΗη ίίΐ'. Οη;>· ίιίπιτο ίο

εοηερρία βιιηΐ, ηε ςιιίςρϊαιη δ'ώϊ ΓοιΊε ρεΓ$ιΐ3<1ει·εΙ ,

ρπιιιιιιη Ιιοηιίηεηι εχβΐίΐίββε, ίη ευιηςιιε ροδίεα ΐιι-

Γϋάϊβδβ ϊε 0!ιπ3ΐιιηι. 00 \ά ΥεΛυπι ρπηιο ΙΟΓΟ

έγέτηο , Ενα μη τίνες νομίσωσιν , δτι πρώτος αν- Α ηβηι 8888 Γαείιιηι ηβπ»ο ηοη ΐηΙεΙΙΐβΊΐ. θύτη βιιίειη

Ορω-ος ξν, χαΐ ήλθε Χριστδ; είς 5νθρω«ον. Δ:ά

τούτο Λόγον πρώτον ίταξε τδ θείον ΕΟαγγέλιον. Εΐτ»

την σάρχα ώμολόγησεν, 8τι Ό Λόγος σαρξ έγέ-

νετο. Ου γαρ είπεν , Ή σαρξ Λόγος έγένετο , Γνα

δείξτ] πρώτον Λόγον άΛ' οϋρίνών έλθόντα, είς έαυτδν

δε ύποστήιαντα την σάρχα 4πδ της μήτρας της

αγίας Παρθένου , χΛ πάσαν την ένανθρώπησιν τε

λείως είς έαυτδν Αναπλασάμενον. Κδν τε γαρ εΓπτ),

Ό Λόγος σαρξ ίγέΓετο , ούχ οτ« έτράπη ό Λόγος

εί; σάρκα, χαΐ γέγονεν 6 Λόγο; σαρξ, ή ή θεό-

της μετεβλήθη είς σάρκα · άλλα σϊιν τη Οείτητι

Ελαβε την Ιδίαν αΰτοΰ ένανθρώπησιν έλθών ό θεδ;

Λόγος.

83θΓθ«3η(Ίυπι Ενβιι^εΐίυπι ρπδυίΐ; άείικίε φΐίίΐ (1ε οβρηο ρροΠίερείαρ 8ΐιΙ>]εείΙ : Υ«τΙ>ηιη, ίπφΐϊι, αϊτό

• 1024 ·χ"'" <Ιί\ίι> Ι'ίίπι ΥοιΊιιιΐιι εδί (Ί«·ΐ;ι, ηυο ιιίιΐιϊππη Υιτίιιιιιι ίηρπηιίδ ΟδΙεηάεΓΠ

',Λβ οοβίο, 8ί))ίΐ|ΐιε οίπιβη β 8»ει·ο Υίι·;ρηί$ υΐεΓΟ Γορηιαδδε, 3ΐο;υβ οηιηεηι ϊη δεβε

οίε ιι;ιΐιιι·;ιηι ΙιοΓηίιπθ οχρΓίϊβίϊββ. Οϋΐη εηίιη ίΐα ΙοφίίΐυΓ, Υετίιαιη αατο (αοίηηι αϊ, ηοη ΐΐίικί

Υι.·ι·1ιιιιιι ίη (·Λ)·ιιι·]!ΐ Γιιίίβε οοηνεΓδίιπι, αιιΐ ϊη οαιη υηιήϊηο ΐΓ3η5ΐ55θ, ίίνε <Γινίηίΐ3ΐεηι Γη εβτηειη

ιηυΐ3ΐ3ηι, Μ ΓΙΙΜΙ (·ιιηι (1'ινίηί(3ΐε ΥεΓοοηι ρι·οριΊ!υη ηοπιίηϊδ 33δ(ΐΐηρ8Ϊ88ε ηαΙιίΓηηι.

Λ'. Κα\ χροέχοχτκ , φηΛν , εν ήΛιχίφ Ιησούς Β XXX. Οιιίιι εΐϊβπι ρΓΟίεΐίί&Λΐ, ϊπηυϊΐ, 7δ5κ» Λί«(ε

χαΐ σορίφ. Ό δε νουν μη ϊχων άνθρώπινον πώς

προέχοπτε ; χαθώ; ήδη μοι εΓρηται · ως χαΐ μαρτυ

ρεί τοϋΐω τ^ λ4γψ 6 ίγισς του θεοΰ προφήτης

"Ησαΐα; φήσας· Ίίον συΓήσει ό Χαΐς μου ό άγα-η-

τύς, έρ' ζί ευδόκησα. Κ.Α όρ3ς, ότι τδ σντησει επί

-:λ;·αν ένανθρώπησιν φέρεται ; Ου δύναται γαρ τις

συνιένΛΐ νουν μ!} ίχων · οδτε ίτΛ τί| Οεότητι τοϋτο

πληροίται. Οΰχ ίπιδίής γαρ συνέσεως ή ούσα αϋτο-

σϋνεσις, ουδέ έπιδέεται σο-φίας ή ούσα αύτοσοφία-

4λλά τδ σντήσει έπ\ τω νω άνθρωζίνψ λαμβάνεται.

Πόθεν δί έπείνα, λέγε μοι. Εί μεν γαρ σαρξ μόνον

ιαρίαιίΐα *. Αίφΐί ίί Ιιιιιικικα ιηεηΐε είΓβΓεΙ, ρπ>-

ί ροΐυϊΐ ? αϊ 8 ιιοΐιίχ αηΐε (1ί8ρυΐ3(ιιηι εδί.

εΐ 83ΠΟΙΙΙ8 Οι ϊ |ι|·(>ι>!ιι·1,ι Ιίϋϊ;\κ ηκΙίριιΙίιΐΜΓ 1ΐΙ8

Ε^^β ΊιιΐιΊ/Ί^,Ί ιιτνιΐ! ηιεα» ιΐϋι'ιΐιιβ, ϊη ηι:<ι

ηϊΐή (ΐ/ΗΠίί '. υΐ)ί νοχ ΪΙΙ3, ίηίΜΊ^ίί, α<1 ρερίε-

<(;ΐ)ΐΐ Ιιοηιίηίδ ηηΐΠΓηπι ΓβΓεΓίιΐΓ. Νοη εηϊιη ΊιιίεΙΓι-

@8Γ8 (|ΐιΊδ({ΐι.ιπι ροίΓϋΙ, ιι'ΐΜ ιικ·:;Κ· κίι ρι·χ(1Ίΐιΐδ,

ηεο ίη (Ιίνΐιιίΐαίε ροΐεδί ίδΐιπ! ίηιρΙεΓί. Ουοηίαιη

ηεε ίηΐεΐΐί^βηΐία ίικίί^ιιΐ , ηιι.ε ίρ;» ρεΓ 9888 ΕΪ(

ίΐιίεΐΐίβοηΐί,ι ; ηεφ^ιε 38ρίεηΐΐα οριιβ Ιοίιεί, (\υχ 661

ΐρδ3 83ρίεη(Ϊ3 : υιιιΐε ϊηΙεΙΙίςεπΗΊ νοοϋυΐιιηι ;ΐιΙ

ί,ν, πώς ήδΟνβτο μνησθήναι πεί'/ης ; χαΐ εί έχ ψυ- ΙιιΐίΠίΐηίΐη ηιεπίειτ» ηεεείδβΓίο ρεΠϊιιεΙ. Ρρ*ΐεΓεα

χής χα\ σώματος ην μόνης , ψυχής μη 'χοϋσης τδ νοίο ίΐΐυϋ πιίΐιί (1ίθ33, ςϋι:ηΐ8(Ιιΐ)θ(1ϋηι ί·8ΗΠΓ8 ρο-

λογικδν του νου, τδν λογισμδν της ενανθρωπήσεως· Ιυεπί. Νηιη δί ιιίΐιίΐ Ρ'Γ^ΙΡΓ οβΓηεπι 1ι;ι1ιιιΐι, φ]θ-

ού τδν φαΰλον λέγω, αλλά τδν έπ'ι τη ευλογώ χρείβ ηιοοΌ Γβιηίβ ΓεοοηΙβΓί ροΐιιίΓί αυΐ δί 8Χ :<ιιίιικι

τεταγμένον συμπρεπόντως ·Η| θεότητι · πώς ήδύνατο

«εινάσαι, ή διανοηθήναι πεϊναν; Πόθεν δε λελϋπηται,

λέγε μοι, ψυχής μη έχούσης νουν, χαΐ τδ λογί^εσθαι,

αλόγου ψυχής οδσης, ή σαρκδς άψΰχον οδοης ; Οΰ-ε

ύπδ λύπη,ν ύπέπιπτεν, ούτε είς άΟυμίαν. Κα\ πολλά

εστίν α χρή ημάς διανοουμένου; είδέναι, ότι τα βο-

φιστιχά περιττά τυγχάνει, χα\ πλήττει μάλλον τους

υπέρ το δέον βουλομένους διανοεϊσθαι . χα\ μη με-

τρεΐν εαυτούς εν τω μέ,τρψ τω ήμΐν χατά παραίνε-

σιν είρημένψ άπδ του ά-γιωτάτου Αποστόλου , του

φήσαντος , Λίή ναερφρονεΐΥ χαρύ δει

ηιοΒΓΟΓε εοηίΓαπί ροΐιιίΐ. δυηΐ εΐ :ι!ί:\

ίΐίικί ηο1)ί8 ε$1 ; ερδηιο

ΓεΓΪεη^οδ 3ηϊηΗ>$ 8ρεβΐ3Γβ ροΐίυβ,

εοιΐδΐ3Γ8ΐ εΐ Γοι·ροι·(:, ίΐ:ι υΐ Γ»οιι11;ιΙβ ίΐΐιι

1'01'Γΐ 3ΠΪΠ13, φΐ;ι· ΓβΓιοηε ρν;ι;ιϋΙ:ι 881, Ικκ: ('ίΐ ρΓΟ-

ρι·ΐ3 πιεηΐβ 1ιι:ιιιίιιί» ει ίιιΐε11ϊ§ειιΐί3 (φΐο ιιοπιίηβ

ηοη ιΙ(·[ΐι:ιν;ι(:ΐ!ΐι ϋΐαηα κί^ηΊΙί("ΐι·Ί νοίο, ϋ^ιΐ εβιη

ιγί.Γ. 3(1 Ιιοηεβίοδ νίΐχ υδΐΐδ οΠΐοίαφίβ Γεηυίΐ'ίΐυΓ,

φΐχφιε ηίΐιίΐ Ιιβηεΐ, φΐοά Ο'ινίιιίΐαΐεηι ιιοη (Ιεεεαΐ),

ΐ|ΐιί ΐαηόειη εδυΐΊΓε, νβΐ ε^υτίεπι εο^Ί(:)ΐ·ε ρο(ιιίι ?

ΟοΙοΓε νερό φίοιηοάο ροΐυίΐ ;ιΙ1ί(·ί, δί 3ηιη)3 ιιιεηΐβ

3ε ι;ιΐίυ(·ίη:ιικΙί Ι:κ·π1ΐαΐο (1ε8ΐίΙυΐ3 (ϊιοπΐ, ιιΐ :αιΙ

Γ3ΐίοηίδ ι·λ|ΐι ί'Β εδδεί, 3υΙ :ιιιϊιιιιιιιι (';ιΐ'<· ηιιΐΐιιηι

1]»1>εΓεΐ? ϋεπε 8ί ε]υ8ΐηο(1ί Γιιίΐ, άοίορε ηιιΐΐο νβΐ

ε]υ3θΌιη φίαιηρίυΐ'ίιηα : ςυίϋυβ ηιιπιιο εοΓηρρεΙιεηδίδ,

ιΊ 3Γ^ιιΓΐ35, ίπαηεδ :ΙΓ δορερνβεαηεαβ εδβε, εΐ

υ!ΐΓ3 φΐ;ιιιι |Ι;ΙΓ 68( β(ΤβΓΓ8 80 ϊηΙιΊΙΪμΐΊκΙο νοίιιιιΐ,

ηεφιε δε βο ηιείίΐ'ί ηιοιίιιΐο 3ε πιβη8ΠΓ3, 3(1 ςιιαιη ηοδ 93ηοΐΊ«ϋΊιιηΐ8 Ιιιιιΐιιΐιιτ Λρβδίοΐυβ, ΙΊΙΝΙ 8ίε 3(1-

ιηοηεΐ : Λβ ίαρίαηιαί ρταΐβΓηιιαηι ηηοά οροηβΐ «Κ/ΙΓΚ· '.

ΛΑ'. Φέρουσι δε ήμίν χα\ λέξεις τινάς, δτι, ψησ\, Ο 1025 ΧΧΧ'· Αιεηίιη ηοτιηυΙ1»δ 8ερΊρΙιΐΡΛ ηο-

Ήμε'ς Ιέ τονν Χριστού εγομεγ. Καί φασιν Όράς, 1)ϊϊ 3αε1ορίΐ3ΐϋδ οϋ]ΊείυηΙ. ('.ιι]ιΐ8ΐηο(1ί ίδίικί εβί :

δτι του Χριστού ό νους έτερος παρά τδν ήμέτερον ; Νο» ααίΐηι ιηβηΐιιη ΟιΗιΐί Λβίβι/ικι". Εί : Υΐάεδίιε,

ΚαΙ ώ πολλή των ανθρώπων άφελότης! "Οτι εις 3 ίηφίίυηΐ, €ΚΓΐ3ΐί ΙΙΚΊΠΙΊΙΙ 3 ηοδίΓα 6888 >1ίνεΓ83Πΐ?

ίκάτερος βοϋλεται κλίνει · κα\ εν φ δοχεΐ σοφί^εσθαι, Ο ιηίΐ'ίΐίι ;ηιι Ιιοηιίηυηι ίηιρυρΊΐίαιη ! Ν,πι: ;ιϋ φίοιΐ

1 ίοβη. ι, Π. «Ι,ηο. ιι, δί. ' Ιβα. χι,ιι, Ι. 'Κοηι. χπ, δ. ΊΟοΓ. ΐι, 16.
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(.•ιι'κιαε ϋΙΚυπι 681 δεπρίυπ» δεΓπιοηε$ αεεοηιηιο- Α μάλλον ιδιώτης ευρίσκεται. 'Πμών γαρ ίντων ϊίιω-

031 : εΐ ίη ο,ιιο οαΐΐίιΐιΐδ εΐ 3ΐ·ςιιΙιΐδ εδδβ νΐάεΙοΓ, ίη των τω λόγω, άλλ' ου τϋ γνώσει, χατά τ4 ι

οο ίρδο ι ιΐιΐί* :αΐ|ΐ!ί· ίιηρεπίυδ εβΓη'ιΙιΐΓ. Εΐεηίιη

φΐοϋ αιΐ ηοδ βΐΐίηεΐ, ψιί ίηιρεηΐϊ δεπηοηβ βαιηυδ,

11011 '-ι·Ίι·πΐΊ ι, '.ιΐί ΜΤΐ|>Ιιΐ(ΐί εδί ', φΓΐφΐι'. 61 ηΐβιΙΪΟ-

ι·τεδ 3(]ηηθίΙυιη δΐιηιυβ, εΐ ίϋΐϊυδίηοιίί ηοηιϊηιπη,

φΐ'ι «1) επιϋίΐίοηε ρ3ΐ·3ΐίδ8ΪιηΊ δΐιηΐ, «(Ιυιίΐ'αηιυι· ίιι-

..•ιΊΐΊ.ι, 3ΐιίηιο νβηβηιβηΐβΓΌϋδΙϋρεδείιηιΐδ, ςυυά 3(1

ΙΊ.ΙΙΚ ΜΙ 36 ρεηΐΐηΐεειη δΐιαιη ϊδΐιιιη επΌΓειη 3886-

νεΓβιιιΙαηι, ϊΐΐυπι οιηηϊηο 8επρΐιΐΓ£6 Ιοειιηι ηϊϋΓΓβ

ηοη (Ιυΐ)ΐΐηνεπηΐ, ειιπι ηο ηιίηίιηβηι ςυίύειη ίδΐ'ιυδ

ιΙο§πΐ3ΐίδ δΐςηίΠεβιΊοηειη !ι:ι1>ι·;ιΐ. Λ'ο< βηϊηι, ίηηυίΐ

Αροδίοΐιΐδ, ί.'ί'ι'/Λ'ί ιΐΊΊ'ΐ.Ίΐ! Ηαύεηιυί. 1§ΐΙιΐΓ * φι\ά

ι ..ιι :ΓΠΙ Οιπδΐυβ 8ΪΙ, ϋηπδΓια,υε ηιεηδ ά& ϊΐΐϊδ ρβΓ-

οοιιΐ3π ηοδ οροΗέΐ. Ηοε ςυίάβηι ϊη Ιοεο αΓιιιά ε&δβ

(',Ιπϊδίυιη, ϋϋιιΊ Οΐιηδίί <1ίνίηϊΐ3ΐεηι, 3Γΐ>ίΐΓ3ΐ·ί 86

ι1εηιοη8ΐΓ3ΐιΙ. Λι· βί ιηεηΐίδ Ιοεο Οιπδΐιιιη βεεϊ-

ρ'ιβιιΐ, Οιπδΐυιη νεΓΟ δοΐβηι 3 Γ.ηπδίο δΐιβεερίβιη

Ιιοηιίηϊδ η3ΐίΐΓ3ΐη βρρείΐεηΐ, ίη 3ΐϊ3ηι ιιοβ (}ΐιχ$ιίο-

Ιΐεηΐ <·ιριι]ί(·ίιιπΙ. ΟΙΚΗ! ϊμιΊιπ· ρθ$1 ίιι. :ϋ ιι.)|]ΐΐ|1(ΊΙΙ

ε$ΐ ; 3ε Ιβιηείδΐ ηοηηυΐΐΐ άε εβ Ιεδίϊιηοηίβ βηΐε-

« Γ--ΓΙ ί:ιΐ, (|υΊΙ)υδ νεί βηΐε ΐηεηΓηβΓιοηεηι

'Ι|·|ΡΓ||;!! ι \ ΙιΙιΊιΐΓ, ίιι ίρ83 ηίηϊΐοΐΐΐίηΐΐδ

(ΌΐιιρΙεηΙιΐΓ. ΟχΙεΓυηι ηεηυε άίνίηίΐ38 3ΐ> ίρ$3

< ί<π-!ι ηρρείΐηΐίοηε δεεΙυιΙΊΐυΓ, ηεηυε ΐΐΐίιΐδ ΪΙΗΊΙΓ-

ηηΐιο ει Ιιαηΐ3ηα δυδεερίβ ΙΙ:ΙΙ»ΓΙ δίηε Οΐΐ νοεβ-

ιιοηιίιιηιυΓ : νείυΐ ίη ίΐΐο Ιοευ εοηδ(3ΐ : Νί

ίη ιιι·,·ιΙ,' Ιΐίο : ί.'«/'« «.·ί(·ι·Η(//ι Ίη αείνηι ? Αοβ

^«1 (,'ΙΠΛ'.ΊΙ/Ι ι1,·ιΙιιι-ι·ι·<·; ιιηΐ φιί& άίκεηάβΐ ίη αύ^!- ,

ααηι ? !:<« β»ΐ ί'/ιη'ιΐυιη β ηιοτίαίε ιΙιάααΓβ 3. Ι'Γ.Γ-

ΐ(·π·;ι ίιίπιι Ίρ86 βίε ΙοηυίΙιΐΓ : Ι ι ^οί)ηο*^αηι ίβ $ο-

Ιιιιη Οίΐιιη, α ηνίίΐη Μίιίιΐί ^βιΗιη €Ιιηίΐητη ". Ουχ

(|ΐιίϋεηι νοχ, )>ιί$»η, ευιη «Ιο ε<£ΐε$1ί ί!1:ι ηιΊδβϊοηβ

;ιι·Π|ρίΓΐιι!.ι δίΐ, ;ιΙ> 60 1:ιιιιι·ιι ιμιπι! ΡεΙΠΙδ (Ιίχϊΐ, £0-

ρβΓΛΓΐ ηοιι (ΙιΊρΐ'ΐ : ^^^Η>η ΝαιατκηΗΐη νίτικη ρη>-

Ι'ιΐΐκιιι ίη νο!>ίί ρτοάίί/ηί η>· ίίφιίι", ηαΐΜ νηχϊΐ

ιιΐιΊιι ' : ηε Γε1ίηυ3 ίιΐ ^εηιιβ.

δοΐ ηεε 1ιϊ$ ςυΐιίεηι εοπίεηΐί δυβνίδδΐιηί

ιΐΐί ΓΓαίΓεδ ηο$ΐΓΪ, εηιη ϋίικί δίΙ)ί εΐ'ΐιΐι-Ι ρΓοροβπε-

Γιιιΐ, ιιΐ ίη οηιιιί1)υ$ ορϊηίθ8ίδ8ϊη)3ΐη 8ΐΐ3ηι ηο!)ίδ

|Η·ΙΛ ι: :Ι,·ΚΙΙΙΡ ορροη3ηΙ, εΐίπηΐ ι!ινϊιΐίΙ:ιΙ<-ιιι 1026

ΟΐΓΪδίΊ ρα8ί>αιη ε»8ε δυπιιτιβ ευηι βυύαεϊα ρκπίί-

ι ,ιιιΐ . ΛιΙ ιριοι! Ϊ1ΙΪ8 Αροδίοΐί νοΊιίκ ;ιΙιιιΙπιιΐιΐΓ :

Νί πιϊι/ι €θ^ηονϊαβηι, ηαηηιιαιη ί)ι»ηηΐΗηι ρίοτία;

€τνοίβχίχ»ίηί '. Αε ηιβ» ΐ|ΐιίιΐΓΐιι δεηΐεηΐΐ.ι βΐίςιιί

Λρο11ίη3Γίδ (ΙίδείρυΓι, ςυί πι'ιηυδ ίδΐυά ΊηΐιΊΙίμΐ'ΐνιιΐ,

πιπί ίιΐϋ* (ΊΊ'ΟΓϋιικ Ιιιιιιι·. ιρ^ιπι ρροροιιεπίοβ, :ΙΓ-

§ϋΐυϋ νοίιιηΐ νΐιίεπ. ΜΪΓΟΓ βιιίιη 81 ε]ιΐδηιθ(1ί ςϋϊιΐ-

|>ϊ;»ηι 31) εο ΓυβΓϊΙ ΒδβεΠιιηι. Νβηυε ΥΟΓΟ Ηϋιηίτβη-

ιΐυιη 681, ςυοϋ δενϊρΐυΓα δΛεπ» Οοιηίιηιιη %\οτ\χ

επιείΓιχυπι 6βδε (ϋχεηΐ. 5ΐ({ΐιίύεηι εΐ 388αηιρΐ3ηι

Ιιοηιϊηίδ ιι:αιιι·:υιι μΙ»ιΐΊ;ι· 1>οιιιίιιιιπι ηρρείΐαηιυδ :

(]ΐιίρρ6 (ΐιι;ι· ιιΐ) <1Ίνίηί(αιε ηιίηίηιε 8ερ3Γ3ΐ3 δίΐ. Νβε

ιιΐίαιιι ίη εο ςεηεΓε ορυ3, ;πιΐ ;ιι μιιιιιπιίιπιι εδ(,

ς»θ(1 ηοη εοπϋηοάβ ρο88ΪΙ ϊηΐεΐϋβί ; βϋβοςιιε ΐοίιιπι

ϊηε3Γη3ΐίηηΪ8 ηβςοίίαπι βά ιιηαηι

νον, βραχέων δε σφόδρα δντων, Οαυμαζόντων δε των

τοιούτων ανθρώπων , χαΐ άπδ λόγων δρμωμένων τί>ν

νουν , απορίας ήμΐν χατάστασις περί την διανοιαν

συμβαίνει , δτι τδ ρ'ητδν τούτο είς παράστασιν της

τοιαύτης αυτών απλώς αργής φιλονειχίας λαμβά-

νουσιν όλως, του πράγματος μη Εχοντος Εμφαϊΐν

επικοινωνούσαν τ|) τοιαύτΤ) σχέσει. Ημείς γαρ,

φησί , νουν Χρίστου εχομεν. Τί δε αρά εΓη 4 Χρι-

στδς , παρ' αϋτοϊς έρωτητέον , ή & νους Χρ;στού τί

άρα εΓη. Ενταύθα δε ύποφαίνουσιν Ετερον τδν Χρι

στον είναι νενοηκότες , κα\ έτέραν την αυτού θεότη

τα. Εί γαρ αντί του νου τδν Χριστδν ύπολαμβάνουαι,

Χριστδν δε την Ινσαρκον μίνην Χριστού παρουσίαν

ονομάζουσιν · 4ρα πάλιν είς έτέραν ζήτησιν ημάς

ίγειν πειρώνται. Καΐ δτι μεν ουν άπδ της ενσάρχοκ

παρουσίας θεδς Λόγος καΊ Γίδς του θεού ερμη

νεύεται , δήλον · εί χαΐ προήγον περ\ αυτού μαρτυ-

ρίαι, τδν Χριστδν αΰτδν χαλεΐ«θαι χαΐ πρδ της εν-

σάρχου παρουσίας , εν τη παρουσίι^ πεπλήρωνται ·

μήτε της θεότητος έχτδς Χριστού ύπαρχούσης ονό

ματος, μήτε ένσάρχου παρουσίας, χαΐ αυτού εναν

θρωπήσεως , 4νευ της τοιαύτης ονομασίας όνομι^ο-

μένης · ως κατά ιΐ είρημένον · ΛΙή είπτ^ς εν ίή

χαρδίφ σου · ΤΙς άναβήσεται είς τον ονρανότ ;

τοντέστι Χριστύν χαταγαγεΐν · ή τΙς

ται είς την άβυσσον; τουτέστι Χριστύν <

γε7ν έχ νεχρών. Κα\ πάλιν ό αΟτδς λέγει · Ίνα

] γινύχτχωσί σε τον μόνον άΛηθινύν θεόν , χαΐ δν

άχέστειΜις Ίησοϋν Χριστον. Τδ δε άπέστειλας,

4νωθεν Εχον την θεωρίαν , άλλ' ουκ έκτδς δν των

ΰπδ Πέτρου είρημένων , δτι Ίησονν τον Λα{ω-

ραϊον, άνδρα άποδεδειγμένον είς υμάς τέραα

χαΐ σημείοις , ον Ιχρισετ ύ θεός Πνεύματι

άγίφ · καΙ τα τούτοις όμοια.

ΑΒ'. Είτα δε πάλιν οΐ γλυκύτατοι ημών άδελφώ,

βουλόμενοι κατά πάντα φ'ιλονείκους ήμΐν είσφίρειν

διανοίας , χα\ την αυτού θεότητα πεπονθυΐαν , οϊιχ

άτολμήτως κηρύττουσιν εκ του (5ητοϋ του είρημένου1

ΕΙ γαρ έγνωσαν , ουκ &ν τύν Κύριον της δόξης

έσταύρωσαν. Τίνες δε των αυτού παίδων μη νοοΰν-

* τες τούτο, ως οΐμαι, μετά των 4λλων προβαλλόμενοι,

βούλονται έπισοφίζεσθαι. θαυμάζω γαρ εΐ αύτίς

ούτως φάτκει. 06 θαυμαστδν γαρ , εάν εΓπ^ ή θεία

Γραφή τδν ΚΟριον της δόξης έσταυρώσθαι. ΚαΊ γαρ

χα'ι Κύριον δόξης όμολογοϋμεν χα\ αυτήν την ίνιαρ-

χον παρουσίαν · ου γαρ διήρηται άπδ της θεότητοί

ή Ενσαρχος παρουσία · της εκάστης υποθέσεως ευ

λόγως νοούμενης , χαΐ έπ\ τδ οΰτδ της πάαη;

πραγματείας είς μίαν οίκονομίαν χαΧ μίαν τελειότη

τα ήμΐν συνηνωμένης. Παθητδς γαρ ήμΐν κηρύττε

ται Χριστδς καΐ πιστεύεται, ου καθ' έαυτδν παθών,

οΰδΐ δτι άλλος εστίν ό πεπονθώς , χαι άλλος ό Κύ

ριος , ουδέ δτι ή θεότης πέπονθεν · αλλά

« ΙΙΟοΓ. χι, 0. > Ι ΟΟΓ. ιι, 1β. «Κοιη.χ.6. » ΙΟΒΟ. χνιι, 3. «Αεί. ιι, 20. · Αεί. χ, 38. Μ Ο
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μεν 4 Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστδς , της θεότητας Α η>ίιιΪ8ΐΓ3ΐϊοιιοιη ρει-ΓεεΙΐοιιειηηαβ εοηβρ'ιραΐ. Ιΐαηυβ

άτρέπτου μίνούσης τε, χαΧ απαθούς , πασχούσης δε

ίν τη" σαρκΧ, καΧ άπαθοΰς μενούσης. Εί γαρ απέθανε

Χρίστος υπέρ ημών, καΧ δντως άπέθανεν, οϋχ ή θεό-

της άπέθανεν , αλλά άπέθανεν εν σαρχι , κατά τδ

εϊρημένον · θ^ατωΰείς σαρχΐ , ζωοχοιηθείς Βέ τφ

x^ενματ^ · χαΧ πάλιν * Χρίστου χυϋύντος υπέρ

·ί\μωτ σαρχί.

Ι>;ιΐΠ>ιΙΐΊΐι ηο8 ΟΐΓΪβΐιιηι ρπι>(1ίεαΐ)ΐιΐ8, βο ι

ηοη φΐοϋ ροή βεβε βίΐ ρβδδυβ, ηοηιιβ ηυοά 3ΐίιΐ8 δ'Λ,

3 ρ3ΐίεηιε Οοηιΐηυβ, ηβηυε ο;υο<1 (Ιίνίηα ηβΐιίΓα

ρβδδβ δίΐ : νορυιη ίΐ3 Οοηιϊηιΐδ ηοδΙβΓ ίεδίιβ Οιπ-

8ΐιΐ8 ρββϋΐΐδ εδ(, υΐ ϊρδϊιΐδ ι1Ίνίιιίΐ38 ηιυΐ3ΐΐοηΐδ οιη-

ιιί 5 ει ρ33δίοιι.ΐδ εχρορδ η'ιΐιίίοιηίηυδ ίιι οπιοε ραίε-

Γ61Ι1Γ, 81 'φδ3 ιΐ!ΐ!ί:ιιπ ΐη 8688 ρ3δδίοηβηΐ εχρΟΠΓβ-

ΙΚΓ. ΟικκΙ εηίιη Οΐιρίδΐυκ ηθ8ΐΓ3 εβιΐδα ιηοπυυδ εβί, νεΓεηυε πιοιίιπίδ, ηοη ίη άΐνΐηίΐαΐεπι ηιοπδ Μία

ο«εί(1ίΐ; δοϋ ϊιι 03ΓΠ8 ηηοΓίυιΐδ εδί , φίβηιαϋιηοιίυηι κ<·πρΐιηη βδΐ : ΙίοΓίί/ίίβίΐίί ίαπίί , νϊνίβοαίυι αιι-

ΙΙΊΙΙ χρίΐΊΐιι1. Ιιειη : €Ιηί»ίο ραι»ο ρτο ηοίιϊι, ίηοατηε'.

θαυμαστώς ήμϊν ώμολόγηται πεπονθώς εν άλη- Ο.ιΐ3ΐηο1>ι·6ΐη δΐη^υΐβπ ΐ|ΐι:ΐιΙ:ιιη εΐ 3(1ηιΪΓ3ΐ)ΐΙι ι·3-

θεία , χαΧ απαθής εν αλήθεια · της Οεότητος μη ·πα-

θούσης δια τδ άτρεπτον , και απαθές , καΧ όμοούσιον

τω Πατρί · παθούσης δε της σαρκδς , καΧ ου μερι-

σθείσης της θίότητος άπδ της ένσάρκου παρουσίας

εν τω πάθει. Συνήν γαρ χαΧ ή θεότης, χαΧ ή έναν-

θρώπησις, δτε έπΧ τω βταυρώ Επασχε μεν Χριστδς

σαρκΧ, απαθής δε ϊμεινε θεότητι · ίνα την δικαίωσιν

μηκϊτι εν σαρκΧ μόνον ϊχωμεν , αλλά εν τη θεότητι ·

χαΧ ίνα εν τη" θεότητι χαΧ εν τη" σαρχΧ χατ' άμφοϊν

ήμϊν σωτηρία γένηται. Ου γαρ ψιλδς ήμϊν άνθρω

πος 6 Χριστδς , άλλ' ό Λόγος ένυπόστατος , Ενσαρ-

χος, καΧ θεδς άνθρωπος γεγονώς εν αλήθεια, ημών

μη εχόντων την ελπίδα έπ' ανθρωπον , άλλ' εν τ?)

θεότητι · καΧ ημών μη εχόντων θεδν πάσχοντα, άλλ'

απαθή · έχτδς δε πάθους την σωτηρίαν ημών μη πε-

ποιηκότα , άλλ' ίν τω υπέρ ημών άποθανεϊν , καΧ

έαυτδν προσενέγκαι τιυ ΠατρΧ θυσίαν υπέρ των ημε

τέρων ψυχών , ίν τω αϊματι αΰτοΰ χαΟαρίσας ήμ3ς,

σχίσο^ τδ καθ' ημών χειρόγραφον καΧ προσηλώσας

αϋτδ τω σταυρώ , καθώς πάντη ή Γραφή διδάσκει

ΐΐοηε νει·ο ρβδίΐιιιι ΐΐΐιιηι 6388 οοηΠίεηιοΓ, οΐ ειιιη-

(Ιι'Ιΐ) 13Ι116Ι1 ν(·ΐ(· ρ3δδΐθηΪ8 ι·\|ΐπ ΙΐΊΐι : ι;ι!υ(Ι ηΐΐιΐΐ

(Γινίιιί!;)^ ίρ$3 ρ3ΐί.ιΐιιι· , ΐ]ΐιιιιιί:ιηι :ι)ι οιιιιιί νΐεΐδδί-

Ιυιΐΐηε ει ρ388Ϊοηβ πηηιυηίϋ εδί, ε]ιι$(1οπΐ(]υε ευηι

Ι';ΙΙΙΊ· δΐιοδίβηΐηε. Για ΡΟΓΓΟ ραδβαηι 6888 οαπιεηι

3886ΓΪΙΙ1ΙΙ8, 1)1 ΪΙ1 'φ83 ρ8Γρβδδίθηε (ΙίνίΐΠΐιΙΝ ΙΙι'ΐμίΛ-

ι|ΐι;ιιη :ι!ι 388υηιρΐ3 ηοπιΐηΐδ ικιΐιιπι Μ'ΪΙΙΙΚ Ι:ι 8ΪΙ.

Τιιηι εηΐιη ϋίνΐηΐΐαδ ευηι Ιπιιικιικι ηαΐυτα εοη|υιιε(»

Ιιιΐι, ({υαηϋο Οΐιπδΐυβ ίιι ι.·πκ·»; δαίΐίχυδ εαπηβ ραδ-

808 081, ηϊΐΐΐΐ ίρδ» ι1ί\ϊι1!ΐ:ιΙ(' ρ;ιΐ.ΐ(·ιιΐι; , (|ΐκι ]ΐιϋΙιΙ1 -

ίΐιΐίιι ηοβίΓα ηοη αιηρίΐυδ Ίη δοΐα ί:;ιΐΊκ·, βεά εΐίαιιι

ΐη (Ιίνίιιΐΐ3ΐβ εοη3Ϊ8ΐ6Γεΐ, 3ΐςιιβ υΐ 3 (Ιίνίηί(3ΐε 3Ϊ-

ηηιΐ εΐ εβπιε βαΐυβ ηοδίπα ρΓοΗοίβοεΓβΐηΓ. Εΐεηΐιιι

Οίιπδΐυδ ηοη δίηιρίεχ 30 ηιιιΐυβ Ιιοηιο ίιιίι, 8ε<1

\ι·ι·1ιιπιι δΐιϋδίδίεηδ , Ϊικ·:>πι:ι1ιιιιι, 30 ΟΓΙΙΗ Ιιοηιο

ι·ενει·3 Γαείυδ, ιιΐ δρειη ηοδίΓπηι ηοη 3ΐηρ1ίηδ ίιι

Ιιοιηίηε, $6(1 ΐη ϋίΥΪηΐΐαίε εο!1οοεπιυ$, ηεΐ|υβ ρ3-

Ιϊεηΐεηι Οβυηι, δει! 3 ριτρεδδίοηβ οπιηΐ ΪΙΙΙΙΙΙΙΜΠΙ»

Ιι:(Ιΐ(.':ιιιιιΐϋ. 1027 0"' Ί'ΐϊΊΐ'ηι ηοη δΐηε ρβΓρεβ-

δίοηε δβΐυΐεηι ηοΙ)ίδ αΐΐιιίορΐΐ, χοιΐ ίη ηιοπεικίο ρΐ'ο

ηοΐιίβ, δε(]ΐιβ IV» 1'ιιΐπ ρηο ηοδίρΐδ ;ιιιίηι:»Ιιιΐ¥

Βοϋ ΐιΐδΙβΓ οΙΓί'ΐτηιΙΐ) ρΓ»:8ΐΊΐ6ΓΪΙ, ειιηι ηοβ δΒΠβίΓιιιε δυο ΓερυΡββπΙ, 30 δετΐρΐιιηι πιιιΐι ;ι ηοδ

ρΐιυιη ιΙίϋΐ-ίιΙοΊΐ, εΐ οπιεί δυ% ΐδΙυ(1 αΠΙχεΓΪΙ ' , ϊι) ηυοά ιιυίηιιε 5οπρΙιΐΓ3

ΛΓ'. ΚαΧΙσται μοι περΧ τούτων, εί χρεία γένοιτο,

είς καράστασιν ειπείν πολλά. ΚαΧ γαρ ίν άλλοις εί-

ρήχαμεν, την θεωρίαν ταύτην σαφηνίζοντες, περΧ

της ημών βεβαίας σωτηρίας, ότι Ως δν ίκ ι5αντι-

σμοΰ αίματος τυγχάνει βαφή ίν Ιματίω, τδ μεν σώμα

ουκ έβαψε του φοροϋντος, ή δε βαφή του ιματίου οϋχ

ϊίς τδ ίμάτιον λελόγισται, άλλ' είς τδν ανθρωπον τδν

φοροΰντα· οϋτω καΧ τδ πάθος τη θεότητι μεν οϋχ ίν-

έιχηψεν, άλλ' εν τη ίνανθρωπήσει έγένετο· ούχ έλο-

ΧΧΧ11Ι. Ροδβεηι , δι ηεεεβ$ε νϊόεΓείιΐΓ, 3(1 ε]πδ

<1ο^ηι:ιΓΐ8 νι·|·ίΙ;ιΙ(Ίΐι (·ιιηΙίι ιιι;ΐ]ΐιΙ;ιιη α1Ϊ3 ρροΓεΓΓε

φΐηιη ρΐιη-ίηκι. δΐο εηίιη ;ι1ί<> Ιοοο, ουηι ιιίπιι 3Ρ-

ρεΓΐΓ3θΐ3Γ6ΐηυδ, ιΐί- οειΊα ηιίηϊηιεηιΐϋ

δαίυΐε εοηδίίΐιιΐιηυδ : Ουβιηα^ηιοϋιιηι

ρβΓβϊηε νείΐίδ ίηΓιεΐΐυρ, Ηεεί β^υδ , ηυΐ

νεβιεηι ^βΓΐΐ,εοΓρυβ ηβςιιβςϋβηι ίηίοείυηΐδίΐ, ηίΐιίΐο-

ιιιίιιιικ ίΐΐα νεδίίδ ιιίρπΜΙ ΙΙΚΚ.ΊΙ!;» ικιιι νεδίί, 8θϋ ει

ιιΐ νε8ΐεη> μι·ι·Ίι. ΐιΊΙιιΓιΐ ιπ ;«εοϋεηι ιηοιίο Ιί<·ι·ι ρεΓ-

γίσθη δε τη ένανθρωπήσει μ<5νη· άλλ' ίνα μη πλη- Ό ρεβδΐο ίιι ϋίνίηίΟΙειη ηοη ίηι·ιιΙιΐιι·ΐΊΐ, δεϋ 1ιιιιιι;ιιι:ι·

ρωΟή εν τη σωτηρία της οικονομίας τδ, Έπιχατ-

άρατος χάς, δς ίχβ* τη»· έΛχΙδα έχ' άγθρωχοτ.

Αλλ* ίλογίσθη χαΧ είς την θεότητα, της θεότητος μη

πασχούσης, ίνα εν ττ) θεότητι λογ·.σθή τϊ) αγία του

θεοΰ Έχχλησία του πάθους ή σωτηρία. Άλλα πά

λιν μη λεξίθηρ ων τις έαυτδν θέληση μ3λλον συλλο-

γίιασθαι, ή ι περ\ τδ αίνιγμα του ομοιώματος. 00

γλρ ·π3πα παραβολή εν τη Γραφή" όλη λαμβάνεται ,

ώ$ τδ, Σκύμγος .Ιέοττος Ιούδα, δια τδ Ιτχυρότερον

του ζώου καΧ βασιλικώτατον, άλλ' ούχ\ δια τδ άλογον

κα\ άρπακτικόν. Ούτω καΧ έπΧ του ιματίου, ουκ έν-

ίυομένου, χα\ έχδυομένου' άλλ' άπαξ κατά τδ είρη-

όιιηΐ3Χ3( ηαΐυτχ εοηΐϊςοπΐ, ηοη Ιιιιϊο ΐτιιηεη βοΐί

ΐπΙιιΐΐΊΐιΙίΐιιι, νοΓυιη ηε ϊη ρΓΟΟϋΓηικΙα ροΓ ϊηεαρηα·

ΐΐοηειη ΥΙΊ Ιιι 83ΐυ(ε ηθ8ΐι·α , ΐη ΊΙΙηηι ίηουΓΓαιηιιβ

δοπρΙιΐΓ% 8εη(εηΙΪ3ΐη : Μαΐείΐκίνί οηιηί», ηιιί ιρβηι

Ικώι'.ΐΊη Ιιοιιιηΐί'.'. Ρπιρίοη·;! (1ΐνίιιΐ(;ιΐί·:ΐί;ιιιι ίιηρπί.ι-

ΙΠΓ, ειιηι ηΐΐιϊΐ ΐρ53 ροΓ 8088 ρ.ιΙίαΓιΐΓ, πι Ιιυπκιηϊ

ςεηεπδ δ»1υδ ρετ ΟΙπΊδΙί ρβδδίοηειη 3θςυΪ8ίΐ3 3 δΡ-

εΓθδ3ΐιεΐ» Οεί ΕοεΙοδΪ3 (Ιίνίιιίΐαΐί ΐ|ΐιοΐ|ΐιι: Ιι·ί1)ΐιηΐιιι·.

ΥεΓεοΓ ηε ςηΐ» εν Ϊ1ΙΪΛ νοευηι Ο3ρΐ3ΐοπ1>ιΐδ Λΐιΐιΐί-

ΙίΟΓΙ ϋΐΐίιχ ιιιηΐίιιιιΐ' 8εηΐεΓφ$ιΙιη ίΐιιρ1ϊι·;ΐΓί· ιιι.ιΐίΐ,

ΐ|ΐΐίΐηι 3ΐΐ3ΐαηι 3 ηοΙ)Ϊ8 δίηιίΐίίικίίηεηι εβυΐε ,κ: ρπι·

(ΙεηΙεΓ 3εε;ρεΓε. Νεςυε εηΐηι ιιΐΐ,ι ίΐοηε ίη Ι.ιΐΐιτί.5

* 1 Ρείι·. ιυ, 18. ' 1 ΐνΐι. ίν, 1. * Πο1θ88. ϊι, 11. 9 .1<·ι. ννιι, 5.
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ίίηιίΐϊίικίο Ιοία 30 ρεηίΐιΐδ πβιίΓραΐυι·, νοίυΐ ουηι Α μένον Εύπρέπειαγ έτεδύσατο· τδ δ£ δεύτερον έτ-

(ΙίοίΙιΐΓ : ϋαίιιία! /«οηί« ίνάα '. Ιη ηυο Γοτίίΐυιΐΐηΐδ

30 Γερϊχου]ιΐδ(Ιαιη εχοείΐεηίίοβ, φΐο3 ΐη ϊΐΐη ΓεΓβ οεΓ-

ιιίΙιΐΓ, Ικιϋΐΐβ πιΐίο εδί ; ηεε ΐΐΐιΐίΐ βρεείαίιιηι εβί,

(|ΐιοϋ ΓΒΐίοηΐδ εχρεΓδ δϊΐ βε ι·3ρ»χ. δίε εΐ ΐη νεβίβ

ιιίΐιΐΐ ϋΐιιϋ 3(1 Μΐίοηεηι ηοδίηηι ρει-ΐίηεΐ, φΐοίΐ ΐ(1

ΐηιΐυϊ βχυΐφιβ δοΐεηΐ. δοηιεί εηϊπι, υΐ βεπρίυιη

651, <<βίοι·«ηι ίηάνϊΐ; (Ιβΐηάο νεΓΟ νίηιιΐιηι ΐηάαίΐ ,_

(ΐε ρτ(Ε(ίηχίΐ « '. Ιη φΐο Αροδίοΐί ΐ!Ι:ι νοχ ίιηρΙεΙιΐΓ :

ΛΌιι ;'οηι «ΙΟΠ'ΙΜΓ : ηιοκ ΐ//ϊ κΐΐτα ηοη άοηιΐηαΐντ 3.

<)ιι:ι· <·ιιιιι Ϊ13 8656 Ιι:ι1ιι·:ιηΙ , Ιιιιι' 3(1 8111 ϋθ^Π13ΐίδ

ρ;ιΐΓθεΐηΐϋΐη ΓηβίΓβδ ηοϊΐπΐ ρΓοΓίτυηΙ : Νοβ αιιίοη

ιικηΐΐηΐ €Ι>τΊ»Ιί Ιαιία-ιιαι* '·. ΟΠΟ 6Χ ϋΐιιπιιιι 80Γ-

ιικιΐιι·, ([ΐκ.Ίΐι ίη 60 :ιι;;ιηιιι:ιιΙιι υδυΐ'ρΐηΐ, 81Ιδρίε3ΓΪ

1ί.·Γΐ,;ιΙΐι·)·:ιιιι ϊΐΐοδ Οΐιι ί»ι'ι ιιιβηΐο.ιιι 3556ΓΟΓ6 νοίυίδδε.

δβ(1 δ! ύϊνΐηίΐ3ΐ6ηΊ 3ΐ> ίηείίπιαιίοηβ ηοη 8βρ3Γ8ηΐ,

δοιΐ ιπιΪΓΐΐϋΐ βο δϊπιρίεχ ίηε3Γη3ΐΐοηΪ8 ηε);οΐίιιιη

ιΙίιιΊ 6886 ριιίβηΐ, ηιιΐίΐ Ιαηϋεηι εχίηιΐιιηι ίΐΐπ , ηυχ

Ί:<·Ϊ[ΙΙΓ, ΟβΓίδΐΐ ιιιεηδ 1ΐ3ΐ)ε1ιίΙ ? Αη ρεΓ &ε ΐρδίιηι Οβί \Ί·] ίκιηι εχδΐβΐΐΐ , ηεο

ιΐ31ίοηβ ρπΐϋΐίίππι εδΙ? φΐ:« εδί ίΐΐιιπιιιι ορΐηίο. 1028 Λιι ;ι1ί;ι

εδύσατο δύ^μιν, χηΐ διεζώιτατο· πληρουμένης έπΧ

τούτω του άγιωτάτου Αποστόλου της φωνής, τί·

υύκέτι άποθ^σχει, θάγατος αυτού ονχέτι κυ

ριεύει. Τοίνυν τούτων ούτως εχόντων, βούλονται οΐ

άδελφο\ ημών εις παράστασιν ήμϊν φέρειν, ότι Ήμέϊς

ίί νουν Χρίστου ιχομε^. Κατά δ£ τδν λόγον αυτών,

τδν επί τί) θεωρία ταΰττι φραζόμενον, βί( ύπόνοιβν

ημάς φέρουσι, μη τάχα νενοήκααιν ως του νου ετέ

ρου δντος του Χριστού. Ει δε ου λογίζονται έκτδς εί

ναι την θεότητα της ενανθρωπήσεως, αλλά μίαν εί

ναι την οίχονομίαν, τί 4ρα Εσται περισσότερον νους

Χριστού & λεγόμενος; Μη δρα καθ' έαυτδν ί θεδς

Λόγος έστ\, μη ϊχων νουν άνθρώπινον, ως φαιιν, εν

τη ένσάρκφ παρουσία ; Νουν δε ϊτερον Εχει ό Χρι-

στδς παρά την αύτο,ύ ύπόστασιν τϋς θεότητος, ί)

καταχρηστικώς εΓωθε παν ρ°ήμα ύπέρογκον λέγεσΟα»

ήμϊν εις παράστασιν των εν ήμϊν πληρουμένων;

1ιιιιιΐίΐιι;ι ιιΐι·ιιΙο ίιι ΊΙΙΙ-ΙΓ-

(ϋνίηϊΐΓ.Ιίδ Ιινρθδΐ3ΒΪη ίι·.

Αη ροΐίιΐδ 5ει·ίρΙυι·χ ίΐΐβ ηιυβ εδί, ιιΐ :ιΊ ε3 ςυχ ίη ηοΐιίδ ςεΓυηΙυΓ, οΐι οουΐοβ

νεί'ΐιίδ ιιΐ;ιΐιιι·'.'

016Π8

ρυιιειιιΐβ

ΧΧΧΙΥ. Νιι.ιη δί νβΓβ Ιοφίί νοίιιηιυδ , ρίυδ ηιιΐΐί-

1)61 νίΐιηιι 8υ3ηι ιιοη εχ 1πιηι;ιιι:ι ιηβηΐε ΐεηιρεΓ3ΐ,

«οά οχ ε» φι» Οιτίδΐί ρρορΓϊα εδί, φΐη;ςιιβ Λ\> εο-

ιΐβίη δβρϊϋηΐΐα Γορίεΐιπ1, (ΐη;\; Οΐιΐ'ίίΐο ρΓορίορ ϊυβίί-

ΐίαηι ίιΐΐιίΐιιιίΐιιι-, ςυ« ρεΓ Πίΐεΐ ρΓοΓεδβίοηθηι ίη

Γ,!ηϊ·ίΐο νΐνίι , ςυβ3 Ιιοηεδίοπιιη ορερυηι Γιιηειίοηβ

ρι·ι· ΟΙΐΓΪδίυηι δαίιιίεηι 38δθφΐίΐυΓ. Ηχο ε$1 ίΐΐα

(ϋπίκΐί ηηεηδ, ςιιχ δΐε ίη ηο1>ίδ ίηεδβε ροΐεδί, υ ι

Οιπδίαηι (·ι·πΊ 3ΐΐου]ϋδ Ιοεΐ

υΜφίβ βαηΐ Ρ»ΐβπ, εΐ Ρϋίαβ, ει 8ριπ-

ΐιΐδ 83ΐιεΐιι$, εΐ ερίπίαϋ (]υοϋ3ηι ηιοϋο ίιι ιιοΐιίδ εχ-

8ί8(υη(, 8.1 ίΐΐίδ εβββ ιΐίμιιί νεϋη^υκ. Νι·(|ΐιιΐ ΥΟΓΟ ΙΟΓΟ

ιιΐΐο νβΐ ίρ86 <·οη(·ΙιΐιΙίΐιιν, νβΐ ίρ8Ϊα8 ΡίιΙβΓ, :ιιιΙ

Κρίη^ιΐδ δαηείιΐδ, ίι-ιΐ ρΓορίει· άϊνϊηίΐαΐΐδ ίρδΐυβ ρυ-

ΐι;ιιΐΊαηι ίη οηιηίΐιυδ εχβΊδΐίΐ ; ηοφίε Ι3ΐηββ εαη>

Γ,'1;» πιίδΟβΙυΓ , φκκΐ οι ίΐΐϊιιβ ί,υΐΐδίαηΐί.1) οαηιιηιι-

ιιίοηεηι οηιηεηι 30 οοπιρβΓοίΊοιιοπι βιιρεΓΟί, ει βίη-

Γ.βΓ» δϊΐ αίφαβ οιηηΐ ηια}βΓ οοιηρΓοΙικηδίοηβ ϋΐνϊ-

ηίΐ38.Γ.ηιη 3υΙοηι ϋίεϊΐ Αροδίοΐιι&': Νο* Γΐη-'α,ιί ιηαιίαη

Ιιαί/αηιΐ!, ςυίιΐ (αιιϋειη (·χίδΐίηΐ3ΐ)ΐηιυ8? Νιιιη ίΐΐο

Ιιος βδΐ Ιηιιι:3η3ΐη ηιβιιίευι Ιΐϊ1)υίΐ? Αη

ηαεηΐβιη ΐη ί^β ίϋΐεηκ , 3ΐιιϊδ83 ρρορ, ί3,

1υι·ΐ) οΙ)Ιϊηφ$8β ρυΐαηιΐυδ ο$1? Νοη υρϊ-

ΠΟΓ; ηεε εδί ςηίδηυβιη, φΐϊ Ικιτ βιιϋίαΐ, φΐί ηοη

ροουΙΐηΓΟΜΐ ίΐϋ Γϋίδδβ ιηειιίειη «ΓΐιΊίΓείιΐΓ, ρι·#ΐεΓ

<|α3ΐη 61ΐΓΐδΐί φ^ιοφίο ηιεηΐβ ΓορΙεί'βηΐΓ, ςιιϊ 8β ΓΟ-

Ιί^ίοιιίϋ, δείειιΐκε 3ε (Ιίνίηχ ευ](ΐδάΐπι ει οαιίϋδΐίϋ

νΐΐ» ΟΓηβιηεηΙίδ βΙΙίεεΓΟί. ΟιιπρπιρΙβΓ δϊ, ειιηι ρΓΟ-

ρι-ίαιη Ιιαίιεηεΐ, ΟΙιπϊΐΊ ϊιίδυρβΓ Ηΐο ηιοηίειη οοηι-

ρίειιιβ «δί, οοηδεφαοιίδ εδί, Οινΐκίαιη ίρδίιηι ΥβΓ-

Ιχιιη ηιοιιειιι εδίπ , ει φΐ'ιιΐβιη ίΐ:; 1οΐ|ΐιί Ιίεοΐ. Π;ι.·,ιι·

υΐι|ΐΓιι1ι·ιιΐ ιιοιιιιιιΠΊϋ ΥΪ8ΠΗ) Οδΐ ιΐίΠΐΐΓίίΐ :ιρρεΙΙ:(ΐ'θ

Ποιιιη. Ε^ο νείΌ ιιιειιΐΐ'ΐιι Ι».ΜΙ·;Ι.ΙΙ Ιι>·ροβΐ3&ίη

; οιι 3ΓΐιίΐΓθΓ, ηεςιιε εχ βυεΐ66ί% Γιΐϋδ αΐΐι» ηιΓ$

Μ:<| Η1ί<Ί(·ιιΓι.ιιιι (μκιπκΐίΐηι, φΐχ ϊη ηο1>ί$ η Οεο

ΛΛ'. Κα\ γαρ τω μεν βντι «ας Οεοσ«6ής ου χατά

τδν νουν τδν άνθρώπινον πολιτεύεται, αλλά χατά

τδν του Χριστού, τδν ύπδ Χριστού πληρούμενον τϊ)

σννέσει, τδν κατά τδν Χριστδν λογιζόμενον εν δι

καιοσύνη, τδν εν Χριστψ πεπολιτευμένον τη δμΦίΟ-

γίϊ, τδν δια Χριστδν σωζόμενον εν τί] διχαιοπραγίφ.

Ούτος γαρ εστίν δ νους Χριστού, 6 εν ήμϊν δυνάμε

νος είναι, χα\ εν τόπω περιεκτιχώ τδν Χριστδν μη

ηι'ιη'ιιηβ οΪΓευηι- Ο χατέχειν. Πάντη γαρ εστίν ό Πατήρ, χα\ & Υίδς, χ*\

ϊγιον Πνεύμα, χβ\ εν ήμ,ϊν υπάρχει πνευματιχώς,

εάν αυτού άξιοι γενώμεθα· οΟ τίνος τόπου ικριχλεί-

οντος αύτδν, χα\ τδν αυτού Πατέρα, κα\ τδ ίγιον ού-

τού Πνεύμα- τί) δε δυνάμει της αυτού βεό-ητβς εν/

άπαιι τυγχάνων έστ\, χα\ αμιγής πάντων έστ\, δια

την αυτού άσυγχοινώνητόν τε κα\ άβύγκριτβν ούσίαν,

κα\ ακραιφνή χαΐ άκατάληπτον θεότητα. "Οταν ό'

εΓπί) 6 Άπίστολος· Ημείς δε νουν Χριστβν ίχο-

μετ· αρά. γε τί λογισόμεθα; Είχε τδν Βιον σ·,Γ.·ί ',-

πινον; *Η του Χριστού έμφορούμενος νουν, τδν μεν

ίδιον άπεβάλλετο, νουν οέ Χριστού εΐχίν άντΧ τοδ

ιδίου; Ου πάντως. Συνομολογήσίΐε γαρ ϊχαστος των

άχουόντων, ότι τον μεν Γδιον είχε, του τε Χριστού

ένεφορεϊτβ, του κοβμήσαντος αύτδν χατά την θεοβί-

δίίαν χαΐ γνώσιν, χαΐ θεού πολιτείαν ίπονράνιον. ΕΙ

τοίνυν, τδν ίδιον £χων νουν, Χριστού Ινεφορεΐτο νουν,

&ρα γί κα\ Χρισ-δς αύτδς ό Λόγος νους ϊ|ν· εΓγε

οϋτως δη λέγειν επειδή τισι τούτο έίειξε * νουν καλεΓν

θεόν. Εγώ δε τδν νουν τον ήμέτερον ούχ ύπόαταβιν

ηγούμαι, ουδέ τις των υίών της Εκκλησίας, άλλ'

ένέργειάν τίνα εκ Θεού εν ήμϊν δεδομένη·; χα'ι ούσ»ν.

Τδν δε Χριστόν ΰπόστασιν λέγω, ως χα'ι πάντΐς πι-

στο\ δμολογούσι, χαΐ θεδν ομολογώ, κα\ δντα Κύριον

έχ Πατρδς γεγεννημένον, τέλειον έχ τελείου, χαΐ φώ;

εκ φωτδς, χαι θεδν ίκ θίβϋ. Άλλ' 5μως κατά τδν

αυτών λόγον, δ ων ίν έαυτώ νου;, ωσπερ ό άγιος

1 Οοιι. χιιχ, 9. ' ΡβαΙ. χειι, Ι. * Κοηι. νι, 9. > 1 €οπ ιι, 16. » Γ. ϊδοξί.
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Απόστολος διδάσκει περί αυτού, ότι ΉμεΊς δε η>ϋγ

Χριστού ίχο/<β»-, εΐχεν αύτδς κα\ οί ύπ' αυτού μαρ-

τυρούμενο· τδν Γδιον εαυτών νουν. Κα\· πάλιν ίνεφο-

ρίύντο του Χρίστου νου, οϋτως δυναμένης της χα-

ρ:τος αΰτοΰ εν έαυτοΐς τελειοΰσβαι.

Γθ8ΐ(|ραΐ. ΟΙΐΓΪδΙιιιη ΥΟΓΟ Ιινρη&ΐα$ϊη

·1ΐοο, ιιΐ 61 Πιΐβίε» οηιηεβ εοηΠίβηΙιΐΓ : εΐ Οκΐιιη

ρΓοΰΙεοι·, ηο Οοιιιίιιηηι 3 ΡηΙΐΌ βοιίΐιιιη, ρ<τΓεεΙιιηι

β ρει-ίεείο, Ιιιιιιοιι <1β Ιυπιϊηε, Οοιιιη ϋβ Οεο. ΥΟΠΙΙΓ.-

Ια-.ηεη οχ εαύεηο Γίΐίοηε ίΐΐο ίρβε, ηιιί ίη βεβε ηιεηδ

*Γ»1, υΐιΐο ίΐΐο δαηοΐυϊ Αροδίοΐυβ (Ιοεεί , ππη ;ιϋ : Λί</« (ΐηΐ,,ιι €Ιιτίιΐί ηιβηΐεηι Ι>αΙ>«ιηΗ8, Ιιηυι-ϋαΐ ΐηηι

ίρ»8 ι|ΐι:κιι ϋ, ;!«· (]1ΐίΙ)ΙΙ3 Ι.'-ίιΙίι ,ιΐιιι , ρπίρπαηΐ 6)1)1 ιιΐι-πίΓΐιι. 1029 ^('· ι ΙΙΪΜΙΙΙΙ ΟΙΐΠδΙί ηΐεηβ ί!1> >

ΐιΐιρΐι-ΐι.ιΐ, πι ιη ||,),; ιιΐϋ(]θ ιΙΓιιι^ III ίρδίδ μ|·.ιΐ|;ι ροΐ'ΐίοΐ ροβδβΐ.

ΛΕ'. Άρα ουν ουδέν διοίσει άπδ του κιτάντικρυς

ομοιώματος τδ κα\ επί Χριστού τούτο λαμβάνειν, ότι

Χριστδς ων εν έαυτφ θεδς, εί -//'·. μετείχε νου αν

θρωπίνου, ως -/.-ι: σαρκδς μετέσχε καΐ αίματος, κα\

ψυχήν είχε την άνθρωπείαν, ου πάντως άπδ του νοδς

τ,χμαλωτεύίτο. ΕΊ γαρ ό κατά φϋσιν Γδιον νουν κε

κτημένος Απόστολος τδν άνθρώπινον, χαΐ τδν έχ ι

συμμετοχής δωρεάς, κα\ χαρίσματος, χαΐ.χάριτος

οΰχέτι χατά τδν νουν τδν Γδιον έπολιτεϋετο, άλλ' ύπερ-

6αινουη) τ·.·/·- φύσεως αγωγή τψ Χριστού νψ κατεκο-

σμεΐτο· πόσψ γε μάλλον 6 θεδς Λόγος εν έαυτώ έχων

την πάσαν τελειότητα αύτοτέλειος ων, αύτόθεος ων,

αΰτοδϋναμις, αύτονοΰς, αύτόφως, χα\ του νου, κοί

παντός σώματος πληρωτής έγένετο, μάλλον βέ τε-

λειωτής, χα\ εν απασι δια τη; αυτού ένσάρκου πα

ρουσίας ήμΐν τδ σωτήριον έξειργάσατο; Παρενεκτέον

τοίνυν τδν τοιούτον λόγον, μη Ιχοντα Ιμφασιν περί

της τοιαύτης υποθέσεως, κα\ παρενεκτέον τδ μη ομο-

λογείν πάντα τίλε ία εν Χριστώ άνευ αμαρτίας. Πάν

τα γαρ άληθινώς έποίησεν ελθών ό Λόγος, τα προγε-

γραμμίνα περ'ι αυτού τελειών, κατά τδ γεγραμμένον

XXXV. Νίΐιίΐ ιι;ι!ιιι 3 ρροροίίΐα δίηιίΐίΐιιιΐίιιιιιιι

3ΐ)ΙιθΓΓεΙ, ίιίοιη υΐ 3<1 Οιηδίιιιη ΐΓ3ηδΓεΓ3ΐιιιΐδ πιιι,-

φΐι' ν:ιΙΙ1;ιιιιΠ>, ευΐΐ) ίη 8880 Οοΐΐδ ΟδδΟί , Ιβηΐείδϊ

ι·:ιπικ 30 Μΐιμιιιηίί 1Ϊ1ΪΙ, 61 ΙΐΜΐ[>:ιιι;ιιιι |ι;ι|ιι·ι,·!

3ΐιίηΐ3ΐη, ηυΐΐο Ι3ηιεη ιηοιίο ;ώ 03 ηιοηΐϋ ίιι εαρίί-

νιΙ.ιΐΓΐιι, ιι Ι ί(3 ι)ί<·;ιιιι, 30 ΜΙ νίΙιιΙΐΊΐι ΚΊ!:Ι( Ιιιιιι.

Νιιιιι δί Λροβίοΐυδ , Γΐιί ρΓΟρπα (|ΐι;ι.'ι1:ιιιι ΙΙΠΊΙΝ 9

η:ιΐιχ;ι ΟΓ31 ίηδίΐ», Ιιυηΐ3ηα νίΰεϋεεί βο ρπκίοι-

ίρ<;ιιιι 31Ϊ3, (|1Ι;ιπι εχ ΟΟΕίεδΙϊδ ΐΐοηί .10 (.Ί ;ιΓΐ;ι> Ιιπιι1-

ΓΐΓ.ϋι|ΐιο ρ;ιιΊιπρ:ιΙίηιι<· ΙΓ3ΧΡΓ31; ηοη ριιι 3(1 ιηεηΐίδ

8ΐι:·' ρίΜ'ϋίΤϊρΐιιιιι νίΐ3ΐη ιΙίπμιΊιπί Μΐ;ιΐϋ, 5θϋ βχεοΐ-

1ι·;ιϋ ςιιοιίαηι ηαΐυπε ίηβΙίΐυΙο άιιείυηυρ, £1>π8ΐϊ

ηιεηΐε ίηδίκηίΐυβ εΐ οπιβιαβ π ,α, ηυβηΐο ιη.;μί> 0οί

Υι'ΐ-'ιπιιι, ςΐΙΟί! ίη 8888 ρι·|·!Ί ι·1ίι>ιΐ!·ιιι ΙΙΙΙΙΙΚΊΙΙ εοΐΐΐί-

ηεΐ, ίιηο ίρβα ρβΓίοοΙίο εδί, ίρβε ρ τ Η<·Μ· Οειΐ6,

νίΓΐυδ ίρ8& , ιηεηβ Ίρ$3 , Ιιιηιειι ίρδυιη, ηιεηίειη αο

ΐοΐιιηι οοΓρυδ εοηιρίενίΐ, νεί ρεΓΓεείΙ ροΐίυδ, εΐ βυ»

ηυ1)ϊδ ίηθ3ΓΠ3ΐίοηο ειιηιιιία^αιη οηιηί εχ ρ3Γΐβ Β&-

Ιιιίοιιι ηΐΐυΐίΐ ? Ε8ΐ ίμΊΐιιι· ϋΐοΐ'υηι ίδΐβ δΟΓηιο τερυ-

(Ιίαικίυϋ, ςυί ιπιΐΐιιηι ιΙιι»ΐικιΐι* ίΐΐίιΐδ Βί^1ΐ)0θ3ΐίοηεπι

Ίδον ή χαρθέτος ίν γαστρί ίξει, καΐ τα εξής· εν ^ Ι^ίΙκΊ, οβνκηιίαιιιςιιο ηε ηοη οηιηί3 ίη Οΐιπδίο ροΓ-

ΙΓΙΪΊ, )ιΐ:;1ι·1· {ΙιΊ ι ίΐΐιπιΐ , 3Η$ΟΓ3Ι111Ι8. 8ί(|ΙΐίϋθΙΙ1 ΐΐϊ-

νϊηυηι ϋΐιιιΐ Υει-ϋυπι οηιηία τείρδα ρΓΧδΐίιίΐ, ε(

ΦΙ.Γ ιΐι: 50 ίρδΟ ιϋιι 31116 δΟΙ'ίρΙβ Ιικ·ι;ΐη1 ίιηρίενίΐ ,

πίι 83θηιιη ίΐίικί ν.ιΐίοίηίυηι ϋϋηιοηδίΐ'αΐ : Εαε Ι/ΓΙ/.Ι

', εΐο. Τιιη» ΛΌΓΟ Γείρ83, ηοη δρεοίβ ΐοηιιβ

ιιι ιιΙ.Ί'ιι , ίη '-ρπι εί ινν.-ι :ι ι;ι'πϋιι·, . ι .ιΐ ,

Μ·ι·ίΐιιιΙιι;ιι φ^3Β νβΓβ ίιιΐορ Ιιοιηίηοδ οιιιι Ο3ΐ'ηε νεΓ-

δ3(υδ εβί : εβπιεηι, :ιιιίιιι:ιηι 3ε ηιοηίοηι , οΐ ((ΐι'κΐ-

ςιι^^ αΐ'ιικί Ιιοιηο ΒδΙ , ρΓίεΙεΓ ρεεεβίιιηι, ίη 8080

εοηιρίεχοί. Ιϋεηι εχ Υ'ίφηίδ ιιίει-ο, ε 63θΓθδ3ΐιοΐα,

ίηφίαιη, ΥίΓ^ίπε, ηοη εχνίπΐί 5αΐιι, τενοι·» βοηίΐιΐδ.

Οαί, υΐ ϋ'ιχί, οβΓηβ, βηίιηβ βΐ ηιοηΐο τοίρδβ οοη

Βΐηηβ, ρετ η3ΐυΓ3ΐεδ ραηυπεηΐίυιη ιηοΒίιΐδ τενοΐ'3

ρπιιΓιίι, εΐ ίη ρπΕβερί Γβδοίί» οΐινοΐιιΐιιβ, 3 ΜΒΓΙΒ

1 ςεδίβΐιΐδ, ροβΐ ΙΐδΕε ίη ΛΕβνρΙυιη (Ιεβοεικίοηβ ίιιϋί-

ιΐΐ'ΐιι ΓεροΠ3ΐυ8 εδί; άείηϋε Ν3Ζ3κΐί (Ιε^ειίδ, 3(φΐο

Ιππο :ΐιΙ .(οπίίπιοιη αεοειίβηβ , α .Ι^ιι ΙΙ;Μ· ()3ρΓιζ3ΐαδ,

βΐ ΐειιΐηΐιΐδ 3 ιϋβοοίο, νείο δίΐιί ιϋδοίριιΐοδ βδοίνίΐ,

30 οοϊίοπιηι Γεβηυηι ϋεηυηΐίδΓε οοερίΐ, ςυεηιηιΐιηο-

(Ιαηι εΐ »1ίη οιηηίβ Γεϊρ$3, ηοη Γιείβ βιΐδεβρίι. Υοΐιιΐ

ουηι οί 3 ^ιιιI^ ρπκΐίΐιΐδ, 1030 β· α ίι>«1*Ϊ8 <->οη|-

ρΓβΙιβηδίΐδ, οοΐαίιΐδ Γοηΐίο Γϋηΐο, βΐ ηΐ) εο ηιοηο

ιίβηιηηΐιΐδ, βΐηιιε ίιι οηιοβ δΐιΐϋχυδ εδί. Ρεπηιΐο

Ιι.ιηπ εΐ ΐΐΐιιιΐ Ιί·!ι· (Ιίχίΐ : 5ί(ιο '·, ι!.ιΐ<· πΓιΙιί ϋίυοΓε,

ει φ^ιθ(Ι ο1)Ιηΐιιιη ει·ηΐ .ιοείυιη πιπί ΓεΙΙο οορίΐ , 3«

ιΙι'ι,ΊΙίΙ 'ΐνίΐ, ΙΙΠ|Ι1(' φΐίΐΙ(|ΙΙ3Π1 ρθΐΜ8 ηηΐρΐίΐΐδ 3ιΙΐ1ΙΪΗί(.

5εά εΐ βΟΊχιΐδ οπιεί τονεΓ» βίο οχε!3ΐη3νίΙ : ΕΓι ΚΙϊ,

Ιαηιιηα ίαίκΐίίΛηιιί'.ΙηΛε, <·ηρΐίί ίικίίηαια <

έγκυμονηθε\ς, καΐ ουκ εν δοκήσει, συλλαμ-

βανόμενος εν γαστρ\ εν άληθεία , ένδημών σαρκ\ εν

άληθεία, σάρχα Ιχων χα\ ψυχήν εν άληβεία, καΐ νουν

εν άληθεία, χα\ πάντα ει τί εστίν άνθρωπος εν άλη-

θόίβ, χωρίς αμαρτίας· κα\ γεγεννημένος 4κ παρθενι- '

κής μήτρας, κα\ αγίας Παρθένου εν άληθεία, ουκ εκ

σπέρματος άνδρδς, εν άληθεία δε σάρκα £χων, χα\

ψυχήν, χα\ νουν, ως ϊφην, χα\ δια των τοκετικών

πόρων Ιν άληθεία ευρισκόμενος1, χα\ εν φάτνη εν

Αληθεία σπάργανου μένος, ύπδ Μαρίας βασταζόμενος,

χα\ ίν ΑΙγόπτω κατερχόμενος, χα\ άπ' Αιγύπτου με

ταφερόμενος, χα\ είς Ναζαρέτ αναστρεφόμενος, χα'ι

Ι* ΙορβάνΤ) παραγενόμενος, κα\ύπδ Ιωάννου βαπτι-

ζόμενος, και ύπδ διαβόλου πειραζόμενος, κα\ μαθητ

τάς εκλεγόμενος εν άληθεία, κα\ βασιλείαν ουρανών

κηρΰξας· ως τα πάντα εν άληθεία ευρίσκεται* υπό τε

Ιούδα παραδιδόμ,ενος, κα\ ύ-δ Ιουδαίων συλλαμβα-

νόμενο;, Ποντίφ Πιλάτφ προσφερόμενος, κα\ ύπ' αυ

τού θανάτω κατακρινόμενος, σταυρω παραδιδίμενος,

^';'·ι·>, λέγων, δοτέ μοι πιείν, εν άληθεία λαμβάνοιν,

δςος μετά χολής γευόμενος, κα\ μηκέτι ποτδν προσ-

ιέμενος, σταυρω προσπηγνύμενος, εν άληθεία κρά-

ζων, "ΒΜ, ΈΛΪ, ΛΤ\ΙΜ σαβαγβαΓΪ, εν άληθεία χΛΙ-

Υΐιϊτ ιι\ιτ Άΐ.φαΛ\\γ, χαΐ έκχΐέων, εν άληθεία τδ σώ

μα καθαιρού μένος1, κα\ λαμβανόμενον εν άληΟείιι,

κα\ έλισσόμενον \ιτΑ του Ιωσήφ, και εν μ·*ήματι τι-

Οίμενον εν άληθεία, λίθφ ήσφαλισμένον κατερχόμε-

ν;ς ένΟεοτητι συν ψυχή είς&δΌυ, κα\ λύων πεπίδη-

1 ΐ. τιχτομενος. · Ρ. χαθαιρούμενον. Μβ». νιι, II. * Ιοαη. χιχ, 28. 'ΜαΙΙΙι. χχνιι, 46. 'ίυίϋ. 50.
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Ταπί είιιβιΐοηι οοΓ^ιΐδ \ζκ ηΐε επιεε (ΙείΓβεΐυηι , Α μένους εν ανδρεία κα\ εν δυνάμει, ανερχόμενος θώς

ιιΐ3ηίΙιυδ εοηΐΐ'εοΐκΐυηι, 3 .ΙπΜ'ρΙιο Ιίηΐεΐδ ίηνοΐυιυηι, Λόγος συν ψυχ9| τζ αγία, μεθ' ί|ς έρ^ύσατο αιχμαλω

<·[ ϊη ιιιηιιιπιιρίίΐιιιιι ι·ι·γιτ:ι ιΐι'ροϋίΐιιιιι : επί Ιίιρϊχ

;ΐ(1 ϊΐΐδίοιίίι'ΐκΐιιιιι οΙιιΙικΊιικ 631. Οιιίιι <·ιίίΐιιι <·1 :ιι!

ίιιΓϋΐΌβ ίρδ,ίιΐδ (1ίνίηίΙ:ΐ5 ΙΊΠΙΙ ,ιηίηια ιΙι·.·Μ·ι·ικ1ίι, εοβ-

φΙ6, ΐ|ΐιί νίικ'.Ιί ίΐΐίι' :ι!Ιίηι·1ι:ιιιΙιπ·, VI 811» 3ε ρηΐι'ΐι-

ΐι.ι ΓιϋεΓανίΙ : Ιιιηι ίϋειη Ι)ι·ί ΝπΊιιπη ευπη αηίηια $ιια

83ηεΐίδ8ίηΐ3 ΜίΓΜίιιι ΙΜΠΟ^,ΠΙΝ, ει εορίίνοηηη ()υο8

(•πρικτ.ιΐ, εοηιίοΐιι δερίυδ ρη.-,ι Ιι-κΐιιιιηι ιννη'ιι

< ΊΙΙΙ Γ.οιροπ;, ηηίιηα , :κΙι·(ΐΐ|πι·. Ιοίο ίρ$ο νβΐιιΐ ίη-

είτυιηβιιΐο βιίΓΓεχίΙ Ά ιηοπυίδ; ιΐι-ίιιϋι; φΐηιΐΓβ^ίιιία

(!ί<·1ιιΐ8 ειιιη (Ιίβαριιΐίδ νεΓ$ηΐυβ εβί : φΐίΐιιΐδ ειιιη ϊιι

Οΐίνηηιηι ιηοιιΐβ τονεΓ» υοηεΰίχίδδεί , ίη εοΊυιη

κιιϋνεείυδ ββΐ, ευιηφίβ ϋίδείρυΐί 3(1 ηυΐιββ ιΐδφΐβ

σίας, τδ τριήμερον εν άληθεία έγειρόμενος <ήν σώ

ματι, καΐ ψυχή, κα\ παντ\ τω όργάνω εν άληβεΐ»,

ευρισκόμενο; μετά των μαθητών την τεσιαραχονθ ·

ήμερον, εύλογων τε αυτούς εν τω Βρει των Ελαίων

εν άληθεία, ανερχόμενος είς ούρανδν εν άληθεία, των

μαθητών αϋτδν θεωρούντων ?ως των νεφελών άνα·

λαμβανόμενον εν άληθεία, καθεσθέντα, χαΐ χαθεζό-

μενον εν δεξιϊ του Πατρδς εν άληθεία, εν αύτώ τω

σώματι, χα\ τη θε«5τητι, εν αυτή τη τελεία ένανΟρω-

πήσει, ί) συνήνωσε τα δλα είς £ν, χα\ μίαν πνευμα-

τικήντελείωσιν, θϊδς ων εν δόξη χαθεζόμενος, χρΐναι

ζώντας χα\ νεχρούς, ερχόμενος Ιν άληθεία. Κ«\

ι Υΐιΐΐ'πιιιΐ, εΐ 3(1 Ρ31ΓΪ8 <1εχΙβΓ3ΐη τενεπ οϋοέν εστί παρηλλαγμένον, αλλά πάντα τέλεια τε-

<·οιι<ίί(Ιι·ιιΐΓΐιι, εοΓροΓε ίρδο, ιΙίνπιίΐ;ιΐ<·, βε Ιοί» (1ε- Β λείως εν αύτώ εν τελειότητι είργασμένα.

ιιίφιε ςιιβιιι αδδΐιηιρβειβΐ Ιιοηιίηίδ ηηΙιΐΓ3 : φΐο ίη ΙηεβΓηβΓιοηίδ πινδίεπο ίη ιιηπιιι οιηη'ιβ, βΐ ίιι βιπι-

(Ιεηι δρίπΐ3ΐειη ρεΓΓε(Ίίοηεηι εοη]υηχίΐ, Οειίδ ιιΐίφιβ ίη βίοπ» εοηδίάεη* εΐ ηά νίνοδ ηιοπυοδφίο

]ΐΗΐίε3ΐΐ(1οδ νεΓε 3ΐί(]ΐΐ3ΐΐ(1ο νειιΐυπίδ. Νίΐιίΐ ί£ίΐιΐΓ ίη ΠΙούίνοΓδίιηι 3ε (ΙίβΟΓερηηδ εδί, εβϋ οηιηί» ίη ίρίβ

ρεΓίεείεςαε ρροΓδυδ ε1αΙ>θΓ9(3.

Λφ. Καλώς δε ίχειν περ\ τούτων νομίσαντε;, Ιω;

τούτου περ\ τούτων είρήσθαι έδιχαιώταμεν. Περί δε

ων ένηχήθημεν πάλιν περιττολογιών των τα τοιαύτα

λεγόντων, άναγχαΐον χα\ αυτά ύποδεΐξαι. Ου κάννιίϊ

πεπιστεύχαμεν, δτι οϋτως παρ' αΰτοΓς ^Ιδεται. "Ομω;

τα ένηχηθέντα ου σιωπήσομεν. Τίνες γαρ χαΐ Ιτίλ-

μησαν λέγειν, ότι πάλιν τινές εξ αυτών λέγουσι βρ(.

$ίηιυΐ3ΐΐ(1α ριιΐιινίιιιιΐϋ. Ηοε εηίπι ηΠίιτη3ΐ·ε ρίεπςυο Μαρίας, μετά τδ γεγεννηχέναι τδν_ Χριστδν, ί

ηοη (Ιιιΐ)ϊΐ.ιηΐ , φΐοδΐΐ3ΐη εχ ίΐΐίδ ίη πι 6886 δεηΐεη- Ο ήφθαι άνδρ\ τφ Ιωσήφ, θαυμάζω & ει χα'ι -"

XXXVI. 8<χ1 ειιηι (1ε Ηίβ ιιΐιιπκΐι; Ιιηείεηυδ ι

νυεβηιυτ, ςυκ ι)ίεΐ3 δΐιηΐ εβδβ δβΐίδ 3Γΐ)ίΐΓ3ΐηϋΓ.

Ουκ νεΓΟ (1ε εχίεπβ \'3ηίδ$ίηιίδ ΊΙΙοπιιη ϋοξπίΑΐίυυβ

εχ ΐΐίοπιπι η3Π'3ΐίοηβ (Ιίίΐίείπιυδ, εχρ1Ιε3η()3 ηεεβδ-

83πο δυηΐ. Οιΐ3ηςιΐ3πι ίΐα Ικι·ι· β!) ίΐΐίκ |ΐ!·,, (Πι··π ί

ηοηιΐηηι οηιηίηο ροΓδίιαβυιη ηβϋεηιιΐδ. Ιΐίευηφίβ

2 Γεδ 1ι:ι1κ·;ι(, ςυκα1>3ΐίίδ βεείρίιηυδ ηοη (Ιίδ-

Γΐ3, Μ:ιι·ί;ιηι ροδίειίίΐιιηι ΟΙιΠΒΐυιη ευπι ΙοβερΗο νίι·ο

δυο εοηδυείυϋίηβηι Ιιαίιΐιίδδϋ. ΟιιοιΙ 30 ίΐϋδ 38δενβ·

Γ3ΓΪ ρεπηίηιιη ηιίΐιί νίϋεΐιιι·. Νέε όεδίιηΐ 3ΐϋ, ηυί ίη

1031 ιιιιιικ:ι·:!νίιιιιΐί !η 63 βρίδίοΐα, (]ΐΐ3ηι ίΐιηίοο-

πιιη 1ιοι·(3ΐα 3ϋνεΓ8υδ ίΐΐίιΐδ (Ιο^ηιαίίδ ρ»(Γοηο$ ;ιι!

τοΰτο λέγουσιν. Είσ\ δε οί τοΰτο λέγοντες, οϊς χα\ αυ

τούς εν τοίς σχίσμασιν ήριθμήσαμεν, αιτηθέντες, χω

γράψαντες έπιστολήν εν τϊ) Αραβία προς τίνος χατζ

των τοΰτο λεγόντων. Πολλά δε έκεϊσε περ\ τούτου ε1·

ρήκαμεν εν τη χατ' αυτούς υποθέσει. Καθεξής ίέ ίν

θεώ καΐ αύτ^ν ίδιάζουίαν χαθυποτάξω.

ιιοιιηιιΐΐυχ ίη Λι·:ι1ιίη δεΓίρ5ίηιιΐ8 : ίη (|ΐι:ι ρΙυΓίοιίδ εοηίΓα ί!1θ8 <1β Ιιοε 3Γ§ιιηιεηΙο ϋΪ3ρυΐ3τίπιυ5. Εαηι

ηο$ νεΓΟ Ιιχρεδίη, ορίΐυίαιιΐε Οεο , 8ερ3Γαΐίηι αυ βαο Ιοεο ροβΐε3 ρΓοροηεηιυδ.

,Ι:ιηΐ νεΓΟ Γΐι.ιιιι Ιιοι: ΑρθΙ1!η3ΓΪ8 6886 ιΐιτι ι Ιιιιη

ηοηηιιΐΐί ρΓΧ(1ίε3ηΐ, ίη ρτίοή ΓεδίίΓΓεείϊοηε ηήΐΐβ

1108 ηηιιιιιιηη 8ρ3ΐίυηι ίίδ(1εηι ίη νίΐχ ίη$1ϊ1ιι(ίδ,

ΐ|ΐιίΙ)ΐΐϋ ηιιηε ιιΐίιτηΐΓ, ε$δε εοηΓεείυΓΟδ, π ι εΐ Ιε-

§εηι ('πηι βΐίίδ οΙ)8εΓνεηιπδ οηιη'ιΐιυς, βΐ ςιιίϋφΐίίΐ

εβί ίη ιιηπκίο, ιμκι.Ι 3(1 ιΐϋΐιιη φΐοΙί(1ί3ηιιηι ρεΓίί-

ιιβί, νε!ϋ( ηυρ(ί38, είΓοιηιείδίοηβηι, 3ε εχΐεΓ3 οιπ-

Ι)><1, ρ;ΐΓΐϊι·ϊριΐΐιιιΐρ, ; αι]π>ιιιοιΓι αϊ) ίΐΐο ιΙο§ηΐ3 (Ιέ- Ο σαν αύτδν είρηχέναι.

ΙΊ'ΐΐίΙί ρεΓδυ3(1εΓθ ηο!)Ϊ8 οπιηίηο ηοιι ροδδΐιηιιΐδ, φΐ3ΐιηιιαιη ίΐΐυηι

(/Ι-ΙΓΠΙΙΙΙ ιΐι1 Ιιοε ιηίΠβηβΓίο ΐεηιροΓε ηΐίευΐιί, Ηοε

εδί ίη ίβαηηίδ Λροεβίνρδί, ηιεηΐίοηειη ΓιβΓΪ, εΐ βιιιη

Ιιΐιΐ'ΐιηι 3 ρΙεΓίδηυε ίιιΙεΓ εβηοηίεοδ Γϋείρί, τείίςίοδί

Ηοη)ίηε8 ηοη ίςηθΓ3η(. ΥεΓυηι ίι.·ι εοηιρΙυΓβ3,

ϋ(Ιβιηφΐ6 ρϋ, 36 δρίΓΪΙ.ιϋιιιη Γεπιηι ρεπίί ίη ίΐΐίυδ

Ιοείίοηε νοΓδ.ιηΐυι·, αίφΐχ ίπίρβο 8ρίΓίΐ3ΐεηΐδεηδυιη

ΓΐΐηΐίικΜίΐ ηεείρίεηΐεβ, νεΓ.ι ί!Ι:< φΐί(1οηι, Μ:Ι! :ιΙιίοι·ί

>!'ΐ:ΐι1:πιι ίηΙε1Γι^εη(Ϊ3 εχρ!ίεηΐ3 ΓαΙε3ΐιΐιΐΓ. Ν.ιιιι ηοη

ίΐίιΐιΐ δοΐιιηι ({ΐιο (1ε η^ίΐυτ, $ε(1 εΐ 3ΐίΐ ρεπιηιΐΐα

(ΐΓοΓιιικΙίοΐ'ίουδ $ειιΐεηΐΜ5 εηοιτηιιΐιΐΓ.

XXXVII. Νιιηε βιιίεηι 3(1 »ΓΐΛ ρΓορεΓβιιΙεδ ητε-

• .ί- 1 ίΐιΐιιιοηεηιΐί εβυδϊ ίδίικί 3δρεΓ&ίιηυ$, φΐο τε-

> Άλλοι δε £φασαν τδν γέροντα είρηχίναι, δτι

πρώτη άναστάσει χιλιονταετηρίδα τινά έιίιτελοΰμεν,

τοις αύτοϊς έμπολιτευόμενοι, ύποίοις χα\ νυν, ώςχαΐ

νόμον χα\ 4λλα φυλάττοντες, χαΐ πάντα της χρήίεω»

της εν τω χόσμω, γάμου τε χα\ περιτομής, χαΐ των

Λλλων μετέχοντες· ίπερ ου πάνυ περ\ βύτοΰ πεπι-

στεύχαμεν. 'Ος δε τίνες διεβεβαιώσαντο, τοΰτο -τ\-

Λ ηοηηιιΐΐϊδ βεεεριηιυί·

Καΐ 3τι μεν γέγραπται περ\ της χιλιονταετηρϊδος

ταύτης, δτι εν τη Αποκαλύψει Ιωάννου, χαΐ ότι

παρά πλείστοις ή βίβλος πεπιατευμένη, και ^ιρ^

τοις θεόσεβέσι, δήλον · την & βίβλον άναγινώϊχβντϊς

οί πλείστοι, καΐ ευλαβείς, περί των πνευματιχών

εΐδότες, καΙ εν αυτή πνευματικώς έχοντα λαμβά

νοντες, αληθή μεν Βντα, εν βαθύτητι δε σαφην:ζ<-

μενα πεπιατεύχανιν. Ου μόνον γαρ εκεί τοΰτο βαθίω;

εΓρηται, αλλά χα\ Αλλα πολλά.

ΑΖ'. Εν δε τω παρίντι χαίρω δίά την συντομία»

μόνον εν ύπομνήσίΐ γεγένημαι τω λόγψ, δτ*>ς γνώιιν
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οί θεοσεβεϊς, ότι παντ\ βουλομένω ύπερβαίνειν τους Α

δρους της αγίας θεού Εκκλησίας, και παραδόσεως

της προφητικής καν άζο ιταλικής, πίστεως τε και

διδασκαλίας την ελπίδα, άπδ της μιας υποθέσεως του

μικρού, κα'ι βραχέος λίγου , κατά τδ άκαριαΐον, καΐ

τυχδν εν παρεκβάσει γινόμενος φρονήματος, εις

πολλάς λοιπδν κενοφωνίας καΐ σφαλεράς υπόνοιας 6

λογυμδς, χβΛ ε[ς ανάρμοστους, και ξένας ζητήσεις,

κα\ απέραντους γενεαλογίας, κατά τα ΰπδ του Άπο- ί

στόλου είρημένα, τραπήσεται. Είναι γαρ τούτο εΟηθες

πολύ, χα\ μήτε χρείαν ϊχον ερμηνείας, τταντί σαφές

εστί τω σϋνεσιν κεκτημένω, ότι ουδέ επ'.δίεται ζητή-

σϊως ή τοιαύτη σοφία κα\ ΰπόΟεσις του λόγου. Ει

γαρ έγειρόμεθα πάλιν περιτέμνεσΟαι, τίνι τω λόγω

ου πριειλήφαμεν τδ περιτέμνεσΟαι ; Άρα ο3ν κατά

τοΰτο αναγκαιότερος ι ημών τυγχανουσιν οί άπεντεΰ- ··

Οεν τδ τέλειον έπιγνόντες, καΐ προειληφότες τελειοΰ-

σΟαι, εν τϊ| τότε μελλούση τελειότητι. Που ο3ν τδ

παρατώ Άποστόλω είρημένον, δτι Έάγ χεριτέ-

μ»-ησθε, Χρίστος νμάςονδέτ ώρίΑήσει;χα.\, Οΐτι-

ί·ες έτ νόμφ δικαιούσθε, της χάριτος έξεχέσατε'

κα\ πώς τδ παρά τω Κυρίω είρημένον· Έ^ γαρ

Γ;} άναστάσει οΰτβ ·γαμονσιν, οντε γαμίσχονται ·

ά,ΙΛά ΙσάγγεΛοΙ είσι. Τδ βέ, ΚαΟήσεσΟε επί της

τιαχέζης τον Πατρόςμου εσΟΙοΓτες χιά Λίνοντ&ς'

χαΐ, Όταν αυτό Λ/ω χαιγύγ μεθ' ύμώ^ έ^ τη βα-

σι,ΐείφ των ονρα^ωτ, μετά προσθήκης τοΰκαίχο»··

χα\ τδ, Έχΐ της τραπέζης της βασιΛεΙας , Ετερον

τί,ν νουν σημαίνει. Κ»\ γαρ χαΐ αΟτοί φαμεν, μεμα-

θηκότες άπδ των θείων λόγων, μετάληψίν τίνα πό· ^

ματος χα\ βρώματος άμβροσίου · περ\ ων εΓρηται,

6τι "Α ύφθαΛμύς ουκ οίΒε, χαΐ ους ου» ήκονσε,

χαΐ επί χαρδίατ άγθρύαου ουκ άνέβη · ά ήτοΐμα-

σατ ό θβύς τοις άγαΛωσίΓ αύτότ.

ΛΗ'. Άλλα φησιν, ότι Πρώτον μεν εν τη" χιλιον-

ταετηρ!δι των φυσικών μεταλαμβάνομεν ηδέων άνευ

χχμάτου χα\ λύπης· μετά δε την χιλιονταετηρίδα,

τότε μεταλαμβάνομεν ων εΓρηται, κατά τδ είρημέ-

νον · "Α όρθαΛμδς οΰχ οΐίε, χαΐ ους οϋχ ήχονσετ.

Αντίθετος δε εστίν 4 λόγος πρδς την πδσαν της

Γραφής θεωρίαν. Ει γαρ ό νόμος ούδενα έτελείωσε,

νόμον δε μετά άνάστασιν φυλάττειν προσταττόμεΟα, Ο

χαΐ δτι άγιος νόμος 4 δια Μωϋσέως ύπδ Κυρίου δο

θείς παιίαγωγδς ε!ς Χριστδν ήμΐν γέγονεν, ως υπο

δεέστερος των τελειουμένων τω μείζονι, χα\ τελειο-

τάτψ προσάγειν πεπιστευμένος. Χριστού δε του

τ:λε£ου έλθόντος, κα\ Δεσπότου, καΧ παρειληφότος εκ

χειρδς του παιδαγωγήσαντος τδν εισαγόμενον, τουτ-

έιτι των πιστών την άγίαν ΠαρΟένον, καΐ Έκκλη-

σίαν, χα\ήμώνέπιγνόντων, δια μεν νόμου του παιδ

αγωγού τδν μείζονα κα\ τελειωτήν Ίησοΰν, πώς

ούχ\ μάλλον βραχείας" εννοίας κα'ι εύηθείας μάλλον

δειχθήσεται ό λόγος των τα τοιαύτα λεγόντων, 8τι

1ί£ίθ8ΐΐ8 ιΐιιιΙΪΙΐΓί ;ηιΊιιι;ΐ(1ν<'Γ[ΐΊ·οΐ, ηυϊβυηηιιο βοηιβΐ

εοηβΐίΐυΐοβ ίη Εϋοΐϋ^ία (εηηίηυ$, :ιι· ρΓορΙιείίεχ ει

Ιίιΐι'ί, <[ΐι:ΐϊι! Ιι.ιι!ιΙ;ιπι ;ιι·ι·ι·ρΪ!ΐιιΐί, ιΐιι-

βρβπι ι·-!'ί·ι!ί νοΙυβΓίΙ, ε]υδ 3ΐιίηιυιη βχ

ΙβνΊ$$ί(η1 &Ηου}υ8 οΰϋ3$ίοηε άίεΐί, ϊη π> ιηι.)<Γκ·;ι ;κ:

ηυΐΐίυβ ρβηβ ιηοηιειιΓι α εοηιαιυηί νια <]ε(1εεΐεηΐειη,

ί$$Ίίηη3 8υΙ)ΐιπΙβ α$$βΓΐίοηβ$,

56ηΙβη(Ϊ3$, εΐ :ιι! ;ι1ΐΝΐιπΙ;ι«

ηιιχ£ΐίοηβ$, αίςιιβ, υΐ Αροβίοΐυβ ΙοςυϊΐιΐΓ ", ϊηε\ΐι·ϊ-

εαΙ)ΐΙε$ §εηε3ΐος'ια8, €8βε Ι;ιρΗΐιπιηι. (,ΐιιοιΐ ηυίιίειη

3(1 ί(1 (1ε ιριο ίη ρΓχβεηΙ'ια $εΓΐηο εβί, 3ΐιίηοΐ, 8ΐα1-

ΐι·>*Ίιιιιιιιι Ϊ>1πι1 6886, πΓίριι; ί'κρϋΐ'ΛΐΊοιιι.· ορυβ

Ικιίκτι·, (]υϊβ(}υΪ8 ρηυΐυΐιιιη 8αρίΙ ΓβείΙΙίιηβ εο§ηο-

5«·ίι, ηεε ϊη ε]υ$π)θ(1ί 83ρΪ6ηΐία ορίιΓιοηεηυε ηιιί(Ι-

ιμιηιη ε$8ε, ηιιθ(1 ίηςυίδίΐϊόηεαι άεκί(1βΓεΙ. Λ.πα 8Ϊ

ιΐΐ'ΐιικί ιιΐ είΓοηιοεΐάαιηυΓ ΓεβιΐΓ^ϊηιυδ, πιι· ηοη εΊτ-

ευιηεί8ίοηβηι 3ηΐενεΓΐίιηυ8? δαηε ςιιί ϊη Ιΐ3ε νϊΐ:ι

ϊι!ί|ΐΜΐπι, ςιιοϋ ρεΓΓεεΙιιιη ΙκιΙιοηΐΓ, 1032 εθ£ηο-

νι.τίιιΐ., ε( ΐβηΐο ;ιιιΐι· !ΙΜΠ'|ΚΠΓ εαίρείΊΐιΐ, Ιυευΐεη-

(ΐιΐ8 3(1 ΙΊιΐιιΐΜΐιι ΠΙαιη ρεΓΓεείίοηβιη οΐιΐίποικίϋΐιι ]ιικ

παεΓι 8ΐιη(. ΟυοΓβιιιη ϊςϊΙιΐΓ :ιΙ> Λρο$ιο1ο άϊεΐυιη

β8ΐ: 5ϊ πκαιηΜαηιίηί, €1ιτϊ$1υί ηϊΐιϊΐ

βηί 3 ? Ιΐεηι : (}νϊ ίη Ιε^β ;«<ΐΐ/!£βηϊιιϊ, ο 0ταϊια

<ίίί/ίί *. Τιιπι ϋίικί εΓοιη 8;ι1ν»1οπ8 (Ιίεΐϋΐη : Ιη

ΓβΒίΐΓτεαίοΗβ ««ίι» ηεηιιε άηι-ηηΐ αχοτβι, ηεηιια ηιι-

ίιηηΐ; »βά (ει^παΐβί «κιιί αη^βΐϊί '. Ο,αοά αυίειη 8επ·

ρΐιιηι βδΐ : Βαάεΐιίΐίι αά ηιεηίαηι Ραίήι ηιβί, €οηι-

αίεηΐί» εΐ ύίΐιεηΐε! ', βΐ : ΟΗΙΗ 'ύΐιιά ίιϋοηι ηοι·κιι»

τυΙιίί,ίΊηΐ! Ίη τεφιιο ί(Η/οη<ηι ', εχ εο φίοιΐ :κΙιΙίΐιιι· ,

«ΟΙΊΙΙΗ, εΐ, αά ηιεη$αιη τβ^ηϊ, βϋο δεηβιι βοείρΊβη-

ίΐιιη'. ϊΐΐυιΐ νίϋεΙιΐΓ. Οιιίρρε εΐ ηοβ, ΐιΐ ςιιοίΐ β 83-

επ8 Ιιϊ1)ΓΪ8 (ΓκϋΐΊΐϊΐιΐί), ροίηιιι 3ε είΐιυιη ηικ-ηιιΐλπι

ΙΙΙίε βηιΙίΓΟδΐυιτι εββε (ΙεΓεηίΙίηιυβ, (1ε (|ΐιϊ1)υδ βεΐ'ί-

ρΐιιιη εκί : Οικί' οι-νΐιιχ ηοη ηιΐιΐ, ηεο αιιτΐι ιιικίηΐ,

ΐίι.Ί/κι: ίη ι'ϋΓ ΙΐίιΐηηιΊί αίΜηύεΓΜηΙ ; <μΐΐ!' ρΓα'ραΓαιίΙ

1)ι'ΗΧ (/17/ι^ίΙΙ/ί/Ή.Ν ίβ ".

XXXVIII. 8εά ϊΐα ϊΐΐε 8ΐ3ΐιιϊΙ :Ρπιηυιη ΐη Ιοίο

ίΐΐο ΐ!πϋι·ιι;ιι ίο ευΓΓΪευΙο η3ΐιΐΓ3ϋ1)υ8 ηοκ νοίυρίαιί-

1)ΐΐΒ 6$8β ΓπιϊΐιίΓυ.-ί, ΐ3ΐ>θΓβ οιηηϊ 3ε άοΙΟΓε ίΐιΙ)1:ιΐο,

(|ΐκι ΐ|ΐιϊ(1('ΐιι ενοΐυΐο ΐεπιροπε, εοτυπι ςυ% ϋίεΐα

ΡΜΙΙΙ, ρηΓίίεΐρεδ Γϋΐυτοδ. ΟαοΛ Ι«6ε νεπί)» άεεία-

Γ3ΐιΙ : ηιΐι'· ηε^ οοηία» νϊά'ιΐ, ιια: αιιηι ααάίνίί.

ΥΓΠΙΙΙΙ 1Γκ· ϋίοπιηι δεπηο οιηηίΐιυδ 5επρ1υΓ3θ

δειιίεηΐϋϊ π·ρπμιι;ιΐ. €υαι εηίπ\ Ιεχ ηεηιϊηεηι ρερ-

Γοοίυπι Γε(1(1ΐϋεΓΪΐ, εΐ εβηκίεηι ΐαιηεη Ιε^εη» ροβΐ

ΓεδαΓΓεείΐοηειτι οΙιββΓναΓβ ηοβ ]ιι1ιη:πιΐ ': ειιπκιαε

βαιιεία ϋΐα Ιεχ, (]ΐιηπι ροΐ' Μογδεηι Οοηιΐηυδ ηο!)ϊ$

ε<ϋ(1ϊΐ, ρίθ(ΐ38°ο' Μ05 ΐηδίοΓ' 3(1 Οΐιπβΐυηι ρεπ-

ι1ιι\ι.'ΐίι, ευϊ, ςικχΐ 1οη§ο 3ΐ)8ο1ιιΙΐδ ϊΙΓιβ 3ε ρβιΐο-

οΐΐδ εδδεί ίηίεΓΪΟΓ, ϋβΐυιη ηβ^οΐίυιη εδί, «ι ηοβ 2<1

εχεβίΐεηΐίυβ ϋΐυιΐ , βε νείυΐ εβριιΐ ίυηιηιοιηςιιβ

ιΙειΙιιεεΓΟί, ευιη ροδί Ιΐίεε ϋΙΐΓΪδίυδ ρεΓΓεεΙιΐί ϊΗβ

βε Οοπήηπδ .κίνοηεπί, πε (1ε ρκίΙα^οδΊ ιηβηιι βΐιιιη-

ηιιπν 3ε Ι'ίΓοηειη, Ιιοε εδί εοΐΐεείβπι ε Γκίεΐίΐιυδ

ΕεεΙβδίαιη, νοίιιΐ ηυαηκίαηι νΐΓβίηεπι βεεορεΓΪΐ;

αϋεο υΐ ρπκίΙβηΙίοΓειη ηϋαιη, ιιίιιιίπιπι εοιίδαηι-

1 Γ. άναγκαιότερον

' 1·«ε. χιιι, 30.

ΙιϋΟ.• Ι Τϊηι. ι, 4. » ΟαΙ. ιι, 3. » Οηΐ. ν. Λ. ' Μαΐΐΐι. χχιι, 30 ; ΙΛΙΟ. χι,

χιν, 24. · Ι ϋορ. π, 9. » 0;ι1. πι, 24.

55.
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ιυ;Ηΐιπ·ΐ!ΐ ϋι-Μϋιΐ, 1εβΪ8, 8ΪΟ Ι:ιικ|π:ιιη ρχϋβςοςί, 1>ε- Α μετά την του

ηοΠο'ιο εθ£ηονεπιηιΐ3 ; ηοηηβ 8υπιιυ3 εχ ϊιιςεηϋ

ΐηορϊι 3ε 8(υ1ΐϊΐΪ3 ρΓοΓεεΙυπι εδί, φίοιΐ βο ΊΙΙίιΐδ

ι]·>μΐι!.<ΐί* ρη(ΓΟΙΜ5 .1580ΠΐΐΙΓ : |ΐη.·,1 ΓοΙ1:ιΙ;ΐί!ΐ Ϊ1ί;ιιιι 3

Ι'Ιιπδίο ρβΓίβεΐΙοηεπι, ρ%(ΐ3^θξθ ίΐεπιιη ορυ$ ε33ε,

ιι'. «υ ΡΠΟΓΑ ΊΙΙ.ι ίιιίιΐ.ι, εΐ εΙειηεηΟ , (1<κΐππ3ΐη·

ςυε, 3ε ηιηηιηιηι ίιηροδίι'ιοηβηι ΓενειΊηηκιι·, ιιΐ βϋε-

ιιΐιϊ βεηρίυηι 881 *? ειιηι Ιαπιοιι Αροβίοΐιΐδ ϋίκειΊε

1103 ι1οι·(·;ιΐ : (^ιιίάηιΜ ίηνίΙει·αΙηιη ε$1 , 1033

αο ίεηϊο οοη{«ΰΐηηι, ρΓοχϊιηε αά ϊηΐεήΐΐίηι $ρεοΙα>·ε ' ;

ηιιοϋ (Ιέ ΥεΙβΓε Τοδίβηιοηΐο αε Ιε§ο ρΓοηιιηΙίανΐΐ :

ΤΥαιίί/αίο εηίηι, ίηςιιίΐ, ια^ε^(Iοι^ο, >ιε^^!ία^^ο /ίι εΐ

Ιει/ϊ» ΐταηιίαΐίο '. Οιιβπε ειιιη Ϋείεπβ Τεβίβιηεηΐο

τελείωβ'.ν πάλιν παιδαγωγοί

χρεία, όπως έπ·.στρέ<[ωμεν επί την αρχήν των στοι

χείων, χαϊ διδαχής, ·χα.\ επιθέσεως χειρών , κατά τδ

γεγραμμένον ; σαφώς ήμΐν του Αποστόλου λέγον

τος, ότι Πα,γ τύ χαΛαιούμετογ χιιΐ γιχάσχοτ

ίγγί'ς ά^αησμοϋ γίνεται- ως περί Παλαιάς Διαθή

κης κα\ νομοθεσίας. Μετατιθέμενης γαρ, φησ\, της

ίερωσύνης ίξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται.

"II * δε μετετέΟη ή Παλαιά, και άνεκαινίσΟη ή Νέα,

τις ήμΐν πάλιν τολμηρώς παρεισάγοι Πάλαιαν είς

χρήσιν, την Καινήν «!ς παλαίωσιν μετατιθέμενος,

της μεν χάριτος άποπειεΐν παρασχευάζων, χα'ι άπδ

της ωφελείας Χριστού ημάς έχτρέπειν πειρώμε-Λΐς ;

ΐι·α:ΐδ1αΐο, Νονυιη ϊη3ΐ3ΐΐΓ3ΐυιη Γιιεηΐ, ςηΪ3 εβί 3υ(1»εΪ3 ι.ιηΐ.ι ρι·χι!ίΐιΐ5, ςιιί Υεΐιΐ3 «ι! υβιιηι ιΐκηυο

Γι·ν.ΐΐ';ΐΓ(· εοη(εη(Ιη(, Νονιιιη βιιίοιη :ι«1 βϊΐυπι νείιιβίαΐεπιηυε ΐΓΐΐιβΓειτε, πι εΐ Ο3ΐΐϊ3ΐη ηοΐιίβ ρηε-

Ιϋ·:ιΐ, ΐ'ΐιι· εχεΐϋ3ηιυ3 3 §ι·3ΐϊα, εΐ :ι!ι εο ΓΓυεΙυ, ηιιϊ ρεΓ Οιτΐ^ΐυπι ιιυΐιιβ εοι»ρ3Γ3ΐιΐ3 εκί , 3νεΓΐει·ε εο-

ηβΙιΐΓ?

ΙΙίί ΙίΓενίΙοΓ :ΐι1 ευιη ηιθ(1υιη εχρ1ίθ3ΐΊδ, ί]ΐΐ32 ηθ3 Β Συντόμως δ» ταΰτα τψ λόγφ διελόντες, χαϊ τδ

ρΓΟ ίηδίίΐαΐί ορεί'ίδ Γ3ΐΐοηε βαΐί^εβίε εΓοάιιηιΐδ, »(1 Ιχανδν λογιοάμενοι, δια τδ πλάτος της συντάξεως,

επί τα εξής Γωμεν, αγαπητοί, θεδν βοηθδν συνήθως

επικαλούμενοι, είς την των λοιπών ύ-όΟεσ£ν τε χαϊ

ύπόδειξιν, καΐ τούτων άνατρο-ήν.

ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΔ1ΚΟΜΑΡΙΛΝΙΤΩΝ (06),

Πεντηκοστή ογδόη, ·>} κοί έχταχοστη ογδόη.

Α'. 'Απδ ταύτης της παρά τισι Διμοιριτών χεχλη-

μένης, ί χωρίς νου ενσάρκου Χριστού παρουσίας

ονομαζόμενης, έφύη τινά ϊτερα πράγματα, μάλιστα

εν τη 'Αραδία · άνηνέχΟη δε τ|| ημών ταπϊΐνότητί

περ\ τούτων Οπό τίνων ευλαβών. Κα\ πρώτον μεν

έπιστολήν περί της υποθέσεως ταύτης γεγραφήκαμεν

δμως δε δια της ακολουθίας του αριθμού κα\ ενταύθα

π·Γιΐ|ΐι;ι ΐΓ3η$β3ΐηιι$ ; 3ε 1>ι·ί ίιιιιπϋΐί-, ορεηι ϊιηρίο-

τειηιιβ, υΐ 3(1 εχίεΓα ΐΓαεΐ3ηιΐ3, εη3Γΐ·3ηιΐ3 βνεΓ-

Ιι·!ιιίιΐι[ΐΐι· ΓοΙϊείΐβΓ :>(·ι·ι'ι1;ΐ!ιιιι-..

ΑΟΥΕΚδυδ ΑΝΤΙΟΙΟΟΜΑΠΙΑΝΙΤΑ5.

ΟΜΟ,' ίΐί Ιιατκη IVIII, ιίνβ Ι,ΧΧΥΙΙΙ.

Ι. Ιιΐΐ'ΐιι ϋΐηιΐ (Ιο^ϋΐα (ειηιΐΒ ;ΐίΜ·Γΐιιιτ> οΐίηηι 1)ΐ-

ΐΐκΓΓίι.ΐ! νιιίμο ηυηοϋραηΐυτ), ιριιχΐ $ιι$ορρΐ3! Ιιοηιί-

ιπιί α ΟΙΓΪΒΙΟ ΐι;ιΐπι.ι· ηιβηίειιι ϋείΓηΙιίΙ, η!ί3$ ίη$ιι-

ρ«Γ ιπυΙθ8ΐί:ΐ5 30 ιιρςοίϊβ ρβρβΓίΙ, 3ΐ(|ΐιο ϊιι ΛΓ.ιΙ)Ϊ3

ρΓΧ86Γΐίηι : <1ο ςυίΐηιβ ΓβΓιςϊθ8Ϊ$ Ι|ΙΙΙ|ΙΙΙΜ|;ΙΙΙΙ νϊπδ

911ΠΗ13 :ΐι!ππΐ!ΐ]!ί. Αε Μ'Ί'Ι ;ιιιΙι.·:ι <!ι· βΟΐΙβΙΠ 3Γξ11-

ιιιειιΐο ι·|':-ΐιι!;ιιΐ! 8ετίρ&ΰΓΪιηυ8, ΐ;ιιικ·π ιιιίικί Ηχο

θΓ(1:ιιε βιιο ηιιιιιεΓοηυε δΐιεεε(]3ΐ , ηβηε Ο αυτήν διόλου την έπιστολήν μετά καΐ των ευλόγως

ταύτην · προστεθειμΐνων, ή άπδ αυτής εξαιρουμένων,

είς την αΐρεσιν έροϋμεν.

'Αντιδικομαρ'.αν.τών γαρ τίνες, ώσπερ έχΟρίαν

πρδς την ΠαρΟένον Εχοντες, και βουλόμενοι κατευτε-

λΐζειν εκείνης τδ κλέος, φθονώ τιν\ άρθέντες ή σφάλ-

ματι," κα\ χράναι βουλόμενοι διανοίας ανθρώπων,

έτόλμησαν λέγειν την αγίαν Μαρίαν μετά την τοί

Χριστού γέννησιν άνδρ'ι συνηφθαι, ιτημί δε αύτω τω

Ιωσήφ. Φασ\ δε, ως 5νω μοι εΓρηται, δτι ά-' αύτοΰ

του πρεσβύτου 'Απολλιναρίου έξή-χηται δ λόγος, ή

από τίνων των αύτψ μεμαθητευμένων· χα\ αμφι

βάλλω. Περ\ δε των ταύτα λεγόντων ανάγκην έχω

λέγειν. "Ινα δε μη είς δεύτερον κάματον εαυτόν πε-

ριβάλλοιμι , καθεξής ην προίϊπον γραφεϊσαν έπιστο-

ίρβαηι Π08 ερί$ΐοΐ3ΐη, ηιιίΐηίδΐΐ.ιιη πκ·\ ίΐο νεί ηιΐιΐΐ-

ΙΪ3, νεί (1ι·Ιι·;ιι·ΙΪΛ, ;>(Ινι·ΓΜΐΗ ΠΙ:ιιιι 81ιΙ)]ίεϊι·ηΐΙΙ3.

Κΐι'ίπιιι 8Χ Λι:ΙϊίΙί(ΊΜΐι;ηΊ;πιΐ!;ιπιηι [;η·μι' ηοη-

ηιιΐΐί, (]ΐι»5ί ρπιτίρικι φΐ'ΐιΐιπιι ίπ ΥίΓ^ϊιιβιη ΟιΙΊο

ΜΙΜ;Γ[Ι|(>, Ιΐΐ ε](Ι3 ^ΙΟΓΪαη) θ1)50ιΙΓ3ΓΟΠΐ , δ'ΐΥε ίιινί-

ι1Ί:ΐ, δίνε 6ΓΓΟΓί3 Ι(ΊΙι·ίΐ! ϊ:·, ιιΐκ ;ι·ι·:ι( ι, ι|ΐ|η ΙΙΗιΙ'ί ;ι!ΐιΠΙ1

ίηϊΐηΟδ Ίιιι|'.ιίπ:ι|·ι·!ΐΙ, 80 Ι.-ιιΚΊ ΪΙ ;ιΙ !> ρΓΟ^Γεδδϊ -ιιιιΐ,

ιιΐ $3ηεΐί$3ίηΐ3ηι Μ3Π3ηι ροβΐ Οιπδΐιιιη ϊη Ιιιοειη

• -πι ΥΪΓΟ 8110 ,ΙΙΙΜ··|.!ΙΙΙ εοιΐ3ΐιεΙιιι1ίιιειη 1ι:<-

«Γΐ' ι-πΊΐΐ. Πϋ.ιπι ηυϊιίειη ορΊηΐοιιειη, υΐ 8ΐι-

ιΐϊνί, 3ϋ δεηε ίΐΐο ΑροΙΙίη.ΐΓΪ, ηιιΐ ηΐ) <φι.<> ι!Ί-

ι |ΐι .ι·ιϋι·.ιιιΐ, ιΐε >μιο ηοπϋπηι ιηίΐιί

Ιευη(]ΐιε Β83ε Γΰ3 1ιαΙ)οηΐ, ευηι

ΙΙΙ·(·('ΜΛ;ΙΙΊΙΙ .1 ΠΟΟΙ8 ί!1ί πΊ ιιΐ :ιιιι!ί δίΐΐΐ, ιιι' <ΊΙΠΙ:!<ΊΙΊ

Ι.ιΐιοι ί-ιιι 1034 'Ί'πιι» Γερεΐαη)υ8, 3ΐι1)]ΐπ:ιιη ίΐΐιιιι; λήν είς την Αράβων χωράν υποτάξω. Κα\ Εστίν

ίρ$:ιιυιιΐ(Π ορί$1ο1:ιιη, ςιΐ3ΐη Ίη ΑΓ.ι1)ίαιη 3 ιηε 3ηΐ6

Μ·Ι ί|>|;ιΐιι 8338 ΠίιΊΐιοι ;ι\Ί. ΠΊ,Γ 831 8]υδΠ10ίΙΊ :

Εριίρΐιαηη ερϊίίοΐα αάνεηιι» ΑηΙίάΉοηιατίαηίΙαί.

II. ϋοηιίιιίΒ

ΓίδΒΪιιιίδ Γιΐϋδ, εΐ

ρΙιΐΓΐιιιυιιι οΙΐδΟΓναηιΙίί, ηε <Ίι:ι-

ΓΐΜΐΓίΙ)1Ι3, ι'ίΐΙϋιΙι'ΙΙΙ ΟΠίΐΟ-

Ι:ι:ιι -,.ιιτϋΐοΐιΐιπ^, ΐ|ΐι';ιιιι

χατά ΆΓτιδικομαριαητώ*:

Β'. Κυρίοις μου τιμιωτάτοις καΐ ποθηνοτάτοις τέ

κνοις, κα\ άίελφοϊς γνησίοις, κα\ όμοπίστοις όρβοδό-

ξο'.ς άπο ίερέως 5χρι λαϊκοΰ, χα\ χατηχουμένοις τοϊς

1 Ι1ϋ1)Γ. ν, 12 ; νι, 2. · 1Ιε1)Γ. νιιι, 13. ' ΗοΙ)Γ. νιι, 12. * Ρ. εϊ. ' Κε§. ταΰτα. ΡοΠε ταύτη.

(0(ί) ΆντιδικομαρΜητώΓ. Πε Αη(Ίι1ΐεηιη3ΐ·ϊαιιϊ- ειιτϊΐο (ΓιβριιΟΙ ΠίεΓοηνηιιΐδ. ΥΚΙβ εΐ ί»ιηι

ι.ιΐιιι.ι (1ο§:ιιαΐϋ, ι,ικι,ΐ ,ΐίρ\ίι,ί,ιιιιι·. ρρυριιςίΉΐκιΐ, 3ε- ειιιη αΐϋβ ίη ΙΙΜΊ>, ΐιιιιι Ερίίί. 5 ει 7, Ιϊ1>. ι.
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χατά την Άραβίαν Έπιφάνιος ελάχιστος επισκόπων Α ίαϊοΐδ εΐ εαΐεείιυηιεηϊί, Ερΐρΐιαηϊϋδ

χαίρειν.

θαυμάζειν ίστιν εν τω παρόντι καιρώ, καΊ μη

βαυμάίεςν θαυμά^ειν μεν, δτι έιΛ τ$ ήμετέρ*

γ*νεά πάντα πληρούται· χαΐ μη Οαυμάίειν· δεϊγάρ

πληροΰσθαι. Όσημέραι γαρ κατά πρόΟεσιν νυν γί

νεται ήμίν εκ λογισμών ανθρωπίνων καΐ διανοημάτων

σοφιστική υπόνοια, καΐ ίπ\ τδ χείρον προκόπτουσα,

χαταλιμπάνουσά τε την άποστολικήν διδασκαλίαν

καθώς 6 άγιώτατος Απόστολος προεϊπεν, βτι 'Λχο-

στήσαπαΐ τίνες της ύγιαινούσης διδασχαΛΙας ,

προσέχοντες μύθοις, «αϊ ΒιδασχαΛΙαις δαιμο-

γίωτ, κα\ τα εξής. ΕΓ τι γαρ ενι άνερευν^ν, καΐ

έπινοεΐν ίδοΰς πονηράς, ταϋτα μάλλον σπουδάζουσιν

V. Ανθρωποι, ήπερ πληροϋντες την έντολήν την λέ-

ηιϊηίπιυβ, δαίιιίοιη.

Εϊΐ Ηοο ΐεηιροΓΟ φΐο<1 3(1ιηίι·3ηι1υιη δίηιιιΐ εΐ

ηοη :ιιϊιπίι ιιΐκίπιιι \ίιΙι·:ιΙιιΐ' : ;ιιΙιιιίι·;ιιιιΙιιιιι <|ΐιί.!ι π.·,

ςιιοά ;ι·ΐ;ιΐ<· ηοδίΓϊ ϊηφΙεαηΙιΐΓ <>ιιιαί:ι : ηιίηίιηβ ΥΘΓΟ

ηιίΐ'αιιιΐιιηι, ηυοϋ ε»(Ιοιι ΊΙΙη ΊπιρΝτΊ ηεεε^ε ϋίΐ.

Εΐεηίιη ηυοίί^ίε ηοΐιίβ 5θρ1ι'ΐ5ΐίεα αΐίςιια οανίΐΐηΐίο

))ΙΜ·|ΙΓΓ:ΙΙΙΙ ;ιΙ1ι·(·1;ιΙη |ιιηιι:ι>ιί* ϋΧ ΊΙΚΤΙΠΙΛ :κ· ηιεηΐϊ-

1)115 ΟΓυηιρίΐ, αίςιιβ ίη ϋβίει-ΐυβ ρΓο^Γβϋβα 31) βρο-

βίοΐίοβ ιΙ.κ-ΐΓίπ.ι ιΙο««·ΐΜ 1ι, ςιιοιηπιΐιικκίιιπτ »ρθ5ΐο!υ$

Ι':ιιιίιΐϋ ρίΜ'ΐΙί \ι·ι·;ιΐ : ΟββάβιιΙ ηνϊιίβηι α (αηα άοοίήαα,

αΐίαιάβηΐε* [αΜίί βΐ άοΜηηΐι άκιηοηίοηιιη *, βίο.

Ναπι 8ΐ <|ΐΐ3 5β&ο ρεΓνεΓ83πιιη νίαΓυιη Μΐ(|ΐιΪΓεΐΐ(33-

πιιιι 3ΐςυβ ι·\(·(ΐμίΐ;ιικΙ:ιι πιη οι'(·:ΐϋ'κ> ι·1 (:κ·ιιΙΙ:ιι>

οίιΐιιΐι-ιίι, ίη βο ροΐϊυβ Ιιοπιϊηυηι >ΐηιΓι;ι νεΓ$»ηΙυΓ,

γουϊαν, καλά κα\ ευπρόσδεκτα ζητε?ν · χαΐ, Ό Λ6- Β ςυ3ΐη ει ρΓίεεερΙοίΙΙο εχδβηϋβηιΐο, ςιιοίΐ 1ιοηεδΐ3 εΐ

)«ς ιι.ΐιιτί % ήρτνμέ*·ος, δπως δφ χάριν τοις

άκούουσι. Καΐ ει ταϋτα διανοηΟείημεν, ότι πόθεν

συμβαίνει καθ' έκάστην ή μέραν άνακαινίζεσθαι ήμϊν

τα φαύλα, έσόμεθα κα\ αύτο\ ως απαίδευτοι, χαΐ

μη προσίχοντες τοϊς Οείοις κα\ πρθ(6(5ητικοΓς λόγοις.

Δεϊγάρ ταϋτα πληροΰσθαι. Εν απασι γαρ μέρεσι

της πίστεως 8εΙ τελεΐαθαι τδ (ίρημένον ' ΎΑρα &ΛΟίαγ·

ύ ΥΙός του άνΰρώχου βύρήσει ϊή*· αίστιν έ.τΐ της

γης; Που γαρ ϊφθασεν ή διάνοια των ανθρώπων

έγχειμίνη έιή τδ πονηρδν εκ νεότητος; Ποία μέρη

της πίστεως ουκ άπώλεσεν ; Εν ποίοις β» λόγοις ή

κακοβουλία τδ χρήσιμον ουκ έτάραξε; ' των δε πρε-

πωδεστάτων, και εν καταστάσει λογικής φύσεως, ί,ς

πρέπον ην τα σεμνά μάλλον διανοεΐσθαι, κα\ τού-

:ψ|ιπι1ι:ιΐίοιιι· ιΐίμιι:· :]ΙΙ;Ι·ΓΙ·Π· ]ιιυεΙ * ; 3ΐιΙ 3ΐΙεΓθ ΊΙΙο :

8(τηιο νβιίετ ίαίε ΜΙ ΐ'ΐΐίκΐίιιιχ, νΐ αεί ι/ΐΊΐΐΊιιιιι αηιΐίηι-

ίί/ι/ΐϊ '. Ο. ιιυ<1 κί Ιιχε 3ΐΐεηΙίυδ «ιιίιιιο Γενο1ν3ΐηιΐδ ,

ιιι,ιΐο Ιί;ιΐ, υΐ ρο8δίηΐ3 (|ΐι:·.·ΐ|ΐκ· ηοΐιίδ ίη (Ιίεδ ίιΐδΐ3ΐι-

ΓεηΙιΐΓ, εΐ ηοβ ίρδί ίηιρεπΊοηιηι δίιηίΐεδ εηηιιΐδ,

ςιιϊ (Ιίνίιιίδ νι'ΓΐιΐΝ βΐ ναΐίε'ιηίίδ :ιπίιηιπιι ηήηαι

:ιιΙΙιί1ιι·:ιιιηΐΗ. Ηα?ε εηίιη ίιηρΙΡΓΪ ηεεεδδο εδί, ιιΐιριβ

ίιι οιιιιήΐιπί ΠϋεΊ ρ»ΓΐίΙ)υδ ροιΊίεί ηιιοιΐ (Ιίεΐυηι εβί :

€ιιηι νεηετϊΐ Ρίΐήι» λοηιι'ηι'«, αη βάεηι ΐηνβίάΰί ί»

Ιίη-α'1 Οιιο εηίηι 1;ιιιιΙι·ιιι Ιιοιηίπιιηι ηιεηκ ρποηβ ίη

ηΐ3ΐιιιη ;ι!ι ΐεηεΓβ ;<Ί;ιΐι; ρποεεδδίΐ ' ? 0":ηι1 1Ι°" '''''''

ριΐΓΐι-ιιι ρε8δΐιιη(1ειΐίΐ? Ουοϋηβιη νεΓΟ ϋοβηΐ3 εδί, ίη

ηιιο |ΐι'ΐ·ιΙΊΐιιιιι ϋΐοηιπι εοηδϋίυηι, ηιιίϋςιιί(Ι ΓΠΚ-ΙΙΙΚ

--.--- , . - - .... , —. 6Γ31 εΐ ιιΓιϋΙΐΐίδ, ηοη ρεΓΐυΓΐ)3ΓίΙ? ειιηι ίΐΐιιιΐ βοιηοΐ

τοις προστιθέναι βιάζίσΟαι, ει και ίδει παρά φύσιν, " ηε^Ιεχίδδεί, ηιιοίΐ βρρΓίιηε (1εοεΙ)»1, εΐ Γβΐίοηε ρΓ33-

καΐ μη μάλλον τα αληθινά είς τα άσεμνα παρατρέ- ά\1χ ηβΙιΐΓΧδΙηΙαί εοιίδοιιΐίηβιιηι (τ»1 : ουϊ ςυίϋειη

πειν βιαζομένους επ'ι τδ χείρον. ϊίΐιι,ΐ ροΐίιΐί εοηνειιίευαΐ, υΐ Ιιοηεδΐ3 ςπίοι^ϋβ ΜΟ

Γβ1ίξΐθδ3 (·ο^Ίΐ;ι|·(.Ί ιιηίηκι, εΐ 3(1 63 8ε&6 νι'1 ϊΐι\ ΐΐ.ιιιι )ιι ;ι·1ι>|· ιι:ι1ιιν:ιιιι 8ΙΙ3Π1, 81 ίΐ3 ηβεβδδβ ΓοπΊ, 80-

ι .ιΐιιιιιιιιΙ;ιι·(·ι, ΐ(ΐκιιιι 1035 ιι!· !|(' «1'Ίΐ'ΐ ίι>ι;ι νίοΙεηΐεΓ βηίΐεηβ ηυββ νεΓ3 δυηΐ 3(1 ρπ>Γ3η3, :><·

III. Εΐεηϊιη ρο$1ΰ3({α3ηι Μβδρηεηιίβπιηι

οιιιΐιία 3ε ιρκίΜ ΠΙΚΡΗ- 3 δρίηΐιι δ»ηεΐο 3ΐίοΐ3 βϋηΐ,

II) 1ι:ιι' ;<Ί:ιΙ(! ηθ8ΐΓ3 8ΙΙΠΙ εχΗαΐ18ΐ.1, ;ιιΙ :ι!ι;ι 80 ΐ|ΐι;ι·-

ιΙ:πιι ηο\·3 (ΊΐιινίΊ Ιιπιΐ. ΟιηιΙ;πη εηίιιι ίη 1'αΐΓοηι ιιιιϊ-

νιτίοπιιιι 1·ι·ππι 3ε εοηιϋΐΟΓεηι εοηΐιιιηείίακ ]α-

••ίιιιιΐ , ςικιίεδ δΐιηΐ ηυ'ι βηοβίίεί ϋίειιηΙυΓ. Αϊ Μ:ΙΓ-

είοηεί , εΐ Λκ·1κιιιΐίι·ί, ηεεηοη εΐ ίΐΐοηυιη 38δεεΙ»

Μ;ιιιίι·1ι;ι·Ί, ηυί ηοη δίηβ (Ιίνίηβ φκκίαηι ρΓονί(Ιβηΐ)3

) Γυποδίιηι ΊΙΙικΙ ηοηιεη δορίίΐί νίϋεηΙιΐΓ. ΙςίΙιΐΓ οηιηεδ

ϊδΐί ΐ'ΐιιιι ρΙεη8(]ΐιβ βΐίίδ ΙιΧΓεδίΙιυδ, Οηίηηηιηι, δε·

Ιίαιιοι ιιηι , Μ(·1ιΊιΪΜΜΐι·('ί:ιΐϋΐπιιιι , €οΙθΓθα&ίθΓυηι ,

(ϊ('Γ(1υιιί:ιηθΓΐιιιι, 3ε ίχίεπδ ίιΐ μπιιΐϋ, ευιηϋεηι ίΐΐυηι

ιιηίνβΐ'δΟΓυηι 1Ίιΐη·ιη εοηΐυπιείϋβ 3ΐΓιείιιηΐ , ιΐιιιιΐ

ίρδίιηι ικ'ί,Μΐιΐ Οευιη ίΐΐυπι εχ8ΐίΙίδ$ε , (\α\ ίη Ιο^ε βε

ρΓορΙιεΓιβ Ιοευΐιΐδ β3ΐ , ίϊΐιίηυβ ]ιΐΓβ 3 ετεβίίδ Γε1)ΐΐ5

οηιηίϋυδ, ΐηιιψκηιι ΓΠΜΙΟΙ· ει ορίΓεχ 3(1οΓ3ΐιΐΓ : πι-

]υδ ίΐΐί ι-ιιΐΐιιηι υηβ ειιηι (Ιοηιίηβία 3ε ροΐεδίκίο οο-

ίΐ.τηΐιΐΓ ενβΓίβΓβ, ιιίεΐ ΊΠυηι, ([ΐιί ι-ενεΓ» ε$1, είιιπεηΐ

Οειιηι, ει βΐΐεπιιη, ηιιί ηιΐδίΐιιβηι 681, Γη1δ3 βε Γαΐΐα-

Ιοβ» ορίηίοηο ΜΙ. ι εοιιΓιιις.1111; αίφΐε είνεΓυπι ίΐΐυιη

1 1 Τΐιη. ιν, 1. » ΡΙιίϋρΐ). ιν, 8. ' Οοΐ. ιν, β.

Ρ. Λοιπδν γαρ, επειδή πάντα ημών πιπλήρωται

τη γενεά, τα τε βλάσφημα, κα\ τα έκτδς αγίου Πνεύ

ματος, έφ' ϊτερα πάλιν καινά τρέπονται. Οί μεν γαρ

τδν Ιΐατίρα βλασφημοΰσι, τδν των όλων θεδν κα\

δημιουργδν, οί άμφ\ την γνώσιν λεγόμενοι · οι ο" αυ

πάλιν Μαρχίωνες κα\ Αρχοντικοί καλούμενοι, κα\

τούτοις ο'ι συνεπόμενοι Μινιχαϊοι, οί την όνομασίαν

δικαιότατα είληφότες εκ δικαίας τινδς οικονομίας

θεοΰ, τδ μανιώδες δνομα· ούτοι πάντες μετά πλειό

νων αιρέσεων. Καινών, φημϊ, Σητιανών, Μελχισε-

δεκιανών, Κολορβασίων, Κερδωνιανών, κα\ των άλ

λων, βλασφημεΐν ' είς τδν των όλων Πατέρα, εν τω

τούτον άρνεϊιΟαι είναι θεδν τδν εν νόμιμ καΐ εν προ-

φήταις λαλήσαντα, δικαίως τε προσκυνούμενον ύπδ

πάντων κτισμάτων, ως κτίστην και δημιουργδν ούτοι

μετά του σεβάσματος άναιρεϊν πειρώνται καΐ την

δεσποτείαν τδν μεν δντως δντα αρνούμενοι, ίτίρον

δίτδν μη βντα τη μυΟώδ:ι αυτών ύπονοί^ φανταζό-

μενοΐ' ίνα έκτου δντος πέσωσί, και δν ϋπονοοϋσι μη

εΰρωσιν. Οϋ-ω γαρ ή ληρωδία, χα\ ή του διαβόλου

1 Οεο$ββ ςιιί«ΙρΪ3ηι νίϋεΐυτ. ' Ρ.

ίνις. χνιιι, 8. Τ Οβιι. νιιι, 21.
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ιιιιι'ιΐΐίΐιιΐ, ι·ΐ, ι(ΐιοιιι Γ;ι!ϋο 5Ϊ1)ϊ ρΐΌροηυιιΙ, ιΐ(·ΐ[ΐΐ;ι- Λ σπορά των λέγων το'.αϋτην εΓωθε ταραχών ΙμποιεΤν

φίαιιι 8ϋϋΐ;ιιιι:ιιιΐιΐΓ. Ναηι Ιιχο οδΐ ιιιι^ιπ* ίδΐίυβ ι!ο-

είπη*, (]ΐι<6 6Χ ιΙί:ι1>οΙί διιία ρΓΟ&οΐβϋΗιΐΓ, νίβ βΐ

ικιΐιι ΐΜ,υΐ Ιιι ι»)! Ιΐΐϋΐΐίοιιοιη :κ· ροιΊιΐΓΐιιιΐΊοηιΐιη ίιιιιιιίι-

131, εΐ ρροορεαΙΟΓαιη Ιιοιηίηιιηι ηιεηΐεδ οοηΐιιπιείίο-

8Ϊ8 Ίη ΓΚ'ΐιιιι (Όί,'ίΐ-.ιΐίοιΓιΙιιΐϋ εχοίΐεΐ, ιιΐ ιίορηη.ιΐίδ

φπΙιιΐΜΐ.ιΐιι ορϊιΓιοιιϊΙιιΐί, ηιΐίΒ οιιιιι Όεϊ πε^αΐϊοιιε

οοημιιιείχ βυηΐ, οοηΐΐ'3 Οοιιιίιιιιιιι δΐιιιπι Ιιοδίίΐε 1)ε1-

Ιιπη -ιιικπρίιιιιΐ. &<1 ΠΙΓΑΙΙΠΙ νείαΐ φίοιίϋΐιι Ιιϊηο <1ϊ-

νοΓίίο Γβείο, ηοηηιιΙΠ βΐίηηι ϊη ραιΊειη άεΠκοΙβΓθ

ηοπ ι1ιιΙιίΐ;ιπιιι!, υΐ ΙΙΙΙΚΜΙΙΙΙ ΚειΙεηιρΙΟΓεηι δυυηι αο

Ποιιπιιιπιι :ι1ιιι«'^;ιπΊΐΙ, ιιιιίί,'πιίΐιπιι νίνεηΐίδ 1)ι:ί Γι-

Ιίιιηι .Κ'^ιπιι 61ιπ$(υηι, ςιιί αϊ) οούεηι ΡαΐΓβ ΓενβΓΟ

ΰδΐ βίηβ υΐΐο ϊηίΐϊο 30 ΙεηιροΓβ ^βιιϊΐυδ, ηυίηιιβ Λ\Ι

εο, εΐ ουπι εο ββπιροΓ εχδΐίΐίΐ, ηυί Γ&ΐίοοε φκιιίπιιι,

φ\κ οηιιιί οοπιρΓε1ΐ6η$ίοηβ βυρερίοΓ βδΐ, βίηβ ιιΙΙ-ι

πιι|ΐιίιι;ιΐιοπι· ^εηίΐιιβ βδΐ β]ιιδ(1βηι οαιη ΡαΐΓβ 8υΙ>-

«Ιαιιΐϊκ, ηβο »1) βο ιιΐΐο ηιοιίο (ΙίδΟΓερβιΐδ. ΟοηίΓΑ

Ιιυηο ϊ^ϊΙαΓ ίιΐδ3ΐιίεηΙε$ »1ίί, νείαΐ Γ»1)ί(Ιί οαηββ,

ΠΙΠΙΗΙΙΙΙΙΙΙ κυιιηι αΐΐαΐραπίεβ : ςιιεηια(1ιηο(1υιη οΐίηι

^υ(^^ι>^, ςαοΛ ΗΙαηι ϊςηθΓ3Γειι(, ιικτίΐο ηιαίϊ οβηββ α

ρΓορΙιεΙα νοο.ιηΙιΐΓ.'. Ουχ ΐη ΐΐΐοβ ηρρείΐαΐ'ιο ρπορΙοΓ

και Οόλωσιν, δια λογισμών βλάσφημων έπεγείρουβα

την των κεκτισμένων ανθρώπων διάνοιαν περ\ του αύ-

των Δεσπότου στρατεύεσθαι ταίς χαχαΐς ΰπονοίαις

χαΐ έπαρνησιΟεΐαις. Άλλα γε πάλιν Ιχ τούτου έχ-

τραπέντες τινές, έφ' ί-ΐρα βαδίζειν τετολμήχασι, τδν

μόνον άγόράσαντα αί/τοϋς Δεσπότην αρνούμενοι, τον

μονογενή Παϊδα Ίησοϋν Χριστδν, τδν ΐίον του θεοϋ

του ζώντος, τδν δντως δντα έχ Πατρδς γεγεννημένον

άνάρχως και* άχρόνως, τδν άε\ δντα εκ του Πατρδς,

χα\ συν ΠατρΊ δντα, γεγεννημένον δε ακατάληπτες

χα\ άχρίντως, δμοούϊΐον τψ ΠατρΊ δντα, και ούχ

άλλοϊον παρά τδν Πατέρα. Οί μεν αίθις μανέντες

οίχην λυισητήρων χυνών ί.τΛ τδν Γδιον αυτών Δεαπό-

την ύλακτοΰιιι · χαθάπερ εξ ύπαρχης Ιουδαίοι τούτον

αγνοήπαντες κέκληνται κύνες έννεοί, είχότως παρά

του προφήτου ταυτηβΐ της επωνυμίας καταξιωμένοι

τοΟνομα, της αυτών περί τδν Κύριον χα\ την αυτού

παρουσίαν αναίσχυντου ορμής, ως ίστιν αληθές ίδεΐν.

Φασ\ γαρ τους λυσσώντας χύνας έννεοΰς χαλεϊσθαι,

β'.ά τδ νωδοΰς άποτελεΐσθαι έχ της χαταλιμπανούσηί

αυτούς διανοίας.

ίιηρυιίεηιοπι ;κ: (βιτιεΓαπαιη 1036 ϋΙοΓυιη ίη Οοιιιϊιιυηι, ι·ι $υ$ϋρρΐ3πι αϊ) εο ιιιιΐιιηιιη ίηιρβίυιη

βΐ ίιΐδΐιΐΐυηι ]ΗΓΟ οοηίβΓίιΐΓ, αϊ εχ οο οοηδίαΓβ ροΐ68ΐ ςαοιΐ Γα1)ίοβθ8 οαηεδ οΐ) ΐιΐ ιηιιΐοδ εδδο η.ιπ·;ιιιΐ, ςιιυ-

ηίιπιι ΐρδα ί!1ο8 Γ3ΐ)ίε5 εϋβηΐυΐοβ 1';κ·ίι.

IV. Ε!>Ι εηίηι ΙΙΒΕΟ ικιΐιη-.ι Γ.ΊΠΙΙΙΙΙ, ροδίηυαιη Γϊΐΐβ Δ'. Οΰτω γαρ των χυνών ή φύσις έπάν εις λυσσον

Ιι.-ιιΐίΐΐί ΜΐιιΙ, υΐ, ςιή (ΙοηιΊηιιπι βηΐε», (·]ΙΙΝ;ΙΙΙΙ; ΠΙ)β- έχτραπείη, οΐ ποτέ δεσπότην γινώσχοντες, χα\ τους

ΓΟδ, ηο ιΙοίΓίεδΙϊοοβ είβίεΓΟδίΐυε ίΐΐίυδ ρΓορίηςιιοί, αύτοΰ υίεΐς, οικείους τε χαΐ τους άλλους πάνταςτοδ

βΐ Γ3ηι!Γΐ3Γβδ οθ{[ηονεΓ3ΐιΙ, Μΐιιιι1:ιΐ<[ΐΐι; ΙΙΗΙΙ Ιιο ίΐΐο ρ οίκοδεσπότου γνησίους, όταν λαβή αυτούς ή μανία.

οοΓΓερίί 8ϋηΙ, οιιιιιίπιιι Ίδίοπιιιι νιιΙΐιΐΒ ίΙΙοΓυηι οεα- άλλοιοΰνται τα πρόσωπα ενώπιον της αυτών οράσεως,

11$ <:υιιιιιιιιΙ:ιΙί νϊιΙ(>:ιιιΐιη·, αίςυβ ΐιι ηοΐοβ ίιιχίΐϊιιιιΐ,

(|ΐιθδ 3Π(ε3 ρ;ιι·Γιιιι Γίΐιΐιΐιι 1)ΐ3ΐιι1ίεηι1ο, ριιιΊίιιι 8686

κιι1ι.μΐ'Μ'ΐιιΙο, νείιιΐ ΙΙΟΙΙΟΙΌ ρΓθ8ε(]αεΙ)3ΐιΐυΓ. Εοοο

Ιίΐιί ίνά&ί ίΙΓι, φΓι εΐ Οοιηίιιϊ 3ϋνεη1αιιι εχδρεείΑ-

1)3ηΙ, οΐ 3(1 εχοϊρϊεηιΐιιιη δροΐιδίιιη βεββ οοηιρ3Γ3-

Ικιηΐ, (|ΐιί ρΓορΙιβίΛδ νϊιΙβΓβ ουρΪ6ΐ).ιιιΙ , ηυϊ (Ιίνίηϊδ

νοοϊ1)ΐΐ8 ο1)Ιειιιρει·3ΐιΐΓθ5 δο εββε ρΓοΓιίεΙιηιιΙυΓ, ηυ!

ουια Μο^δβ ρβοΐίοιιειη ο]ιΐδηιοϋΐ ΓβεεΓβηΙ : Είΐο ηο-

6/« ΐη Ιίϊί ηιΐ(Ε ιιιιιΐ αρνά Οοηιίηιιιη, ίίοιη : Οηιηϊα,

</ΗίΕθΐ/ΐ(/ιιβ άίΐβϊϊΐ ίι'ίιι' Ιΐιΐΐίΐίιιιια, ααάίεηιαι εΐ /α-

ίίβιιιΐίϊ * : ΊΙΙί, ίικ[ΐΐ3ΐΐ), ουηι ρΓΧδειιΙεπι ΠΟΙΓ.ΠΙΙΙΙΙΙ

ίιιΐιΐΓΐΌΗΐιΐΓ, νεΓίΐ3ΐίδ οχρΓ6δδ38 βρεοίοδ 30 ποίβδ

(|ϋ38 ρΓθρ!ιβΙ;ε, (}ϋί ίΐΐιπιι βπίεοβδββ-

κα'ι έπ' αύτοϋς εγείρονται τους γνησίους, ους ποτέ

τιμώντες ·:?, μεν χέρχ<μ Εσαινον, τοις δε τροποις ύπ-

ετάσσοντο. Αύτίκα οί προσδοκώντες Χρίστου την πορ-

ουσίαν, οι έτοιμαζόμενοι δέξασΟαι τδν νυμφίον, ·1

προφήτας ευχόμενοι κατιδεϊν, οί πείθεσθαι θείοις λ4-

γοις υποσχόμενοι, οί τω Μωϋσεϊ εν συνθήκη συνελη-

λυθότες ·, βτι Γε^οΰ σν τα αρύς Κύρκιτ· χαί,

Πάντα δσα έάτ είποι σοι ο Κύριος, άχονσύμεΟα

χαΐ Χοιήσωμβτ' δτε είδον τδν αυτών Δεσπότην παρα-

γενόμενον, άγνοήσαντες την μορφήν χαΐ τοίις τύπους

της αληθείας, ους ο! προφήται πρδ αΰτοϋ εν σαρχΐ

γενόμενον β διετύπουν, διιχάραττον, χατήγγελλον,

έσήμαινον πρώτον μεν ουν αϋτφΕλεγον ΤΙς οί-

Γϋΐιΐ, άεδΰΐ'ίϋϋηιΐο, (ΙεΓιηβαηάο, ηυηΐίβικίο δί^ιιίΠ- Ο τος ΐ>ς ΛαΛεϊ βλασφημίας ; άλλοτε δε δαιμόνιον αύ-

οαηϋοηυε ρι·»;δεΓίρ8βΓ3ηΙ : ρπιιηιιιι ΙΐίΒΟ ϊη ίΐΐιιιη

]εθ8ΓυηΙ : βκίβίδί Ιιίο , 9«« Ιοην,ϊΐντ ί/ίαι,ρΐιαηίίΐί 3 ?

Α1Ϊ34 ν·6Γθ ιίχιιιοηίυιη 1ΐ3ΐ)εΓ6 ϋΐυιη Ίπιριΐ(1εη(6Γ

30 ρΓ3εΓρ3θΐ8 ΐ|ΐι;ΐ(1.<ιιι 3ΐΐ(ΐ30Ϊ3 ]3θΐ3ΓυηΙ. 8ε(1 ηβο

ϊρδΟδ 83ΐηαπΐ3ηιιιιι εαπκίειη 3ρρε11αΓ6 ραίΐιιίΐ *.

Ρο$ΐΓ6Π)θ, νιΐ (Ιίχΐ, βίο Ι3η(ΐιΐ3ηι Γ«1)ϊ(1ί εβηεβ ίη ευηι

ίιιβίΙϊεΓυηΙ, 30 ηιβηυβ βΐϋχοηιηί, ϊ(1 <ιυθ(1 ΓϋΓΪΟδί

τδν Εχειν, ουκ αίσχυνόμενοι, τετολμήκασιν ειπείν.

"Ετι δε χα\ Σαμαρείτην αϋτδν άποκαλεϊν ουκ ήρυ-

θρίων. Πέρας ουν, καΟάπερ μοι προδεδήλωται, ως

μεμηνότες χϋνες έπανέστησαν κα\ τάς μεν χείρας

προσέπηξαν, ως αεί μετά της μανίας ό κύων, άναχρε-

μασάς (97) αύτοΰ τάς χείρας, επέρχεται χαΐ τα πρόσ-

ωπα των ιδίων αύτοΰ δεσποτών καταγλύφειν ούχ

Ιδ3. ινι, 10. · Πβυΐ. ν, 27. » Ι,αο. ν, 21. * Ιοβη. νιιι, 48. ' γρ. είσεληλυθότες. · Ρ. γενομένου.

(97) 'ΑΓαχρεμάσας. Μεπίο ιρΓκΙοιπ ηιβηοίοδυβ

νίδϋδ εβί Ιοουδ ίδΙε : Ως μεμηνότες κύνες έπανέστη-

σαν · χα\ τάς με^ χείρας προσέπηξαν, ως αεί μετά

τής μανίας 6 κύων, άνακρεμάσας αύτοΰ τάς χείρας,

έ-έρχεται χα\ τα πρόσωπα των ιδίων αΰτοϋ δεσποτών

κιταγλύφειν οϋχ αίσχύνεται. ΥβΓυπι ιιιιΐΐο ΠΓςοΙίο

«ιιιεηιΙαΓί ροΐΒΐ:αΙ, Ιιοο ωο«1ο, άναχρεμάσας αϋτδν, τάς

χείρας επέρχεται. 3\ιάχ\ \η ΟΙΐΓΪδΙιιηι ΐαηηηαηι τα-

οΐάί Γβηβί ίηίίΐίιηιηΐ ; εΐ ηιαηιΐ! ι/ηίιίί'ιη α/βϊ£Γΐιηΐ,

ιίαιΐ ίβηιρβΓ [ΗΤΪΟΙΙΜ αιηίί ΐΗίροιάειι»· «β, ιιιαιιιι-

ίιιηι/ΙΊΐ, αϊ; νιιΐΐιιι άοηιίηύΐΐιιη κιιιιηιιη Ιαηίατζ ιιίΐιίΐ

νΐτείητ. ΟοτκίΕΚίυβ, ίΐοηιιη. Εοά. (.ίοϊ'ιΐ1, Ιοοι. II,

ιιοΐ., ρ. 609.
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αΐίχύνεται. Παρέδωκαν εκείνοι τδν αυτών Κύριον Λ ο:ιηοδ Γ:κ~·;ϊΐ;ιιν βοίειιΐ , ιμιΐ ιΐοηηηοπιηι 8ΐι<ιπιιιι

ε!» τδ σταυρωΟήναι, προφήτας τε τους ο'κε'.ακοΰς

του αυτού Δεσπότου, τδν μεν ίπρισαν, τδν δϊ λίθο:;

κατέλευσαν, &λλον δε φόνΐ]> μαχαίρας διεχρήσαντο.

Μετά τούτους δε ωσαύτως νυν οί νέοι Ιουδαίοι άλλ-

επαλλήλως τη αυτή κεχρημένοι αγωγή, οΐ μεν φυσι

κοί Ιουδαίοι κατά σάρκα μεν ήρνήσαντο, οί δε νυν,

αρνούμενοι την του Υίοΰ του θεού τελείαν πρ4ς Πα

τέρα γνησιότητα, χτίσμ* αύτδν, καΧ ποίημα, και

άλλότριον Πατρδς παντάπαιι μεμηνότες κα'ι βεβρον-

τημένοι αδιαλείπτως διισχυρίζονται.

Ε'. Εκ τούτων δε πάλιν άλλοι αφέντες τάς ·

ρημένας βλάσφημους διδασκαλίας, καθώς ειπείς αυ

τήν την κατά φύσιν θεασάμενοι έπουράνιον θεωρίαν, Β ηίΓιΐΓ8ΐη, υΐ ίΐίΐ άίοβιη,

ηι.ιιιιΐδ 9ε νιιΐΐιΐδ ϊηοιιιτεηίοδ 1;ι>ιί:ιιν ηίΐιΐΐ νεΓεη-

ΐιι:1, ΜΙ: ΙΙΙί ϋοηιίηυιη Άά ι.τιιηϋ δΐιρρϋοίυιη Ιιίιιϋ-

(Ιΐ'πιιιΐ, ρι·ορ!ιεΐ38 β]υ$(1βιη οΌιηεδΓιοοβ ραηίιη *ΓΙ·Γ;<

οοηίβουερυηΐ , ρβΠίιη Ιαρί<ϋ1)υδ <ι1ιπι<·πιιιΐ , ραηίιη

βίβίΐϊο ίηίοιΐοοβπιηι '. δεευηοΊιηι Ϊ11θ8 νβΓορβπηο'β

ει ΙκκΠι· ηονί ίΙΙΙ ϋιΐιΙϋΊ ϋ>,!ι·ιη ίηνΐοειη ίηδίίΐιιΐίδ

30 ι1ί*πρϋιι;ι (Ίιπιι.ιΐί, ι:1ί \νπ Ϊ11Ϊ ,Ι\ιιΙ;ι·ϊ ΟοιιΓιηιιΐιι

<·ιιιιι οβπιε ρι-ίεκοηΐεηι αυηβαβηιιιΐ, ίΐϊ ϊρ$ϊ Ι'ϋϋ

ΙΙ.-Γ- |Μ·Γΐι.·ι·|;ιηι ΙΊΙΙΙΙ Ι'ιιΐη· μιτιηιιιΓιΙΜπιι ϊιιΙϊΐ'ί,ιηΐΓ.-.,

οι·ε3ΐυΓ3ΐη ββββ ϊΐΐιπτι, ει ορίΓιεϊυιη, εΐ α ΡβίΓβ ρε-

ιιίΐπ> ηΐίεηυιη ΓηποΒΐ ;κ; νβεοπ]68 ϊάεηΐίάειη αί-

Γιπιιηηΐ.

1037 V· ΑΙίί ΡΟΓΓΟ εοηΐιιηιοΙϊοΒα ϋΐ» ϊη ϋευιη

ι·εΙίηΐ]υεηΐ6$, ()υ3δί ιϋνίηηη) ίρ$»ιη ΐη εωΐο

ο οοηΐεηιρίαΐί Γιιβ-

καΧ τα 4νω έμβατεύσαντες, καΧ πολυπραγμονήσαν-

τες, ως άνωθεν ήκοντες, αύθαδεία άπαγγέλλουσι, καΧ

ισχυρώς διισχυρίζονται, έκβάλλοντες εκ της θεότη-

τος τδ άγιςν Πνεΰμα. ΚαΧ τδν μεν Πατέρα ουκ ήρ-

νηνται, οΟτε την του Υίοϋ πρδς αϋτδν γνησιότητα,

έφ' έτέραν δε πάλιν όδον βαδίζουσιν, Ενα πάντοθεν

πληρωθή τδ, ΈξέΛιχετ ή πίστις έχ στόματος αΰ-

τώτ. ΊΙ γαρ άλλ' ή είς τδ Πνεΰμα τδ αγιον λοιπδν,

τδούκ άλλότριον Πατρδς κα'ι Που, τδ εκ της αυτής

Οεότητος ον, καΧ μη ένδεχόμενον είναι άλλότριον της

Οεότητος , βούλονται , ως αύτοΧ έξουσίαν ίχον-

τες, χελεύειν μάλλον θεώ ήπερ κελεύεσθαι; Ουκ

αίσχυνόμενοι γαρ άλλότριον τδ Πνεύμα λέγουσι, καΧ

δοΰλον, καΧ κτίσμα, καΧ πρόσφατον, καΧ ποιητδν καΧ

«? τι Ετερον αϊσχρδν πρδς ύπόνοιαν περΧ αυτού έαυ- £ ρϋ(ιβ1) αΐΐεηιιηι δρ'ίπΐυιη βηηοΐαηι, 8βι·νυιη, ΟΓ€3-

τοϊς μάλλον έπινοοΰσι προσπορίσασθαι. ΈπεΧ ουν ό

κόσμος νυνΧ ούτως μάλλον πληνεΧς πληγήν άνίατον

απιστίας, Γνα μηδέν τι παράλειψη ή ανομία ή τους

ανθρώπους άπολλύουσα τη κακονοία, καΧ απιστία,

χαΧ άγνωσ(α· οΓα τους άποδράσαντας της περΧ την

άγίαν Τριάδα βλασφημίας είς Ετερα πάλιν ή αργή

καΧ κακόβουλος έννοια περιέσπασεν · ίνα μηδεΧς λά-

Οοι άμαρτάνων. Κενδν γαρ τι ακούω περΧ της αγίας

Μαρίας της άειπαρθένου τινά διανοεϊσθαι, καΧ τολ-

μαν βλάσφημόν τίνα ύπόνοιαν έπ' αυτήν ένσκήπτειν,

είς τδ ε κ πανταχόθεν είναι τδν χρόνον ημών δίκην

κακόν δφεω;, θηρδς ιοβόλου εν σκότιρ εμφωλεύοντας,

και τοις δήγμασι πάντας πειράζοντας, τδν μεν περΧ

ι Ίηΐ, ει α!ΐίιΐ8 ίιι ;ιΐ'(·;ιη;ι ί!1;ι :κ· εοΒίβίΙΐα ρβηεΙΓβΗηΐ,

30 (ΙίΙί^εηΐεΓ ϊηίΓΟδρεχβΓίηΐ (υΐ ε ΰοείο ριιίεβ εββο

»1βΐ3ρ8υ8), 3ΓΓθ§αηΐεΓ ίΐΐϋίΐ ρηκίΐίεαηΐ, 30 νβΐιοηιεη-

ΙεΓ βΙΓίΓηιαηΐ : δρίπΐυηι £3ηεΐυηι 3 «ΙΊνίπίΐιιΐΊί ι-οιιι

ιηΐΗΐίοηε κορ;ιι·:>ικΙιιιιι. ϋυί πιιη ηοςυρ ΡβίΓβιη 31)-

ιιι^ι-ΐιΐ, ηεε αϊ) ^επηαηα οιιηι ΐΐΐο οοη]υηεΙίοηβ Ρί-

Ιίιιηι :ι1ι]ιΐι1ίι·οιιΙ, :ιι! ίΐΐίικί νί;ι· ιΐίνι'1 ΙίΐΊΐΙιπιι (Ιι·Πι·-

<:ΐιιιιΐ, ιιΐ οηιηίηο ιΓκΊππι ϋίικί ϊπιρΙεαίυΓ : Ραϋί

/ϊΐ/.'χ ι'.Γ οΐ'ί )ρ$θΓ«?η'. <£\ι\ά επίηι ;ι!ίιι«1 1';ί(.·ίιπιΐ, ηί$ί

ρβΓίικΙβ 30 51 ίιι 5ρίΓΪΙυιη δ;ιικ Ιιπιι ]ιικ :ιι·. ροΙε$(3-

ΐι'ΐιΐ Ιι;ι1κτι·ιιΐ (ςυί ηιιίιίειη 3 ΡαΐΓβ Ρίϋοςυε ηεςιΐ3-

ςιΐ3ΐη αΐίεηυβ, εχ εαιίειη ε$ΐ (1Ίνίηίΐ3ΐβ, ηεο ;ι1> ι·α

Οβο ρΓ5ε8θΓΪ1)εΓ8 , ΐ|ΐι:·ηι

οΙ>ΐεηιρεΓ3Γε ηΐ3ΐιιηΐ? Μοη εηΐηι

ΐιιι ΪΜΙ, ΓβοβηΓιΟΓοηι, 30 ίαΰΐιιηι ιΐίι.-ιτι· , :,ο $ϊ ςυίιΐ

3ΐίιΐ(Ι «Ιο ίΐΐο εοηΠϋξ'ι ΙϋΓρε ροίεβΐ, εο ίη ίρκιιπι Η1)βιι-

ΐΐυ$ βχεο^ίΐ3Γε. δίο ίμίΐιΐΓ ιηιπιιΐπκ ϊ$ΐβ νεΗεηιεπ-

Ιίοΐ'ί 61 ϊιΐίί.·ιιι;ιΙιΊΙϊ ίηΓιϋεΙίΙαΙίβ νπΐιιοΐ'ι: οοηΓοϋβυβ

ββΐ, ιιΐ Ιηί(]ΐΓιΐ3$ , ςιιχ Ιιιιιιιιπιιπιι μΐ'ΐιιικ Γυηάί(υ$

ρεηΐίΐ, ιιΊΙιΠ 3(1 Κΐιιηιιιιιιιι ιιι·ί|ΐιίΙΐ;ιιιι , ρι'ΐΤιιΙί.'ιιιι

ί^ηοΓ3ηΙίαηιςιιβ ρΓχίβηηίιΐηΐ. Οιια Γ3ΐϊοηε ιηίϋεΓΟΒ

18(03, ςΐΐί ρΓίΟΓβΠΙ Ϊ11:ΙΜ1 ίη Μ:ΐ('|·0<ί:ΐιΐ(·1;ιιιι ΐππϊΐ;ι-

Ιεηι οοηΐυηιείΐβηι οΙΓυςεΓβηΐ, οΐίοβα 30 ηεςαίββίιηα

3(1 ιιΐκι (|ΐΐί(·(1:ιιιι ΐΓ3η$νεΓ8θ$ ;ιΙιι·ί|!πίι,

ρο88ΐ(. Εΐεηίκι

ςυεπι 3υύίο 3^νεΓ$ιι$ 5:ιικ·Γΐϋϋΐιη:ιιιι ρεπρε-

1ιι;\πΐΐ|ΐιΐ' Υη^πιι-πι Μ:ιι·ΐιιιιι Π)ι'(ΙίΙ;ιΐΊ ιιηιιιιϊΐιίΐ, :ιι·.

τδ πρόσωπον, άλλον περΧ την π-έρναν, έτερον περΧ 00ηΙυπιε1ίοδ3 ((««(Ιβηι ορϊηΐοηβ ίΐΐΐυδ Ιιοηοι-βηι ΐιι-

την χείρα · ίνα μηδένα λάθοι τδ δήγμα της απιστίας · 0658β,.β. Εχ ςιιο ίΐΐυά βρρβΓεΙ, ηοδίΓβιη Ιιβηο Ιβηι-

4λλά 6 δοκών εν τούτψ άποδραναι έτέρως τδν ίδν μη ρβδίβίεηι ΙεΙϊίεΓΟ ουΐάβιη δεΓρεηΐΐ 30 τβηεηηΐο 6856

)Λθη· ό δε εν αλλψ υγιή ϊχων την πίστιν άλ)ως πως 8ΐιηΐ1Ηηΐ3ΐη., ςιιί ίη Ιβηε1)Γί8 άεϋΐβδεεηδ ίηίβδίίδ οην

βλάπτεσθαι έαυτδν προξενήσειεν. ηε8 ηιοΓδίοιίδ βρρείβΐ, βίςηε Ιη Ιι^υβ νιιΐΐυηι, ίΐΐϊυδ

ΰίκίοβιη, ιιυιαιιιι αΐΐεηυδ ίηουιταΐ, υΐ ηε ςυίδ ίηηϋβΠίαΐίδ ιηοΓδυηι ρεηίΐυδ ροδδίΐ εναϋοΓβ; ββά ςιιι ίιι

ϋΐιο £βηβΓβ νϊηΐδ εΟυ^επι , ίη ηΙΐ6ΐ·ο δε 31) εο δυΐκίιιοεί'β 3ο (ΙενίΐβΓβ ηβίΐαεαΐ : 3ε ςυϊ ίη βΐϋβ ίηεοΓ-

πιρΟιτ) (ΊιΚ'ΐιι ΓεΓιηεΙ, ίΐΐίο πιοϋο ΓΓβυϋειη δΊΙ)ί ρβΓηίοίεηιηιιβ 6οηδείδθ3(.

φ. Πόθεν αυτή ή κακόνοια; Πόθεν ή τοσαύτη VI. Ιΐιιιΐοηηηι νβΓο Ιΐίβο ίηιρι·οΙιί(35 εηιθΓδϊΙ? Ιίικίο

τόλμα; ΑΟτδ τδ δνομα ου μαρτυρεί, ου πείθει σε, ω Ιβηΐ» ρΐ'οπιρίΐ 3ΐΐ(ΐ3€ία? Νοηηε νοί ίρδίιιη ηοηιεη

φιλόνεικε ; Τις ποτέ, ή ε^ν ποία γενεά τετίλμηκε κα-

λκΐν τδΒνομα Μαφίας της αγίας, κα\ ερωτώμενος ουκ

ευθύς έπήνεγκε τδ> Παρθένον; εξ αυτών γαρ των

' Η(;1)Γ. ιι, ά7. » ^εΓ. νιι,ΐδ.

ιίΐιΐ, Ιιοηιο

ίδΐυιΐ ϊρδίπη ρ6Γδυ3ΐ!εΙ? Οιιίκ υΐΐο 1038 ΙειηροΓβ

είδΐίΐίΐ, ηιιί δαηοΐα; ΜΛΓΙΧ ηοιηεη αρρεί
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αιιιΙϋΓΟί, εΐ ηοη ΓΟςηΙιΐΒ 8ΐ)1>Ή>ϋο Υίι-βΊηΊδ \ΟΟΛ- Λ επιθέτων ονομάτων κα\ τη; αρετής ΰποφαίνει τα

Ιιιιΐιιπι 3(φεβΓεΙ? -λ.πιι ίη 3(1]ιιηεΐΐδ ίδΐίιΐδΐιιοϋί νο-

αΐιιι··, νίπυΐίδ Ιιΐιϋ<·ί.ι οοΐΐαεεηΐ. Ουίρρβ ]ΠΝ!Ι« οηι-

ηί&υβ, ρι·ο εο 3ο δίιΐβΐιΐοβ άεοε1)3ΐ, ΜΙ:Ι πι'κμιβ ϋΐιηΐ

(ΙίβΐιίΐΛΐίδ ;»ΙΙι·ϋιπΙ;ι ιιοηιϊιιιι. 1ΐ3 Α1)Γ3ΐΐ3ΐ»0 :πιΓκ·ί

ΙΚ'ΐ, ΐίΐυΐυδ βοοοιηιηοώιΐυδ ε8ΐ ', ηεφιε ί>: ιιιΐι]ΐι:ιιιι

ί)ΐΐΓΐ·ι·ίι1ιΊ. ,ΓιΐΊΐ!» νβΓΟ Ιιταείίί * εοςιιοηΐϋη δίηο ιι!1;ι

ιηυΐ3ΐίοη6 εοηοοδδυιη. Αρηδίοΐί ςιιυφιε Βοαηετφε»,

Ιιοε εδί, ΐιηιίΐηιί /ίΐιί *, ηοιηίηαΐί ΜΙΠΙ, ηοο ιιΐΐη ιΐίεδ

ηοιηεη ίδΐυ(1 ο1)ΙίΐβΓ3ΐ>ίΐ. Κί>· δ3ΐιοΐ3 Μάπα Υίίφο

ιπϋιπφ.ιίιιι·, ικ·ι· ;ι )φι·! !:ιΙίο ίδΐ3 3|'|φΙ3ηι1θ 00111-

ΐ!ΐηΐ::ίιίΐιιι·. Ηχε βίΐϊηι |ΐι·ι·|»-·ΐιιο ίηεοιτιιρίβ ρβπηαη-

δίΐ. ΟΙΙΓ ί^ίΐιιι- νο8 ηαΐυΓΐ ίρ$3 ηοη άοοεΐ? Ο ΐιι-

;<ιΐ'.!ίϊ:ιιιι ιιΐδαηίαιη ! ο ρΐ"θ3ροδΐεΓ3ηι ηονίίαιειη!

Μυΐΐα δυηΐ ρπτίοι-ββ, ηυιε ρπδοίδ ΐοιηροη'1)υ$ ηΐ3-

]ΟΓ68 ΠΟδΙΠ ιιΐ!ι[ΐι;ι.[ΐι;ιιιι 3££Γβδ5ί Μΐιιΐ. Ηοάίβ νι'ΐ'Ο

αϋυδ ίη 3δδυπιρΐ3αι 3 Οιπ'ϋΐο η:<ΐππιιιι οοηΐυπιβίίο-

£ΐΐδ εδί, εΐ 'ιιιιΐΜΐ;ιΐ;ι φΐχίίαιη ώ· (Ιίνίιιίοιε ΐρδ3 ρπχ-

«Ηε3ΐ; 3ΐίιι$ ΐρβυηι ίΐΐιΐιΐ ίιιι·;ιι·ιι;ιΐίοιιίκ ιιε^οιίιιιιι

ιιιιιικιιπίι ιιΐιμκ· ίιιιριιι Ι'ουΐιιιιι (:οιι.·ίΙίΙιιίΙ ; ΐΐίυδ Γβ-

βυΓΓεεΙίοηε ιηοΠυοΓυιη οϋΐΊΐίΙαιπ· ; αΐίυβ ϋεηίφΐβ

;ι!ίιιι1 κϋιί 3(1 ορριΐξΐ)3ΐΐ(1ιιηι 3ΐτίρίΙ. Ο Ιιιι !ιιι1ι·ιιΙιιιιι

ηοδίηιιη δχευΐϋΐη , ίη ηυο Ιιοαιίηυιη νίΐ;ι ΜΙΙΙΗΙΙΙΙΠΙ

ίιι (ΙίδΟΓίηιεη :Ίΐι1ικ·ίΐιη·, ιμι,Γ, υιιϋίηαβ ρβδδίηιίβ Λ

(Ιχαιοηβ ρρορ3ξ3ΐίδ ορίιιίοηυιη βΓΓΟπΙιυδ :ιο ρεΓ-

Πϋίχ εοιιιιιιβηΐίδ υΐιπιίΐιιι· ! Οιι;ιικπ:ι νβΓΟ ΓΐΌηΙβ

τεκμήρια. Αξιώματα μεν γαρ ονομασιών είλήφαβιν

οι δίκαιοι εκάσιφ πρεπίντοις, χαΐ ως ήρμοζε. Καΐ

τω μεν Αβραάμ προσετέθη τδ, ρ/Λος θεον, χα\ ου

δίαλυθήσεται · τω δε Ιακώβ, τδ '/<Τραί)4 χαλείσθαι,

και ουκ άλλοιωθήσεται · κα\ τοις άποστίλοις, το

βοαί'εργές, τουτέστιν, νΐοϊ βροντής, χαΐ ουκ άπο-

καταλειφθήσεται · κα\ τ?) αγία Μαρία τδ, Παρθένος,

κα\ ου τραπήσεται. "Αχραντος γαρ διέμεινεν ή αγία.

Λύτη ή φύσις ου διδάσκει υμάς ; Ό καινής μανίας!

ώ καινών πραγμάτων ! Πολλά δε εστίν Ετερα, α εν

τοις παλαιοίς χρίνοις ουκ έτολμήΟη τοις ιτατράσι.

Νυν δε άλλο; μεν βλασφημεί είς την Ενσαρκον Χρι

στού παρουσίαν, ϊτερα λάλων είς αυτήν την θεότητα·

4λλος δε ελλιπή ποιείται εν έαυτψ την της πάσης

' ένσάρκου παρουσίας πραγματείαν ϊτερος δε εν τ§

άναστάσει άσχάλλει των νεκρών · Ιτερος δε μέρος.

Κα\ άπαξαπλώς, ώ της ημών τεΟολωμένηί γενείς Ι

ης ή ζωή εν κινδύνω διάκειται, εκ πανταχίΟεν πί-

ριαντλουμένη χακαΤς ϋπδ διαβόλου επισποραΐς δια

νοημάτων τε κα\ λογισμών χαχοπιυτίας. Πώς τολ-

μώσι την ίχραντον Παρθένον, χαΐ την οίκητήριον

καταξιωθεΐσαν γενέσθαι του Υιού, την εις ταυτδ τούτο

έκλεχθείσαν εκ των μυριάδων Ισραήλ, δπως σκεύος

και οίκητή ριον ήξιωμένος είς σημεΐον μίνον ύπάρςΐ)

τοκετών * ;

Ϊ1ΐ3ΐιι Υίι^ίικΜίι 3£·5Γθ(1ίυιιΐϋΓ, (]υ»3 Οοί Γίΐίί (Ιοηαίΰίΐίαηι 6836 πιβΓαΊΐ, ςυχ εχ ίιιΓιηίΐο

ηυιηβΓΟ 3(1 ί(1 υηυηι Οδΐ ε!εεΐ3, ιη \·38 ςαοϋϋβηι ει Π3ΐ;ίΐ;ι1ίο υηί βδδβΐ άίνίηο ρ3Παί οοη-

ΒεθΓ3(3 ?

VII. Ηοο εηϊηι εοΓίο εχ ηικ·.ΐι>ι·(ΐ οο^ηονί, ηοη- ^

Βίΐ1ν3ΐθΓβιη ρορβπΐ , (.Ίπη νίτο εοηδυείυϋίηεηι Ιι«-

1)1ΐίδ86. ΟΐΙΟιΙ ι;φΐίι1ι!1ΙΙ ΗΐίίΠΙί 3(1ΐΓ.ΪΓΟΓ. ΝίΙΠΙ ΟΟΓΙΙΐη

ίη8είΙΪ3, ςυί ηεφίβ 33ϋΓ38 Ι.Ϊ116Γ38 :Χ·ΓΙΙΠ>ΙΙ: (·:ιΙ!ι·ιιΐ,

ικ·ΐ|ΐιΐ! ίη νείβΓυηι Ι)ίδΙοπ3Γΐιιη Ιβεΐίοηε ΐτίΓι δΐιιιΐ,

1)08 ίρδΟδ :ώ 3ΐίΪ3 3(1 31Ϊ3 ΙΙΜΠδΓιΊΊ (-Ί :ι1)ΓίρϊΙ , ΓΙΙ1Ι1

ει ίη§;εηίο δυο :κ; ηιβηΐβ νβΓίΐαΐϊβ νείΐίςίβ εοιίδε-

ι·1:ιιιΐιιι·. Ιη ρι·ίιηίδ ίΐαφίε (·ιιηι 1)6313 Υίΐ'^ο ^Οδερίιο

ΐΓ3(1ίΐ3 6δΙ, φΙΟ ίΐί'1111 δΟΓίίδ ηεθ£δδίΐ38 :ΐιΙι1ΐ1ΧΙ!Γ:ιΙ,

εί 3(1 (·ϋριι1»1ίοιιι:ιιι βδΐ ΟΟηεβδ&Ι, κί

('δΐ 3δδ6νεΓ3Γ6 νοΙίΙΙΙΙΗΒ, 0,11111 !1ΐί(|1Ι(! VI-

εδδεί. δβϋ ρΓβρΙβΓ Ιε^ειη ΙΜΙΙΙΙΊΙ νίι· ί!1ίυ$ :ιρ-

Ζ'. "Ηχούσα γαρ παρά τίνος, δς τίνες τολμωΛ

πϊρ\ ταύτης λέγειν, ότι μετά τδ γεγεννηχέναι τον

ϊωτήρα συνήφΟη άνδρί. Καΐ ου θαυμάζω. Άε\ γαρ

ή αγνοία των μη τα ακριβή έγνωκίτων των θείων

Γραφών, μηδέ ίστορίαι; προσεγγισάντων, άφ' ετέρων

εί; 5τ:ρα ιρέπει, κα\ περισπά, τον άσπιδι'ου * νοδς

βουλόμενόν τι περ\ της αληθείας ϊχνηλατεΖν. Πρώτον

γαρ ότε ή Παρθένος παρεδίδοτο τφ Ιωσήφ, κλήριο·»

είς τούτο άναγκασάντων αυτήν ήκειν, ου παρεδόβη

αύτω είς συνάφειαν, «ί δει τα αληθή λέγεη», επειδή

χήρος ην. Άλλα δια τδν ν<5μον με"ν άνήρ κέχληται της

αυτής · κατά δε την άκολουθίαν εκ τη; των Ιουδαίων

παραδόσεω; διίκνυται, ως οΰχ ?νεκεν του ζευχθήναι

αύτω παρεδίδοτο αύτω ή Παρθένο;, άλλ' όπως δια-

φυλαχθείη ε!; μαρτύριον των εσομέ'νων, Βτι ου νί-

Ιιιινίιιΐ', ΥίΓ£ίιιβιη εί ίιιίδδβ Ιΐ':ιι1ίΙαιιι, δβά υΐ 3(1 Γ) Οος ή της ένσάρκου παρουσίας οικονομία έπεδήμη-

σεν, αλλά μεμαρτυρημέ-Λ] εν άληθεία, έχτδς μεν

σπέρματος άνδρδς, εν Πνϊύματι άγίω ο!κονομ·ηθεΐσβ

εν άληθεία. Πω; γαρ ήδύνατο ό τοσούτος γέρων

παρθένον εξειν γυναίκα, ων άπδ πρώτης γυναικδς

χήρος τοσαύτα έτη ; Οΰτος μεν γαρ ί Ιωσήφ (ΟΗ)

άδελφδ; γίνεται του Κλωπά, ην δε υίδς του Ίαχώδ,

έπίκλην δε Πάνθηρ καλουμένου. Αμφότεροι ούτοι

άπδ του Πάνδηρο; έπίκλην γεννώνται.

|Κ·11ιιΙιΐΓ. ΡΰΓΓΟ εχ ϋικ1;ιίι;;ι 1039 Ιπιιΐϊΐϊοηι: «'οιι-

ίκΐυιΐ ο^ΙεηύίΐιΐΓ, ηοη, ιιΐ ευπι ίΐΐο εορυ-

Ιεδίίιηοαίυιη Μ·ΐΛ·;πνΐ.ιΐΓ , ρβίβηιςιιβ ίιι1-

Γΐ'! , ίΐΐίΐ·ι·|>ΐ:ι:ιι Ιιοηιίηίδ 3 Οεο ηαΙιΐΓ3ΐη ηοη ινίπΐ-

:κ· δρυτίαιη ΓΙΙ'Ι>Μ· , βεά οβΓίίδδίπιίδ ^ιιΙίΓ.ι-

ι ΙεδίίΐΙΙΟίΐίίδ 61116 νιπίϊ δϋΐΐΐ, δρίπΐϋδ δΒΙίεΙί

νί ι·ι (.·ι1ίι·'.(·ηΐί:ι οοιΐδΙίΐυΙ<«ιη. Οϋοηιοάο εηίιη Ι3ηι

ροΐΐΐίΐ, (|1ΙΙ ΙΟί 3ΙΠΠ3 3ΠΙε3 ρΓΙΟΓΪ (·0ιψ|μ;<· (·>Μ·1

οι·|)»1ιΐδ? δίφιίϋειη Ιιίο ίρδ'

ΐι·ι·, .Τ;κ·οΙιΊ βΐίυδεοςηοηιβηΐο

ΟΙβορΙιχ ΓΓ«-

, Ι'ιιίΐ : ;ιιιι1χι, ίηφΐ:ιηι, ίΐΐί Γ.ιιιΐΙιΐ'ΓΟ ιι;>ιί $ιιηΙ.

1 Ι»ο. ιι, 23. ' Οειι. ΧΧΧΗ, 23. ' ΜβΓΟ. πι , 17. » Γ. ε!ς θείον μ<5·>ον ύπ^ τοχετόν. · ΟΟΓ. ά«'

(98) ί'/·.-< ,; με*· γαρ ύ Ίωσήν. Οε Ηβε Ερϊρηβηϋ ρίθ83ΐη Ιιβϋεβ άίβρυΐβΐίοηεηι ϊιι Αρραναίιι αά .',·.·.'-

££ΐιΙεηΐί3, εΐ (ΐυίηβιυ Οοαιϊηί (Γ3ΐΓθ$ ίΐϋ ίαεΓίηΐ, εο- ίίβ »«ί«»ι'αίίί«*, η. 1>λ, ;κ· (Ιεϊηεερβ.
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"Ετ/ε δε ούτος ό Ιωσήφ την μεν πρώτην αυτού \

γυναϊχα έχ της φυλής Ιούδα, χαΐ χυΐσχει ούτω

αυτή παΐβας τδν άριθμδν Εξ, τεσσάρας μεν δ,ο,ίενας,

βτλείας ό^. δύο· καθάπερ τδ Εΰαγγέλιον τδ χατά

Μάοκον καν κατά Ίωάννην έσαφήνισαν. "Εσχε μεν

ούν πρωτότοκον τδν Ίάκωβον τδν επικληθέντα

ΙΟ&Ι/α»·, έρμηνευόμενον τε7χος (99), χαΐ δίκαιον

έπιχληθέντα, Ναζωραϊον δε δντα, όπερ ερμηνεύεται

άγιος. Και πρώτος ούτος εΓ),ηφε την κι θέδραν της

επισκοπής, φ πεπίστενχΐ Κύριος τδν θρένον αυτού

ίπ\ της γης πρώτω · δς χαΐ ίχαλεΐτο ό άδεΛρύς

τον Κυρίου· χαθάπερ χαΐ ό Απόστολος συνάδει

τούτοις, ώδε που λέγων "Ετεροτ δε των άποστό-

Λωτ ουκ εΊδοτ, εΐ μ}\ Ίάχωβοτ τύτ άδεΛρύν τον

Κνρίον, χα\ τα εξής. 'Αδελφδς δε του Κυρίου ούτος

χαλεϊται δια τδ όμότροφον, ουχί χατά φΰσιν, αλλά |,

χατά χάριν. Μαρία μεν γαρ, άρμοσθεϊσα τφ Ιωσήφ,

εδόχει γυνή είναι του άνδρδς, μη 'χουσα πρδς αΰτδν

σωμάτων συνάφειαν · εκ ταύτης δί της υποθέσεως

ή γειτνίασις αγχιστείας των υΙών Ιωσήφ πρδς τδν

Σωτήρα εν αδελφών τάξει κέκληται· μάλλον δε καΙ

Ιλογίσθη. Ως γαρ χαΐ αύτδς 4 Ιωσήφ, μη σχών

χοινωνίαν «ρδς την γέννησιν την κατά σάρχα του

Σωτήρος, εν τάξει πατρδς λογίζεται χατ' οίχονομίαν ·

χαθώς λέγει Λουκά; ευαγγελιστής περί αυτού του

Χωτηρος, 3τι "Οτ νΐύς, ως ένομϊζετο, Ιωσήφ.

'Ως κα\ αυτή ή Μαριάμ Εφη πρδς αύτ'^ν εν τω κατά

Λουχάίν Εύαγγελίφ· Ίδον έγω, χαΐ ό πατι\ρ σου

έζητοΰμέτ 08 όδντώμετοι. Τ(ς οΰν αν εΓποι τδν

Ιωσήφ πατέρα του Κυρίου, δς ουδέν πρδ; αΰτδν

είχεν αίτιον, μάλιστα της ενσάρκου παρουσίας έκτδς ρ

βπέρματος ανδρδς ϋ-αρχούσης ; 'Αλλά δια της οίκο-

νομίας τούτον εΐληφε τδν χλήρον τα πράγματα.

ΙΙ'. Τίκτει μεν τοΰτον τδν Ίάκωβον εγγύς που

κερί ίτη γεγονώς τεσσαράχοντα πλείω ίλάσσω'

μετ' αύτδν δε γίνεται παίς Ίΐι>ση καλούμενος· είτα

μετ' αύτδ,ν Συμϊών · ίπειτα Ιούδας · κα\ δύο θυγα

τέρες, ή Μαρί» κα\ ή ϊαλώμη καλούμενη. Καΐ τέ-

θνηκεν αυτού ή γυνή · κα\ μετά ίτη πολλά λαμβάνει

την Μαρίαν χήρος, κατάγων ήλικίαν περί που όγδο-

ήχοντα ετών χαΐ πρόσω ό άνήρ. Και μετά ταύτα

λαμβάνει την Μαρίαν, ως χα\ εν *ώ Εύαγγελίψ

λέγει· Μη\στευΟεΐσης γαρ , φησί, της Μαρίας.

Κα\ ουκ είπε, Γαμηθείσης. ΚαΙ πάλιν άλλοτε· Ουκ

ήίει αύτήΐ'. θαυμάσαι δε εστίν επί πάσιν, οίς αϊ Ι)

προφάσεις Οηρώνται αί πονηροί ', χα\ ων ούχ ίιτι

χρεία ίρευνίν τάς αίτιας, κα\ ζητεΐν τα μη ζητού

μενα, άπδ δε των αναγκαίων τρέπεσθαι επ\ μώρας

ζητήσεις, ίνα πάντως που εκ πανταχόθεν συναφθϊ)

ήμ?ν (λεθρος άπιατίας κα\ βλασφημίας δια τάς πρδς

τους αγίους ατιμίας. Και πρώτον μεν ούν ελέγχει

αυτούς πανταχόθεν ή ακολουθία, οτ; πρώτον μεν

γέρων Οπερ όγδοήκοντα 5τη γεγονώς ουκ Ιλαβε

Γ;. ΙΓΠΠΙΙ ,1ΐ'Μ·|ΐΙιπκ ρπΗίαιη β (Γίΐιΐι .Ιιιιΐίΐ: ΓΟΐφιμοιι

1ι;ι1'ΐιίι, ο ηυα ΜΛ ΙίϋΟΓΟΒ δΐιβοορϊΐ, ΙΙΙ;ΙΓΓΜ ΐ|ΐι:ιΙι:ιΐΓ,

Γεηιϊηηβ (Ιιΐ3$ : 1(1 ιριοιΐ Ματεί ηο .Ιικηπιΐί, Εναη^ϋ-

Γι:ι ιΙ<νΙ:ιι·:ιιιΐ. Ρπίηιυβ οχ ηιιιιΓι $ΙΪΓρβ ηίΐΐυβ 1111 !;·

Ιίυ$ 051 3;ΐ('()Ι)Ι1>,, (ΊΙ«ΙΙΙΜΙ11Ί|1(Ι 01>1ΚΙΚ (|[ΙΙΟ«1 1/ΙΚ-

πιιιι, νι·! ι·ι«ΐι·/ίιι;ιι ΪΙ1ΐ6ΓρΓ6ΐαΠ 1:(·ι·1 ), ΐ|ΐιί 6ΐ]υ5ΐυ$

3ρΐ>ε11αΐυ$ 6ΒΙ, 6( Νβζ3Γ%υ8 Γυί(, ςυο(1 νοο3ΐ>ιι1υιιι

ιαηιΐνηι δΊ^ηίΠΰαΙ. Μπη ϋΐβ ρΓΐιηιιβ ερί$εορ3ΐϋΐη

(·3ΐΙΐβ(ΐΓ3Π1 Π'ρίΐ, (ΊΙΜ1 61 :»Ι11(' ι·;ιΊι·|·()Κ 01ΙΙΠ03 ϋΐΐιιιι»

ιιι ΙβιτΊ$ ΐΙίΓοηιιιη Οοιηίιπι$ ΐΓ.ιι]ίιΙί$8θΙ. Οιιί φΐϊιΐοηι

Οοιηίηϊ !ι ;ιΐί·ι Γ ί νυΐ^ο ηοηιϊη3ΐυ$. ΟυϊΙ)η$ οηιηίΐυβ

3ϋΙΐριιΙ:ιΙιΐΓ Αρο$1ο1υ$ Ιιίβ ν.-ιί,ι^ : Λ/ιΉιιι αιιίβηι ^x

αροιίοϋ! νίά'ι η«ηιιη«ηι, ηΐη Ια€οΙ>\ι<η (ταίπηι Οο-

ιιιιιι'ι '·, βίο. Υβπιηι Πιιιηίιιϊ ίΐΐβ ΓηαΙΟΓ ο!> ι κιιιιιιη-

ιΐΐ'ϋΐ βιΙικΜίίιιηο»), ηοη ηβΐυτβ, 56(1 μπιΐι.ι νικ·;ιΐιπ .

Ν;ιιιι Μάπα πιπί .ΙιΐΜ'ρΙιι» ΐΊΐιι]ιιιΐ(·1:ι, νΪΓΪ υχΟΓ Ι'^ΜΪ

νΊιΙι·1ι:ιΐπι·, ΙΊΙΙΙΙ ηυΐΐυηι ίιιΐιτ ίρ5ο$ εορροΓυπι εοηι-

ΙΙΙΟΓΙΊΙΙΙΠ Ιηΐ6Γθ$δοΙ. Εχ ηιιο ϊΙΙα Ιοϊΐ'ΐιΙ.ϊ ίίΐϊοπιπι

('ΐηη δβΙναΐοΓβ ρΓορίηςυίΙβίίβ αΠΊΐΗΐ3$ 6$1 ιι:ιΐ;ι, ςιιχ

ΓΓ3ΐβηΐ3ηι ;ιρ|ΐΐ']|:ιΐί(ΐιΐι'ΐιι ι,ΐιΐίιιιτι·!, ν·Ί 63 ροΐίιιβ

ηβΰββΒίΙυϋίηβ εβΠ86Γ6ΐυΓ. Γι εηίηι ίοϋΐ'ρΐιιΐϋ ϊρ$β,

Ιίι.·ιΊ ιιίΐιίΐ 1ι;ι1κ:ΐΊΊ ( ιιηι 5ϊ1ν3ΐθΓΐ8 ΛΓηιιιιΙιιιιι εβΓηεηι

ΟΓί^ΐηβ εοιηηιυηε, ι οι (;ι Οηιεη ρΓΟνϊιΙεηΙίχ Γ3ΐίοπε

Ιοεο ρίΐΐιΐΛ 681 Ιΐ3ΐ)ίΙυ$, ςιιβηιαιίιηοβυιη 1·υε38 ι·ν;ιιι-

£β1ί8ΐ& ιΐι- ί>.ιΙν:ιΐοι·(ί ϊρ$ο ΙεβίαΙιΐΓ : (Ιιιι εταί, ίηςυίι ,

/ίΐίια, Η! αί'ιίί'ίιιιΙηΓ, ,Ιυχι'ρΙι '. $6(1 61 Μ3Π3 ίρ<<:ι

ΪΙΙπιιι α!Ιθφΐεη$ ϊη Ενβηςεΐϊο Ι.ιιοιΐ! ίιΐι-ιιι ίΐββεπί :

Ε^^^ ιφο ίΐ ραΐετ ΐκια άοίοιίβ» ηη<ετ6ΐ>αην» ΐΐ '*.

Οιιίβ ί^ιΐιιι- )θ8βρ1ιυΐΐΐ Ηοιιιίιιί ρηΐΓβιη :ιιιιΙι·:ιΐ όίεβΓβ,

ςυοουπϊ ιΐϋ!Ι:ιιιι ρηηεϊρϋ αιιΐ (ΊΙΙΙΗΙΙ: Γαΐίοηειη Ιια-

1)ι·1ι;ι1, ΙΊΜΙΙ ίιΐ(·:ιπι:ι:ί(> ίρχη 8ΪΠ6 νίι·ίϋ βεηιΐηβ ρεη-

Λι1ιιιίηΊϋΙι·:ιΙ:ΐί)ΐιΐ! ΓιιβπΙ? δεϋ , 1040

Γ3ΐΐο ρο$ΐυ1α1>αΐ , ι·:ι πώυδ ε&1

3ΐ(]ΐιε εοηάίΐίο ΐιϋιπί.ι.

VIII. Ηκάβο 3(1 ^.1^ο1)ϋIη ΐΐΐυιη, ςυειη

ηηιιοί; ρΐυβ ιιΓιηιικ Π3ΐυ$ χι. ςβηυίΐ. Ροβΐ Ιιιιιιι: »1ίιι>

εϊ Γι1ίυ$ η38εί(υί, ΓΙΠ ^Ο8β ηοηιεη ΐ'ιιίι. Ιηϋβ *ν-

ΙΙΚΊΙΙΙ 3ε ϋικίΛκ; (ί1ΐ;«: νενο ι!ιι:υ, Μ3ΓΪ3 εΐ δαίοηιε.

Ί'ΐΙΙΙΙ ΜΙΟΓίΙΙ.Ί ΙΙΜΙΓι·, ΙΙΙΙΐΙΙΐΜ ρθ$1 3Π1Π5 νϊιΐΐπΐϋ Μ:ΐ-

)·'ι:ιιιι ιΐιινίί, πιιιι ο<·ΐ(!^ι ί,ϊιιπηιι ιιΐιρκ.: 60 3ΐιιρ1ίιιι

ίΐιιιιιιιιι :ιΐιΐ}!Ί«Μ·ι. Μαι ϊ;ιιιι, ϊηςιιαιη, ιά χΐ.ιΐίβ .ΙΙΊ Ί>

ρίΐ, ιιΐ Γ.ν'ιιι^Γΐίιιιιι Π3ΓΓ31 : (',ηιη αίίί, ϊιι,|ΐιίΙ, <Λ·-

»ροηίαΐα Ματιά*. Νοη ϋϊοίΐ, εαιη ηυρ8Ϊ$8ΰΐ. Ιίειη

;ι1ί" Ιοεο : Νοη οο^ηονίί ϊίίαιη '. δυΐιΐΐ νι'ΐ ο ίΐΐοβ

οηιηββ 3(1ηιΪΓ3ΓΪ, ηυϊ ρρανιΐδ (ρκΐϋΐΚιιιι οεεαβίοηιβ

3ε $ρεείε$ ε3ρ[Ηΐ)ΐ£$, ΙΌΠΙΙΙΙ ιμιχ ηίΐιίΐ βεϊπε 3ΐΙίιιεΙ,

«3α838 ίηνεδίΐςβηΐ, 3ε φΐ;»· ηιίοϊιηε ρΐ!ΐ·Μ·πιΐ;ιιΐι1.ι

Λΐιιιΐ ίηςυΪΓυηΐ, εΐ 3 ηεεε883Γίΐ3 τε!>υ8 :ΐι! βΐυΐΐηβ

ςυχ8ΐΐοηεδ $ε86 εοηνεΠυηΐ, ιιι εχ 63 ιρκι· 83ηειϊ$

ίηιροηίΙιΐΓ, ίι;ιΐ(ΐιιιϊηί:ι, Ϊπΰ(1β1ίΐ3ΐί8 εχ οιηηϊ ρ3Πβ

ηοΙ>Ϊ8 36 1)ΐ3$ρΙιοιηίχ |π>πιίι·ίι·πι »1<ιυε εχίΐίυιη ίιιι ·

ροΓίεηΙ. Οικκ ίιι·;ι ΙΙΙΊΙΙΠΠΙΙ ϊ11ο$ τεΐ 86Γ)68 3ΐςιιο

οηΐο ιρββ Γοιινίικ'ίι, ηυοά ίηρπιηϊ$ Ιιοιηο Μ·Κ·Λ

8υρΓ3 ΙΛΧΧ 3ΙΓ.108 Π311Ι8 νιΓμΠίι'ΠΙ 3(1 ΙΙΛΙΙΙΙΙ ΟΟ! [·. »

1 ΟΟΓ. οί πονηροί. · ΟίΙ. ι, 19. ' ίιιε. ιιι, 23. 4 ίυο. ιι, 48. · Μβΐΐΐι. ι, 18. · ίΙ)ίϋ. 20.

(99) '!16ΛίατΙιρμιρ·Βνόμεγοτ τείχος. Μβΐϊυίςυβιη του λάου, χα\ διχαιοσύνην. δριΐ εβί Ηβ1)Γ3Ϊ€β ; Ρτί

1Ιβ£θ&ίρριΐ8 αραά Εϋ»ιΊι. ΙΊΙι. ιι, εβρ. 23, υηϋκ Ιιχε απ, βίνε ιηΐίηίΐίο 1)α. *

(ίείΐιιιιρί.ι 8υιιΐ ; ςυί Ώβλίαν ίιιΐει·ρΓ6ΐ3ΐυΓ «ριοχήν
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ιΓι\ ίιι;ι ροΐίιΐδ ρνονϊιΐι'ΐι! πι ;κΙ .\ παρθένον είςΙΪΛ 11011 :ΐΜ·<·|>ΓΠΐ,

ι!Ι;ιιιι πι>1θ(1ίι·ιιι|;ιιιι £81 3ρρθδίΙυδ. ϋΰίηϋϋ 3ηΐ1)0

6Γ3ΐιΐ ιιΐίφιβ ]αδΐί ; ηεςυε φΐί Ιιοο δεηιβΐ αικίϋδδεί,

Ιιααιιι ίΐΐιιιπ, ςιιεηι ίη ΙΙΙΓΓΟ ιρδ3 £εδΐ3ΐ)ίΐΐ, ε δρίιίΐα

εδδε δ»ιιεΐο, ροβΐ Ιαηΐ3ΐη ΰεί ;ΐ(1ηιίιιί8ΐΓ3ΐΊοηειη Υ;ΙΜ·,

II Ιο ιιιιιΙιΊΤΙ ιιΐί, φΐο.Ι ΙΊΙΙΙΙ ι :ΐ|ΐι:ιι· ΐ!ΐι·πΐι·ι;ιΙ, ι|ΐΐ(Ίΐι

«Ι ι εχοείΐεηΐεηι £ΐοπ;ιιη οοοίυαι 30 16ΓΓ3 οοηΐίηειο

ιιοιι ροδδΐιηΐ. ΝΒΙΙΙ δι Ιιοο ίρδο ΐειηροΓε νίι·($>ιΐ6δ Ίιι

<·|ΐΐϋ ηοηιίηε ρει·8βνεΓ3Γε ίη ίΐΐο 8ΐ;ιΐιι, :«· Ο38ΐίηιο-

ΐΗ3ΐη ει οοιιΐίηεηΐίβιυ βεΐ'νβΓΟ εοηΐεηϋιιηΐ, ηυβηΐο

ΙΠ3]θΓ ίοδερίΐί Γί-ΐίμίο π :ιΙ 30 ΜΙΙΠ,Γ, ι|'ΐ;ΐ', VII 801Ί-

(ΐΐϋΐυ εδί, οιιιιιίβ ίη οοηΐε βυο οοηΓει·ε1>3ΐ '? Ου.]ιΐ5-

ΐίΐ'ίιΐι ν,·ΐιι ι·ι·;ιΙ ΊΐίιΐιΙ , ρθ$1 1:ιΙι· ΙιιιιΙ ιιιπφΐι' <1;\ ιιι,ι·

υρονίιίεηΐίχ ηΐ)·δΐεπιιηι , (ΙεεΓερίΐιπη δειιεηι οηηι

νιίμιιι.' 038)188111)3 εΐ 1ΐθηθ1·3ΐίδδίυΐ3 πιΐ!ΜΐΓ.<Γ!·ι;· ,

'·:ι .ιι εθ, ί Ηφ:.'.ιιι, νβδε, φίοιΐ πιιιι φΐϊ

Ιϋδΐ <·ι·ρι·.ι·;ιί, 30 1311) >Ι ιι |ΐπιι!ιι ίιι

61 Ιιιιιιι;ιη;ι· ββΐιιΐίδ ιιιν-.(ι·ι ίικ;ι οοηιρίεχιιιη Γιιει·3ΐ?

IX. ,Υιιπ (μι.·· Γ3ΐίοηβ8 :ιι! ίΐίικί οδίοιιύεικίιιηι ιιοη

8ΐιρρεΐ3ηΙ, Ιιεαιηιιι Υίι·ςίηειη ίη εαδίίιηοηία ροΐ'δΐί-

Γΐ8δβ? Οοοε.ιηΐ ηοβ ίΐΐί, ροδί δ3ΐν·3ΐθΓβιη ίη Ιυοείη

ι-ιϋΐιιιιι υΐΐοδ Μ»π3ΐη ρορεπβδο ΙίυβΓΩβ. Οίοαηΐ Ιιο-

πιιιι ηοιιιίΐ)3, 1041 ;"'> 8' ρΐ·"···· . πιηΐίιιμ.ιιιΐ Γι ;ιιι-

άΪ8 30 νι'1 Μΐΐιιι: οηΐηίδ ιΐΓ(Ίι;Ι(Ί·|ί. δείΐ ΊΙΙιι.Ι (Ιο-

ηιοιίδίΓατε ιπιη(]υ3ηι ροΐεπυηΐ. Νοη ειιίπι υΐίβηι

ΜΓ. ο νίτΊ (•(ΐιΐΜΚ'ίικΙίϊΐΐΊΐι Ικιϋυίΐ. Αΐιβίΐ ιιΐ 1ι»1)υί$8ε

ρυίειιιυκ! δι ειιίηι ϋΐίηιιοβ ΙίϋοΓΟδ ρορεί'ίδβεΐ,

ΙΊΙΙΙΙ δίΐΙναΐοΓΟ ίρ8ο τεΓ83ΐ)βΙϋΓ βδίίίιΐυε, ίιι

ίρδίυδ Ω1ίθ3 νί\ί586 ιΙίίΊΊΊΊΙΙ . δΐά ΙΐΟΟ ί

ΙιΊ ϋίοΐυιη ίιηρο^υίΐ : Κ^^β ηιιιΐ<·>· ΐηιι εΐ (ναΐΐ'α ΐπί

μίλλον ώκονομήθη αύτφ

είς το φυλάττειν · δεύτερον δε πάντως που χα\ αυτοί

ΰπήρχον δίκαιοι. Και οϋχ έτόλμα 6 άκουσας, δτι εχ

Πνεύματος αγίου ί·3-\ το εν αύτη, ϊτι έπιβάλλειθαι

μετά τοιαΟτην οίχονομίαν χρήσΟαι τω σκεύει τω

καταξιωΟέντι χοιρήααι, δν ουρανός χα\ γη ούχ έχώρει

δι' Οπερβολήν της αύτοϋ δόξης. ΕΙ γαρ κα\ νυν ε-ίς

Ενομα αυτού παρθένοι διατελείν αγωνίζονται , χα\

άγνεύειν, χα\ έγκρατεύεσθαι · πώς μίλλον ουκ ^ν

πιστότερος Ιωσήφ, κα\ αυτή ή Μαρία πάντα συμ

βάλλουσα είς χ.αρδίαν αυτής, ως γέγραπται; αλλά

μετά τοσαύτην κα\ τοιαύτην και τηλικαύτην οίκονο-

μίαν, συναφθήναι πάλιν γέροντα ΙΙαρθένφ άγνΤ, χΛ

τετιμημένη, χα\ σκεύει χωρήσαντι τον άχώρητον,

κα\ ύποδεξαμένψ τοιούτον μυστήριον σημείου έπο«-

ιιοη ρο- |, ρανίου κα\ ζωής ανθρώπων;

εοβίεδίίδ

θ1. Πόθεν γαρ ου δείξωμεν, δτι αγνή διετέ)χσεν

ή Παρθένος ; Δειξάτωσαν ήμϊν εύθϋς, δτι μετά την

του Σωτήρος ημών χύησιν τινάς έγέννησεν ή Μαρ:'α.

Εί'πωσι τα ονόματα πλάττοντες οί πλαστουργοί και

Ραψωδοί της απάτης και καχομηχανίας · χα'ι οϋχ

ϊχουσν δείξαι. Ου γαρ συνήφθη 4 ϊτι Παρθένος* μη

γένοιτο ! Ει γαρ έγέννησεν αεί ποτέ συν ούτω υπάρ

χουσα τω Σωτήρι, άμα £λεγον ·/·/·. τα τέχνα αυτής

συνεϊναι. Πλανά δε αυτούς το είρημένον * Ίδον ι\

μήτηρ σου, χαΐ οί άδβΛφοΙ σου Ιξω έστήχασι

ζητοΰντές σε. Κα\ οϋχ οΓδασιν δ πρδ τούτου ην

γεγραμμένον "Οτι οί άΒβΛροΙ αυτόν ' έχίστενοτ

; «ίπΐίί, ηυαταιία Ιβ '. Νέο ίΐΐϋίΐ βηίιιιβιΙνειΊυηΙ, Ο είς αΰτύν. Προβαίνοντες γαρ κα\ ημείς τω χρόνφ,

καΐ Οαυμάζοντες επί τοις εν ταϊς Οείαις Γραφαΐ;

ως εύτελώς γεγραμμένοις, ϊδοϋ κατά παν εν αίσθή-

σει γινόμενοι, εύχαριστοϋμεν θεφ τψ ηροασφαλισα-

μένψ δια των δοκούντων βραχέων (Ιημάτων εν τί)

θεία Γραφτ) παριστάν πάσης Γραφής την άλήθειαν.

Άει γαρ άκούοντες περί Ιακώβου, δτι ούτος αδελ

φός έκαλεΐτο του Κυρίου, Οαυμάζοντες έλέγομεν, τις

ή χρεία ; Νυν δε Εγνωμεν δι' ην αίτίαν, ως προεΐπεν

ή θεία Γραφή · αλλά πάντως ίνα όταν άκούωμεν, ίτι

Ίΰου ή μήτηρ σου, καΐ οί άδεΛφοΙ σου Ιξω έστή-

χασι ζητοϋντές σε, μάθωμεν, δτι περ\ Ιακώβου

λέγει, και των άλλων υίών Ιωσήφ, χα\ ου περί

υιών Μαρίας των μη γινομένων. Δήλον γαρ ί,ν, ότι

μείζων ην ό Ιάκωβος τ?( ηλικία κατά την ίνσαρχον

του Κυρίου παρουσίαν. Αδελφούς δε αύτοϋς λέγει

διελέγχουσα ή Γραφή, καΐ όνομαστΧ χαλούσα Ίάκω-

βον, χα\ Ίωση, χαΐ Συμεώνα, και Ίούδαν, κα'ι Σα-

λώμην, και Μαρίαν. "Ινα μάΟωσι τοίνυν τίνος υιός

τυγχάνει, κα\ εκ ποίας μητρός 6 Ιάκωβος· νοή-

σωσι δε κατά την ήλικίαν τις εστί μείζων. Ό γαρ

Ιησούς σταυροϋται αν ϊτει τριακοστφ τρίτΐύ της

αύτοΰ ένσάρκου παρουσίας · του δε Ήρώδου ^ν κατ*

έχεΐνο καιρού (Ι), υϊοΰ δε Αρχελάου. Ετος εί-

βδβεΐ ςεηίΐυδ, ΐυπα υΐιτ π;·.ΐιι ^ΓβηοΊοΓ ΓοΓεΙ. Εΐεηίηι χοστόν.

. βηηο χΐ3ΐίδ βαχ χχχιιι ίη ΟΓυοειη 3οΙυ8 εβί, ςυί οι·3ΐ ΙΚτοιΙίδ Λκ:Ικ·1;ιϊ ΐίίϋ νίοεβίιηιιβ.

, ιι, 19. * ΐΑιο. νηι, 20. ' ^ο^ι1. νιι, Ά. * Κο§. συνήφΟαι. ' Οοεβΐ ουκ.

(1) Του ίί Ήρώδον ϊγν κατ' έχεη'ο καφοϋ. ΓαΙ- Οοιιιίιιιΐϊ, Ατεΐιείβί Γιιί$8β Γιΐίυη», ηιιιΐΐοηιιβ η)»ρ3

8\ιηι εϊΐ ΗοΓΟϋοηι ίΐΐιιιη, ςιιο ΓρςηαιιΐΕ ρβδδυδ 051 ηιιοϋ ίΐ ρβυΐο ροδί, εΐ ίηίΐίο ορεήδ Ηυ]ΐΐ8, Ίιι οβίοβ

3ΐιΙε3 δεπρίιιιη 681 : βυοΜίαηι [ταΐηι «}ΐιι ηυη

ίη ί//Μ»ι '. ΕηίιηνεΓΟ ηοδ ρπο^Γεβδα Ιειη-

ροπ8 ίηβίΓυοίίοΓεδ Γεάάίιί, ουπι βΐίαυβηϋο 330Γ38

ΙιίΙΙΟΓ3$ Ι3ΐη δίιηρϋοίΙεΓ δΟΓ'ιρΙΐδ εδδε ιιιιι·;ιι·ι·ιιιιιι·,

ροϋΐ([ΐι;ιιιι ρεηίΐυδ οηιιιία ρι.·ι·νίι1ίιιιπχ, Οεο

ίίμιτο θ(£ρΊηηι$, <ιυί ραυοίβδίιηίδ (]υίυυδ(ΐ3ηι

Γοπιιιι οιηηίιιιη, ηαχ ίη δ3θΓί$ ίϊΐΐεΐ'ίδ δοτίρία :

η;ιιιι'ιΙ:ιιιι 30 5ΐ3ΐ)ί1ίΐ3ηΐ νεπΐ31ϋπι ΐ'λΙιϋΐΓΐι: νιιΐιιίΐ.

(',ιιιιι ('ίπιιι ϋε ,ΙιίΓοΙιο 3δ8Ϊθ'υε ίΐΐιΐιΐ ιιικϋΓΓίιιιι·;, IV;»-

Ιΐ'οηι ίρδίιιη Οοηιίηί νοοβίυιη Γυίδδε, ςυίιΐ ίβίαϋ ΐο-

ΐίοδ ιιεοεβδε Γοπεί περείεπε 3άη)ίΓ»Ιιυιΐ(1ί ςυ*Γε1)3-

ηιυβ. Νυηο βυΐεηι ΓΗΓ ίιΐ ϊη δ3επ3 Ι/ιΐΐεΐ'ίδ 3ηΐε κϊι

Ϊηου1θ3ΐυηι ίηίεΙΙΊ^ίιηυδ. νΐιΙεΓιοεί ιιΐ οιιηι βικίίηιιΐδ.

1'-ί·:'<· τηαΐετ ίνα α ξταΐτα («ί (οτϊ$ $ΐαηΐ, φιατβηίί»

Ιβ, (1ε .Ι.ίΓοΙιο «ο οχιεΓίδ .ΙιΐΜ'ρΙιί Ιϊΐϋδ, ιιοη ΜΪΓΙΧ,

ι|ΐιί ιιιιΐΐί Μΐιιΐ, ιΓκΊιιηι ΊΙΙιΐιΙ εδ8ε ι!οη.·:ιιιπιι·.

εηίη) (1υ1>ίιιηι εδί, ςιιϊη ,Ι:κ'οΙιιΐϋ , (|υο

Οηπδΐιΐδ ίη Ιιοο ιιιιιικίο νεΓ8:ι!)3ΐιΐΓ, Οδδεί ;οΐ;ιΙη

ρΓονεοΓιοΓ. €χΐει·υπι ΓΓαίΓεβ ίρ3θδ δοπρΙιΐΓ» νοοβΐ,

ΐΌηΐΓ3ΓΪ3δ ΙΐϊΓΟδοβ ιβοΊΐο ΓβάϋΓ^υβηβ, 30 ηοηιίηΒ

ιΐίοπιιιι εχρπιηεηδ : Ιβοοϋυπι , ^08ε , δνηιεοηεηι ,

^ι^(I:ιιιι, δαίοιηεη εΐ Μ.ιιι;ιιι·. Εχ ςυο ιΙι.τ1;ιν;ιηπιι

:,;ίπιΙ νοίυίΐ, οιι]υδ Ηΐίιΐδ, εΐ εχ ςυ3 ιιι.απ·
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Γ. Εν γαρ τφ τριακοίτω τρίτω Ετε·. του πρώτου Α Χ. Αηηο φΐΐρρε ΙΙοίΟιΙίί δοηίοπδ Αηΐΐραΐη Π!>}

ΊΙ;..·'. ·>,·-·, υΐοϋ Αντιπάτρου, γεννάται 4 Σωτήρ εν

Βηθλεέμ - τ .- Ιουδαία;, όπερ η - τεσσαραχοστδν '.-^-

τερον Αύγουστο·.· .βασιλέως. Και ποιήσας ίτη δυο,

λαμβάνεται ύπο του Ιωσήφ εί; Αίγυπτον, δια τα

ύπδ των μάγων τφ Ήρώ&ΐ] είρημένα του Ήρώοου

ζητοΰντος τδν παΐδα. Κάτεισι δε είς Αϊγυπτον, χα\

τελεί έχείσε αλλά δυο !τη. Καΐ τελευτ£ Ηρώδης ό

βασιλεύς Ετει τριαχοστφ έβόόμιο. Διαδέχεται δε

τούτον Αρχέλαος 6 υίδ; αυτού επ\ Ιτεσιν εννέα.

Και οϋτως ή πραγματεία τελειοΰται, κα\ παραδίδο-

ται τταυρφ όχτωχαιδεχάτω μεν Ετει Τιβερίου Καί

σαρος, του 6ε 'Αγρίππα έπιχληΟέντος Μεγάλοι.

Ήρώδου δε Νεωτέρου, υΐοϋ δε Αρχελάου, Ετος ην

είχοστέν. Ούδαμοΰ δε ήκούσαμεν τδν Ιωσήφ υίοϋς

-ίί- Β

ΙεΐΊίο :ιι: ΙΠΙ-ΓΜΜΙΜ ΟΙΐΓΪδΙυδ ΒυΐΙιΙ<:1ιβηΐί .|ΙΗ!;Ι·,Ί·

π ι.Μ·ι()ΐι-, Αυ^ιΐδΓι νεπο Χίΐι. ΙΊ·!ΐ!'!(· ροδί 311110*

ύΐ105 ΪΠ ,·1ν,\ ρ' πιιι ,ι!ι .|.ΙΜ·|Ι!Ι, ι Ιι ;Ι!Ι-|ΜΙΙ ! ,.ί ιι-; εδί ,

ι ΐϋιι Πι:Γθώ'8 οΐι 63, (|ΙΙ8β ϋι.'μι ΓβηΐΠΐΙΪΛνβΙ'βΙΙΙ, |ΐιΐι· -

ΓϋΙΙΙ 3(1 11660111 ΓΟ(|ϋΙΓΟΓΟΙ. ΟΐΙ3Γ6 ΙΠ .1^\|Ιί1ΙΠΙ

Ι)ϊοηηϊο ϋϋε ιηοπιΐιΐδ Ρδΐ. Ρο&1 1ι:ι·ο. Ηο·

θ!)ϋΐ 3Ι1ΠΟ ι.·;:ι;: -ιιί XXXVII. 1042 ''"'

Λι·ϋΙιβΐ3υ8 Γι1ϊυ$, <]ΐιϊ ιχ βηηίβ ι-ε^ηανίι.

^οβίιηοϋιιιη ΟΙΓΪ$ΙΙΙ$ βο οιηιιϊ, ειι]υ9 μι. αϊ;» νε-

αΐβοΐυΐο η^οΐίο, ίη εηΐΰοηι ΙοΙΙίΙιΐΓ, αηηο

Τϋκτϋ 0:κ83ΓΪ$ χνιιι, ςυϊ βι·αΐ ΛςΓΐρρχ Μαςηΐ, βϊνβ

ΗβΓΟίϋβ ^αη^ο^^8 Λ : ι Ίκ·:,·.! Γιΐϋ, 3ηηυ8 χχ. Νυβηιι.ιηι

νβΓΟ ^086ρ1ιυIη δΐΐ8Γ.βρίδδθ 1ί1)βΓθ8 αοοορ'ιηιυδ. 8ι?α

ηοί]ΐιο ροδίοαηιιηιη βχ Λ^νρίο Γβίϋΐ, (Ιίυ $ιιρει·νϊ-

«εποιηκότα. 'Λ'/.λ' ο&τε, μετά τδ έλθεΐν άπδ της '' χϊΐ. Α^031 ΐυηι ΟΙΐΓΪδΙιΐδ αιιηυηι χΐβΐϊδ ςυβΠυηι.

Αίγύπτου, ό αύτδς έβίωσεν έπ'ι πολλοίς Ετεσι. Τέ

ταρτον γαρ ή"ν Ετος τφ Σωτήρι · τφ δ£ Ιωσήφ υπέρ

Ετος όγδοηκοστδν τέταρτον, δτε εκ της Αίγύπτου

χώρας παρεγένετο. Κα\ διέμεινεν Αλλα Ετη οχτώ

Ιωσήφ περιών, χα\ εν τφ δεκάτω ' Ετει, ανιόντων

επί Ιερουσαλήμ, έζητήθη, δτε οΰχ εύρίσχετο εν τ])

όδοιπορΐα, ως Εχει τδ χατά Λουχάν Εύαγγέλιον. Μί-

βον δε τούτων των ετών τελευτ^ί Ιωσήφ, χα\ άν-

ετράφη ούχέτι ύπδ τδν Ιωσήφ, άλλ' είς τδν οίκον

του Ιωσήφ. "09εν ούχέτι τδ Εύαγγέλιον φάσχει λί-

γον,ότι'Ηλθεν δ πατήρ αυτού, και ή μήτηρ αϋτοϋ,

χαΐ οΐ αδελφοί· άλλ', Ιδού ή μ>\τι\ρ σου, χαΐ οΐ

αδελφοί σου Ιξω έστήκασιν. 'Αλλ' ο&τε δτε Ελε-

γον αύτφ εν τη Ίδουμαία *· Ουδείς ταύτα χοιών _ ΡηΐεΓ ΐρδΐαδ βΐ ΓρβίΓεΒ, δβ<1 ίπιΐΓβδ ΐρβίυβ, εο φ!θ(1

θέλει εν χρυπτφ είγαι. ΕΙ ταϋτα πα,ύς, ρανέ- ^0δερ|1ι1δ ϊη εοΓρορε εδβε (Ιεδϋδβεΐ. ϋιιίη εΐϊαηι ίη

ΐ-χχχιν βχοθ886Γ3ΐ, ουπι βχ &ξγρΐο ι·ο-

ΥβΓδΙΙί (»1. Ροδί Ιΐ560 3ΐίϊ$ VIII νΐχϊΐ. Ν3Ι11 €1ΐ|·'ίδΙΐ1$

3111)111)1 3§εηδ χιι, «υ» ΗϊοΓΟδοΙνιιιαπι ρΓοΓοοΙί 68-

δειιΐ, ηυχδίΐιιβ 681, ηυο<1 ίη ίΙίηβΓβ ηοιι βδδϋΐ η·-

1>!·ι πι-,, πι Ι.ϋ. ;.· ΐβδίαΙιΐΓ Εναηςεϋυηι '. ΡΟΠΌ ηοη-

ιΐιιιιι βνοΐυΐίδ 3ηηί$ ΙΙΙίδ ^εβρίιυδ ιιιιινίΐιιι·, ικ: Ιββιιβ

ηοη 3ΐηρϋιΐ5 κιιΐι ΐΐΐο, $6(1 ιιί ο]ιι$ ιίιιιηο (Ιυηΐβχβΐ

(·ιΙικ·;ιΐιΐΜ 681. Ιϋηο εδί ςυοϋ ϊπ Εναηςυΐΐο ηοη ]3ΐιι

ίΐίικί ιΙίΐΊΐιιι· : Υπιίι ραΐεπ ΐρδϊυβ, 61 ιιι:ιΐι·ι·, εί IV ι -

ΙΓ68 ε]υβ , 8(·<1 : Ι.ι·,\: ηιαίιτ ΐιια, βΐ {ταΐηι ΐη\ [οή$

ιίαιιΐ '' , ΜΊ| ηεςιιβ ι ιππ ϊη (1;ιΙίΙ,Γ;ι δϊο ϋΐυηι ;ι11οΐ|ΐΐι·-

ΓεηΙιΐΓ : Νβηιο Iια:^ αφεια ίη Ο€αι1(ο νίηαή οιιρίι.

8ί 1ΐιι·ι· ΐ<ίιΊ!>, ρΐ'αιύβ 16 ηιαηϊ/£ί(υηι * : ηοη (Ιίχίΐ :

ρωσοτ σεαυτύγ , ούχ είπεν, δτι Είπεν αύτψ ό πα

τήρ αυτού, χα\ οΕ άδελφο\ αυτού, ί/λ' οΐ άδελφοΧ

αύτοΰ, ως του Ιωσήφ μηχέτι υπάρχοντος χατά τδ

σώμα. Είτα δε έπ' αύτ|5 τη τελειώσει, δτε ό Σωτήρ

εν τψ σταυρφ Εστηχεν, ως Εχει τδ χατά Ίωάννην

Εύαγγέλιον, Στραφείς, φησ\ν, είδβ τύν μαΟηττγτ,

?*· '(,'·'"" ο Κύριος, χαΐ είπεν αύτ^> περί Μαρίας·

Ιδού ή μήτηρ σου · χα\ τϊ) αύτϊ) λέγει · Ιδού ό

νΐές σον. Εί ξσαν δϊ τέκνα τη Μαρία, κα\ εϊ ΰπηρ-

χεν αυτί) άνήρ, τίνι λόγω παρεδίδου την Μαρίαν τω

Ιωάννη, χα'ι τδν Ίωάννην τί) Μαρία; Τίνι δε τφ

λόγψ Πέτρω μάλλον ου παραδίδωσι ; τίνι £έ τφ

λέγω Ανδρέα , ΜατΟαίψ τε χα\ Βαρθολομαΐφ ;

Ι[.ΜΙ \ίΐ;ι· εχίΐιι, ι ΐιΐιι Οηηδίυδ ίη εηυεβ ρεικΙβΓεί,

υΐ ίη Ιθ3ηηΪ5 Ενβη^εΐίο δεπρίιπη ε$ΐ * : ^<»η'«^>ιιι ,

ίιιΐ|ΐ;ίΐ, τ'/ιΐίΐ ί/ί.·.!·/,· ?.'/!(ΐίΐ, ί/ίίιΊ/ι ίΙίΙίιιιΊιιιΐ Οοηιίηιιι ,

ι·!ΐ|ΐιι· (1ε Μ;ιι ί;ι (Ιίχϊΐ : /·.',.·,-· ηιαίβτ ίιιιι ; Ιυιη ΐίΐ.ιΐ' ί :

Ε^^ε βΐίιΐ! ΐιιαί. Αΐ(|υί δι Μϊΐ'ίβ ΗΙ)(τοδ 1ΐ3ΐ)υίδδεΐ,

3ΐιΐ βιιρεΓδΙοδ νίΓ ο]ιΐδ ΓιΓίδδοΙ, οαι· ίΐίβηι ίοβηηί,

^!ηιιιι<·ιιι ίΐΐί οοηι ιηειιϋ3Γοΐ? Υβητω ουΓ ηοη Ρ«ΙΙΌ

ροΐίυ8, νεί ΑικίΓε», νεί Μβιιΐΐϋεο ΒβΓίΙιοΙοιηχονι:

ουιηιηειιϋΐΐ1? ΝίπιΪΓυιη ϋο;ιιιιιι ρροριεΓ νίι^ϊηιΐϋίπιι

ηοε Ιπ'ώυίΐ : ΕΜΘ, ίηςυίΐ, υιαίίΓ Ιυ,α. Οιι,ιιιΐ|ΐι;ιιιι δι

εοΓρυδ εοηδίϋεΓεβ , ίοαηηίδ ιη3ΐεΓ ηοη εραι , βεϋ

"·:ιπι ίρδαιη νίΓςίηίΐαΐίδ 688ε ρηηεΐρεηι

νοίΐΐίΐ, ι|ΐιοιιί:πιι 31) ιϋ;ι νίΐ.ι ρΓ0668δίΙ.

'Αλλά δήλον,δτι Ιωάννη Βία την παρβενίαν Ιδού ο ^ο.^ηIι^ιη, Ιίεβΐ αΐίεηυς βο πιίηίιηε ρΓορίηηυιιβ ε&-

γάρ ή μήζηρ σου. Καίτοι γε ούχ ην μήτηρ αυτού του

Ιωάννου χατά σάρχα · άλλ' ίνα δείξη αυτήν μητέρα

άρχηγδν της παρθενίας · επειδή εξ αυτής ή ζωή ην ·

χα\ τφ Ιωάννη, χαίτοι γε δντι χατά σάρχα άλλοτρίω,

Ελεγεν, ίνα διδάζη τιμ3ν την ιδίαν αυτού μητέρα,

ότι τφ μεν Βντι χατά σάρχα ες αυτής αύτδς ό Κύ

ριος γεγέννηται, Ενα μη τις νομίση δόχησιν είναι

την πραγματείαν, χα\ οΰχ άλήθειαν. Εί μη γαρ ην

αύτοΰ άλτ.Οώς μήτηρ χατά σάρχα χυήσασα αύτδν,

δε(, \ι·ι·Ιιί> ί11ϊ$ 303ΐυ$ ε$ι, υΐϊ ιηβίΓεηι ΙιοηοΓαικΙηιη

6580 ιηοηδΐΓ3Γ6ΐ. 8ί(|ΐιί(Ιι·ιιι εχ ίΙΙ:ι Οοιηϊηιιβ, ()υοι!

:ιι! <·ι>ι·|ιιΐϋ βΐΐΐηεΐ, η·\ι·ι.ι 1131118 681, ικ· (]υί$ ΓΟΓ-

1388ε (οΐιιπ) ίιΐ63πΐ3ΐϊοιΓΐ8 ιιβ^υΐίπιη ιιπίι ι εχίεηια

Μ;.·: ΙΓ-, ηοη \·<τΊΐ;ιΐι· εοηδΐ3Γε. 1043 ^;"" "'^'

νεπε ηιβίεΓ ε]υε εχβΐΐιίδδεί, β ΐ|π.·ι ι :π πι-ιιι 3εεερε>

ι .ιΐ , ·|ΙΙ:ΓΙ| υ:· !|ΙΜΙΙΙΙ |ΙΙ')ΙΓΙ Γ] :ιΙ , Ι10Π Ι.ιιιΙ.ιιιι εί (ΊΠ ιιΐίΐ

:Ι.Ι|]Ϊ|ΙΓΙ ι·ι , ιιί ρεΓρείυβηι ΥίΓ^ϊηειη εοιηιηεικΙαΓεί ;

ΐ|ΐι;<· εΐ πι.ιΐι.-ι οο δΐΐδεερίιιιη εχ ίρδ3 εορραδ

1 Γ. δωδεχάτφ. · Κ. εν τη Γαλ·.λαία. · Ι,αε. ιι, 42. 4 ίΛιο. νιιι, 20. 3ο3η. νιι,4. · ίοα\\. χΐχ,

26

(οηαΐ ρποΓίβ (Αυ;«< ,,Ια. νοίαη». Ι, €οΙ. 275) , βΠΊΓηιανίΐ, ΗεΓοϋβηΊ Αςηίρραηι Γυίδδε. Γιιϋ εηίηι ΗεΓοάεβ

Αη1ίρ3δ ΗεΓοϋίδ Μ,Ι.,ΊΙ Γιΐίϋδ, ιιί -ιιΐ ϊΐΐυιη Ιοειιιη οϋΐεΓναΐυιη ε&(.
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οΐ ο!> ΐΐΐΐιΐδ ΙιοηΟΓΟηι ηΐφιε 3(1ηιΪΓ3ΐ>Ί1ο εοΓροπβ δ«ί Α ουκ αν περ'ι αυτής την έπιμέλειαν έποιεϊτο 5 τδ

παραδοϋκαι την 'Λειπάρθενον, μητέρα μεν γεγονυΐαν

δια την οίκονομίαν, ίχραντον δε δια την πρδς τδν

αΰτδν τιμήν, κα\ τδ σκεϋος τδ θαυμαστόν. Λέγει δε

τδ Εύαγγέλιον · ΚαΊ άπύ της ημέρας εκείνης ΙΛαβοτ

αυτήν πρύς εαυτόν. Εί δ£ είχεν άνδρα, εί είχεν οίκον, εΐ

είχε τέκνα, είς τα ίδια άνεχώρει, ου πρδς τδν άλλότριον.

ΙΑ'. 'Αλλά μη τούτο στραφί) εΐ; βλάβην (1) τισ1.,

κα\ δόξωσιν εν τούτω λαμβάνειν πρόφασιν, συνεισ-

άκτους κα\ άγαπητάς επικαλούμενος έαυτοΐς Ιπινοεΐν

δια κακομήχανον ύπόνοιαν. Έκεΐσε γαρ τα πράγματα

έτελεϊ-.ο, κατ' οίκονομίαν δε διηρημένων των πρα

γμάτων άπδ της άλλης άπάσης κατά θεδν όφειλοΰσης

φυλάττεσθαι ακριβείας. Καΐ γάρότε τούτο γεγένητο,

καΐ παρείληφεν αυτήν πρδς έαυτδν, ούκέτι παρ-

ΙΙ11ΐ!:1111 1:ιΙιιΊ1Ι 3ΐ1ΐ1ΐίδϊδδεΙ. 8θ(1

;1, Εχ ίΐΐα, ίιΐ'|ΐιίι, άίβ α£«ρι< εαηι άίίάριιΐια

αά »£ίβ. Αΐ(|ΐιϊ βί 61 νίπιιιι !ι;ιΙιι·ι·ι·Ι, εΐ (Ιοίιΐιππ, εΐ

1ίΙ»εΓθδ, 3(1 «,ιιιι ροίίυδ, ηυαιη 3(1 3ϋεηυπι 3636 εοη-

ΓβΓΓβΙ.

XI. ΥεΓϋΟΓ ηβ Ιιοο ίρδίιπι ςιιοά <1ίοΊη)ϋδ Γι-βικϋ,

δί( ;ι1Ϊ!|ΐιϋιΠ>, 111 3(1 ΟθηΙυ1)6ΓΙ13ΐϋ$ 30 ιΙί1π·1;ι-, ι]113δ

νοεβηΐ Γβηιίηβδ Γείίηβηϋβδ (η.ιιο<1 ςεηιΐδ ρβκδίηιο

δίΐι'ι 3ηιηιϊ ΘΓΓΟΓΘ πΐ3θ1ιίη3ΐί δΐιηΐ) , Γυουιη ίηιΐε ;ι'ι-

ψΐΓΐιι ει εοίοΓεηι 3Γοεδ$ϊ$$β νί(1ε&η(υΓ. Υεπαιη ίΐΐίο

ι:ι·ι·ΐ:ι ([ΐι;ίΐ!;ιι:ι ρΓΟνΊιΙοηΙίχ Γαΐίοηβ Β(1ηιΊιΠ8ΐΓ8ΐ3

ΗΐΓ,ιΐ οιηηί»; ίΐβιιΐ Ιοίιιηι Ιιοε ηε^οΐίυιη αϊ) 3ΐίυπιιυ

ιιΐΐ'.ηηιιιι, ΐ|ΐι:ΐ' ι.·\ Οΰί ηΐ3η(1ηΙο ρΓ3ΐ.Ίΐ3η(1:» 8υηΙ, υ(Γι·

οϊοΓυιη Ιε^β εβββΐ 30 ηεοοδδίΐαΐβ δο]ιιηείυηι. ΡΓΪΕ- Β έμεινε παρ'αύτω. 'Αλλά κα\ είδοκοΰσί τιν:ς

Ιεΐ'εβ ροδίεβ^αβηι ίΐΐυιΐ Ϊ13 ^εδίυηι εδί, εΐ «ιΐ δοβε ζητήσωσιτά ίχνη των Γραφών, καΐ εϋρωσιν ανοΰτε

ϋΐ3ΐιι βοοερίι, ηοη

Οιίικί 81 ί3ΐδΟ

Ιϊοεί 33θΓ3Γυηι

3ρυι1 ίρςυιη ρβΓΠΟηδίΙ.

3 «ιοί)!» βχϊδίίηιεί,

1.ίΐΐεΓ3Γυιη νεδϋ^ία εοιι»εεΐ3η, ίη

ιιιι1ΐ3ΐη<1ε Μαπχ ο!)ίΐιι ιηεηΐίοιίέΐη Γβρεπεί,

ιηοΠΐ(3 ϋίΐ ηεοιε, 8ερυ1ΐ3 :ιη ηοη δερυ1ΐ3 ίυεπί.

Αε ι-ιιιιι Ιοαηηεβ ίηίετίπι ΐη Αδίαηι ρΓοΓεοΐυδ βίι,

ηιι^φκιηι ΐ:ιιικ·π Β. ΥίΓξΐηεπι ϊΙΐηεΓΪ8 εοηιίΐεηι £β*

ευιη ίΐΐυηι 1ΐ3ΐ)υΊδ36 Μ;.·ΙΙ'Ι Γι<·;ιΐ : 8ε<1 ιΐι; εβ τε ρεηίΐυδ

5εήρΐυΓ3 οοη(ΐοε3θϊΐ, ία ηιιοά ρρορίεΓ βύιηίΓβΐίοηίδ

νείιεηιεηΐϊαπι Γαείυιη βι-υϊίΓΟΓ, ηο Ιιοιηίηιιηι :ιηΊπιοχ

ΐίι;ι"|(ΐιι>ιιί (ΐικ·ιΐ!ΐΙ;ιιιι ίη δΙυρΟΓεηΐ (-ιιΙψι-ΐ'Π.·!. ΕξΟ

εηίιη ρΓοηυηΙί3Γε ίΐίπιΐ νεΓεοΓ, εί ΐ;κ·ίΐίΐ 3ριΐ(1 πκ:

οο^ίΐβΐίοιιε τερυΐβηδ ηιίΐιΐ δίΐεηΐίυιη ΐηιΐίεο. Οιιίρρε

Ιιαικί δοίο 3η ά6 δαηοΐίδδίηΐ3 ίΐΐ» αε 1}θαΐίδδίιιΐ3 Υίι·- '

^ίηο ο!)δειΐΓ3 ςυχιίβηι ίηνεηίΓΪ νοδΐϊ^ί3 ρο&δϊηΐ,

(|ΐΐ5ε ιππ·ι·ΐ:ΐΊΐ ηο!)ίδ ΐΐΐίυδ ηιοπίδ Γιοίεηι

Ν3!ΐι εχ υη3 ρ3Γΐβ ίΐίικί οεευΓΓΪΐ, (|ΐιο<1 «Ιβ ίΐΐβ

ηιιη(ί3ΐ : Κι ΐιιαηι ίριίΗί αηιηιαηι ρίηαιία >

«ί ηΊίΊΐιΐ'.ιΙ'κ ΪΧ ηιΐίΐίιιη'ιιΐ ('Ο'ίίί/'ϊ

Αΐϊυηϋε νεΓΟ ίη Αροο3ΐνρδί ϋιι;ιιιηί^ Ιε^ίηιυβ, Ι)Γ:Ι-

εοιιειη βϋνει-δυδ ηιαίίεπειΐ! ρρορεΓβεδε, ςυχ ηιαΓειη

}ί"|ιι:ινΐ;ι£ : εΐ ιί:ιΐ»Ί εί ε38ε ρεηηβκ αηυίΐχ, εΐ 1ι·3ηδ-

ί.α,.ηι ε38ε ΐη όεδίίΠππι, ηβ εβηο ι]ι·:κ·ο εοηιρΓεΙιεη-

«ίιτ.ι '. ΟικιιΙ ςυϊ(1εηΊ ίη ίΐΐιι εδδβ ροΐεδί ίηιρίεΐυηι.

Οιι.ιπΐ|ΐι:ιιιι ίΐίικί ηοη ;ιΠίπηο ρεηίιυδ; ηε(]υε :«ιιΐ

ίιιιπκιι-ΐίΐίειιι ρεΓ8ονεΓ383ε (ΙεΟπίο, 3υ( υίΓυηι ΠΊΟΓ-

Ιιΐ3 δίΐ εοηΟπιΐ3Γε ροδδΐιηι. Ουϊρρε δθΓΐρΐιΐΓ3 δ3εΓ3,

ηιεηΐίε Ιιυηιβηα: 1044 '-Ί"11"1 ρΓΧΙεΓξΓεβδβ, Γεηι

ΐη ίΐ!06Γ(0 1ί:ΙΊι]ΙΗΐ, ρΓΟρΙβΓ Υ33 ίΐίικί ('ΜΜΙΠΠΜ 90

ρΓ365ΐ3η$, ηοηυίί €3Π)ίδ ρΓΟίιΓίηηι υΐΐβιη εί Γ(£ϋϊΐ3-

ΙΓΙΙΙ 330Π031. Ηίνι- ί^ίίιιι- ιιίΐιΠιία δίΐ, ηβδΟΪηΊυδ, δίνβ

εοη$ερυ1ΐ3 3ί(, ηοη Ι3ηιεη υΐίαιη ε&1 εοη]ιιηεΐίοηεηι

θάνατον Μαρίας, ούτε εί τέθνηκεν, οΰτε εΐ μη

τέθνηκεν ούτε εί τέθαπται, ούτε ε! μη τέθαπται.

Καίτοι γε του Ιωάννου περ'ι την 'Λσίαν ένστειλαμέ-

νου την πορείαν · κα\ ούδαμοΰ λέγει, δτι έπηγάγετο

μεθ' εαυτού την άγίαν Παρθένον · άλλ' απλώς εσ·.ώ-

πησεν ή Γραφή δια τδ υπερβάλλον του θαύματος, ίνα

μη είς Ικπληξιν άγάγη την διάνοιαν των ανθρώπων

Εγώ γαρ ου τολμώ λέγειν, αλλά διανοούμενος σιω-

πήν ασκώ. Τάχα γαρ που κα\ ίχνη εΰρομεν της

αγίας εκείνης κα'ι μακαριάς, ως ούτε εύρεϊν ίστι αδν

θάνατον αυτή;. Πή μ':ν γαρ 6 Συμεών ·. ά-κ:·. περί

αυτής · Καΐ σον αύτήι; τι\ν Τ^υχήν διεΛεύνετΜ

{ίομφαία, Βχως άχοκα.ΐνρθώσιν έ» ηοΛΛων καρ

διών διαλογισμοί ' πήδε της 'Αποκαλϋψεως Ιωάν

νου φασκοϋσης, ότι κα\ ϊσπευδεν ό δράκων έιΛ την

γυναίκα την γεννήσαιαν τδν ί,άάενα, κα\ έδίθησβΜ

αυτί) πτέρυγες άετοϋ, κα\ ελήφθη εϊς την ίρημον,

όπως αν μη λαβή αυτήν ό δράκων. Τάχα δ£ ίύναται

έπ' αύτη πληροΰσθαι · ου πάντως δε ορίζομαι τοδτο,

κα\ ου λέγω, ότι αθάνατος Ιμεινεν · άλλ' ούτε διββε-

βαιοϋμαι εί τέθνηκεν. Τπερέβαλε γαρ ή Γραφή τδν

νουν τδν άνθρώπινον, κα\ εν μετεώρω εΓασε, δι4 τδ

σκεϋος τδ τίμιον κα\ έξοχώτατον · ίνα μη τις Ιν

ύπονοία γένηται περ'ι αυτής σαρκικών πραγμάτων.

Κ4ν τε οδν τέθνηκεν, ουκ Ιγνωμεν · κα\ εί τέθαπται,

οΟ συνήπται σαρκί· μη γένοιτο ! Τ£ς δε φρενοβλάβειαν

έαυτψ συναγαγών θελήσει ένσκήψαι βλάσφημόν τίνα

ύπόνοιαν, κα\ άπάραι * στόμα, χαλάσαι τε γλώϊχαν,

διελεΐν δε χείλη εκ διανοίας χακής ; μάλλον δε άντ\

Ομνων καΐ δόξης ύβρεις τινάς έπινοεΐν, κα\ ίμπαρ-

οινεΐν είς την άγίαν Παρθένον, κα\ μη τιμ^ίν τδ

τετιμημένον σκεϋος ;

1 1,ιιο. ιι, 55. ' Αροο. χιι, 13 δης. ' ' γρ. έμποιεί. * Ρ. έπάραι.

(1) ΆΛΛά μη τούτο στραρή αίς βΛάβψ-, Συν-

εισάκτους, Ιιοο ε$( εοηΙιώεπίΗΐεδ οΙεπΓΟπιιη Γεηιί-

Π33, 011Α3 ί'.ιΊηι,ΐιΊ:* Ι.ίίΓηιι νιιι :κιΙ, (Ι,ϋΐιΐϋΐΜίπΙ Υ8-

(εΓββ ΡΡ. 3ε δχρϊιΐδ νείεΓεβ δνηυϋί; υΐΝίε%ιΐ3 εβη.

7>', Γ.απΐΐ3£;ίιιεηδΐ5 ιιι,εβιι. 17; ΑΓβΙαίβηδϊβ'ιι,εβη.

-: - , ΒαΒίΙίιΐδ £ρί<(. αά 6'ιτβ., ςιιχ οαιιοηίοβ α ί!;Ί-

ίβιηοηβ οεηδβΐιΐΓ, ρ»^. 1022; Αηΐίοοίιεηβ βνηοιίιΐδ

ϊη Εριιΐοΐα οοηΐτα Ριικίιιιη 5ηηιο;αΐ., 3ριιύ Κυβεΐ).

ί;υ. νιι, ο»ρ. 24: Τάς δε συνεισάκτου; αύτοΰ γυναί

κας, ως 'Λντιοχεΐς όνομάζουσι, εΐο. Ε»δ(1εηι εΐ ίηβε-

ίη ΙΐίβΓ. Ι,ΜΙΙ, η. 2: Τάς άγαπητάς)ιε-

γομένας συνεισάκτους γυναίκας. ΙΙκτοιινιι.ιι* ρβ8-

δίΐΙΙ ΐΓ.ιιΙιιπΙ : ιιι;ι\ϊιιιιΐ Η Ι ί'.ιιαίιΐϊΐιίιιιιι ι·|ικ!. ίί :

Ιΐηάί ίη Κοΰίειΐα! Αφαρίΐαηιιη ραιίί ίηιταίίιί Όηάί

»ίηβ ηνμΐϋι αΐίιιά ηνηβη ηχοηιαιί ίηιο ια,ιΐ,.· ηονκηι

€οηύΐίί>ίιιηηιιη </εηνί? (.:ινι:ΐ)ΐ!;ι ν,-πι Μβπαη

3(1 Ιιΐιιιι- ΠΙΓΙΌΙΙΥΜΙΙ ΙΐΜΊίπι ο1)δεΓν3ΐΐο, ςιιί

3 ΟΐΓίδΙίβηίδ ευιινίνϋδ, ηυπβ αγαπάς )ΐοιιιίιΐϊΐι(, ;

ηναΐαδ εεηδεί; ςυοϋ εδί Γίιΐίηιΐιιιιι.
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Γ.ΟΓροπδ εχροΓίβ : *1)βίί ιΐΐ ίΐΐιΐιΐ εχίδΐΐιιιεωιΐδ! Οαϊδ εβί βιιίειη, ς»Ί ΓιίΓΟΓειη δϋιί εΐ ϊη»ηίΐΒΐ «ίοίίβοιίί,

ΐ;ιπΐ:ηιι 1)631% Υίιριιι ουηΐυυιοΐίαηι νβΐίΐ ίιηροηεί'β, οι οδ Βΐιυπι βάνετευδ ίΙ1;ιπι αΐΐοΐίορε, ΐ3Χ3ΐ·ε Γιιΐ£ΐΐ3ΐΐ|,

.9(1 ρβειίΓρΓαιη ΠΙαιη ρΓοηιιηΐϊ3ΐκΐ3πι 8Ρηΐει>ιΪ3ΐιι Ι»1)Γ3 (1ί<1ιιοεΓε , ρΓΟ Ι3υ;1ί1>ιΐ8 30 ρΓκεοηϋβ ρι·ςΊ>Γ3

(οηΐυηιεΓοδφίο εοηιηιίηίεεί, β:ιθΓθ83ηοΐ3: ίιΐδαΐΐαπ: Υίι^ίηί , να· ι';!>:·1 (Ιειιίφΐε οιυηί Ιιοηοτβ ϋίςηυιιι

ηυΐΐο ϋοηοΓε ρΓΟΓδίιβ βΙΙίοεΓβ ?

ΙΙΓ. ΕΙ δε χα\ άπδ άλλης τινί>ς θεωρία; χρή ),α6ε?ν Λ XII· ΟΙΚΗ! βί εΐ αϋιιπάε κιΐίοηββ ΐΓίΠδΓειτε ΓΙΟΟΛ'-,

τα πράγματα, ψηλαφήσωμεν χα\ φυσιολογιών σχέ- ψιΜ ΙΠΊΠΙΙ ι.:;1ιιι .ι ίρ53 Γ»ίΓ3ΐ, ρ3ϋ1υ!υιη εοπδίοΙβΓε-

σϊΐς. Φασί την λέαιναν (2) μη τίκτειν πλην μιας

γαστρδς μίνης. "Εχειν δε την αίτίαν τοιάνδε· Τδ ζώον

μεν ϊστι τραγότατον, χαρωπδν δε τω εΓδει, έμβριΟέ-

στατον τι, άλκί), ως ειπείν, βασιλικώτατον γένος

επί τα Αλλα ζώα. Εχειν δί την σΰλ-ληψιν εξ ένδς συ

ζύγου, τελείν δε τδ καταβαλλόμενον σπέρμα είχοσιέξ

μήνας εν τη° νηδύϊ · ώστε τδν σκύμνον Ινδον έπ\ τϊ-

λειότητα φέρειθαι δια τδν χρίνον, είς το χαΧ τους

ϊτάντας οδόντας ϊχειν ήδη, «ρ\ν ή εκ της γαστρδς

προέλθοι, χα\ τους Ενυχας εν ήλιχία στασίμψ, τους

τε πασσαλίσχους καλουμένους, χαΐ κυνόδοντας, τίς

τι μύλας, χα\ τα ίλλα, όσα περίεστι τω ζώω. Εν

τω ουν είναι αύτδν εν τΐ, χοιλία εν ταΐς σχιρτήσεσι,

κινήσεσί τε χαΐ τοις &λλοις τρό-οις δια των ονύχων

χατασπαν, ξέειν τε τάς έγχυμονικάς μήτρας τε κα\

υστέρας. Εν τψ ουν επί τξ> ι τίκτειν την μητέρα

τχ::ν χατ' έχείνην την ήμέραν, παντδς άργαλέου

κυοφοριχης φύσεως άλλοτρίαν την γαστέρα γίνεσθαι.

Μετά γαρ του τοκετού κα\ τάς υστέρας χαΐ τάς μή

τρας έκκρίνεσθαι άμα φασ'ιν οί φυσιολόγοι · ώστε

μηκέτι την Οήλειαν όρέγεσθαι, ε! μη τις 4ρα βία

γένοιτο. Μήτε μεν, εί κοΛ τύχοι συνάφεια τιν\ άναγ-

χασβήναι, 2τι δύνασθαι χυΐσκειν, μη ούβών των μή

τρων, είτ' ουν υστερών. Άρα γοΰν δέδωκεν ήμϊν και

αυτή ή ακολουθία πορίσασθαι εί; την έπιζητουμένην

κραγματείαν ίννοιάν τίνα σχέσεως επί τδ συμφέρον

μάλλον ή ίιΛ τδ βλάντον. Εί γαρ σκύμ<χ>ν λέοντος

Ίούδαν αίνίττετβι Ίαχώβ, λέγων τδν Χριστδν, χα\

τους * εν τξ Αποκαλύψει Ιωάννου· '/ίοί; Μχησετ

6 .(.-'.·Γ. φησ\ν, 6 έχ ρυΛής Ιούδα, χαΐ έχ σπέρ

ματος Δαβίδ· λέοντι Αρα παρειχαβμένου'τοΰ Κυρίου,

οίιχ! κατά φύσιν, αλλά δια τδ αΓνιγμα, κα\ δια τδ

βασιλιχδν είναι τδ ζώον, πάντων ζώων ίταμώτατόν

τε χα\ Ισχυρότατον, χαΧ τίλλα πάντα χαριέστατον ·

δρα γε χα\ την γεννήσασαν λέαιναν εΓποιμ' 5ν.

Πόθεν γαρ λέων γεννάται πάντως, ε! μη λέαινα ή

μήτηρ χληθήσεται ; Αεαίνη ί; δευτέρα ου γίνεται

χύησις · &ρα ούχέτι χύησιν οίδεν ή Μαρία , ούχέτι

1 σωμάτων ή αγία Παρθένος.

ΙΓ. "Αλλά χα\ ετέρας Γδωμεν θεωρίας, ϊν' ή ακό

λουθος ' τφ Ιησού άμα αύτψ πάντοτε τυγχάνουσα.

Ε*.1>\0ι\ Ίι\σοΰς κΐς γάμους, χαΐ ή '^\~·Τ,'' αυτού

εκεί, χα"·, οί αδελφοί, χαϊ ούδαμοϋ 'Ιωσήφ. ΤΙ ΐ ι« ϊ

καϊ '.-''·, :·;";·,·," ; ι>ϊ'-ι> ίι,-ει ή ώρα μου. Κα\ ουκ

-'.--- Τί έμοί χα\ ύμίν, άνθρωποι; Ι! . · :· -:,;χ:: Μα

ρία ή Μαγδαληνή, χα\ Μαρία ή του Κλωπά, κα'ι Μα-

ιηιΐ8. ίωβιι.ιιη ίΐ3ηυε ΓεΓυηΙ ηοηηϊεί εεηιεί |ΐ:ιι·(·ι .· ,

ΐ'ι'ί Ιιιιιιο εδβο Γ3ΐίοηειη : Πιΐι ι·.Ι :ιιιί ιιιιιΐ ίδΐιιιΐ

βίι, οοίοπε Γυΐνυιη, νβΐίιΐίδδϊιηο ΓΟ-

1Μ»Γ6, :ιΙι|ΐΐι·, Ιΐΐ ΌΠΟ Υ6Γ|)0 (1Ϊ03Π1, π·^ί:ι ((113(13111

ιΙ'μιιίΐ:ιΐι· εχίεΐ'ίδ 3ΐιΐεεε1ΐ3(, ροΓΓΟ οχ ιιηο οοη]υςι·.

οοπείρί3( Γι·ΐιπιΐ'|ΐΐι· δεχ ει νί^ίηΐί (οίοβ ηιεη^εδ πι

ιιΐιτο ςκτΆί : 3ΐΙεο υΐ ίΐΐε ρΐ'.ι· Ιυηςίιΐ(ΐυίΐ3ΐε Ιοιηρο-

ι Ν 3(]ιι!(ιΐδ ιΙι·ιιΐί1)!!Μ οηιηίϋιΐδ, ηΐηιιε ιιπ^ιι ΙΗΙ<, ευιιι

]·'^ΐ;ι οοΓροΓΪε εΐ3ΐιΐΓ3, ρι-% !ϊΙιΐ8 8)1, 3η1(Κ]ΐΐ3ΐη ίιι

Ιυοειη ρΓΟίΙεηΐ ; βΐ^ιιε εΐ οΐ3νϊουΐ3Γ68, ςιιοδ νοοβιιΐ,

61 03ΙΙΪΙ108 (Ιεηΐεε 30 ιηοΙαΓΟδ Ιΐ3ΐ>ο3ΐ, εΐ ;ιϋ;ι οηιιιΐα,

:ιιιϊΐιΐ:ιϋ ΙΙΙΙΙΓ 3 ιυΙιΐΓ.ι οοηεεδδϊ δΐιιιΐ. Ιΐιιιιι

ιικι'ιϊ.-, υΙΟΓΟ ι'οιιΓιιιιΊιιι·, Μΐ1ΐΜΐ1ΐ:πιιΙο, ιηο·

1 νι·ιιιΙιιΐ|ΐιι; εοβε, ιιιιΐ βΐίο (μιΟΥίδ ιηοϋο ηΐ3ΐΓίδ ιιΐι-ι ιιπι

ΙβηίβΓβ ιιιΐξΐιί1)ΐΐδ 30 (ΙίδεεηροΓΟ ιι;ιιτ:ιιιΐ. Οιι;ίπ·

ουιη 3(1 ]ΐ:ι< ΐιπιι ηΐ3ΐ6Γ νεηεπι, εαίίειη 1113 (Ιΐο αΙ>

οιιιιιί ριιΠίιΐ'Ίι'ΐιιϋ οοηϋιΐίοηο :«· ιηοΐεείίβ νεηΐΐ'οιη

ίΐΐίιΐδ 1ι1)('ΐ·;ιιΐ. Ηί(|ΐιίιΙ('ΐιι ΐη ίρδΟ ρ;ιι Ιιι ιιίοι ιηιι 81-

ηιιιΐ αο ηΐ3ΐΓΪοεηι εχοοπιϊ η.ιΐιιι·3ΐίυηι ιτιηιιι ϊιιΊ,ι-

ί αδεεπιηΐ : αιίεο αϊ ιπι!!;ι ίη ροβίοπιηι νεηβ-

. ευρίϋίΐ3ΐε ΐ3ΐΐξ3ΐυΓ, ΙΠΜ :ιΙίΐ|ΐι:ι νίί κιΐΐιίΐιο.ιΐιπ·.

ΒΪ ηΐ3Γβηι εχρεΓΪη οο§3(υΓ, ηοη'ίηιρίίυε 19-

ϊιι Ίί ΓιΊιπιι ςε$ΐ3Γ6 ρΟδδΟ , υΐροΐβ (|Π.(' ιη;;! : ,ι :·

03Γ031. Πιι:ι ΐ|ΐ!Ϊι1ι·ιιι βχ Π8ΓΓ3ΐίθηε :ΐι! 1(1, (1ε ψΙΟ

3§ίιηυ8, βίιηίΐίίικίίιιοπι ςυβιηιίαηι Ιίοβΐ ΐΓ3η»ΓεΓΓο,

ι|ΐι:ι: ιιΐίΐίΐηίειΐ) ροΐϊιΐδ φιιιπι ιίαιιιηιιηι βΐίιΐιιοιΐ οοη ·

\:ι!:·;ιΐιΐΓ. Εΐεηΐιη εί οβίυΐυιιι Ιεοηίδ Ιικίβιιι

1 ηοπιϊηηηδ, ΟΐΓΐβίπηι <|ΐΐ3(]3ηΐ8βηηοηΪ8 ΓιαιΐΓ3

3(!ι>ηι1)Γ3νϊΙ, Οϋηι εοηυε ίΐΐπϋ οχ Ιοβπηίδ Αροοΰΐνρϋϊ

Γοημπιίι : Επε 1045 1'Ι<:|' 'ίο Λί ίπ'ίΐί ^ηάα, βί άβ

ιΐίΓρβ ϋανίά ' : ουηι Ιεοιιϊ ϋοηιίηηδ 38δίπιυΙβΐιιι·, ιιοιι

ιΐ3ΐιΐΓ3 ςυϊίίβηι, 86(1 ε'ιιη'ιΠίικΙίηΊδ ,

μΓ,ιΐι:ι , (|ΐιοι1 Γεςϊη ςυχ<ΐ3ΐη ίηδϊΐ ίη Ιεοηε

8ΪΙςαε 3ηίιη»1ί(ΐιιι οηιηΐιιηι βυάίοϊδδϊηιυηι, αο

δϊιηυηι, εί ΐη οκίειϊβ οηιηίουδ αβρεοΐυ ]αουη(]ί8Μ-

:ηπηι, ΠΘΙΙ :ι1ι>ιιι ιΐι· )ΐι;ιΐ!·.·ΐϋ ϋΐίυδ 1εΧΙ13ΠΙ 3ρ|>εΙ'3ΐιί-

ιηιΐδ. ΟιιΊ εηίηι Ιεο ςειιεΓαπ ροίοδί, ηί$Ί ιιιαίερ ε]υ»

1ι ,ΓΙΙΊ ιιοηιίηεΐυΓ? ϋ%ΐ6Γυπη υΐί Ιεχηβ δεειιηΗο ιιηιι

ρ3ΐ·ίΐ : ί(3 83θΓθδ3ηε13 νίΐ'^ο Μ3Π33ΐΐεπιΐδ ρ.ιΠυεεχ-

ρεΓ8 Γΐΐίΐ, 30 ιιιιΐ'ΐιηι ΙΟΓροΠδ ( ιιιηηκΜι ιιπιι εχεΓΟϋ.Ι.

XIII. Ουίη εΐ βΐίυιΐ ρι·«;ΐ6Γε3 οοηίειηρίειηιιι·.

Ρυίΐ ϋΐ3 ρορρβίυβ ΟΙιΓίδΙί οοιηεβ, ηβο βΐ) ε]υδ εοη-

δοιίΐο «ΙΙΜΙ'.Μ . \' ι·ι ,;)«.·, αϊ ./<· ,«.·, ,ι.Ι ιινριΐαι - : δίαιίπι

ΊΙΜο ιη.ιΐιΊ ε]«& εΐ Γι·»(η:δ βϋΓυοπιηΙ : ιιβο ιι$(|ΐι:ιιιι

3οδρρ1ι'ι ιηεηΐΐο. βωκ/ ηιϊΐιΐιΐ ιίΐιί, ΐΜΐ,ΙΊατ ? Νοηιίαικ

ΐίηίΐ Ιιυτα ηαα. Νοα (Ιίχίΐ : π,:ϊιί οιίΐιί εΐ νο1>ίδ, Ιιο-

ηιίυΰβ ? Ιίοιιι ...!,·> .ι! \!.,ι ί.ι Μ:ι^(1α1εηε, εΐ &Ιαιί&

1 Κ. τί. · Ρ. χατά τους. » Ρ. ξν άκόλ. 4 Οεη. χι,ιχ, 9. ' Αροο. ν, 5. · ·Ιο»η. ιι, 1 8ς<].

(2) Φασί Ζΐρ .! ·,ΙΠ·»Γ Ϊ·'.Ι!.ΙΙ|.ΊΙΙ 1ΐ3ΠΟ ρΙβΓΪηιΙΟ

Γΐ;ΓεΙ1ϋΐι(. Απ$ιηΐεΙε8 εοοο ΠΙ), νι ΙΓ>..\ι·ι·., εαρ. 31 :

Ό δε λεχθείς μύθος τ.ίρ\ του ϊκ6άλλ;:ν τι; ύσ-άρας

τίκτοντα, ληρώδ^ς εστί · συνίτίίη δϊ εκ του σζα-

νίου; είναι τους λέοντας, άποροΰντος την αίτίαν τ&ΰ

τδν μύΟον συνθέντος. 5εύ οΐ' Ρΐιίΐυδίΐ'ϋΐυί, οΐ &1ϋ.
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(1ί'θ|ΐ1ι:ι·, 61 Μ.11'1» ηι;ιΙι·Γ ΠυΓι, 61 3ΐΐ6Γ3 Μ.ΙΠΜ, 61

δαίοπιο οιιηι ;ι!ίίχ ιιιπΓκ·ι ίΙιιΐΝ. Νοη ύίχίι ίΐΐίε ,!Ι«Γ-

ρΐηιηι ίιιίδίε, νεί .Ι;ιι:ο1>ιιηι ΙϊβίΓεηι Οοιηίηί. Οιιί

ηιιίιίειη ιιοιι;ιρίηΐ:ι δεχ βηηπδ ηιιΐιΐδ 6Χ Ιιικ1. νίΐ;ι

ιΐίδεβδδίΐ, πιπί ρεί'ρείιιαηι νπ«ίιπΐ3ΐοηι 88Γν«58εΙ.

ϋιι]υβ εβρυΐ ηιιηφίηηι Γειτο (Ιυΐοηδίιηι εβί : ηεφίβ

18 1>3ΐηβί8 ιιβυδ υδ(, ηοφίε ;ιηπιΐ;ιΐπιη ΐ|ΐιίι1ΐ|ΐι:ιιιι 3(1

(ΪΙιιπη 3(1ΙιΊ1>ιιΊΐ, ηεςιιε ΙιιιΓκ;ιιιι Μίπιπη ϊικίιιίΐ : 8ε(1

Ιίηεο ραΐϋοΐο (Ιιιιιΐηχηΐ ιΐδΐΐδ ε>1, ςυεηιβϋηιοιίυηι

Ιε8ΐ3ΐιΐΓ Ι'Λ:ιιιμι·1ίιιηι. Γη^ϊΐ, ίιιηυίΐ, αάοΙβ6€ΐ>ΐ! τε-

ΙίιΊιι ίΐηίΐοηβ, </ι«( ι·ι·(ΐί αηιίαιιι '. Νβιη ίοαιιηοΒ εΐ

,1;ιι·ο1ιιΐΛ ιπι;ι πιιη ,Ι;ιπι1)θ ιιΟδίΓΟ κΐηιιι ίΐΐιιιΐ νίίίβ

ί ιΐί,ΐίΐ ιιΐιι ιιι βηιρίεχί δΐιηΐ ; φίοπιιη ιΐιιο ρποΓεβ Ζε-

ΙχΜίοβί Γιΐϋ , ρο8ΐι·εηΐϋ8 ^δερίιί ΠΙίυβ, ΟοιιΓιιιί Γι-ϋΐβΓ

3ρρεΙΐ3ΐυδ οδΐ, ΐ|ΐιηι! ιιηα ευιη ϊρ8θ ιιιιΐΓΐΐιιβ, 3ΐφαε

ρία μήτηρ 'Ρ&ύφου, κα\ Μαρία ή άλλη, και Σαλώμη,

και άλλοι. Καΐ ουκ είπεν · ΤΙ1ν ό Ιωσήφ εκεί, ή 4

Ιάκωβο; ό αδελφός του Κυρίου · &ς Ι^ς' ετών τε-

λευτ3, παρθένο; γεγονώ;· έφ' ου κεφαλή; σίδηρο;

ουκ άνήλθεν · Ζς ουκ Εχρητο ' βαλανείω· 3;" εμψύχου

ου μετέσχεν · δ; χιτώνιον δεύτερον ουκ ένεδύσατο · 3ς

τριβωνϊω έκέχρητο λινω μονωτάτψ, καΟάπερ ίν

Ευαγγέλιο,) φησίν "Εφνγεγ ό νεατίας, χαΐ άρήχε

ττ\ν σι^δΰ^α, ι)*· τξν 3ΐερι6ε€Λι\μέτος. Ιωάννη;

γαρ κα\ Ιάκωβο;, οί τρεΐ; οδτοι ταύτην την πολι-

τείαν έσχήκασιν, οί δύο μεν παΐδε; του Ζεβεδαίου,

και 4 παΐ; του Ίωιήφ Ιάκωβο;, άδελφδ; δε του

Κυρίου δια τδ όμοδίαιτον, δια τδ σύντροφον, δια τδ

εν τάξει αδελφού αϋτδν έσχηκίναι · δι' ην εΐχεν Ιω

σήφ μόνον πρδ; την Μαρίαν γνησιότητα, άπδ του όρμα-

, αϊ) βορ,ιιε ΙταΐΓίδ Ιοοο δίΐ Πα1)ίΐυ8; ρπορΙβΓ Β σΟήναι αυτήν αύτψ (4). Μόνον τούτω τφ Ίακώβφ (5)

1 Μ3ΓΟ. χιν, 51. * Ρ. έκεχρητο.

(4) ΆΛΟ του ύρμασβήγαι αίτή*· αϋτφ. Οοη]ε-

001-3ΙΠ άρμοσΟήναι, υιιάΰ 61 άρμοστήν ρΓΟ όρμαστόν

1ΚΙΙ1Ι. XVI, ρ»^. 1048, Γββΰπϋβιιϋυιΐί Γοκί. ΥΙ-ΠΙΝΙ

ιιΊΙιΊΙ οιιιιιίικ) ιπιιΐίίικίιπιι. Λ|ΐρ;ιιι·1 (Ίΐϊιιι νοεβιη ι|ΐι;ιιιι-

ιΐιιιιι Ι'υί&8β ϋν,ΐΜ ίί Ϊ11ίιΐ8 Ιβ[ηροπ$ ιΐϋίΐίΐΐιιι». ((ικιπι

υΐ ίπ ίΐΐα θΓ3ΐίοπβ ρρ8ΐ63 π·|ΐιΊ ι <|ΐι;ι: ψευδεπιγρά-

φω; ΐ;|Γΐ[ΐίι;<ιικ) ΐΓΪΐιιιίΐιπ·, Ώΐ ΙιΐΗ*Ιιί>ιιχ Β. νίτ^ίη'ΐί,

ΐοτη. 11 [ηυηΰΙΙΙ], ρ. 292, ώρμάσατο την ΓΓαρθένον εί;

τ6ν μονογενή ϊίόν άβιροηάιΐ αχίαΐϊι ΡαΙβΓ Ι'Ίΐαι <»ο

νιτρική. Ι^ίΐιπ όρμάσασθαι ίϋβηι <·πΐ 3ε {Ιαροη-

ιί'.Ί-ί , όρμαστό;, «ροιίίΐΐί ; ςυοιΐ ιιΐίΐιί ιιοιι ΙΓ^ΙΊ ;υιι.

(δ) Μ.ΟΥΟΓ τούτφ τφ Ίαχώβφ. Ιϋβπι ιι:ιπ ιιΐ ίίΧΓ.

19, ηιιιη. 4, ιιΐιί βΐ ιοΐ3ΐη ^α^οιι^ (ιΐβΙοηβιη Γβοβη-

χιΊ. ϋυ]υ8 :πι<·] ΙΙΓ Ηϋσβ5ίρριΐ8 ;ιρυ(1 Ευ$ε1)ίυηι Ιί1>. η,

«:ιρ. -2.», ι|πί ί(1 \ι·ΐΒΓίΙιυ8 μοΓδυοδίΙ, ϋΐ Μίυιιιιινιιιιι

ΙιΙ). 1>ι· <αίρ(. ΐΊ·ΐΙ:·>·. 86(1 ιηυ!ΐ3 βιπιΐ ίπ Ιιί8ΐϋΠ3

ι!.;ι, ((ΐι;ι· ηοηηυΐΐίβ (ΙίβρΙίεβηΙ. δεαίί^βτ νβΓΟ ίη

Αηίιηαιί. 3(1 αιιηιιιη 2077, 13ηηυ;ιπι ίηαηοηι ΙΊιΙιιιΙιιια

ιιίι. Ιϊ(·[>ιν1κ·[ΐ:,Ίιΐ!!ΐκ οηρίια Ιΐ3?ο (βκ βυηΐ. Οϋθ(1

ΐχ) 8<)1ί 8θΓί1)ίι Η6^8ίρριι$ ίη 83ηεθ 83ηεΐρπιπι

ιϋ Ιί(Ίΐ'ιβ»ι·. Λΐΐ|ΐιί υηί βυπιπιυ ροηΐϊΠεϊ, κ(ι|ΐΐι·

Μ-ιικ-1 III 311110, ι·ο:ιι·ι·ΚΜΐ!ΐι (·|·:ι(. .Ι:ϋ.·ιι!)ΐι^ 3016111 Π6

Ι.('\ί!;ι (]ίΐΊιΙι:ΐιι 6ΓϊΙ. Π<:ϊηΊ(· ΐ|ΐιι;ι (·;ιιιί:;ι. ευΓείςτά

άγια ρεπιΓΐ88υ8 ^Ίι 3(11108, Ιιχε ιιΐΐ'··ι·ΐιι ι·, ςιιοϋ 1ίιιε'ι$

νϋιίΐίϋιΐ8, ιιοιι Ιαιιε'ιβ ιιΐηνίιιι·. Ηοε βυΐεηι 8θϋ8 83-

ΓΠιΐοΐιΙιιι.-ι, εαιυ 83επ8 ορεΓ3ΐ>3ηιυΓ, Ιίεΐΐυπι Ιπιΐ.

ΊΌιΙΙΟ §(31)168 :ιίΙ ΙΙΙΙΙΙ ,Ιιΐι! ι·κ εοηΤβηΐ886 . (|ΐκι.'

:ι:·.Μΐι·.Ιιιιΐ! ι·8ΐ; ηβηυβ βηίιη ξβηίΠεβ 3(1 υΐίυιη ^ιι-

ιΐ^οπιιη Ιοίπιιι οοιιΠιΐϋΙΐΛΐη. (}ιιβηΐ3(1ιη(κ1ιιηα εί Η-

ΙιΐιΙ ΙιιΐΜΐιιι, (|ΠΟ(1 χιι Ιπΐηΐϊ. αϋ(υί88β άίείΐ : πιιιι

ΙΜΊ· ίΐΐυίΐ'ΐοηιρυδ (Ιιι,.> ιβηΐυιιι ΓυΓβιιΙ, Γείί^υχ χ ρπ-

(ΙϋΙΙΙ III ε3ρΙίνί131οη 3ΐ)ϋυοΐ96. (,Μι,ΐΓίο Ον.οιιι;» Γ6-

ΙέΐΊ 3 .Ι:ιιΙ;ι:ΐ!ί :ιι·ι Ι·ι.ιι.ι1ιιιιι : ςΐ!0(1 ιιι 5εβηορβ^ί3 80-

Ιιιιιι εΐ3ΐηα'υ»ηΙ, ευιιι ταιηοβ ει 3ΐΊ>οπ1ηΐ8 ϋβΙ'Γίιι^β-

•Ί'ΐιΙ. Οιΐίιιΐυ .!,ΐΓ«ι|ιιι;ιι Λ;)/.ΙΓ;Ι:;ΠΙΙ 6Χ8ΐίΐΙ8$6 ιίιπ! :

ϊ.1ι·οΐ|ΐιι· ε»πΓι1ιιΐ8 ;ιι· νίηο Ιειη])βΓ3886. ΙΟί'μο ιιεφίβ

ρ»8ε!ΐ3ΐεηι ;ι;-;ιιιιιιι , ηε(|ΐιβ ροευΐυιη εχιΐ'βιηα ίΐΐ.ι

ί·ΐΓΐι;ι βυυιρϋΐΐ. ϋχΙβΓ3 ηίΐιίΐ ΙΙΙΟΓΟΓ. Νέο ιΙίΙΙίΐουΓ

ιιυηηιιΙΐ3 νυΐ ηΐ) Ηβ^εβίρμϋ ρι·οϋίΐ3, νβΐ βΐ) »Ιϋ8 ίιι-

56Γ13, ι|\ΐ;>.' Ρ3Π1ΙΙΙ ρΐ (ΐ1ι;ιΙ)ι)ΐ;ΐ \Ίι1ι·:ιΙΐΙ III . !> ·ι! 10)3111

ϊρβαιη ΙΠ8ΐυΓί3ΐιι ιιβ^Ο ρΓορΐ6Γ63 (Ι;ιιιιιι.ιηι!;ηιι ε88ϋ.

ίχιιπι ΙΙ!(Ί ;ι [ΐΐι· ίη ί!ΐ3 νεΐ3 8ΐιηΙ, ιιιιΐ νεί'ίβ εεΠθ 8Ϊ-

ιηίΐΐίιη»; (|ΐι,ι·ιΙ;ν;ι» Μΐΐι,ιΐι.-ππί,ι, ρι·Χ8βι·Ιίιιι ΐ|ΐι;ι: ;ι!ι

ηΐϋβ :κΙιϋΐ;ι ΙΊκ:πιιιΐ. Μιι:ι· 3υΐβιη ορροηυΐιΐυΓ 3 ίϊεα-

1ί^ει·ο ηυιι ιηα^ιιιιηι ιηοηιβιιΐυιη ;κ1 ίΐΐίυβ ίηΓι·ίη«εη-

(ΐΐίίΐι 31ΐεΙΟΠΐ3ΐβΠ1 :ι1Ιί·ι ιιιιΐ. ΙΊ-Ίιιιιιιιι ιΙΙιι.Ι β8ΐ (1β

$ιιπεΙί8 ίι.ϋΐ; ΐιιπιπι : φΐχβρυι] Μβ^εδίρρυιιι ΐαηΐυιη-

ιιιοιίο ϋΐιηΐ άγια. Τούτω μόνω, ίηηιιίΐ, έξήν εϊ; τα

αγία είσιέναι' υη·Ι>ιιΐ. ίπ(|υίΐ, ιΐΐί ίοΐί Ίη ίαηοΐα ϊιι-

ΟΓβίίί : ηοη υΐίςιιβ 83ηεΐ3 83ηεΙθΓυιη, βίνε βιτβηβ

ιΐΐα 8.ιηεΐίθΓ3<]υ6 ρβηβΐι·3ΐΪ3, ΐ]ΐι,ιι βοΐί ροπίίΐίοί »β-

ιηεΐ ^αοίβηηίβ ρ3ΐβ1)3ΐι(;8β(1 (]υχ$3ΐκ·ΐ3 δίιιιρϋείΐοΓ

ιΐϋΐιιιικ>ΐ'.ιιΐΓ : ίη ([ΐιϊϋυβ ιηεη83, εΐ ρ;ιιιε$

30 (·:\ΐν.ϊι·!.ι]ιπιιιι 6( »1ΐ3Γ6 ΜΐΙΙίΐιι-ι : φΙΟΙΙΙ ίη ΙΟΙΊΙΠΊ

83εβΓ(1θΐ63 ιριιιΐίιΐ ίι· ιημ,ιπίι 8θΙε1)ΠηΙ. Πιιι' ί§ί((ΙΓ δϊ

ϋ:»·()1ιιΐΗ 3<1ηιί$8ΐΐ8 εδί, ςυί ηεε Ι.βνίΐ3, ηβϋυπι >;κ·π -

ϋοδ ϋ85εΙ, δίη^ϋΐατίδ Ιιοιιοι· εδί *:ιικ ιίΐιιΐί ίΐΐΐιΐδ Ιι:ι-

Ιιίΐυδ. ('.ιιιιι ηιιίπιι Γ;κ:1ιιηι 688ε Ιαιη νείυδίί 61 £Γ3·

Υ68 3Π6ΐΟΓεΒ 98861-3111, πι; Ι'.Μ'ΙιιΙιι δί( Π1ΪΓ3ΙΙ(1υΐη,

νβΐ ςυΧΓβηϋυηι ηΐ3§ίδ 68(, ςυ3ΐη >Ιι· ρΓΧ8(3η(ί$δί-

ιιιοπιιιι νίΓοπιιιι :ιικ Ι.ιι·ί1;ι1ι· (ΙιιΙ>ίΙ;ιικΙιιιιι. Αε πιιιι

Ηοβεδίρραβ άγια βοΐ3 εοιίιιη6πιοι·38»βΙ, εοείεΓί των

άγιων 3(1ι11(1επιηΐ, ιιΐ ΕρΐρΙΐ3ήίυ8 Ιιοε Ιοεο, 61 άο-

εΐίδδίιηυδ ΗίβΓοηνπιυδ ίη ύαΐαίο^ο. Ν·<! τα αγία των

αγίων δχρβ ρρο άγιοι; ει εχίεΐΊΟΓΐ ιίοιιι:ι, ηοε οι

^Πϋδΐιΐ'ρβιιΐυΓ, ηεε δοΐυηι ρπο Τ31, δίνβ ίηιίπιί»

;ΐιΙ\ΐΐί·. £>κ·. ίίριΐιΐ Ε]ΐίρ1ι:ιιπιιιη ΙΊΙι. !><.· XII ^βιηαηι,

Γ3ρ. ϋβ :ιιϊ;ιιιι:ιιι!ι· : ΤοΟτον δε έφόρει 6 αρχιερείς

δτε εϊσήρχετο εί; τα άγια των άγιων τρί; δε του

ένιαυτοΰ εϊσήρχετο, τη έορττ) του Πάσχα, τη; Πεντη

κοστή;, καΐ τη; Σκηνοπηγία;. Ηοο Ιοεο τα αγία των

αγίων ρΓΐιΐΓΐηι ίΐΐβπι ΐβηιρίί ίηΐβποπδ 3ε ΐεείΐ ρ ΙΓ-

((•ιιΐ δί^ιιίΓιεΐηΙ. Πιιίιι ηβφ,ιβ ΙεΓ ηυοΐ3ηηίδ ρβηεΐΓ3ΐ6

ίΐίικί 83εΓθ83ΐιεΐυιη :ιιΙιΙι;ιΐ, 86(1 αυηΐ3Χ3( δβωβΐ, εί

<·Ίΐιι ίιΐ{ζΐ·ι·ι1(.·ΐΊΗιιι·, ρι.·Γΐοι·;ιΙι; §ειιιιιΐ3ΐυιη, ίο ρείί-

ΐ)ΐηιιΐ! οιηηβιη ροηβ!)3ΐ ΟΓηβΙιιπι ; 61 Ιιιηϊεα.ΐίηββ,

Ιίηείδφαβ ΓβηαοΓΐΓιϋυβ, ζοηβ, πιΐ.ιιι Ιίηείβ αΐείοΐιιη.

Νοη βΙίΙβΓ τα άγια των αγίων 3ρρϋ1ΙαΙ ('.Ιιπ'Μΐ'.ΐο-

ιιιαδ υΓ3ΐ. 62, Ιοιη. VI, ειΐιΐ. δανίΐ. ριΐί,'. (>44, Έν-

εδύσατο ό άρχιερεΰς είοιών εί; τα άγια των αγίων

τιοδήρη, τουτέστιν ίμάτιον άπδ κεφαλή; μέχρι ποδών

άπόωρισμένον, έπωμίδα, ζώνην, περισκελή, πέταλον

χρυσοΰν, τιάραν, τουτέστι κυρβασίαν, τδ λόγιον ίτΛ

του στηθου;, <·ι<·. Ιΐ:ι ΡΓΟΠΙΟ ιιοδίβΓ βηιεηιΐβνίι. ΝΑΙΙΙ

ΡΙΌ τιάραν ρεΓρ.Τ3αι Ιε^ίΙυΓ τί άρα,εΐ ρΓΟ κυρβα-

σίαν, κορυβάντιον. 01) ε3ΐη, ςυβπι ιΐίνί, εβυβαιιι τα

άγια των αγίων ('.|ΙΓΥ.·;ΟΜΙΟΙΙΙΙ.Ι ιιοιι :ιϋ;ι 8υηΙ, ο,ιΐϊΐη

1 τα άγια, αυο;ηο<1ο εΐ βραιΐ Ηε^οδίρριιηι βΐ ΙΙίβΓΟ-

ιι\ιιιιΐίΐι. Ερίρηβηίυδ νεΓο !ι:κ· εχεϋδβΐίοηε υΐί ηοη

ροίεβΐ ; ιρπ;ι <1ε βιιο ρβΓρεΓ3ηι 3ΐ(εχυί(, άπαξ του

ϊτου;, ιριοιΐ δυηιηιο βαοεΓίΙοΐί ρεευΙϊαΓε Γιιίι, ιιι δβ-

ηιβ) πι 83ΐιεΐ3 83ηεΐοηιηι ίη^ΓειΙειεΙυΓ. ΐ3εοί>ονεΓθ

οί) βχεείΐεηΐβιη νίιχ δΑηειίιηοηίβπι εοηεεβδυιη εδί,

Π( 3(1 Μΐιι«·1:ι ρΐΊΛΊ-ηίπ·!, πιιιι βΐίοφίί νιιίμιι Ιίηβα

8ΐοΙ:ι νι:κΓπ·'.·Ιιη·. Οε ςεηΐϋίϋϋδ, 3ΐ)8ΐιη1ιιηι βϊΐ ηβ-

£3ΐ·ε ΪΙΙ08 πιιιι αΐϋί ΐϋΐιιροι-ίϋυβ, :«· ίαϋχοΓαιη $ο- '

Ιβηιιιίΐιυδ, ΐααη 3ζγιηοηιηι ιΐίεΐιυδ, ςιιοϋ Ιοίιπιι Ιοη^β

ιιριιιΐ ,ΙιιιΙ.ι·οη ι·ι:Κ·ΙΐΓΠ ίιιιιιιιι Γπιΐ, ίΐίιτοίοΐ νιιι:ι εοιί-

Παχίδ^β. Νβ Ιοηζβ βιβιηρίΒ ραΐΗπιαβ, ΐοβη. χιι, 20,

^εηΐίΐβδ ίΐΐίδ ίρβίδ ίίοΐΐΊΐιιΐίΙιιΐΛ 3ΐ1ιΐΓ3ΐΐ(1ί ο3υ$3 εοη-

νειι'ιυιιΐ. Εταηί ανΚιη ι^ιιηΐ/ιιη <)ΐηΙίΙί6 ΐΧ ίϊί </.··»

ιι^'ΊΊΐιί'ηιιΐ!, αϊ αάαταΓβιιΐ ίη ά\ε βίΐο. Νβηι ϋβ χιι

Ι ηΐιιιίιιι-, ((ΐι.ιιιι ίΐίερίβ |ΐι ,ν.-,ι ϋΐιίΐ 8θ3ΐί^6Γ ! ϊιιιο ρΓΟ-

|);·ιιι.κΙιι.η ιιιΐ|ΐΐί·, ί^ί πιιιιι Υ6Γ6 εοΐΐϊ^ίι, εαιίβπι η*

ιίοηε 1ΐ3ΐΙιιείιΐ3ΐαηι Ϊ3Γ.ο1)ΐ:ηι »ροδΐοΙαηι εχεϊρβΓβ

, ({ΠΙ (·:'.ιιιΐιιίι·;ι' ΕρίδΙΟΐΧ 1(3 ρΓΙί'Ι.ιΙΙΙί £81 .'
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έξήν άπαξ είσιέναι του Ετους εις τί αγία των άγιων, Α ΐΐΐηηι δοΐΐίοοΐ, φΐ;ιιιι ηιιι: Μαπη ,ΙοΜ'ρΙιιι* ηοοοδδΐΐιι-

δ·.ά το Ναζωραίον ούτδν είναι, χα\ μεμίχθαι τϊ| !ε-

ρωιϋντ;. "Ενθεν γαρ ή Μαρία κατά δύο τρόπους

συγγενής ετύγχανε της Ελισάβετ, κα\ ό Ιάκωβος

διέφερε τί) ιερωσύντ). Έπειδήπερ αί δύο φυλαΐ (6)

συνήπτοντο μόναι πρδς άλληλας, ή τε βασιλική τη

ιερατική, κα\ ή ιερατική τί) βασιλική" · ως και άνω

εν τη έξόδω, Ναασσών 6 άπδ του Ιούδα φύλαρχος

λαμβάνει την Ελισάβετ , την άρχαίαν θυγατέρα

Ααρών, έαυτφ γυναίκα. "Οθεν πολλαΐ των αιρέσεων

κατά σάρκα γενεαλογίαν του Σωτήρος άγνοοΰσι, χα\

δια τδ άπορεΐν αϋτοϋς, άπιστούσι, και δοκοϋσιν άντι-

λέγειν τη" αλήθεια, λέγοντες· Πώς ή άπδ φυλής Δα6ΓΊ8

κα\ Ιούδα δύναται συγγενής είναι της Ελισάβετ της

άπδ Λευΐ;

ιΙίΐΜ'ΐιι ΙιιιΙιιιίΙ. ΐ|ΐΐ(ΐ(Ίΐιη 6Γ31 ίΐΐα <·<ιιι]ιιιΐ(.Ί:ι. (":ι·Ιι·-

ΠΜΙΙ δοΐϊ ΙιιΓιο .Ι,ιΐΊΐΙι.·, ΊιΙ ΙιοποΓΪδ :ιΐι πΐιιιΐϋΐιι βδΐ,

βεπιεί ιιΐ ηυοοιιηϊδ ϊπ δβπεία δβηοΐοηιηι

Γβΐιιι·; φΐοίΐ οΐ Ν.ιζ3Γοιιιΐδ εβδεί , βΐ ουηι

ΐιιΓι δΐίίρε €θη]ιιηοΐιΐδ. Γικ1<· εΐ Μ;ιι·ί:ι (Ιυρίία πιπί

Κ1ί/;ιΙχ:ΐ1ι;> Γομιιιιΐΐοηο 30 Μ6θ<?5ϊίΙυ<1ίηο εοιι]ιιιιιΊ:ι

Γηϊΐ ; βΐ ^εο1)υδ δαοοπίοΐϋ (ϋ^ηίΐΒΐβ ρρχδΐ'ιΐίΐ. Οπ.πι-

ΙπΙ)υ5 $ο!χ ίιινίοοιη ηυρΓιαπιιη

Ρ^ί», ίιΐ(|π:ιιιι,(·.ιι·η 83«ίΓ·

ϋοΐαΐϊ, εΐ $αεεηΙοΐ3ΐί8 οιιιιι ι·(·μί:ι. <Μιι:ηι:ιι1ιηιιιΙιιηι

• ΙίΐΜ ϋΐιΐι ΡςΓε88ίθη°18 εΐ ^1 μνμΐιι Ι611ΐρΐ18, 1046

Ναα8$οπ Ιπ1>υ$ .1ικΙ;ι· ρηηεερβ ΕΓιζ.ιΙ)εΐΙΐ3ΐη ίΐΐηιη

ρηοιτιιι Λ;ΐΓοιιίϋ ΙιΙ 1. 1 ιιι ιΐιιχϊι '. Εχ <|ΙΙΟ Γ;ιι·Ιιπιι €81,

ιιΐ πιιιιρίιιιν* 1ι;ΐΊΐ·ΐίι·οι ιιιιι Μ:ιΊ.ΐ! Οιπδΐί ΟοηΓιηϊ

Ι.ΊΙΙΙΙ &1ϊςυ3πϋο ΐι·π·:ι δΐεε'ιΐ3ΐβ ΐ3ΐ>θΓ9ΓεΙ, 8ΐι1)1αιΪ3

3(1 (·ιι·1ΐ]ΐιι ιιιιιιιίΐιπ., ιιι ;ινί(, 8ΐ3ΐίιη({υβ ίιιιΐιι·!· <1β εαίΐο

ι1ι'ΐ·Ίι1ίΙ. Ι.:»ΙΙΓ;Ι Μ·>ΐίιιΐΓΐιΙ;ι πυηςυαιΐ) ϊικίιιϊί. ΙΙιιΙιΐϋ

νι·ιο (,Ί·ΙΙΙΙ:Ι ι·:ηιιι·1ιιι ππι ίηδΟΓ ι·;ιΙ1ιι>;ιηι άιΐΓΐΐΊβιη

Γ(»ΙΙ!Ι ;Ι\«Ί ;ΐιιΙ, ΐ[ΐιοιΙ ρι·:ι· ;ι1)ΐιιιι];πιΙί;ι ρϊεΟΙίδ αδδϊϋυε

ί!1;ι εθΓ3ηι ϋοηιίηο ΠβεΙεΓεί. Οιΐ3ΠΊθ1)Γβπι ηεηιο βηι-

ρΐίυβ ρρορΓίο ϊΐΐιιιη ηοηιίηε νοεβίαΐ, 86(1 7«8(ιι: 3ΐ>

(ΜΐιιιιΙιιΐΝ ;ιρρι·Ι1:ι|ι:ιΙιιι·. Λιΐ Ιιχε ιππκμκιιπ ιιι 1)3ΐηεί$

1;ινίΐ; 31) 3ΐιϊηΐ3ΐο οιηηΐ Ιι·ιιιρι·κινί1, υΐ 3ηΐ£3 ιΐί-

«Ίιιιιι εδί; ήβηυο δηηιΐοΐϋδ υδΐΐδ βδΐ. ΠβΓιηυβ οιιηπιι

ρΓίοΙβπιιίΐιο, (μια; (Ιεΐιοο ΥΪΓΟ, ι1π|ΐιι· 1:\ηι!:ιΙιί1ί νϊΐη:

ϊΐΐίυδ ίηδίίΐιιΐο (|υ3ΐη1ί1)εΐ εορΐοκε άίεϊ ροδβυηΐ. Υί-

(Ιϋδηε ςιιαιη Γ^ΙΊ-^ΚΙ ΓαιηΊΓια ί!Ι;ι οηιηίδ οχίΐϊΐί'ΐ ίΐ ?

Νίίπι 8Ϊ ΙιΐϋΓρΙιϊ Ιίΐκϋ'ϊ νΪΓ£ίηιιηι ΟΓάίηεηι ίΐΐιιπι <ι

|ΐπ>*.ιρϊ:ιιι> αο βεηβαΐοβ'ιαηι ίζηοΓβηΐ, ηΐφϋο οΐι Πΐηιη δΐιβιη Ιιχβϊΐαΐΐοαβιη Γιιίειη 'αίιΐ'ο^εηΐ, αε νβτίΐαίβηι

ορριι^ΐιηΓρ, 86 ρΜίΓΐιΐ, ΙΊΠΙΙ ιΐΐιΐιΐ <>!>] ;α ιπιΐ ·. Οαί Ιίι:π ροΐβδί, υΐ ςιιχ ει Οϋνίύίδ αο ίνά,κ δΐίπρο δίΐ

ΟΓΪυικΙβ, Ε1ίζα1>εΐΙι%, ηιια: εχ Ι.ενίιίεο ^εηεηε ε$$εΐ, εοβηβΐ» ΓυοπΙ?

ΙΑ". Ούτος ό Ιάκωβος καΙ πέταλον (7) έπ\ της κε- Β XIV. ίβοοβιΐδ ίδΐε 1)Γαεΐε3ηι ΐη εαρϊΐβ (ξββδίΐ. Ει

φαλής Ιφόρεσε · καί ποτέ άβροχίας γενομένης, επήρε

ιας χείρας εις ούρανδν, κα\ προσηύξατο, κα\ εύθϋς

ό ούρανδς Ιδωκεν ύετόν. Έρεοΰν δε ίμάτιον ουδέποτε

ένεδύσατο. Τα δε γόνατα αύτοϋ εσκληκίασαν δίκην

χαμηλών, άπδ του πάντοτε κάμπτειν αυτά ενώπιον

Κυρίου δι' ύπερβολήν ευλάβειας. Τούτον ούν ονόματι

οΰκέτι έκάλουν, άλλ' Ό δίκαιος η"ν αύτώ δνομα.

Ούτος ουδέποτε εν βαλανείφ έλούσατο · ούτος εμψύ

χου ου μετέσχε, καθώς άνω μοι προδεδήλωται · ούτος

σανδάλιον ούχ ύπεδήσατο. Κα\ πολλά ην περ\ του

άνδρδς λέγειν, κα\ της ενάρετου αΰτοϋ πολιτείας.

Όρος οδν, βτι ί οίκος παντάπασιν άξιολογώτατος

^ν; Ε! γαρ ο! παίδες του Ιωσήφ ^δεισαν παρθενίας

ταξιν, και Ναζωραίων τδ ϊργον, πόσω γε μάλλον 6

«ρεσβύτης κα\ τίμιος άνήρ |)δει φυλάττειν Παρθένον ΝβζΒΓΟΒΟπιιη οΐΐίπιπιι δεεΐ3ΐ)3πΙυΓ, ηιιαιιΐο

άγνήν, κα\ τιμ^ν τδ σκεύος, ϊνθα που ένεδήμησεν ή

των άνΟριίιπων σωτηρία ; ΟΟτε αυτή ή φύσις διδάσκει

ημάς, ότι άνήρ μεν ί;ν πρεσβύτης, ύπερβεβηκως

πολύ τ^ ηλικία, μέγας γεγονώς εν άνδράσι, πιστδς

Αν τρόπον, ευλαβής τδ είδος. Φάσκει γαρ τδ Εϋαγ-

γέλιον, δτι Ά^ίιρ φοβούμετος τότ Θε6? ίζ>\τει Λά

θρα άαοΛϋσαι αύτήΓ. Τελευτ| δε ούτος ό Ιάκωβος

ό άδελφδς του Κυρίου -/.ι: υΐδς Ιωσήφ εν Ίεροσολύ-

μοις, βιώσας μετά την του Σοιτήρος (8) άνάληψιν

1 Εχο<1. νι, 23. * Μβιΐΐι. ι, 19.

^α^οI>αι Ι>< > (ί 1>ηηι'ιιιί ηοιίή ^^^ιι Οιή&ΐί ,ΙΙΤΙΊΙΧ,

άηοΛίηιη ΙηΙ>αΙ>αι, ηυ<ν ιιιηΐ ιιι άηραπϊοηβ, ιαίιι-

ΐι'ΐιι. Ιΐι-ιιι Αεί. χχ, 6, Ραυίιΐδ ίι:ι Ιοηυίΐυτ : / ί ιιιιηβ

ϊιι «μι·, ί/Μιΐ· ιιιί ραΐτοί ηοίΐτο» ΓερΓοιηίιιίοηίι (αεία βίΐ ,

α ΟβΟ, ίίΟ ]ΐιιίί,·ίιι ΚΙ/ι „·'·( "·ί, ί»Ι ι/|'(|//| </«ι.ι/ιΊ·ί/ιι ίπ' -

6κ* ηοίΐτα να*· Μ ι/ιΊ ί/.'Μ'Π'ίίηίΜ ίρίΓαηΐρφβηίη.

Ο,υαιιινίδ ΙΊΓ.ΙΙΙ :Ι!ΙΙ!ΙΙΙΊ.Γ (Ιεεβιη Ιπ1>ιΐ8 βδδεηΐ, ηοη

ρ:πιι ί Ι:ΙΙΙΙΓΙΙ βχ ίΐΐίδ νβΐ ()υ3ΐ>υδ 3ΐϋ8 ΐΓΐϋυΐΗΐδ 1ιιι·

ηΪ8ΐί, νεί υίειιηηυο 1ί1)ει·3ΐί ηΐ3ηδεΓυηΐ. Οαοά 3(1

:η ι Ι:ιιιι;ι Ι ΜΙ:: < ·νι ι· π , ρ. · Γ| ί ιι. ·Ι : ΙΪ6ΓΪ ροΐεδί , ΙΙΐί Γ3-

ΙΠΟδ 3(1 |:·-:Ί·|ΐι·:ιΠΙ Ιι·-,ΙιΙίι·:ιι:ι!:ι1ιι Ι:ι·ΐίΐΙ:πιΙ ρπρθδ06-

ΓΙΙΐΙ, 3(1 ΟΟδ ιΐΓΐΓίιι;·,ΐΊΐ.!'ΐ- 8886 ί ιινίι :·:ιι ΙΐΟΓίίΙΙ) δϊΐΐΐ.

Ροδίηειιιυιη (1ε Ν:>ζ3Γχοι·υιη ίηβΐίΐιιΐρ Ιενίδ^ίηιαηι

εβί. Νεςοε εηίιη ΥΙ/.:ΙΓ;··Ι ίΐΐί ρεΓρεΙυί ε3ΐ·ηϊ1>ιΐδ 8Ϊο (8) Βιώσας μετά Τ^Γ του Σωτήρος. Ειΐ8ε1)ίϋ<; ία

αο8ΐϊηυεΓϋΐη, ιιι ηοη Ραδείιβίί ιμι.π Μ:Μ·Ι·Κ ϋΐ'.π : €Ιιτοιικο ίΆΐοίαιη δθΓΪ1>ίΙ >ηηο ΝεΓοηίδ νιι Ιβρίιΐϊ-

πι,ιι ϊ(1ίρβυηι Ι.·\ Ι3ηι ίοευΓβίε ρΓ3ΒθίρεΓεΙ, 86<1 1η 1>υδ ρ!>ΓυΙυπι Γυίδδο; ςιιοά 61 ΗίεΓοη. ϊη €αΐαΙα^ο

ίπιηιιιιπιΐ δοίΓιοΰΐ ηιιοΐ|ιϋ3ηο({ΐιο νίεΐυ Ϊ11ϊ$ αΙ)$Ιί- 8εςιιίΐιΐΓ, ηηί χχχ αηηϊδ ϋΐιιηι ~Γ<ίι^-<· ι. ίΊ·:ΐ Νυιι

ιι·.·!:,·ί:ΐ ιιΐ εΐ νίπο »ε 8ΪοεΓ3. ί^Ίΐιιι· αεοίΓαΙικ εδί αηηοΓυηι 3ρυϋ Ερίρΐΐΐΐιίυιη ιια-

υιυπίδ.

δεηεχ ϋΐϋ νεηεΓ3ΐίοηε οηιηί (1ί§ηΊδ$ίπιιΐ8

ει ίιιΐ;χ:ΐ:ιιιι ΥίΓ^Ίηεηι εοιΐδεΓν·3Γβ ηονϋΐ·3ΐ, ει κί

\·3δϊ 8ίιι§υΐ3Γεηι ηυοηκίαπι ΙιοηοΓεηι άεΓειτε, (]ΐιπ<1

κιιΐϋίΐ'ΐη Ιιοιιιϊιιιπιι 3ϋι]ΐΐ3η(1ο εοηΐίηιιει·3ΐ? δεϋ >:ΐ

Π31ΜΓ3 Ϊρδ3 ι!()( ιπιΐι'ΐιΐΐ) ΐιΰΐΐίδ εδ5ε ροίΓΝί : (]110(1 ι"

3ΐΤεεΐ3 ]3ΐη χΐ3ΐε Γορεί, 3ε ηαΐυ ςΓ3η(1ίθΓ, ιηα^ηιΐδ

τίτοδ, ιηθΓί1>υδ Γιιΐιιΐίδ, 3ε δρεείε ΐρδΐ τείΐ-

Οε εο ςιιίρρε Ιε$1:ιΐιιι· Εν3η<;οΙΐιιιη, Ιιοιηί-

ΙΙΙΊΙΙ ΓυίδδΟ Ιϊιηβηίειη ϋευηι - : ηιιί ίιΙ<·ιπ·ο είαιη

(6) ΈχειΒήΛερ αϊ βύο φυΛαΙ. Ποο ϋΐϊΐιί ΓεΓιιΐ3-

Ιιιιη 3 ηο1)ίδ εδί.

(7) Οίτος ό Ιάκωβος χαΐ χέταΛον. 1ΐ3 ΙΙΓΒΓ.

29, η. 4 : Άλλα κα\ τδ πέταλον έπ\ της κεφαλής

έζήν αύτψ φέρειν. ΟΜΙΊ! (1ε βιιιηπιϊ ροηΐίΓιοίδ πε-

τάλφ βεεερίδδβ νϊ(1εΐυι·. Ι'.·ιρ.·ι·:ιιιι ϊϋ ςυίιίειιι :

«ΙΜΐΐιί 3ΐίοηυί (1ε ΟΙιπδΓΐ3ηοΐΊΐηι ροηΐίΠουιη ίηδΐ^ηϊ

εΓε(1ί1>ϊΙβ εβί, εΐ (1ε ίο»ηηβ βνβη^εΐίδΐβ ΐβδίβΐιιιη

ινίϊιριιΐ ΐΊιΐνΐΊ-.ιΐι·-, .ιρπιΐ Ευδε'ι. Ιίίι ν, ι·.ΐ|ΐ. 25 :

"Ος έγενήΟη ιερεύς τδ πέταλον πεφορεκώς. Οο ^3-

ΟθΙ>0 1)311(1 δΟΪΟ 311 ηΐΙϊδρΪΑΠΙ ρΐ'Μ.Ιι !,·| ιΐ. Ν.1Π1

29 εΐΐ3ΐΕρίρΙΐ3ηΊυδ, (Ιο 4θ3ηιιε, ιιοπ
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<χ>η]ΐιςοηι «Γιιιιΐΐΐηπ- 8ΐ3(υΐδδεΙ.

Γι'ΐΐίϋΐιιι ΠιιιιιίιιΊ Ιϊ3ΐι·ΐΊΐι, ηε ^δερίιί Ιΐΐίιιηο, Ιιίε ΙΓιβ-

Γθ3θΙ>·ηιίδ ηιοΓίυιΐδ εδί ηηηϊβ ρο$1 Αδεεηδίοηεηι

Οοιηίηϊ ρΐιΐϋ πιΊηυδ νίςΐηΐί (μιαίυοτ βϊαοιίδ, ειιηι

ίρδβ δβχΐιιηι ι·ΐ ηοη3§βδπιιιιιη %ΐ;ιΐίδ 3§εΓεΐ. Ηιιϊε

ι·ι:ϊιιι ίιιΐΐο φπ*Ι:ηιι ι·:ιριιΐ Γυδίβ εοπΗηίηυίΐ, ευηι

ρι·χε«ρ8 ΰ$86ΐ β ΐοπρίί ρίηη3ευ!ο ιίφοίαδ; 86(1

ιιίΐιίΐ :ιιΙηιοι1ιιΐ]ΐ οΟεηβιΐδ, ρΓθευπι1)εη8 ϊη ςεηιια ρΓΟ

Ιΐίδ ϊρδίδ, 3 (]ΙΐίΙ)11δ ρΓ«·ιΊ|>ίΙ;Ι[ΙΙΜ ίιΐυπίΐ, ΠιΊΙΙΙΙ ρίΧ'-

οηΐιΐδ εδ(, ηίβ νει·1)ϊδ : Οίηιίιΐβ ίΐΐϊβ, φΐϊβ ηβδοίιιηΐ

φΓιύ Γαεΐιιηΐ. 1]ηϋβ δγηιεοη ίΐΐίυδ β δΟΓΟΓβ ηεροδ,

υΐ 3(1 3:ιι:οΙιΐΜΐι Α Ετεσι είκοσιτέσσαρσι πλείω ελάσσω, ων ετών Ι^ς-',

Οπδ του γναφέως τω ξύλω παισθεΧς την κεφαλήν,

(5ιφεΧς άπδ του πτερυγίου του Ιερού, χαΧ κατελβών ·

καΧ μηδέν άδικηθεΧς, κλίνας δε τα γόνατα, καΧ προσ-

ευξάμενος υπέρ αυτών βιψάντων , καΧ φάσκων ·

Συγχώρησον αϋτοϊς · ου γαρ οίδασι τί ποιούσιν

ως χαΧ Συμεών πό^^ιω έστώς, 6 τούτου άνεψιδς, υίδς

δε του Κλωπ3, £λεγε · Παύσασθε · τί λιθά£ετε τδν

δίκαιον ; ΚαΧ ιδού εύχεται Οπερ υμών τα κάλλιστα.

ΚαΧ ούτως γέγονε τδ αυτού μαρτύρ'.ον.

ΠΙίιΐδ ρποεαΐ 3δΐ3Π8 ίη Ιι«ε νοΓΐ>3 Ιοειι-
30

ΐιΐδ 881 : Οοδίηίΐε ! 1047 0!1'(| Ι3ρί(1ί1>υδ ]υδΙυπα Ιιοηιίιιεηη 3ρρ6ΐίΓι$? 18 ρπι νο1>Ϊ3 ορΐίηΐ3

ρΓεεηΐιΐΓ. Ηοε ί^ΊΐιΐΓ ηιοίο ηιαπ^Γίο ρεΓΓηηείυβ βϊΐ.

XV. Ιαηι νεπο δι ^δερίιί Πϋα1; ίβίβΐβ δΐε ρρονβ- ΙΕ'. Ε! τοίνυν 4 τούτου παΙς τοσούτων ετών ΰπηρ-

εΐιΐδ Γιιΐΐ, ΐ|ΐιϊ3 ε]ιΐ8 ρηίΓεηι 3ΐ·1>ίΐΓεΐιΐΓ, ςνη ΙΛΤΛ ρ χε, πώς άρα 6 τούτου πατήρ βλέπων φρικώδη πρά-

Ιιοιτεηίΐα δρεο.ίβευΐ» νίιΐίδδεί : ριιΐΛ 3η(5«Ιθ3 Π38εεηΙί γματα, αγγέλους την γέννησιν του Τίοϋ δορυφοροΰν-

τας, ύμνούντας ά*' ουρανού, χαΧ λέγοντας· Λόξα

εν ύψίστοις θεφ, χαΐ έ«1 γης είρτ}ν»}, έτ άνΰρώ-

αοις εύδοχία· χαΧ των ποιμένων ήκόντων εις τδ

σπήλαι&ν, ϊνθα εγίννήθη, χαΧ ταύτα άγγελλίντων,

καΧ του Ιωσήφ άχούοντος του πρεσδΰτου καΧ ύπερ-

βάντος του χρόνου, τα τοσαΰτα σημεία καΧ θαύματα,

πώς έτόλμα έμπαροινεϊν, καΧ ένυβρίζειν σώμα άγιον,

εν ψ κατψχίσθη θεό; ; εξ οίπερ σώματος συνελέγη

ήμίν ή της ένσάρκου παρουσίας οικονομία · όθεν ή

αγία άχραντος σαρξ ήμίν ώκοδομήθη εν τη θεότητι

του Σωτήρος· ως ό άγγελος έκεΐσε Γαβριήλ λέγων

Πνεύμα Κυρίου έχ«Λεύσεται ί.τί σε, καί

Υψίστου έχ/σκιάσει σοι· διύ «αϊ τύ

(Ιιιηι .·ιπ;.νίιΐ5 ΟϋϋΓίεΙ ίΐΐϊε Ιεδΐ3(ιΐδ εδί : Κρίηίαι, £ έχ σου άγιοτ χΛηθήσβται Υΐύς θεοί. Πώς αρά

ΙΊΙΪ'ΐ Οεΐ Μίριιίοπιιιι

ΐι^δ, 3ε (Ιο εοβίο εαηίαηΐεδ, ει άίεεηΐεβ : Οΐυηα ίη

ιι!ίί$»ί»ιί3 1>ΐ(ΐ , <Ί ίη Ιατα ραχ, ίη Ιιοιηίηϊύκί ίίηί^ηα

τοίαηίαί '; :·ιιιιι ρββίΟΓβι ϊηβυρβΓ 8(1 ε3ΐπ δρε1ιιηο3ΐιι,

ίιι φΐ3 ΟΐΓίδΙιΐδ ηαίιΐδ ι-ΐ',ι!, ΐεεβδβϊδδεπί, 63(1ειη-

φΐε ηιιηΐΐβδβεηΐ, εαπι ηχε, ίηφίβηι, ι ιπι ιιιΙιιιίι·;ιη,!;ι

αϊ πΜΐ-ϋοιιΙ.Ί 3ο';1'))!ιιι^ ίΠ,· $εηβχ αε ιΐι'-

ίΐιιιΓπι ι, (ίεπηβ ροΐυίΐ, δαιιείο ίιι ίΐΐϊ εορ-

Ι'ΟΓΪ, 111 (]ΙΙΟ Οβίΐδ ίί:>1.ι!;ι\Ί';·;ιί , ρβΓ δΜΓηΐη3ΐ11 Ι-ΊίίΙ-

ιηίηΪ3ΐιι ίΙ!ιιι!ι·Γΐ·Γ/ ιριη (|!Π(1ι·η: εχ εορροΓβ δΐΐδεερΐ3

,] Οοί ΥιΉο Ιιοηιίηϊδ εδ( η»ΐαι·3 εοιιΐραεί». ΙΙηάθ

εΐ δβηεία ίΐΐα εΐ ίηεοιτυρία εατο Γ.,ΐιι ΙΓ:ΙΙ;Ι ι·.-ι, 61

ι ιΐ'.ιι δηΐναίοπδ (Ιίνϊηίΐβίε εοιψιΐιι-ι.ι.

έτόλμα συναφθήναι τ9) τοσαϋτη χαΧ τοιαύτη αγία

παρθένω Μαρία; Τί δε ώφέλησεν ημάς (9), ει καΧ

συνήφθη, όπερ μη γένοιτο, περΧ του ζητείν ; Ποίον

δε μίλλόν εστίν αίρετώτερον , τδ παραδούναι τα

πράγματα θεώ, ή" βιάζεσθαι ήμίν τα χείρονα ; "Οτι

μεν ουκ έγράφη ήμίν, ότι, εάν μη πιστεύσωμεν, δτι

συνήφθη πάλιν ή Μαρία, ουκ Ιχομεν ζωήν αίών.ον,

αλλά ε!ς κρίμα έρχόμεθα, δήλον. Έγράφη δε τί · καλά,

αλλά τί δίκα-.α, τί σεμνά · Ίνα ίώ μέτ γάρντ «αϊ

τοις άχοΰονσιν. ΕΓασαν δε οι άνθρωποι τα άναγχαΤα,

τα πίρΧ πίστεως αληθείας, τα εν δοξολογία θεοΰ,χαΧ

όθεν δ' αν εϋρωσιν έαυτοϊς προσπορίζονται πρδς βλά-

6ην · φευ ! χαΧ διανοεϊσθαι, μάλιστα της Γραφ5)ς μη

λεγούσης.

' ίικιιιαιιι. ΙΙοηεδΐ3 * ; VI αιιάϊεηΜυα €οηοίΙίαή ;/>·«ι/κ ροαίί '. Αϊ Ιιοηιίηεδ ηεεε3$3ΓίΪ8 ΓβΙϊοΓιβ,

ϋδ ςυ* ευηιΓκΙεί νεΓΪΐβιε 3ε Οεί ρρχίΐίεβίίοηε οοιι]ιιηεΐ3 δΐιηΐ, ρεΓηίεΐοδβ δΊ1>ί ςιιχςιιε, ιιηίΐεευιιςιιβ

Ϊιι:|ΐιί1, ΰοιηίιιϊ ίαρϋτνβηίβί ίη ιέ, ΐΐ Γίϊΐιια Αΐίίβίίηιΐ

ιΊΐΗΐηίιηιίιίι <<>. Ιίΐβοην,ε ΐΐ ηιιοά ηα^^β'.Η^ εχ ίβ »αιι-

αιιιιι, νι·€ΐίΙιϊίιιι· Ρίΐίΐίί ί/ι·ί *. ()ιι;ιιΐ!(ΐΙιη·ιιι ςιιο Ι3η·

Ϊ'ΙΊΙΙ ρηείο '.Ίΐιιι ΐαηία ΐηΐίςυε Υιιμιιΐ'.· Μ:»ι·ί;> εορα-

Ι-ΙΓΙ 3υδ(18 68861 ? Γ'.ΠΙΙΙΓΙΙΙ Υ6ΓΟ ΙιΊίΊιΙΙΙΙ 63 ΐ|!ΐ;ι'-

δΐίο ηοΙ>ίδ ιιΐΐιιΐίι, ιιίππιι ίΐΐίυδ εοπδΐιείυϋίηειη 1ι;ι·

!·ικ·ι'ϊί ? ΙΙΐΓΐιηι νβΓΟ ΙιιικΙΐΊΐι ιηβ^ίδ εϋ^ΊΗΐιιιιι εδί,

Ι)εο Ϊ8ϋιΐ5ΐιιοι1ί ηα^οιία εοηιηιϊ(ΐ6Γβ, 3η 3(1

νϊοΙβη1βΓΪΓΠΐιηρ6Γβ? Οιιοιΐ εηϊιιι ιιυδηιοηι ίη

Κιϋβπδ ,ΗΙ ιίρΐιιιιι εχδίεΐ, ηϊδί (•.ινιΐίιΐιτίιιιιΐϋ Μ;ιπ.ιηι

<·ϋΐη νΪΓΟ ροδίεα οοιίδυβνϊδδβ, ηοβ νϊΐβιη ϋΊοικιοι

πιϊηίπιε οοηδεευΐυποδ, Μ·<] ^υι1^^^ο Γοηιίοιηιΐίΐηιΐο·*,

ηεηιίηί εδδε ροΐεδί οϋδΰϋΓϋηι. (χ>ιι;ι·ιι:ιιιι νβΓΟ δεΓΪρΙίδ

δΐιηΐ ? υΙί(|ΐΐ6 Ιιοηβδίβ. Ουχηαηι ΡΟΓΓΟ ?

ροΐιιεηηΐ, εχεο^ϊΐ3Γβ εοηίαηιίαηΐ : Ιιευ 1 ηαοιΐ νεί

5θΓΪρΙΐ1Γ.1 ϋΐι'ΐιΐϊιι.

XVI. Είειιΐηι δι ε]ιΐδη>οι]ί (|ΐΓκ)(ΐ3ηι ϋΐβ εοηιιτιο· Ο

ιιιοναβδοί, ρΓοΓοοίο νεπίβίεηι ίρϊηηι δΐηε π!ΐ3 ΙβΓ-

ςϊνεΓδΒΐίοιιε ρΓο(ίΐ6ΓβηιυΓ. Αη οηϊηι ίηΐιοηεδί» δΐιηΐ

πιιρίί,ι·1/ 3ΐιΙ ρΓοΓαηιΐδ εδί ΐοπίδ, εΐ ηοη ροΐίυβ ϊιη-

ιη&ειιΐ3ΐυ8 *? Αη (Ιεηίφιε 3(1ιιΙΙεΓ3ΐ8β δΐιηΐ ηπρΐίχ?

(}π;ιιιΐ|ΐι:ιιη ρι·ημ1ιεΙ.Έ 3ε ροηΐΊΓιεεβ ;·,1ι 1048 '11'κ

3!)δΙίηβηΐ, υΐ ηΐ3]οι·ΊΙιυ$ Γαηεΐίοηί))υ8 οεευρεπίαρ.

ηιοΐβδίυπι εδί, ειιηι ηυΐΐβ ρπίεείρυβ $ίΐ ία

Ιζ"'· Ε! μεν γαρ ίλεγεν ή Γραφή, άπεδιδοαμεν αν

την άληΟειαν, καΧ ουδέν διενοούμεθα. Μη γαρ 6 γά

μος άσεμνος ; μη βέβηλος ή κοίτη ; μη ουκ ίστιν ή

κοίτη αμίαντο; ; μη παραχαράσσεται γάμος ; Άπο

δε προφητών χαΧ αρχιερέων άπέχεται δια την προς

το μείζον ύπηρεσίαν. Μετά γαρ το προφητεΰσαι

Μωϋσήν, ούκέτι γυναικΧ συνήπται, ούκέτι τεχνοχυΐ-

1 ΙΛΟ. ιι, ϋ. * Ι.ΙΙΕ. ι, 5δ. ' ΡΙιΠϊρρ. ιν, 8. * Ερηβδ. ιν, 29. « Ηε1)Γ. χπι, 4. · δβφίεηΐϊβ τί ειιιη

ίηΙβΓΓΟΒ-ιιίοιίϋ Γοίΐε Ιεββηϋβ.

(9) ΤΙ δε ύ^έ.ΐιισε^ ή/«Τς. 1·εοραΓΐ.1ϋ5 Ιίΐ). II Κιη·;ηιΙα!ι<>ηηι>ι, ε»ρ. 2 , ρρο περΧ τοί ζητεΐν, πε-

ρί,ιτον Ιος'ιΐ.
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σκει, ούκέτι γεννά ό τοιούτος. Σχολιαίτερον γαρ τον

ρίον ϊιχε πρδς τον Δεσπότην. Πώς γαρ ήδϋνατο εν

ϊρί! -ίνα τεσσαράχοντα νύχτας χαΧ ιεσναράκοντα

ημέρας διατελεΐν γάμψ προσανέχων ; "Η πώς ήδύ-

νζτο τεσσαράχοντα Ετη εν τί^ έρήμω πρδς οίκονομίαν

θΐοΰ Ετοιμος είναι, πρδς ίερωσύνην τε σχολάζειν ;

ΚαΧ πώς τα μυστήρια διηγεΐσθαι, καΧ τδ συνομιλεΐν '

θ»ώ τω γάμψ συνημμένος διατελεΐν ; ΕΙ γαρ περΧ

ημών φάσκει ό άγιος Απόστολος διαρρήδην, καΧ λέ

γει· Πρύς χαιρύν, Ινα σχο,ΐάσωσι τη προσευχή ·

πέϋω γε μάλλον περΧ προφητών Εσται οίτος αληθώς

ό λ*όγος ; Προφήτις τοίνυν χαΧ ή Μαρίχ. ΕΙσηΛββ

1·αρ, φησΧ, αρύς την Χροφητιν, χαΐ εν γαστρί

(Λαβε, χαΐ ετεχεν νΐύν. Καϊ είπε Κύριος προς

μβ· Κά,ΐεσον τύ ίινομα αντον, Ταχέως σχύ,ίεν-

Εΐβιιίπι Μο)·δθδ, ρθ5ΐβ!>ςιι»ηι ρρορίιείη εδδβ εαφίΐ,

ιιιιΙ!;ιιιι 3ΐπρ1ίιΐ8 ουιιι υχοΓβ οοιίδΐιοΙικΙΊιιβιιι Ιΐίώυίΐ ,

ιιεςιιβ ΚοβΓΟδ ίη εο βίαίιι κυδοορίΐ , ηυιρρο ςυί

ευηι Οοηιίηο ηι.Ί]θΓΪ νϊΐβ δίκβ ρβΓίο νεΓ83ΓεΙυΓ.

Αη δι ηυρ-ϋδ νβεηΓβ νοίυίδδεί, (]ΐΐ3(]ι·3βίηΐ3 ηοοίββ

30 (1Ϊ68 ίη ιηοηΐο δίη3 ρβΓδβνοΓβΓε ροΐιπβ5ΐ:1'? ρο-

ΙιΐίκκιΊ (|!ΐ;ιι1ιιιμίπΙ;ι 10108 3ηηυδ ίη 8θΙίΙΐ1ιΓΐη6 3(1

«Ιίνίιι;ιπιιιι 86 ι ΓΠΙΙΙΙ 3(1πιίιιίδΐΓ3ΐίοηειιι ίιιΙεικΙεΓβ ,

83θ6Γ(1οΐίο νβοΒΓε, οιιαΓΓβΓβ Οεί ηινδίβπ», ειιηι Οβ»

(1πιΊ;|ΐΐ(ΐ ρκΓροΙιιο πι]Ιοΐ|ΐ.Γι ηυρ(Ϊ3Γΐιηι οΙΐίΐΓΪϋΐυδ

(ιΠιΊι' ρθΙΙΐίδ861? Ν3Π1 δί ιΐι' ΙΙιι1Γΐ8 ΛρΟδΙοΙίΙβ βρβΙ'ΙΟ

ρπριιιιιιΐίιιΐ : Λιΐ Ιΐΐιιρια, ιι( υαίβηί οταίιοηϊ ', ςυβηΐο

ίβίικί ί(ΐδΐιπι Ι!Γ ρΓορΙιεΙΪ8 ροΐ'ιοη ιπΐι «1ίεεΙυΓ? Αι

ςυί Μ;ΙΡΊ;Ι ρΓθρΙιεΓΐ£83 Ιιιιΐ. >/ι;;ι·ικ.Μΐ.·: αϊ ίΊΐϊιΐ',

ίηςιιίι, ιιιΐ ρτορίιείίαατη ; βΐ ίη ηΐΐτο οοικΐρ'ιΐ, (Ι

σοτ, οξέως χρονόμίνσοτ, κα'ι τα εξής. ϊημαίνϊΐ Β ρερεήι βΐίαηι. Ει άίχίΐ Οοιηίηικ αΛ ηιε : \οοα ηο-

ιΐΗΊί ι'ίιια : Ι',ίΐο (ί,".ηιίΐιΊ ι· ιροΐία, ταρίίιη ρηε-

άαη ', βίο. ()ιιίΙιπ« νβΓίιίΒ 6ΐ1)πβΓΐ8 &(1 Μαπαιιι ίη-

{{Γβ88υιη θΝΐι·ιιι1ίι ; ουηι 3(1 63ΐη νοηίΐ, υΐ ι

1-ΊΙίιιτιι ί|κ;ιιιι Ι»··ί »0 Η ΐΛ;ιΙιιΐ'ι·Ιι), 8ΪΠβ υ!1θ

83ΐυ, βειΐ νιιΐ' ΐι δρίΓΪΙυβ ΊηΙβΓνβηΙυ, ηιυιιιΐυ

]ΐ;ιπΐιιι ,ιιη *. ΟαΊη βΐίβηι Ρΐιίϋρριι} ο'βηββΓίϋΙβ ςυβ-

Ιιιιιι·|ι;ιΙ)ΐπΙ ΓιΙίβ$ :ιΙΠ;ιΙπ ρΐΌρΙιΟΐίεϋ ρΓΧίΙίΐαδ, ([ΐι.'· (>1ι

νΪΓ(;ίηίΐ3ΐΪ3 ϋβειίΒ ν:ιΐίι·πι;ιιΐ(Γι ηιυηιΐΒ ϋΐιιιΐ Οΐ>1ί-

ηυεπιηΐ :. δβά ε( ΊΊιο:1;ι ουηι ίη Ρβιιΐιιηι ίηοϊιΓΐ5$ϋΐ,

ρ3εΐ38 ηυρΓΐ38 ύί88θΙνί(, <·ιπη ρΓίπΐ3ΓΪο ουϊιίπιη ϋί·

νίΐ3ΐ'ΐ8 Ιΰΐϊιΐ8, 3ε Ιοιίξβ (ΙΪΜΐι, ηοΙ)11ί88ίηιο, $ρ1βικϋ·

(1ί88ίπΐΟ(|ΙΙβ (Ι6$ρθη83 |3ΠΙ Γυί886ΐ. λι.ΊΊΐιιι ΙιΊ·η:ιι:ι

ίιίβο βαηοΐβ ϊ!ΐ3 οοηΐβαιρβίΐ, υΐ οοείοδϋιιιη οοιηροβ

688β ρθ886(. Οιιιιΐν. ΓΙΙΙΙΙ Ιι;ιτ ;ι!) ίΙΙΐΒ ΓΧ8ΐίΐ3 VI-

ενταύθα την του Γαβριήλ είσοδον προς την Μα-

ρίαν, ''-.- εξήλθεν ΐΰαγγελίσασθαι αύτ|), ότι μέλλει

γεννάν Υίδν βεοΰ σωτήρα τω χόΐμω, οΰχ άττδ σπέρ

ματος ανδρός, άλλα δια Πνεύματος αγίου. 'Αλλά χαΧ

τψ Φιλίππψ τψ ευαγγελιστή τέσσαρες ήσαν θυγατέ

ρες προφητεύουσαι · έπροφήτευον δ1 άρα δι' ην κατ-

ηξιοΰντο ϊχειν παρθενίαν. ΚαΧ Θέκλα μεν συναντά

Παύλψ τψ άγίψ, χαΧ διαλύεται γάμου, ορμαστ.ν

Εχουσα εύειδέστατον, πρωτεύοντα δε πόλεως, πλού-

σιον 4γαν, εύγενέστατον δ: εν %ψ βίψ χαΐ διαφανέ-

στατον χαΧ περιφρονεί των επιγείων ή αγία, ίνα

των επουρανίων εγκρατής γένηται. ΕΙ τοίνυν ούτοι

ταΰτα, πόσω γε μάλλον ή Μαρία, έφ' ην ή θαυμάσια

πάσα οικονομία γεγένηται; Πόθεν τοίνυν συνάξω δια- Ι __

νοίας εις τδ άγαθδν, κβΧ έχτρέψω τδν ζόφον των τα ιΐββηιυβ, ςιίΒηΐο πιβ^ίδ ί(1οηι 3 Μάπα βυδοορίυιη

δεινά έγκισσησάντων, χαθάπερ γέγραπται· ΣννέΛα- Γιιίδδβ Γ3ΐε1>ίιηαΓ, ίη ςυ» ;ιιΙιιιίι·:ιΙ)ΐ1ι: ίΐΐιιοί ίηοαηιβ-

βε ΛΟΥΟΥ, και ετεκετ ανομία*·; Ούτοι γαρ αληθώς Ιίοηϊβ ιηγδΙβπιιιη βδΐ ρβΓίβεΐϋΐη ? ΟυΓοηβιη ΛΌΓΟ α

βυλλαμβάνουσι πόνον διανοημάτων, -ίίκτουσι δε άνο- ηο!)ίδ ίπίτί ΐ'βΐίο ροΐβδί, ϋϊ βΐ ίδίΟΓυιη ιηβιιΐε» 3ι1

μίαν βλασφημιών. ιιιε!ίυΓ3 ΐΓΐιιΙικτιιιιιι.·;, ει υηιιιοι» ίίδ (Ιίδουΐίαιηιι»

ι π (.ι,5 (·;ι!ιμίι·,(·ιιι, ΐ|ΐιί ηεΓΐΐ'ία ιΐο^ιικιΐί, νείυΐ ρ6ΓηΊείο$'ΐ8δίιιιο$ Γβιυβ , ίηΐΓ3 Μ οοηεβρβηιηΐ , ιιΐϊ

«ΟΓίριιιιη εδί : €οιΐ€βρίι Ιιώοτίΐη, εΐ ριρβήΐ ίηΐηΜίαΙβιιι ' ? 111! εηίηι υΐίςυο εο@ίΐ3ΐίοιι.ιηι πιοΐο.ιίαιιι

Ι;ιΙιιιι ι·ιιιΐ|ΐΐι· εοηείρίυηΐ, ι·ι εοιιΙιιιηεΙίθ83Γυιιι νοειιηι ίηιρίεΐηίειη |ΐ;ιι Ίιπιΐ.

ΙΖ'. 'Αλλά μη τις έχεΐνα Οπ&νοείτω, χαΧ έτέρως XVII. δο(1 νβΓβοπ, ηο (|ΐιίδί1Ιυιη ίρϊΐιηι οΓΓΟΓεηϊ

αυτά ύποσπείρβιν έαυτψ πειρώμενος, λεγέτω· Πώς ΐη αηίηιυηι ίικ1ικ·;ιΐ δυιιιιι, ;ι1ί:ι<|ΐιι: Γαΐίοηβ ίιιιριιΐ-

οίν είπε τδ Ευαγγελίων, ότι Ευρέθη εν γαστρί έχου

σα εκ Πνεύματος άγίον ή Μαρία, πρίν η σ,ννεΛ-

Οέϊν αυτούς ; ΤΑρα ουν προσεδοχάτο ή συνέλευσις,

χαΧ τούτου χάριν είπε, αρύ του σννεΛΟεϊν; 'Αλλά

χαΧ πάλιν εν αλλω τόπο) τδ αϋτδ πάλιν Εύαγγέλιόν

φη»ι (Καϊ ευρέθη έτ γαστρί Ιχουσα πρίν είσεΛ-

ββιν αυτούς· ή, Καϊ έγέτνησε, χαΐ ούχ ίγνω αυ

τήν · ή", Καϊ έγέτνησβ τύν υΐον αυτής τον αρω-

τάτοχον, χαϊ νύχ ηδει. αυτήν)· Καϊ ούχ Ιγνω αυ

τήν, ίως δτον έγέννησε τύν νΐύν αυτής τύν

αρωτότοχον. ΚαΧ ούχ οΓδασιν οι τάς θεωρίας των

Γραφών διαιρεϊν έπαγγελλόμενοι, χαΧ τα μετέωρα

καΧ βαθύτατα περιεργάζεσθαι Ιπιχειροΰντες, ότι ή

θεωρία1 τοιούτον Ιχει τδν τρόπον. Εί γαρ πάλιν έγέν-

νησεν ή Μαρία, Ίί:·. χαΧ των Αλλων αδελφών ειπείν

τα ονόματα. ΕΙ δε επειδή πρωτότοκος εστί πάσης

1 Γ. συνομιλών. * Ρ. ου. ' Εχοί. χιιν, 18. * Ι Γ.ΟΓ. νιι, 5. 'Ιββ.νιιΐ, 5. · ίυο. ι, 26 3(7(1. ' Αο«.

ιχι,9. · Ρ»αΙ. νιι, 15. · Μαΐΐΐι. ι, «8. ι· Ι,ιιε. ιι, 7. " Μιΐΐΐι. ι, 95.

ΜΙΗ ίη δείρδο νιΊιιΐ εοηδοΓερε εοηείιιτ, »ΐΐ|υϋ ίη

Ιιιιιιι: ιιιοιίιιιιΐ Γ&Γιοείιΐ3ΐ·ΐ νείίΐ : (,ΙιιίιΙ εδί (|(ΐθ(1

ί 'ι-πιμι-ϋπηι ιι:ιη ;ιΙ : /ίΐί'Γ.-,'ίι. αϊ ίιι ιιΐβΐ'ο Ιιαίιαίί

1049 '/ι' ^1>"''ι" ··'"···''" Μανία, αηίβηααιη

τεηΐ'Ί 1 ίΐΊΐιιΐΜ.ιιη ί^ΐΐυτ εοιινβηΐίο ίΊΙ.ι 3ε

8118 ι·\- ρ τΙ;ι ί ι;ιΙιΐΓ , ϊ :Ιί·ο,ριι·, ι'.ιιΐ,'ψιιιιιι

ιΐίχίΐ ? ΡΓ«;ΙθΓ6α ίη οοιίεηι Εν.ιιιχρίίο 3ΐίο

|ΐ!ιιιιι βδΐ (Ιηηηία αϊ ίη αΐίΓΟ Ιιαύβη»

ίιΐιιΐ',Ία-,ΓΊΐί ; νβΐ : ' .' ',' ι*.»!, βΐ ηοη εοφηονίΐ ιαιιι ;

δίνε : /'ρ'/Ί'πί ΐΠηιιιι (ΐιιιιη ρΓί>Ηθ0αιίΐιιιιι "* , ίΐ ηοη

ίο^ΐΊΟίΓίΛίΐί ίρ5α»ι) : Ει ηοη ^0ί^ηον^ι ίβηι, ίίοιίίε ρβ-

ρβτίι ΐιΓηηιι :,ιηιι» ρηηιοζΐηίίΛΐη " . δε(Ι εΐ ΗΙικΙ Ιιο·

ηιίηεδ ί$ιί ηοη νίιΐβιΐ-, ηιιί 80 03, ςυίβίη δοπρίιιπβ

ΐΓ.ιείαπίιΐΓ, (Ιίδΐίιιείε εχρ!ίθ3ΐεςυβ (ϋβίβΓΡΓβ ρροϋ-

(εηΐιΐΓ, 3ο 8υ1)ΙίηιΪ3 ι!1;ι 3ΐΙίδ$ίηΐ3ςιιε ΐϋ\>!ι·ι ι.ι ρβΓ-

8θΓυΐ3ΓΪ δΐυύειιΐ, Ιι;ιπε εδίο η:ιπ·3ΐίοηί$ ίΐΐίιΐδ Ιοεί-
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φΐβ βεηίβηΐίαιη. 5ί οηίπι Μάπα «Ιεηυο ρηρεήβδεί, Α χτίσεως ό Μονογενής, μη θορύβου. Ου γαρ εΐπεν,

«•.Γΐΐ'πιππιι Οΐιπδΐί Γι·α(πιιη επαπί ρΓοΓείΐηιΙη ηο-

«ΠΜ. (}ιιο(Ι ίΐιιίεηι ρπιηο^εηιΐιΐδ εΓεαΙϋΓΜ οιιιη'ΐδ '

ΪΙΙε υιιίειίδ 3ρρβ11ηΐιΐΓ, ηοη οβί ο,υοό" οα ΐβ ποβ ροΓ-

ΐιιτίιεί. Νοη εηίιη ϋίχΐι, ρερεπδδε ίΐίαιη ρπηιο-

ιτηίΐιπιι δυυηι , 86(1 Ιιοε δοΐιιπι : Νοη εοςηονίΐ βαιη,

ιίοηεκ ρερίΓΐΐ /ί.ίιιηι ίΐιιιηι. ΙΙ1)ί ηοη ρΓίιηοί/αιίίιιιη

ΑΗΜί/ί, ϋΐ·ιΙ ρτϊιηοφηϊΐιιιη ι1υιιΙηχ.Ίΐ;ιρρο1ΙανίΙ.Ν:ιηι Ιιοε

ϊρβο, ()υοι1 βίίαηι «κυηι (Ιίχϊΐ, ηαΐυηι Ιιυηο εχ ίΐΐα,

ΐ)ΐιθ(1 3(1 εβΓηειη ρερίϊηεΐ, Οδίεηάίΐ. Λ. Ι ρπιιιο</ί»/Ιι

ΡΟΓΓΟ νοβαοαίϋηι, ηοη νοεοη ίΐΐαη), $υ»ιη,3(Ι]υηχίΐ,

5ε<1 ρη'ηκφβηί(*»ι ιαηΐυιηηιοιίο νοεανίι. 11κ·. εδί

«'ΐιίιιι ίΐΐε, ΐ|πι·ιι; Ρπιηοξεηιΐυιη ει-εαΙυΓΟ! οηιηί8

Αροδίοΐιΐδ ηοηιίηαΐ, ηυίη,ιιβ ευπι εκ·3ΐιιπβ εχιεπβ

ιηίηίιηβ ι·οη}ιιη£ΪΙυι·, δεά βηΐβ εαδ οηιηεδ οπβίηβιη

:ΐ(·ι·ι·ρ:1. Νβφΐβ ΟΙΐίηΐ, ρΓΪΠΙΟ Γ.Γ031Ι15, άϊχίΐ , 86(1, ρπ- [

ΐ)ιο.7<Ίϋί!ί,ν ; 3(1(30 υΐβϋ ιηα]θΓεηΐ3υ(Γΐ6ηΐίιιιη ΪΜΚΊΜΙΙΙ

αΐηυε εαυίίοηοαι ηχε ίΐΐο ίη Ιοεο άίδεΓεΙα δίηΐ, 3ε

ρτϊηιοζίεΜίϊ νοεε ρρχπιίδδα ίηΓβποΓθπι ιΐο'ιηιΐο πν:ι-

ΙΙΙΓ.-ΙΙΙΙ Μί'ιίιτ'ιΐ, 8ίφιί(1β;ιι ρτίιηο^οιίίί ηοπηεη 3(1

Ρίΐίιιηι ιοΓ(·ΓΐιΐΓ ; Ι·Γ(·.Ι|ΙΙΓ.» ρεΓ Ρίΐίιιιη 681 ρι·ούυεΐ3.

Ρερετίί ίΐ3(]ΐιβ βίιιιη ιιιαιη ρήηο^βηίΐιαη, ηοη ρΐ'ί-

11!ΐι»ι·ιιίΐιιιιι 8Ι2υηΐ, Ι;ΙΙ::Μ ΐΙΪΟδ ρθδΐ63 |ΐ:ΐΓί!ιιι :ι Ιιι.'-

πΐ, £1 ηοη ι·:ιΐι/ι:αι·ι·ΐ>ιιΐ ίΙΙ/α,ι. (,ΐΐίί εηΐηι ηοδδε ρο-

Ιυίΐ Ιαηΐυπι ε83β ει ηιυΙϊβΓί @Γ3ΐίχ εοηΓεΓεηιΙιιιιι ?

Γηιΐΐ' δείτοί, ίηςιιαιη, ΐαηι εχεείΐοηΐί ςΙοιΊα νίτςί-

ιιεηι ε3$ε εεΙε1)Γ3ΐιιΐ3ηι? Ουίρρε ιηυΐίερεηι Ιιαικ: η

ηαίιίΓα ΓοΓπιαίαηι, ηε Γβπιίηεί 8εχιΐ5 6886 εο(;ηθΓ3ΐ,

αΙ> Αηηα ΙΟ.ΊΙΠ·. εΐ .Ιο;κ·;ηιο ραίΓε £εηίθιη;

εοςηαΐαηι, ο (Ιιιιικι Ι>;ινΐ(1Ί.; ικ1 Γαιηίΐίβ

ότι έγέννησε τδν πρωτότοκον αυτής, άλλ', Ουκ ,

αίτήν, έως δτον έγέϊ-τησε τύτ νΐύγ αυτής. Κα\

ουκ ε!πί τύτ πρωτότοχοτ αυτής, αλλά τον χρωτό-

τοκοΓ. ΈπΧ μεν γαρ τφ νίφ αυτής έσήμανεν εξ αυ

τής κατά σάρκα γεγεννήσθαι· ίτΛ δε τη" τον Λρωτο-

τόχον επωνυμία ούκέτι τδ αυτής εθετο, αλλά πρω-

τύτοκον μόνον. Ούτος γαρ εστίν ό παρά τφ 'Απο-

ατόλω εϊρημένος Πρωτότοκος πάσης κτίσεως , μη

συνημμένος τϊ) κτίσει , αλλά πρδ χτίσεως γεγεν-

νη μένος. Ου γαρ εΐπί, πρίοτόκτιστος, αλλά χρω-

τότοχος, διαιρούμενης της αναγνώσεως έπ\ τδ βέλ-

τιον 5»Λ άσφαλέστερον, του πρώτον μεν λέγειν, αρω-

τύτοχος, ίπειτα ύποβεβηκυΤαν λέγειν την κτίσιν. Τδ

μεν γαρ πρωτότοκος επί του Τίοϋ λαμβάνεται, ή δε

κτίσις δια του Υίοϋ. Έγέττησε τοίνυν τύτ νΐύτ αυ

τής ΐύγ αρωτότοχοτ· ουκ αυτής δε τδ' πρωτότοχον.

ως αυτής μελλούσης άλλον κυΐσχειν, χαΐ ούχ βίβί

αΰτήΓ. Πόθεν γαρ ήδει, ότι τοσαύτην χάριν λήψεται

γυνή ; Ή πόθεν 1}δει, ότι τοιαύτην δοξαν δοξασθήσε-

ται παρθένος ; Γυναίκα μεν ήδει αυτήν τη πλάσει, κα\

θήλειαν τη φύσει, κα\ εκ μητρδς'Αννης, και ίκ πατρδς

Ιωακείμ· συγγένισσαν · δε της Ελισάβετ, εξ οΓκου κβ\

πάτριας του Λαβίδ- ουκ ήδει δε, ότι τοιαύτην δόξαν

τιμηθήτεταί τις ΙιΛ της γης, μάλιστα γΛ<νή. 04κ ί,δει

ουν αυτήν. Εως ο\> είδε τδ θαύμα. Ουκ ήδίΐ αυτής τδ

θαύμα, Ιως ότου είδε τδ γεγεννημένον εξ αυτής. "Οτε δε

Ιτεχεν, ίγνω κα\ την του θεού τιμήν, ότι αυτή ^ν ή

άκούσασα-Χα/ρβ, χεχαριτωμέτη· ό Κύριοςμετά σον.

ΙΙΙΜ ν.··.!» ηοικίυπι ίηΙεΙΙεχεΓαΐ, ι.ιηΐιιιη ίΙΙαιη ίιι

ΙΟΓΠ8 ιΙοΐΊΐ.Η αε δρίεικίοπεπι, οΐ ηπίίΐεηι ΙπηΊικυιι, 8386 εοηδοοιιΐιΐΓβηι. ΟιιΟΓίΓΟα ηοη εο^ιιονίΐ ϋίαιη,

(Ιοηεο |ΐι·(!ί!ίίΜπ:ιι ϊΐΐιΐιΐ 3ηίπΐ3(1νεΓΐί[. Νοη εο§ηονίΙ ηιιοιΐ ίιι εα ηιίπιΐ/ιΐϋ εοιιΙίςεΓηΙ, (Ιοηεε 1050 " '

(ιιπι 6Χ 63 ΡΠίαηι νίάΊΐ. Ρθ8ΐβ3ηυ3ΐη νπι· ρορβι-ϊΐ, ηβοίΐιιπι ίΐΐΐ (Ιίνίηίΐιιβ ΙιοηοΓβιη α§ηονίΐ; ε3ΠΚ]υε

ιϋιΠπΐ Ιιίβ νιτίιϊϋ αϊ) αηςείο βαΐυΐαίβηι : Ανβ, </ηιΐίιΐ ρΐεηα, Οοηιίηια ΐεαιηι '.

XVIII. Ηίρε 851, ηυαιη αοΙυηιοΓανΐΙ Ενα, ηιι»; 6 ΙΗ'. Αυτή έστ\ν ή παρά μεν τη Εδϊ σημαινομένη(

νίνι'ΐιΙίιΐΓΐι Π1316Γ ιιιΐ(ΐ(1:ΐ!ΐι χηίςπιαΙΊβ ΐπνοΐαερο ηυη- δι' αίνίγματος λαβοϋσα τδ καλεΐσθαι μήτηρ ζώντων.

ευραΙιΐΓ. δίηιιϊϋεηι Εν» ΐυπι νίνεηΐίιιηι ε$( αρρεί-

Ιαΐη ιιι:»ΐιτ, υιπιι ρπι ιΐΐιΐιΐ αιιάϊίδβεΐ : Τβπα £5, ει ίη

Ιοτταηι κνετίιτϊί *, ροδί αιΐιηϊδδΐιηι ν'κίεΐΐεεί ροεοα-

Ιιιιιι. ΟιπιιΙ ([ΐΓκΙπιι 3(1ηιίι·αΙίοη6 ι!ίι;ιιιιηι 63(, ροδί

ϊΐΐαηι οΟεηδϊοηεηι, ΐαπι ρΓ3εεΐ3Γαπι ει εοςηοηιεη

:ιΐΐι·ίΙ)ΐιΐπιιι. Αε δι εχΐβήοΓ3 (1υηΐ3Χ3ΐ βΐ δβηβίΐιυδ

οΙ>νϊ;ι εοηβίιΙεΓεδ , 3ο εβάεηι Ιιβε Ι Λ;Ι ΐοΐίυδ 681 ίη

16ΓΓΪ8 Ιιυηιαηϊ ^εηεΓΪδ ΟΓΪ^Ο ο"ει1υ(:ΐα. ΚονεΓΛ ΐαιηοη

:< Μαρία ΥίΓξίηε νίΐ3 ίρ^α εδί ίη ιηυικίυιη ΐηίΓΟ-

ιΐίκ-ΐη, ηΐ νίνπιίπιι ρ3ΓΪη(, 61 νίνβΐΐΐίΐΐΐη Μ3ΓΪ3 8Ϊ1

ιη:ΐΙι·Γ. ^Μ(;ι·ίι ι·:ι \ Ί'.ι-ιιΐίιιιιι Πΐα16Γ :κ|ι:ιιι!ΐί .ιΐΊ δί-

ιηίΐίίικίίηε Μ,ιιι;ι (ΙίείΐυΓ. Ναιη (1ε (Ιυβυυδ Γβηιίηϊδ

(Ιίεΐυιη ίΐΐικ! 881 : ΟΗΙ'Ι ιΐι.ΐιι ηιιΐίο-ί ιαρίεηΐίαηι,

α«( νατ'κ^αηάΐ ί£/£»/ιβ»ι·? Εΐεηίιη Ενα ΐΐΐα ρΓΪΟΓ

ιΓιΐ'ΐ- Λι1;ιιιιο, ςυειη ϊρδα ηυϋανεραΐ, 3δ]>ε-

. : ςυϊρρεΙιυ]υδ-

ιιιοιίί ε$ΐ 1:ιΙκ)Γ(' (Ιηηιη.ιΐ.1. Οιπ·,! Γΐιίηι ηπϋίΐαδ ίΐΐίυδ

ορεΓ3 ΓορρΓί» Γυοι-ηΐ, Ιιοε βϊ(1ειη (Ιαΐυιη ηεςυΐίυιη εβί,

ιιΐ ηιΐ εχΐβπιηηι ηικίιΐ.ιΐηηι Ιοβοηίΐβιη (,ΟΓρυϊ ΐδΐιιιΐ,

ί)ΐιοι1 ΜΊΗΪΙιιΐΜ οχροδ'ιΐιιιη <·>ι, ΥΟδΙε εοηΙε^εΓεΙ.

ΛΙ Μ:ιπ;ι; ιΐίνίιπηι.-ι ίΐΐιιιΐ ιιίαί-ίΐ , ιιΐ ιι^ιιιιπι ηθ1)Ϊ3

Εκεί μεν γαρ μήτηρ ζώντων χέχληται, καΐ μετά τδ

άκοϋσαι· Γϊ\ «Γ, χαΐ είς ρ}»· άχεΛεύσφ, μετά την

παράβασιν. Κα\ ην θαύμα, ότι μετά την παράβασιν

ταύτην την μεγάλην ϊσχεν έπωνυμίαν. Καΐ κατά μΐν

τδ αϊσθητδν, άπ' εκείνης της Εύας πάσα των ανθρώ

πων ή γέννησις έπ\ γης γεγέννηται · ίιδε δε άληθιύς

άπδ Μαρίας αύτη Τ ή ζωή τψ κοσμώ γεγέννηται, ϊν»

;.'ώντα γϊννήση, καΐ γένηταιή Μαρία μήτηρ ζώντων.

Δι' αινίγματος ο!ν ή Μαρία μήτηρ ζώντων κέκλητα:.

Περί γαρ των δύο γυναικών ελέχθη · Τις δέδωκβ

γιιγαιχϊ σοφία* , ή χοικιΛτιχΐχτ έχιστήμητ· ;

Επειδή γαρ ή πρώτη σοφή Εύα ϋφαίνουσα ιμάτια

τα αισθητά δια τδν 'Αδάμ, δνπερ έγύμνωσεν αύη)

' γαρ εδόθη ούτος ό κάματος. Επειδή γαρ δι' αυτής ή

γύμνωσις εϋρηται, αυτή δέδοται άμφιεννύειν τδ σώμα

τδ αίσθητδν δια την γύμνωσιν την αίσθητήν · τ§ δε

Μαρία δίοοται Οπδ θεού, δ-<υς τέκτ\ ήμΐν άρνίον κ*Ί

πρόβατον, κα\ εκ της δόξης αυτού του άρνίου κα\

προβάτου γένηται ήμΐν, ως άπδ πόκου εν σοφία, δι*

αρετής αυτού ένδυμα αφθαρσίας. 'Αλλά χα\ έτερον

περί τούτων διανοεϊσθαι Ιστι Οαυμαστδν, περί τε -ης

1 Οο1θ88. ι 15.

' V. αυτή.

5 1,αο. ι, 28. ' ϋεη. ίιι, 19. 4 ίνΐί χνιιι, 36. Τ. τίν. * Ιΐαοχ Ποζίοεοϋ. Γεδίίΐυ'ιιηυ».
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αςκα\ της Μαρίας. Ή μεν γαρ Εύα πρόφασις γε- Α βΐφιε ονοηι ριίΓεΓβΙ : ευ]υ8 εχ 8ρ!οηιΙθΓθ αο ςΙοι·'ΐ3,

γένηται θανάτου τοις άνΟρώποις· δι* αυτής γαρ είσ-

ΐ.λθεν 6 θάνατος εις τδν κόσμον ή δ£ Μαρία πρόφα-

αι: ζωής, δι* ης έγεννήθη ήμϊν ζωή. Καϊ δια τοΰτο ό

Τίδς θεού παρεγένετο είς τδν κόσμον κα\, Ου

έχΛεόνασεν ή αμαρτία, ύχερεχερίσσενσεν ή χά

ρις · καϊ όθεν γέγονε θάνατος, εκεί προέλαβεν ή ζωή,

ίνα ζωή αντί θανάτου γένηται, έκκλείσασα τδν θάνα

τον τδν έχ γυναιχδς, πάλιν ό δια γυναιχδς ήμϊν ζωή

γεγεννημένος. Καΐ επειδή έχει μεν Ιτι οΰσα παρθέ

νος ή Εδα εν παρεκβάσει παρακοής γέγονε, πάλιν

δια της Παρθένου γέγονεν ή υπακοή της χάριτος,

εύαγγελισθείσης της άπ' ούρανοΰ καθόδου ένσάρκου

παρουσίας καΐ ζωής αιωνίου. Εκεί γαρ φησι πρδς

τδν δφιν · Καϊ ίγβραν θι\σω άναμέσον σον καϊ

άναμέσον αυτής, χαϊ άναμέσον τον σχέρματος

σον, χαϊ άναμέσον του σπέρματος αυτής. Ούδα-

μοΰ δε σπέρμα ευρίσκεται γυναικός· άλλ' ή κατά τδ

αΓνιγμα, επί της ΕΟας λαμβάνεται ή ίχθρα πρδς τα

ΰτι' αυτής γεννώμενα, του τε δφεως καΐ του εν τφ

?.·,:·. γενομένου διαβόλου καΐ φθόνου.

Οηφίαιη ε νείίορε, ρεΓ ε]ιΐδϋεηι νίιΚιιοπι πιιιιιοΓίη-

1ϊΐ3ΐΊδ ηοοίδ Υ6δΙ'ΐ8 δπρΐεηΙεΓ εδί οοηΓοαΙα. ΑΙίυιΙ

νεΓΟ ]ι|·;ι·1ι·|·ι':ι ίιι υΙΙΜφΙβ, Ι.Ί.Ι δείϋεεί 30 Μ.ιπ:ι,

εοηδίαΌΓβπ ροΐε8ΐ, εΐ φίΜειη α(1ηιΪΓ3ΐίοηε (Ιίβηυιη:

δΉμικΙοπι Εν3 ςεηεπ Ιιοηιίηυηι εαυδβηι πιοπίβ 31-

Ιιιΐιΐ, ρΟΓ ΐ|π:ιιΐ] Π10Γ8 εδί ίη ιΐΓίιπιι Ιιτηικιηι ίιι-

νεεία ; Μαπβ νίΙ« οβιΐδβηι ρΓΧοιιϊΙ, ρεΓ φΐαηι νίΐ'ΐ

εδί ηο1)Ϊ8 ΐ|<.-:ι ρι πιπί! ΐ;ι. 01) ίιΐ Ρϊΐίιΐδ 1)ι·ί ίη Ιιιιιι··

ιιιιιιιιΐιιιιι βϋνεηίΐ : εΐ, Ι'!·> αύαιιάαΐϊΐ ιΙιΊιιΊιιιιι. ,ΜΙ ·

;ΐι'< .!/'<ίίίίί.«Ί! ι/ιϊ'ίικ '. ϋιιιΐ.· Ι110Γ8 3εεί(ΙίΙ , νίΐ3

ΗΙυο 3οεε88ί(, υΐ ίη ηιοΓίίδ Ιοειιιη νίι» ΜΙ<·<·Π|Ι·Π·Ι,

εΐ ίΙΙ;ιΐ;»ιι 3 ιΐΊΐιϋοΓΟ πιΟΓίειη ίΐΐβ ίρδβ, 'ςιιί ε ιηυ-

ϋι·π·, νίΐ3 ία 68δεΙ ηθδΐΓ3, Π3(υδ 6Γ»ι, εχεΙιιιΙεΓβΙ.

Ο.ιι<>ιιί;ιιιι νεΓΟ εαηι ίΐιΐΐιικ·. νίτ^ο ίη ΙιΟΓίίδ Εν3 (1ε-

' μη ιΊ , ρεΓ Γηΐ]ΐιΐ[ΐι:κ ί:ιιιι :ΐ(ΐιιι! Οειιιη οΙΤεηιΙεραΐ ,

ίϋεΟ μΓ;ιΙΪ:>· ρΓθρΐ·Ϊ3 ,ιΐι ΥΪΓ^ίηΟ :ιι:ιιι:ι\ΪΙ θ1)β(]ίβηΙΪ3,

ροδίηααηη πι·πιιιιΓιΐΜ οοΓροΓβ Υει·1)ί δοηιρίΐεΓηβί-

φΐε νίΐχ ϋβ οθ3!ο Γ, ι ηυηΐίαΐυδ βάνεηΐηδ. Νβηι ίΐΐίο

ίΐα δεΓρεηΐεηι Οευδ 1051 βΙΙοφίίΙαΓ : /ηϊηιιο'(ΐαηι

ροηαηι ΊιιΐιΎ Ιβ, ΐΐ ϊηΐετ ίΐΐαη ; ίηίβτ (βιη&η (ΚΙΙΙΗ, ιΐ

ίΐΐίαι*. Αίςυί ηιΐδηυβηχ ι·]ιι^ιιιθ(!ί βεηιεη ηιυ1ίβΓί$ ΐηνεηίη ροίεβί. Ιίηιΐε ηοη ηΓιΐΰΓ ηιιαιη ρεΓ

3ί1ιιηι1)Γ3ΐίοηεηη ΑΟ δίηιϊΐίΐυϋίηειη Λα Εν3ΐη 1ιο8ΐί1εδ ίΐΐιε ίηϊπιίείΙίίΒ τεΓεπιηΐυι·, ηααβ οαιη Ιιυ]υβ βΐίΐ'ρβ

8θΓρειι$ ίΐΐβ, ει ηυί ίη εεΓρεηΐε ίηεΓΐΐ ίηνίιΐία Οβ^Γαηβ άί3ΐ)ο1υδ, <·χ<:π_νΐ.

1Θ". Άλλ' ουν γε χατα τδ τελειότατον ου δύναται XIX. Ρΐεηε ηαίίΐεηι 30 ρετΓεεΙβ 3θθοιηηιθ(Ιαπ 3(1

εν αύτ^ τδ πάν πληρωθήναι* πληρωθήσεται δε ως ϋ1:πιι υηίνεΓδί ηεφίειιηΐ ; δειΐ ίη 83ηεΙί88ΪΠ)3, εχ'ι-

αληθώς εν τψ σπέρματι τψ άγίψ, τψ έξαιρέτψ, τψ ηιΐ3 30 ^ίιιμιι1;»ι·ί δΐίΐ'ρε, ςιιχ αϊ) δοΐα Ν'ίι·μίιιι: Μππίΐ,

μονωτάτψ, τψ άπδ Μαρίας μόνον εύρεθέντι, καΐούχ δίιιε υΐΐβ νίπ εοιίδυειυϋίπε, |ΐπιμ.ιμ;ιΐ:ι ββΐ,

άπδ βυζυγίας ανδρός. Ούτος γαρ ήλθεν άνελεϊν την αε ρεηίΐυβ ϊηιρΙείυΓ. Ηΐο εηΐηι ΐΐΐίυδ Γιΐίυβ »ά εχ-

•ΡΤ Λ'Ίχι.ΓίίίΓΜ ΤΛ!1 ΛΛΛί νΛ\*ΤΛ.— ν/ϊ^ ΛΛ/η^ι ΙΛ<Ι ΚΓΠΙΓ/·»· ίΠίΐΊνΛΛί— ι. Ι Ί ιι <ι'ι Ι ,ιιι <Ι ·ι ι»ι ι: , >ι-Ι ιι'ΐι ΙΪ£7 ΟΛ Ι/\ι>Ιι·/\ΒΪ Λ/\1 υ ι Ι ιΐ ί ΓΐΙίΤΊ —ύναμιν του δράκοντας καΐ σκόλιου δφεως φεύγον-

τος, και την πάσαν οίκουμένην κατειληφέναι λέγον

τος. Δια τούτο παρεγένετο εκ γυναικδς ό Μονογενής,

είς άναίρεσιν μεν του δφεως, τουτέστι της κακοδιδα-

βκαλίας, καΐ φθορδς , καϊ απάτης , πλάνης τε καϊ

ανομίας. Οδτός εστίν άληβώς ανοίγων μήτραν μητρός.

Πάντες γαρ όσοι έγεννήΟησαν' πρωτότοκοι , ϊνα χαϊ

σεμνότερον εΓπωμεν, ουκ ήδυνήθησαν τοΰτο πληρούν,

άλλ' ή μόνος ό Μονογενής μήτραν παρθένον άνοίξας ·

εν τούτο.) γαρ μόνψ τετελείωται, και εν άλλψ οΰδενί.

Άλλα χαϊ άπ' αίιτής της υποθέσεως εστίν ίδείν.

Από Μαρίας γαρ λαμβάνεται ή λέξις, καϊ περί της

Εκκλησίας Εσται μοι τοΰτο λέγειν "Ε^εxε^ τούτου

χαταΛεΙψει άνθρωπος τον πατέρα αυτόν καϊ

Γ?)>· μητέρα αντον , χαϊ προσκοΛΛηθήσεται τη

γνναιχΐ αυτόν · χαϊ έσονται οΐ δύο είς σάρκα

μίαν. Ό δε άγιος Απόστολος φησι · Τύ μνστήριον

τοντο μέγα εστίν · εγώ δε Λέγω είς Χριστύν χαϊ

την ΈχχΛησίαν. Καϊ δρα μοι την των Γραφών

άχρίβειαν · ότι επί μεν τψ Αδάμ ϊπλασεν λέγων,

έπι δε τί) Εΰα ούκέτι πεπλάσθαι λέγων, άλλ' οίχο-

{ομεϊσθαι. "Ελαβε γαρ, φησί, μίαν των χλεν'ρών

αντον , χαϊ φχοδόμησεν αντφ είς γυναίκα · ίνα

δείξΐ) τδν μεν Κύριον άπδ Μαρίας άναπλάσαντα έαυ-

τώ σώμα, άπ' αυτής δε της πλευράς οίχοδομηθήναι

Έχχλησίαν, εν τψ νυχθήναι αύτοΰ την πλευράν, καϊ

8ίίιΐ8ΐιοιιι1αιη βεΓρεηΐϊβ 3ο ΐΟΓίυοδί ευ!ιι1>Γί

είδίμιε νίπι 3ο ροΐϋΐιΐίαιη, ςυ'ι 8ε ΐοίηιιι οι·Ικ·ιιι (ει·-

Γαΐ'ΐιιη (Ιοιηίηιιίιι 8ΐιο οοιηρΓβΙιεηιΙίδδε ]:»ι·1;ι1κιΐ, :ιι!

ΙΙΛΟ ίηίίηΐΒ ι1ε$εεη(1ί(. Ρι-ορΙοΓεα υηίουδ ε ηιιιΙίεΓΟ

ϋβί Ρίΐίυδ ρΓθοε8δί( , υΐ $εΓρεηΙεηι, Ηοο ε8ΐ ίηιρί%

ιίΐΗ ;ι ίιι.Γ, εοΓΓυρΙεΙβηι, 30 ίι·3ΐιΛεηι, εΐ εΓΓΟΓβιη, «ο

ρι.ι\;ΐ:(ΐι·ιιι ενεΓίβΓεΙ. ΙΙίο εδί ςιιί τενεπη ιιίειυιη

ΜίίΐΓΐϋ Ιίρι'ΠΐίΙ "'. λιΙΙΙΙ φΙΟίΗΙΜφΧΪ ρΐΊΙΙΗΙ^ι'ΙΐΊΐϊ

ίΐΐιιιιΐ αηΙε€θ886ΓαηΙ, ιιΐ Ιιοιιε8ΐΐ88!ηιε (Ιίεαιτι, ίκΐιιιΐ

ίρδηιιι εΠϊοεΓε ηεηυίνεΐ'υιιΐ, &ε<1 βοΐιιβ ηοο ιιηίευΒ

Οβί ίΊΙΊιιβ ο1)ΙίηιιίΙ, ίη φΐο, εχΐβπδ εχ(:Ιιΐ8ΐδ οηιηί-

1>υ8, ίίΐικ! ε8( ΙΙΙΊ Ι'(·ι·ΐιπΐ!. ^πΐ ιιΐ ηΐί» ρηΓίεπιιίΙΙβηι,

νρίεχ εο ίρβο, ηιιοϋ ηκχίο ΐτβείβηιυδ, ραίεβΐ ΊΙΙικΙ

ϊϋΐι'ΙΙι,Μ. Οιιιιιρι' εχ Μ:'.π;( 811ίηρΐ3 ΪΙΙα Η!·Π]Ι|ΙΙΓ;Ι·

δεηίειιΐίβ εβί, ·:|":"'" :!1' Εϋο.Ιεβίβπι ΒεεοιηηιοιΙβΓο

ρηδδυιηιΐδ : Γι-ορίετ Ιιι»· ίτΐ/Ήι/ΐίί'ί Ιιοηιο ραΐηιη

«ιιιιιη ι·/ ιΐίιιΐΐΊ'ΐη αιαιη, 61 αάΐιχηύΐί ηχατί *«ίΐ· ; εΐ

ι-ηιιι! '.ίιΐ" ίη πιηι,Ίη νηαηι '·. ΑρθδΙο1υ$ νεΓΟ : 5β>

ίΐΐηυίΐ, αιιιηιαιιη β»1. Ε(]0 ιΐιιΐι'ιΐι

ίη <'.1ΐϊί*η<ιιι βΐ 1'<·!·!,'··,!!ίιιΐ :· . Ιη ηυο ;ΙΓ<ΊΙΚΙ|;ΙΙΙΙ

Ι,ίΙΐΓΐ·;>πιιιι ιΓιΙιμΊΊίΓιιιιιι (ΐΐι-π \;ΙΙΊ· Ιίεεί :

ουηι ιΐι·. Αϋβιηο Ιοφίυηΐυτ, ΓυΓπιηηιΙί νοο»1)υ-

Ιιιιιι β(1Ιιί1)εηΙ , Εναιη νεΓΟ ηαηυβηυηηι ΓθΓηΐ3ΐ3ηι,

Μ·ιΙ :νι1ίΙΪ<·;ι4:Μΐι 6886 ιϋ(·ιιΐι1 : διιηιρί,ίΐ ΙΊΙ'ΙΙΙΙ, ίηφίϊΐ,

υ,ηαιη ι ουίίίί ίΐΐίιΐ!, εί η.'ί/ί/ϊίηπ'ί ΐριί ι'η ηιαίίίταη '.

^ιιο ϋΐυύ ίηΐε1Ιί§εΓθηιυ8, Οοιηΐηιιω δΊ1>ϋρ8ί οοΓριιβ

1 Κοιη. ν, 20.

ΪΙ, 22.

' Οοη. πι, 15. 3 Εχοϋ. χιπ , 2. * Οεη. ιι , 24. 3 Ερίιοί. ν, 52. * Οοη. π,
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ο ΜβΓΪ3 βηχΐ38β ; Εεείεδ'ιβπ) νβΓΟ οχ ίρβο ΙβίεΓε

νιΊιιΐ 2*ΠΠεαΐ3ΐΜ Γυίδδβ, ευπι β]υ8 Ιίΐυδ ι·-ι εαδρΐ(1ε

8:ιυεΪ3ΐιιιη, 3ΐ> βοιίεηκμιβ βαηβυίηίδ ει βςιι* 3(1 1ο-

Ιίοηβιη ηυ$ΐΓ3ΐη ρΓοΟυχϊδδβ ηΐ)·8ΐβπ3 '.

XX. .Ι:ιιιι Μ·Γ(Ι ΐ|ΐιι»1 Μ3ΓΪ3Π1 ,|Ο^Γ|Ι|ΙΙΙΝ οο^ηονίδδθ

(ΙΉ ίΐιιι, ηοη 3(1 ΙΙΜΠΗ βΐίςιιειη εοΓροΓίδ, *ΐςυβ υβ'ι-

εοηδίιβίϋάΊηίδ ΓείεΓβηϋβ ϊκιβ εοςηίιίο 6δΐ. δεά

εο^ηονίΐ, ο.ϋθ(1 ειιϊ (ϋνίηίΐυδ ηοηορεω ηβοβπ

νϊι1(:ι·;ιΐ, (·3ΐιΐ(Ι(·ιιι ηοηοΓβ ρΓΟίεοαίυβ Ιικτίι. Νβςυβ

οιίιη θη(ο ΐΐΐβιη δρΙεηοΌπ; 3ε ^Ιοπβ'ρΓχάίίβηι ρυ-

ΐ:ινι'ΐ·:ιΐ, 1052 οΌηεε β ιηιιΙίεΓβ ικιΐιπι Οοηαϊ-

ηυιη ίΐιιίιιιικίνπΐίΐ. Οιιοιΐ ιιιιΐι.'ΐιι βεπρίυιη ββΐ ,

Ληΐι'Ίίΐιιιη Μηνεηίηηΐ, ίηνβηία βιΐ ίη Ηΐβτο Ιιαύβη! -,

Οΐ) ΙΜΙΙΙ Γ:ιιΐΛ·ιυι 3(1άίΙ(1Γ , ηβ ΪΙΙιιπηιι ίιιν;ϊ1ι^π·ι Γ·1

ορΐηΐο ςυί ίιιοαπιβίίοιι'ΐδ πιγδίεπιιιτι 3ΐ·1)ΐΐΓ3ηΙιΐΓ

, τα μυστήρια του αίματος κοΛ ύδατος εν ήμϊν λύτρ»

γενέσθαι.

Κ'. Άλλ' όμως ϊγνω την Μαρίαν 6 Ιωσήφ, ου χατλ

γνώσιν τίνα χρήσεως, ου κατά γνώσιν κοινωνίας.

Άλλ' ϊγνω αυτήν, τιμών την έχ θεού τετιμημένην.

ϋύ γαρ βδει αυτήν τοιαύτης δόξης ουσαν, Ιως δτε εΐβϊ

Κύριον έχ γυναιχ6ς γεγβννημένον. Κα\ το, Πρ\τ ή

σν^Λθβ^ αυτούς, ευρέθη έτ γαστρί §χονσα, Γνα

μη ποτέ χρατήη) ό λίγος των νομιζόντων, έχ χοινω-

νίας ανδρός είναι τ& τον θεού οίκονομηθεν μυστήριον.

"Ελεγε γαρ, Πρ\ν ί) τοϋτο γενέσθαι, δπερ ιτροσ-

εδοχά-ο · ου γέγονε δε τοϋτο τδ πράγμα. ΕΙ γαρ χοΛ

προσεδοχ3το ή Παρθένος τω Ιωσήφ ε!ς συνάφειαν

νίπΐί ορεπβ ίηΙεΓνεηΙπςιιβ ρβΓΓβείαιη. Ηοε βηΐηι (Η- Β {ως ουδέ έπεδέχετοδιάτδ γηραλέον) , όμως προλαμ-

πΙ:ΑιιΙεηυ3ηιΟεπ:Ιί8ΐυ(1,ςιιοα·ηιΙυΓυηιεχ6ρεεΐ3ΐ>3- 6άνει ή Γραφή, χαΐ ήμίν υποτίθεται, χ»\ την διά-

ΙΙ.Γ, ϊβηιείδϊ ηυηςυαηι βχδΙΐΙβΓΐΙ. 1]1 βηΐιη άεπιαβ νοιαν έπασφαλίζεται, δυνατής ούσης της υποθέσεως,

ΐΐΐιιϋ : ίοδβρίηιιη αιβπίβίβπι ευιη νϊΓ8ΐηε εοριι!»ιΐο- κατά τον θεϊον τοκον· πεΓσο" Μκ':! έΤΪ!*ειν άνδΡχ

πρδς συνάφειαν τί) ΠαρΟένψ · ως κα\ 6 άγγελος τδν

Ιωσήφ Επεισε μη είναι την ύπόνοιαν. ήνπερ αΰτδς

ένόμιζεν. "Ομοιον γαρ τψ προ^ηθέντι, Πριν ί) σντ-

εΛΟέΪΓ αυτούς, ως προσδοκώμενου, ου γενομένου δε,

τί>, Δίκαιος ώτ έζήτει /<ί) χαραδειγματίσαι αύτιρ,

άΛΛά Λάθρα άποΛϋσαι αύτ^', ως φαύλου μεν γινο

μένου άττδ του παραδείγματι σα ι αυτήν, ου γενομένου

δε · ως δ άγγελος διδάσκει λέγων · Λίί) ρο€ηθτίς χα-

ραΛαβεϊν Μαριάμ τΐ\ν γννάνκΔ σου·, την μηδέπω

γενομένην, χαΐ εν ύπονοία σφάλματος παρά σοι εστίν %

άλλ' ουδέ οΟτω< ουη\ , ως οΓει, χα\ τα έξης. Ευθύς

γαρ ακολούθως λέγει · Το γαρ γεντηθέτ έτ αύτζ,

ως ήδη γεγεννημένου. Πάλιν δε τδ, Τέξεται νΐότ,

ως επί μέλλοντος. ΟΟτως γαρ ?)ν · δια δε τδ πεπιστώ-

σθαι, ή προαναφώνησις · ως κα\ τδ, ΠρΙν ί) σντεΛβίΐιτ'

άρκούμενοι, δτι οϋδ' όλως γεγένηται. Έως· δτον

Ιτεχβ τον νΐόν αυτής το^ χρωτότοχοτ, τοις αύτοίς

εστίν έρμηνευόμενον δια τδ θαυμαστδν της πίρΐ την

Παρθένον γνώσεως πρδς θεδν τετιμημένης.

];ιιιι βδδεί ιιιιΐιιιη. ΙΙΙιιιΙ τεΓΟ , Ρατϊβΐ /ί/ίηι».

(ίεη ιιιΐιιίπιε ροΐει·αΐ), ιβηιεη δοΓΐρΙιΐΓβ ίρδ3 ρτχ-

ιιιιιιιίι·ι: ηοδ, εΐ 3(1ηιοηεΓβ, 3ε εβυΐίοΓεδ εΙΏεε'Γϋ νο-

Ιιήΐ. Κΐΐ]ΐπι1(.·ίΐι νεί Ιιοε ίρδίιηι, φΐοά Ιιτηε (ειηροη$

:ι^'«·Ιι:ιΙιιι·, (Ιΐνίηαβ, ίΐΐφΜιιι, ΪΙΙβ ρ3Γΐυδ Ιΐΐ'ΐπΐίΐί' ρεΓ-

Νΐι:ΐ(!ι·Γΐ· ροίεβΐ , δαηείίδίίίιιιβηι λ'ΪΓ^ϊηεηι ηιιΐΐίιΐδ

ρυϋΐε3 νίι·ί οοηβαβίαιίΐηβιη βοίηιϊδίίβε : φΚΜίι.'κΙιιιο-

ιΐιιιιι αιι^(·1ιι« .Ιο>Γρ!ικ άε ίΐΐΐυβ, ςυαιη αηίηιο εοη-

ί('Ι><:ι 3ΐ, Ωρϊιιίοηίδ ΓίΐΙδ!ΐ3ΐε ρεΓβυββίΐ. Ν;πιι 3υρεΗο-

ΓΪ1ια8 ΙιΊίεβ νεΓίίδ , αηΐβφιαηι «οπί'ίηίΓβηί , ςυΐ-

(ιιΐδ πεδ ϊιι εχδρεεΐ3ΐίοηβ ρυδίΐ3, ηοη £6δΐ3, (!(·-

<ίΐ3Π»Ιυι·, δΐππίϋιηυιη οίΐ ςυοά δβςιιίΙυΓ : Οιιιη ΐκβΐ

ίϋίίπί, ηυΐίΐίί ίίΐιιια Ιταάααη, $βά οοαιίΐβ άίηιίΐΐίτβ:

φΐ;ΐΜ ιιιιιΐιικ ];>ιιι οΐ) Ιι·;κ1ικ Γϋΐηηιι ϋΐαηο ε38β(, ειιηι

ηοη ίαεΓίΙ Ι3ΐηεη. ΡεΓίηΊε βίςαε 3η«ε1υδ (Ιοεοί 1)3

νεΓΐ)ΐ3 : Λο/ί ιίηΐέΐ'β «ιτϊ/ι, ιν 3/απ'ηιιι ^οη^α^βΜ

ΐΐίΐιιη. ιιιι,ιι ικιη, Ιιίιιι εοη]υχ εδδεί ; φίαιη ϊιι νίοΐ3ΐ3β

ρυιΙί(·Ίιί;ιι 3υδρεεΐ3ΐη 1ΐ3ΐ>£3, Γκνΐ Ι3ϋ$ ηιίιιίιιΐι· 8ΪΙ,

(|ΐι:ι1ι·ιιι 3ΐ·1)'ιΐΓ3Γί3, εΐε. Ναιη δυοϊηάβ ίη εοηδε-

(]!ΐεηΙί1>υδ ικΚΓιΐ : (}ιιο<1 εηίιη ιικίηηι αϊ ίη ίρ$α ,

•(1 Γιιΐιιπιιιι Ιϋΐηρυδ κ·Γι.·ιΙιιΐ'. Ιι·.ι εηΐιη ϊβ Γ08 ΙκιΙκΊΐΛΐ ; δεά 3(1 Γκίοιι κΐ»)>ίΓκΊΐι]ίΐηι ρΓΪυ$ ίΙΙ;» ι!ι·ιιΐ!ΐι-

Γι,ιΐιο Γ;κ·ΐ;> εβί : ευ]ιΐδπιθ(1ϊ εΐ ΊΙΙιι νιτίιιι δΐιιιΐ : ΙΊ-ηιαφιαιη «>ηι·ίΐιΊη·ηΐ. ϋΐιΐ 8ΐιΠ'κ·(·Γθ ηοΙ)Ίδ ιΐοΐκ:·!,

ηυιΐ(]ααιιι ίδίικί οηιηίηο εβββ ΙΊκΊιιιιι : Οοηεο ρερεήΐ /ίΐίηηι ιηιιηι ρτίηιο^ίηίΐαη : ςαοά ευπκίειη 8εη-

.ΜΙΙΙΙ ΙκιΙκΊ, εΐ :κ! ;ΐ(Ιιιιϊι·;ιΙιίΙοιιι (1ε Υίτςίηο (ΐομιιϊιίοικίΐιι ΓΐΊΊιιΊιΐΓ, εαϊ Μπιπιπίδ ΙιοηοΓ 3 Οεο ΐι ίΐιιιι·-

Γείυπ.

XXI. ΥβΓίιιη ηβ ςυίδ εχ εο ηυοα δΟΓίρΙυπι εδί, Ο ΚΑ'. Μη νομίση δε τις έχ του λέγειχ, Πρύ τον

Αη1εί]ΐιαηι ^ο»νεη^^εηι, οοιινβηϊδδο ροδίηιοιίυηι 3Γΐ)ί- συνεΛΟεΊτ αϋη,ύς, δτι μετέπειτα συνήλθον. Οϋτε

ΐΓ(·ΐιΐΓ,ιιίΙιϊΙ(^ιΐΜαο(Ιί (1ι;ιιιοηδΙι·:ΐΓϋ ν(;1(Ι(:(.·1;ιΐ':ιν(;φπ>ί- γαρ ίχει τις δεϊξαι, ή σημ3ναι· άλλ' Ινα δε£ξ^ &χραν-

ριαιτι ροΐεδί; δειΐ ιιΐ!;ιΙ>ΐ5 οπιπίδεχρεπεπι, εΐιιΐΛευΙκ τον την κύησιν του Σωτήρος, τοϋτο ή Γραφή έ6ε-

βαιώσατο. Τδ ο·3ν, Ούχ ίγτω αϋτϊρ·, δια την δόξαν

τδ δε πρωτότοκον, επειδή πρωτότοκος εστί, τρ\ν ή"

τάς κτίσεις είναι, κα\ πρωτότοκος έτ ΧοΛΛοϊς άδεΛ-

φοϊς, κατά τδν Άπίστολον, ου κατά τδν 5 άπδ Μα

ρίας, ως Αλλων υιών άπ' αυτής δντων, άλλ' εν τοις

καταξιωΟεΐσι λαβείν δι' αύτοϋ την υίοθεσίαν, δτε υίδς

ί ηοδίπ ικιιΊπιιι θδΙϋη(1εΓθΙ 8(:ι·ίρΙιιι·α, ΊΙΙικΙ

Οΐ)3ΐηοΙ)Γειιι ίδΐ»5 νοεβδ , Νοη €οΐ]ηονϊΙ

(•«Ή, 3(1 ΊΙΓιιικ ^Ιοί'Ίιπιι δρπείαηΐ. ΙΊ-ίιιιομοιιίΙιιιη

νΐ'ΓΟ ιιιιιιιίιιιιΐ, εο ιριοιΐ ηιιΐο ΟΓεαίΑδ Γϋδ οιηηεδ

ςεηίΐυδ εδί, ε( ϊιι :Γιΐ Αροδίοΐυδ : Ρπηκφβηϋκι ίη

νιηΐΐία Ι'πιΐΓΪΙικα ' : ηοη Γεδρεείϋ :ΐ(1 'Μ;ιπ;ι·

Ιΐίΐΐιϊΐο, ςιΐ3δϊ »Ηοδ Ϊ1Ι» ρορβί'εΓΪΙ ; δβά 3(1 εοδ Οιηηε», αυτής γέγονεν αληθώς κατά σάρκα, ϊνα μη δέχησις

ηυί ;>ιΙ(ΐ|ΐΐί(>ικ:ιιι ίΐΐίυβ 1053 1>εηεΓιείο εοιίδεεαίί ύποληφθϊίη. Άλλα κα\ πρωτότοκος, και υίδς αυτής

ευιιΐ , ιιιιιιι Μ;ΙΠ,Ι· Γιΐϊιΐδ δέοιηϋιιπι επΓηειη ΓενβΓ3 της Παρθένου, ου δια τδ αυτήν άλλους υΐοΰς, ως Εφην.

1 Ιοαιι. χιχ, 31. ' Μαΐΐη. ι, 18 δηφ ' Κοηι. νιιι, 29. * Ρ. οϊσαν, ιιΐ εΐ ροδίοβ ρΓΟ οδβη. · Γ.

των.
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Ιχειν. "Ομοιον γαρ εστί τούτο τω πρώτω πρδ της Α Γιιϊΐ , ηε ΛΐΙιιηι1)Γ3ΐ3 δοΐιιηι δρβοίεβ 8888 νίίΙερείιΐΓ.

ενδη;Λας. Ό γαρ Πρωτότοκος ων αληθώς Πατρδς άνω

πρδ πάσης κτίσεως, ουκ άπδ του άλλους μετ' αύτδν

εκ Πατρδς γεγεννήσθαι λέγεται πρωτότοκος · υδ γαρ

έττιν αύτώ άδελφδ; δεύτερος, διότι μονογενής. Οϋτω

χαΐ έπ\ της ένσάρκου παρουσίας αεί χα\ πρωτότοκος

εστί Μαρίας · αλλά μονογενής τϊ] Μαρίρ πέφυκε, μη

ϊχων δεύτερον άδελφδν άπ' αυτής. Κα\ παύσωνται οί

καΟ' ίαυτών μεμηχανημένοι τα βλαβερά μόίλλον ήπερ

τα πρδς ώφέλειαν · μη παρακαλώ. Ό τιμών Κύριον,

τιμ$ κα\ αγιον · 6 δε άτιμά£ο>ν αγιον ατιμάσει και τδν

εαυτού Δισπότην. "Εστω Μαρία παρ' εαυτή ή αγία

Παρθένος, τδ αγιον σκεύος. Ταύτα γαρ τα πρδς βλά-

6ην <·,μ2ς ουκ ωφελεί· ήμ3; δβ δει σεμνότερον δια-

νοίΐσθα(, ίνα μη ύψαυχενίαν κτησώμεθα, ή διχόνοιαν,

ή περιττολογίαν. Περ\ παντδς γαρ αργού λόγου λόγον ** ΙιοηοΓβΙ, 1ιοηοΓ3ΐ εΐ δίΐηείιιπι ; ςυί ΐ§ηοηι'ιη'ΐ3 8αη-

ΙμϊΐιΐΓ ρπηιο{ξοιιίΐιι« οο ΥίΓ^ίηΊβ ίρβπΐδ ΠΜιΐδ βρρεί-

Ιι.Ιιιι-, ηοη <|]ΐιιιΙ 31Ϊ08, υ(ϊ ι!ί\ί, Π1>εΓΟ$ ρερείΐΠΐ.

Ειοηίιη »··α φΐίιΐιΐηιιι ϊιι πι £εηεΓ8 ει δίιηϊΐε, ηιιοά

Ίηοαπιβίϊοηβηι αηΐεεεδβίΐ. Ναιη ιιΐ Ρπιηο^ειιίΐιΐδ

Γενει-3 ΡαΐΓί$ βηΐο εΓεηΐυραπι οιηηοηι εχβιίΐίδδβ <Ιί-

• ίΐιιρ ; ιιι·(|ΐΐι· Ιαιηεη ίιίεο, ςυοιΐ αΐϋ ροβΐ ίρ$υπι Λ

Ι'.αι .· §θηίΐί $Ίηΐ, ρΓίιηο^εηίΐιιβ νοεαίυτ : ηοη εηίιη

1ι;ιϊι\·ιιι :ι11ι·ι ΊΙΚΙ !ι.ι!ι;ιι[, ςυίρρε ςΐΐϊ $ΪΙ κιιίμΐΊΐΊΐιΐ'-.,

Ιΐα ει $ιΐ£εβρΙο εοΓροΓβ Μβπχ ρΓΪιηοξεηΊΐιι$ αρροΐ-

ΙΪΙΙΙΓ, Ιαηαείδΐ υηίε» ε^ιικ ρΓθ!ε$ εχβΐϊιεΓΪΙ, ηεηιιβ

Μτιιηιΐιΐί εχ ββ 8ΪΙ ιΐίι ΓΓίΐΐΓΓ ίιι Ιυεεηι εά)(υ$. 5ΐ-

1·.·,ΐϋΐ ίΐ;κ|ΐιΐ! Ηοιηΐηεβ ί$Ιϊ, ςυί βΐ βίΐιΐ

ρεπιίείεηι ηΐ3£ΐ8, ςυαιη υΐίϋιαίεηι

ΊΙΙε ςοχίο Γ^Γε$$3ΐ ειτοι·. Οιιίευηηιιε ΟοηιΊηαηι

(Ίιιιπ :ιΙ1ίι·ίΙ. πιπιΊιΜίι 81 ΟοΐϋϊηΟ 8υθ ϊμικιιηπιΊίΠΐι

ΪΠίροηϊΙ. δίΐ ίιΐ 8886 Μ,ι< ί;ι 83ηεΙί$8ί(Ι13 Ϊΐΐ3 Μΐ'μϋ,

ν38(]ΐιε ϊΐΐϋϋ 83ει·θ53ηεΐυηι. Ε]υ8ΐηο(1ΐ νβπο ρεδίί-

ΓβΜ 3ΐφΐε εχίΓΐ3ΐΐ3 ιΐοβίιιηΐβ ηυΐΐυιη ιιοΜδ ΓΓΙΙ- "

δβηΐίτε (>:ΙΓ εδί, ηβ ΐη «η'ιαιί ΐηδοΐεηΐίβηι , αυΐ

οΐϊοδο νοΓίιο Γ3ΐίοηειη ,

ι.ενβ

δώσομεν, χατάτδ γεγραμμένον. Εαυτούς μεριμνή-

σωμεν · τα εαυτών ίπισχίψώμεθα · μη τα εαυτών εις

τους αγίους (Ιίψωμεν · μη άφ' εαυτών τα των αγίων

διασκεψώμεθα.

1 ΐιπιι ϊΟεπιηΐ : ποδ(]ΐΐ6 3«1εο ηοηοπΠεειιΐίυϋ ϋβ Η'

ι!ί$εοΓ(Ιί3ΐη, ηιιΐ 5(ΐρβΓν3θ3ηε3πι 1ο(|(ΐ3είΙπΐεπι ΐηοΐ(Ι<ιιηυ$. Ουίρρε ιΐε οιηηΐ

ιιΐ δοπρίυιη εβί, Γ8(1«1ΐΙυπ δυιηιιβ *. Επςο ΙΙΟΒ ϊρβοδ €ΐΐΓεπιυ3 , ΓΟΓίιιη

ιιο8ΐΓΐ ρρορηα δϋΐιΐ, ίιι Ββηοιοδ ρπ>ΓβΓ3!ΐιιΐ8, βαΐ β» ηο!)ίδ ίρβϊ» ([ΐΐ33 3(1 ίΙΙο$ ρεπίπεπί, ηιείίπ νείίιτιυδ.

XXII. Ο,υίρρε ηοηιιυΐΐϊ δυηΐ, ηυϊ ευιη 3<] Ιυχυιη

3ε (1εΙ!εί3$ ε(Γυ$ί βίηΐ, εΐ ρεΓηϊείο$3Π) ιηειιίειη εοιι-

εερβΓίηΙ, }υπε 3η ίιι]ιη·ϊ:ι 83ΐιεΙθΒ ϋίιΐΐ'ΐιι ΓοΐΐΙΊίαΙίβ

ηιαουΐΐδ 3δρεΓ^βΓ6 εοηβηΐυι· : ςπο ρι·:ινο εΐ ϊην

Ιιι'ίΐίΐΐο βηΐιηο ΒΙΙΟ Ιιοηεδίαιη 31'ιψιειη εοΙοΓεηι $ρε-

ειειηςυε εοηΐ]ΐιΊΓ3ηΐ. (Ιοιιίπι (|υοδ Αροίΐοΐυβ ϊΐ3

ΙηηυίΙιΐΓ : \\'/ίιΐι οηιηα »ΐι·ί ίίηιίΐβ! β$Μ :ι. Πιί ΠΙ»

νΐ'ΐΊιη, ι»ι·; «ϊηιί/βι βαε, (1ε ()ΐιο :ιΙΐο ΐ|ΐι;ιιπ ιΐι- ο.ιπίί-

ηιοιιίη ϊηΙεΓρΓεΙβπ ροβδυπιυδ ? Υιηιηι ρτορίετ [οτ-

ηίοαίίοηβ» αηαίηαίϋ)αβ αχοτΐΐη αηαιιι ΗαΙααΙ : βε(1

πι ΡΓΪΟΓΪ ρ3Γΐβ ρΓοηοαιειι άείΓβχίΐ, ιριοιΐ 3εεΓΐιϊθΓεηι

3ΐϊοςιιΐ ΓορΓβΗεηϊΐοηοηι εΐ εβδίϊι,'βΐΐοηεηι ΙιιιΙΐΡΓΟΙ.

Νηπι ουπι (ΙΊαεΓε ρο$Β6(, ρΓορΙεΓ ΓοηιΐεϊΓιοηβδ νε-

δΐΓ33, νοεεηι ϊΐΐ.ιηι, ναΐίαι, εοη&υΐΐο ρν.ι ΐι·πιιί-ίι,

ηε ίίοε »ά βΐϊςυοπιιη εοηΙυηιεΓΐ3πι ]εείδδε νίϋβΓε-

ΐίΐΓ, δε(1 3ΐ1 ηοηηυΐΐοβ εοηϋειηηοηϋοδ ε$ΐ (Ιϊεΐιιηι,

(|ΐιί \:ιι·;!ΐν Οεο ηοΐυηΐ : Ίο υΐ ϊηΐεπιη νίΐβιη ι·χ

Ιε^ϊδ ρΓΚδεΓίρίο εοηιρ»Γβηΐ, ει Ιιοηεβίε νββε βιιο

3(1 [ΐιυίπιι δυδείρίεηϋβηι υΙβιιΙιΐΓ, ςπειηβϋιηούυιη

Ρ31Γ63 ΙΙΠίίΓΟδ υδΟδ οΙΪΠΙ 888Ο Ίϊιΐϊί'ϊηιπι : ιριΐ'ΐΐ

;ιΙ'κ·ιι1ιΊ 1054 διτΐρΐιΐΓ3 (1εεΐ3Γ3ΐ : ΚβΙιεΜα, ϊη-

πυίΐ , εχ νηο ΰοηοϊρίαΐί. Εχ νηο, άΊχϊΙ; Γΐ υΐ

ηοηεδΐ3ΐϊ εοηδυΐβΓεί, βϋικί ηΊΗίΙ βϋϋϊάίΐ , δειΐ ξε-

ηεΓ3ΐίοηειη ΊΙΙβηι ]ιι$ΐ3πι 30 1ε£ΪΓιιη3ΐιι Γιιίδδε $ί@ιιί-

1ί(·:ινί(. Πιιιιη· ρθ3ΐ δυδεερίοδ ΙΪΙ)8ΓΟδ ιιιι1!;ιιιι 3111-

ρϋυβ ει ευιη Πΐ3 οοηδυείυάίηεπι Γυίδδβ (Ιεηιοη!>ΐΓ»1.

Ει (]υοιιΐ3ΐη Γβεϊΐε βε ρροοϋνε ηοΐι'υ εβι ηιεηίειη 3(1

<1εΙεποΓ3 ριϋυδ ςυβηι 3(1 ηεεεδ&3Π3 (ΙεΠεοΙεΓβ;

! ΊΙΙ,ΙΙΙΙΙΙ· Ιιιΐιΐίοκ 8ΪΙ Ιιοπιίηίδ ;ιιιίηιιΐ8, ηβε 3(1 Γε-

εΐ3Π» ϋοηιϊηΐ νί3ηι ϊηιρείιιηι δΐ3ΐίιη δΐιυηι εοηΐεη-

ϋεεϋηεΐ, 3ΐηηβ χ%τβ βϋιιιοΰιιπι Ιιυίε δΐΐοίΐιοηίδ

ρΓχεερίο ραΓεβΙ : Νΐ άΐΜηα αά άίΐίεταηι, η^^ αΛ

ΚΒ1. Πάντως γαρ βιαξόμενοί τίνες, κα\ Ιτ>. τδ λα-

γνιαίτερον τρεπόμενοι,κα\ εν αύτοίς έχοντες φθοριμαίαν

ΰπόνοιαν, βούλονται κα\ τους αγίους χραίνειν, είς εδ-

λογον άπολογίαν της εαυτών κακής κα\ ασθενούς

υπόνοιας · πρδς ους 6 Απόστολος φησιν Ήθε.ΐογ

μετ πάπας εΐηιι. ως έμαυτύν. Τδ δε, έμαυτύγ,

πώς δρα λέγει άλλ' ή δια τδ άγνεύειν ; Αιά δε τάς

Λορτεΐας ίχαστος τϊρ· ίαυτοϋ γυναίκα έχέτω,

Τιτεξτ,ρέθη δε ή αντωνυμία · έλεγκτικώς γαρ είχε

χα\ έπιστρεφέστερον. Είχε γαρ είπείν, δια τάς πορ

νείας υμών. Τδ, Γ/·' '·"· ΐοΐνυν περιείλεν, ίνα μη δδξί]

είς ΰβριν τινών τούτο είρηκέναι. Έ(δ;1έθη δε είς κα-

τάχρισίν τίνων των μη θελδντων θεφ σχολάζειν, μετά

τδ χατά τδν νόμον βιοϋν, καΐ ευλόγως έπιγνώναι τδ

αΰτσύ σκεύος είς παιδοποιίαν · ως κα\ οί παλαιοί πα

τέρες ημών τούτω τω είδει κέχρηνται · ως καί που

εύρήκαμεν λέγουσαν την Γραφήν · "Ρεβέκκα 6ε κξ

ίκός χοίΓη»· ίχονσα. Τδ δε, εξ έτύς, ειπών, σεμνό-

τερον μεν1 διηγήσατο, έδειξε δε την σύλληψιν δι-

«αίαν ουιαν. Μετά γαρ τδ έσχηχέναι τέκνα, δείχνυσι ;

μηκέτι τη γυναικί αύτδν συναφθΐντα. Άλλ' ίπειδή-

«ίρ (ίάδ-.ον κα\ ευχερές εστίν έπ\ τα φαύλα μάλλον

τρέπεσθαι την διάνοιαν ήπερ έπ\ τα αναγκαία, όλι-

οθηρού δντος του ημετέρου ανθρωπίνου λογισμού, κα\

ου τάχιον εύθύνοντος αυτού την ίρμήν επί την ευθείαν

6δδν του Κυρίου, αλλά κλίνοντας πη μεν έπ\ τα δεξιά,

πή δε επί τα αριστερά, κα\ βαρέως πληρούντος τδ

παρά τψ Σολομώντι είρημένον Λίή χΛίΓης έχΐ τα

δεξιά, μηδέ επί τα αριστερά ' πάλιν &λλως ήμϊν

στρεφόμενης της κακίας περ\ τους αυτούς λογισμούς,

και ώΟούσης ημών τδ σώφρον έφ' ετέρας πάλιν 6δοϋς

(ίαόίζειν · άσ^αλισώμεθα ουν μη πως τδ περισσοτέρως

ι· μή· * Μαΐΐΐι. χιι, 50. ' Ι ΟΟΓ. νπ, 7.



735 δ. ΕΡ1ΡΗΑΝ1Ι ΉΓ»

«{«ίιίΓΟΜ1 : ειιιη άεηίφΐε είι-οη β3δ(1ειη οο<5'ιΙ:ιΙίο- Α έγκωμιάσαι την ΠαρΟένον γένηταί τινι ε!ς άλλο τ-ρόσ-

ϊΐββ 8096 Ιορηιιεβΐ βε νβΓβεΙ ίηιρι·ο1)ίΐ3δ, οΐ αϋ 3ϋα χομμα φαντασίας.

ϊΓιιιεΜ οαμεβδβηιΐ» ιηο^Μΐίοηβιη η;)»ΐΓ3Γη ίιηρβίΐαΐ, οιινοικίυΐϊΐ ίΐΐυιΐ ηοΐήδ βδΐ, ηβ εΟΊΐδΐοΓα ίΐΐα

ηιαΐ6Π3πι 3ΐίευί ΓοΠβδδε ρΓχβεβηΐ.

ΚΓ. 01 μεν γαρ είς τδν Υίδν βλασφημούντες, καθά-

περ μοι άνω προδεδήλωτα: , φύσει άπαλλοτριοΟν

αύτδν της Πατρδς θεότητος έφιλοτιμήσαντο· άλλοι δε

πάλιν, έτέρως φρονήσαντες, ως δήθεν τιμήσαί περιβ-

σοτέρω; προαχθέντες, τδν αΰτδν είναι Πατέρα εΐπον,

καΊ τδν αΰτδν Υίδν, και τδ αϋτδ άγιον Πνεύμα· έπ\

δε τοις μέρεσιν άμφοτέροις ανίατος ή πληγή. Ούτω

περί της αγίας ταύτης κα\ μακαρίτιδος Άειπαρθένσυ,

οί μεν έξυβρίσαι τετολμήκασιν, ως συναφθεΐσαν αυ

τήν σαρκΊ μετά την μεγίστην έχείνην χαΊ ακραιφνή

οίκονομίαν του Κυρίου, της ένσάρχου αύτοΰ παρου

σίας · χαΊ Εστί τούτο πάσης μοχθηρίας δυσσεβέστα-

τον. Ως δε τούτο φαμεν ένηχηΟήναί τινας ούτω τε-

τολμηκέναι ρ"άστως επιδούναι εαυτούς τ?) αμαρτία·

οδτω καΊ τδ ϊτερον τεθαυμάκαμεν πάλιν άκηκοότες.

Άλλους γαρ πάλιν άφραίνοντας είς την υπέρ της αυ

τής αγίας Άειπαρθένου ύπόθεσιν, αντί θεοΰ ταύτην

παρεισάγειν έσπουδακότας, καΊ σπουδάζοντας, καΊ εν

έμβροντήσει τινΊ καΊ φρενοβλαβεία φερομένους. Δι-

ΡβΓϋηΙ 6ΐι! ΐη ιηιιΙίβΓουΙαδ ςυαϊΐίαιη ίη ΑΓ,ιΙ>ί3, ςΰο ηγοΰνταιγάρ,ώςτινε-ςγυναΐκεςέκεϊσεεντ^Άραβίαάπ·*

ϋε3ΐ3β ΥΪΓ^ίηϊδ ρι·χεοηΐ3 3ΐΐεηυ8 ΙΤΓΟΠΧ ε(

XXIII. Εΐεηίηι ςυί Ίη Είΐίυιη εοηΐιιηιείίοδί 6886

νοίιιΐ'ππιΐ, υΐ 3ΐιΐε3 (1εεΙαΓ3ΐυηι εβί , :ι!>;ιΓηνιι:ιι·ο

ίρδυιη 3 |':ΙΗ·ΪΝ άΊνίηίΙαίε δίικίιΐι-ππιΐ. ΛΙϋ ε εοη-

Ιι·3ΓΪο (ΙΐνβΓδαπι ίιι |ΐ;ΐΓΐ(Μπ ίΐΐΜΐιιιιΐΐ'κ. ςυο νεηβιηβη-

ΙΪ1Ι8 ίΐΐιιηι Ι)θηθΓ3Γ6ηΙ, ΐΊΠ!!ί!::ιη 6886 ΡίΐΓβηΐ, 61

Γιίίιιιη , εΐ δρίΓΐΙυιη κ;πι<·ΐπι>ι αδ86Γ6Γ6 3υδΊ δυηΐ.

Γίπιΐιίφκ' νεΓΟ Ίιΐδαηαίιίΐίδ οβί αε ιικ>ι·ιίΙΊ·ι·;ι ρίηςα.

Ιΐ.ι ΐ|ΐιΐί(1 3(1 33ηεΐ3ΐη αο !ιι·:ιΐ,ιηι ίΐΐαηι Υίι·:;ίιιι:ιη

ρεΓίίηβΐ, ςιιίιίαιη οοηΐυηιβίίοδίυί Ίη ίΐΐαηι ίηνοοίϊ

δυηΐ, ηΐ, ρο$ΐ δυπιιτιυηι ϊΐΐικ! 61 ίηΙε^Γυηα ίικ·:ιι·η;ι-

Ιίοηΐδ ΟοιηΐηΊ ιιιν>ίι·ι ίπιπ, εορροπδ εαηι εοιηιηί-

δΐίοηε ρυ!Ιυΐ3Γη (ΙίοεΓΡηΐ : Ία" ςιιού οηιηεηΊ ίηιρΓΟ-

Ιιίΐϋΐΐ'ΐπ ίιυρϊεΐ3ΐεηιςυε δυρεΓ3ΐ. (!;.·Ι(·ΠΜΊ ηΐΐ ηοη-

ηηΐΐοδ ι.ΊΜΐιιιη δβ Ίη δεείυδ εοηιηιίδϊβδβ ύί<1ίεΊπιυ$ ,

βίε ηοη δίηε Ίηςεηΐί βάηιΪΓαΐϊοηε 3ΐίυ(1 ςυϊάιΐβπι 3ε-

: ηοηηυΐΐοδ νΊ(1β1ίεεΙ Ίη ΊΊδ, ςυχ 3<1 δαη-

ΥίΓςίηειη δρεείβηΐ, εο αηιεηΐία3 ρπο-

ιιΐ ρΓο Οεο ηοϋίδ ΊΙΙβηι ο!)ΐΓυύεΓ6 τείΐεηΐ,

ηο <Ιΐ! 63 νι-ίιιΐ. ιηΐΊΐΐι- οβρίί εΐ Γυήοδϊ ΙοςυεΓβηΐιΐΓ.

ε ΊΊιΐΊΐίΊα ρΓοΓεεΙχ 6Γ3ηΙ, ηονιιιη ίΐίπιΐ «Ιυςιηα

οοιηηιεηΐ3δ Γυίδδε : 3(1εο υΐ ίη ΥίΓςΊηϊδ ηοπιεη βΐ

ΙιοηοΓεηι εοΐΐνπϋεηι δίνβ ιοπβηι ρβηίδ «;;(·ΓΪΐί:·/.ΐι-

Ιβδ ιιΙΊί'ΐ.ιηί εΐ εοηνερίυδ Ιια1)63ηΙ : ίη δηηείίδδίηιχ,

ίιιΐ|ΐι;ιιιΐ, ΥΊΐ'μ,ηΓίΗ 1055 ηοηιβη πιθ(];ιιη οηιηειη

ρΓΧίεΓβΓεδδΟδ,ηεΓΒΓ'ιαηι τεπι, ει ευηι Οοί Γοιιΐιιηιε' (

1Ϊ3 (·<ιιι]!ΐιχ·ΐ:ιιη 3££Γ6(1Ί, ΙΜΙΓ εδί Ίη ίΐΐίυδ ηοηιεη

ρ6Γ ιιιιιΙίΐΊ'ί-Η £3επβεΪ3 Γ;ιι·ι·ι·ί\ Οιι·)·1 ςπϊ(]ΰΐιι ίιη-

ρ'ιιιιη 3ε δεείεδίυηι βδΐ, ει 3 δ3ΐιεΐΐ 5ρΊι·ίΐιΐδ ιΐο-

Γΐ1·ίιι:ι ρΓΟΓβυδ ϋΓίΓΜίππ. Πιι.ιι ι' Ιιιΐιιιιι ΊΙΙιΐί! Λ |]Χ-

ιιιοιιί» :ιΙΠ:ιΐη εΐ ΊηιριΐΓΪ βρΪΓίΙυδ (1ίδείρΙίη3 ρροΓβ-

Γΐηηι 6δΙ. ΙΙοο εηίιη ΐιι Ίρδίδ ΊιηρΙεΙιΐΓ : /·ν/,Ί·,νιΐί

φιίιΐιιιη α ίαηα άοΜίηα, ίηΐεηάεηΐβ! (αΙ>υ.Ι\ί εΐ άο-

ι-ίΐΊΐήχ ιίιΐΊΐκηηιιΐΊίΐ,ι -. Επιιιΐ εηίιη, Ίηςυΐΐ, ηιορίυοδ

« ιιΙΐΊΐΐΓΧ , (|ΐκ·πι:Ηΐιικιι1ιιιιι :ΐ]ιΐ!ΐ! ΙδΓ3εΙίΐ3δ ΙίΟΠΟΓΰ

βυηΐ :ιΙ1Ί:ι:ΐί. Ιΐ;\ Γαείυπι 6δΙ, υΐ 83ΐιεΐοπιηι, ςυί

βυίδ ΙεπιροπΙ)υδ ΟορυεΓυηΙ, τεύιιηίΐαηδ Ίιι Οβυιη

ΟΟεβδ'ΐΟηβΠΊ βΓΓΟΓΪδ 3ΐΙΐΐΐ6ΓΪΙ.

ΧΜΥ. Εΐεηίηι δίείιηίδ, ςυχ Ιιοίΐϊβ ΝεβροΙΊδ ιΐίπ-

ΙυΓ, δ3ϋΓ3 ςυχιίαπ) 31) ίηϋί^εηίδ ίη ηοηΟΓειη ρυβίΐχ

των μερών της Θράκης τούτο γε τδ χενοφώνημα ένηνί-

χασιν, ως είς δνομα της Άειπαρθένου κολλυρίδα τινά

ΙπιτελεΤν, κα\ συνάγεσθαι έπιτοαυτδ, χα'ι είς δνομα

της αγίας Παρθένου υπέρ τδ μέτρον τι πίΐράϊθαι

άθεμίτω κα\ βλασφημώ έπιχειρεϊν πράγματι, χ»\

; είς δνομα αυτής ίερουργεϊν δια γυναικών όπερ τδ

π3ν εστίν άσεβες χα'ι άθέμιτον, ήλλοιωμένον άπο

του κηρύγματος του αγίου Πνεύματος, ώο-:ε είναι

τδ π2ν διαβολικδν ενέργημα , χα'ι πνεύματος ακα

θάρτου διδασκαλία. Πληρούται γαρ χα\ έτΛ τούτους

τδ, Άποατήσοπαΐ τίνες της υγιούς διδασχαΛίας,

χροσέχοντεςμύθίΐς χαΐ διδασχαΜαις δαψοτίωτ.

"Εσονται γαρ, φησί, νεκροΐς λατρεύοντες ως καΐ εν

τψ Ισραήλ έσεβάτΟησαν. Και ή των αγίων κατά χαι-

ρδν είς θεδν δόξα άλλοις γέγονε τοις μη όρώσι την

άλήθειαν είς πλάνην.

βίοι-ί;» αΐίίδ , ςιιί νβΓΪΐ3ΐειη ιηίιιίιικ; ρεΓδρίεοι·βηΙ,

ΚΛ'. Εν γαρ Σικίμοις, τουτέστιν εν τη νυνΐ Νία-

πόλει, θυσίας οί έπιχώριοι τελοϋσιν είς Κνομα της

€6ΐο1)ΓίηΙιΐΓ, ςιιοιΐ 31) Ιερίιΐΐιε Γιΐί» ιη3ΐΐ3δδε νίίΐεΐυρ, Ο Κόρης, δήθεν έχ προφάσεως της θυγατρδς Ίεφθάε,

της ποτέ προσενεχθείσης τφ θεώ είς θυσίας · χαΧ

τοις ήπατημένοις τούτο γέγονεν είς βλάδην είδωλο-

λατρείας κα\ κενολατρίας. Άλλα χα\ την θυγατέρα

του Φαραώ τιμήσασαν τδν δοϋλον του θϊού Μωϋσέα,

άνελομένην τε χαΐ άναθρέψασαν, δια τδ περίφημον

τότε του παιδιού υπέρ τδ δίον τιμήσαντες Αιγύπτιοι

αντί θεοΰ , κα\ τούτο είς κακήν παράδοσιν τοϊς

άνοήτοις παρέδωκαν είς Ορησκείαν. ΚαΊ προσκυνοϋσι

την θέρμουτιν την θυγατέρα (10) του Άμενώφ, !ω;

τότε Φαραώ ", επειδή , ως προεΐπον, ανέθρεψε τδν

* Εχοιί. ιι, 10. * Γ. ,ιι!ιΐ!Ίΐ(ί;ΐ(ΐι του.

ΐ ιιοπιίη3ΐ, ϋΐιΐι ςιιο Μο}$6$ ηϊ-

Οεο (.]ΐΐ(ΐ!ΐΊ;ιιιι δ3εΓίΠϋ3ΐ3 Γυ6Γ3ΐ ''. (,'π:ι' |'6δ

. Ιιοιηίηίύιΐδ Ί(1ο1ο1αΐι·ίχ Ίη3ηίδδΊιηΊι]ΐιε ευΐΐυδ

Π).ι1επ3πι |>ι·,Γ.ίΐπ.ι. Ο ΐ!) η εΐίβιη Ρ1ΐ3Γ3ΰηΐ$ Γιΐίβηι,ςυχ

86Γνιιηι ΐνί Μογδβη ΙιοιιθΓ3νίΙ '·, ι·ι δυϋΐαΐυιιι εηα-

ΐΓίνΊΐ, ρΓορΙεΓ ηΊιΊ.π-ιιι ριιεπιΐί Ι:·;ηι:ιπι ΊηιρβηδΊυδ,

ςυ:(ηι ρβΓ βπβΐ, 3ε ρΓΟ Οοο νοηεΓβηΙβδ ΛΕ$!?Ρι''>

ίδΐίυδηιοϋϊ δυρβΓδίΊΐΊοηοιη ίη δίοΐίιΐοδ Ιιοιηίηεδ άεπ-

Ϋβίαηι ηείβΓΪε ρΓορ3^3ΓυηΙ. ΕΓ^Ο ίίΐί ΤΙιο.ΓηηιιΐΊη

Αιηεηορίιϊ ΠΙίαηι, Ιιοε εκί ΡΙιηΓαοηίβ, 3ΐ1ον3ΐ·β ρεΓ-

I , ςηοϋ , ιι Ι ;πι!. :ι (Ιίχί , Μο^δεη εϋιιεβνεηΐ.

1 ΡΓΟΥ. ιν, 27. · Ι Τίιη. ιν, 1. · ^υ^^^. χι, 1 δςη

(10) ΤΪ/Γ βέμμοντΜτ τί\/· θυγατέρα. Αηιειιορίιίη τεβοιη ίΐΐαη)

Ιιΐβ υ&Ι, ίη φΐο ΕιΙίβΙ)ίί (',ίιηηι' κιιι ί,ι ι·ιιΐ!ΐϊ ε&Ι.
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Μωϋσέα. Κα\ πολλά τοιαύτα όμοια γέγονεν Ιν χό- \ Ι·.]ιι-,ιηοι1ί ρ!ει·3ψιβ 3<] εχ-εοηκη Ιιοηιΐηιιιη ΓΓΒΙΙ-

3μψ είς πλάνην των ήπατημένων , ου των αγίων

αιτίων δντων -..-':, είς πρόσκομμα, της διανοίας των

ανθρώπων μη ήρεμούσης, άλλ' έπ\ τα πονηρά εχ-

τρεπομένης. Ήτοι γαρ άπέΟανεν ή αγία Παρθένος,

καΧ τέΟαπται, εν τιμΐ) αυτής ή κοίμησις , χα1, εν

Αγνεία ή τελευτή, καΧ εν παρθενία ό στέφανος· ήτοι

άνηρέθη, καθώς γέγραπταΐ' Καΐ την ^Γ?ιχήν αϊίΓης

ΒιβΛεύσεται ρομφαία · εν μάρτυσιν αυτής τδ κλέος,

χαΧ εν μακαρισμοϊς τδ αγιον αυτής σώμα· δι' ης

φως ανέτειλε τφ κοσμώ· ήτοι δε Εμεινε. Και γαρ

ουκ αδυνατεί τφ θεφ πάντα ποιεΐν, δσαπερ βούλεται '

τδ τέλος γαρ αυτής ουδείς ίγνω. Πέρα του δέοντος

ου χρή τιμδν τους αγίους , άλλα τιμάν τδν αυτών

Δεστ^την. Παυσάσθω τοίνυν ή πλάνη των πέπλα- κχίΐυ ιιίΐιίΐ εειΊο εοη$ΐαΐ. ΡΟΓΓΟ υ!ΐΓ3 φίβηι ρ3Γ βίΐ

νημένων. ΟΟτε γαρ θεδς ή Μαρία, ούτε άπ' ουρανού Β δ;ιη(1οβ νεηεΓβπ ηβίβδ 681 ; βεά ίΙΙοΓυιη ηηηοΓβικΙιΐϋ

έχουσα τδ σώμα, άλλ' εκ συλλήψεως άνδρδς κα'·. βδΐ Οοηιίηυ$. Οιΐ3πιο1>Γ6ηι (Ιβδίηαΐ ΐ;ιιι<Ι<·ϋΐ ϊηΓεΓι-

γυναιχδς, χατ' έπαγγελίαν δε, ώσπερ ό Ισαάκ, οί- είιιιη ίΐΐβ Ιιοηιίηιιηι 6ΓΓΟΓ. >Ι.Ί|ΙΙΟ ειιίηι Μιιπ.ι 1)βιΐ8

κονομτ,θεΐσα. ΚαΧ μηδεΧς είς δνομα ταύτης προσ- βδΐ , ηεηιιβ (1β εαίο 1056 οοΐ'ρυβ ηεεερίΐ, βεϋ 3ΐ>

ψερέτω· εαυτού γαρ την ψυχήν άπόλλει' · μήτε πάλιν νϊρο 3ε ιιιυΙίβΓβ μ<·ιπΐ:ι, ΐαιιιείδί εχ ρΓοιηίβδίοηβ, υΐ

έμ-αροινείτω έξυβρίζων την άγίαν Παρθένον. Μη οΐίηι 1δ33<·ιΐδ , δίιΐβΐιΐϋπ Οβί ΜΙ ρΓονί(1εηΙί3 εοη-

γάρ γένοιτο! ου συνήφθη σαρχΧ μετά την χύησιν, €6583. Νοιιιο ΥΟΓΟ ίιι ί!Ιίυ$ ποπαεη δαιτίΐίοίυηι οΠε-

οΰδέ πρδ της κυήσεως του Σωτήρος. Γ:<Ι, 3ΐίοηυί ηιιίηιχ $υ.υ ιηοηεηι ;ιΐιριι· εχίΐίυιιι εοη-

?( ϊϋ< ι·ι. Νΐ'ΐρΐι.· νβΓΟ ίη 83ηεΐί8δίηιαηι ίΐΐιιηι εοηΐυηιείίοδβ ρεΓΐ)3εε)ΐίΐΓί :ιιιιΙι:;ιΐ. Α1)$ίΐ εηίιη , υΐ ρο$1

ίίΐίΐιιιιι δα1ν3(θΓεηι , :ιιιΐ 3ηΙε ρ;ιι·ΐιιιπ, εοΓρυδ ευητ ι.ΊΙο εοιι]υηχίδ$ε ιΙίΐΜΐιΐΓ.

ΚΕ'. ΚαΧ ταύτα μεν τα ολίγα εις έαυτοϋς δια- XXV. 11*6 ηβϋυίηιιΐδ, ηιικ βρυιΐ ηοδ ιΐ!ΐ·ι!ίΐ;ιΐ;ι

ιΐι'πι εΐ 6ΓΓΟΓ6ΙΙ) II! Ιίΐιιΐ,ιΐΐϋιΐ ιιιΐπΐιΐιιπίΐ Μΐιιΐ, 11011

ςιιοι] 53ηεΙί ουίςιιαπι οΠειίδίοηΐε 3η$3ΐπ ρπ<·1κ·;ιπ< ,

$6(1 ιρΐΜ.1 εοπηυίεδεβΓβ πιείϊδ ηοπιίηυπι ηβςιιββΐ, <·ι

3(1 |ΙΙ·Ί\ ,ι ι!ι·ί ΗΝ; ι. Εΐεηίιη δίνε ηιοΗυβ βδΐ Υίι-βΟ

83ηεΐίί>δίηΊ3 3ε δοριιΐΐη, βυιηπιο ουιη ΒρΙεηύοΓβ εοη-

]υηεΐ3 πιοτ* ϋΐίιΐϊ ε$1 , ει ε.ΐδΐΐββϊιηυβ 6χϊ(υ$, 30

νίι·μίιιίΐ:ιΐΊ- 61 εθΓΟΠ3 60006583; βίνβ ίιι ΙΙΊ ΓΓΓ| ., . πι

ίιΐιΐ'κ ΠΙΓ δεΓίρΐιιΐ'3 νίιίεΐιιρ (ιί$ νβΓΐ)ϊ$ : / ; ίρ»\ιι»

αιιίηιαηι ρεηείΓαΙιϊΙ (/Ιίΐάΐνί ', β'οΓΐθΐιι ηΐ3ΠνΓ65 ΐη-

16Γ 36 ι!ι·ι ιι-, ϋΐιΐίηεΐ, 61 &36Γυηΐ ϋίπι·, 60Γρυ$ ΙΜΙΙΙΙΪ

Γβ1ίεΐΐ3ΐβ 6ΐιιηυΐ3(υιη βδΐ ; ρβΓ ηυ3ηι ιηιιηϋο Ιυιιιβη

ίΐΐιινίι. Ροΐε$1 (1ειιϊ(|ΐιβ εΐ ίπ ΜΙ. ι ηΐ3ΐΐ£ΐ$86. Ροίεβΐ

εηϊηι Οευ$ ΐ|ΐιίιΙι]ΐΓιιΙ Γιΐιικ-ι ίι εΠ'ιεεί'β ; ιι:ιπι (1ε ϋΐίιιχ

οχοπήσαντες , έγράψαμεν τοις βουλομένοις χαταμα-

βείν της Γραφής την άλήθειαν, καΧ μη μάτην παρ-

οινείν τοις λόγοι;, χα\ βλάσφημόν τίνα εαυτοί; έξ·

οπλίζεσθαι γλώτταν. Εί δε βούλονταί τίνες άνέχε- (

«Οαι *, ουδέ καταδέχεσθαι τα επωφελή, αλλά μδλλον

τάναντία · χα\ άφ' ημών των ευτελών Ισται ^ητέον

ι6, Ό άχούύη' άχονέτω , χαΐ ό άαειθωγ άαει-

βείτω · μη τι τοϊ; απόστολοι; χόπον παρεχέτω, μήτε

ήμΐν μηκέτι. Ά γαρ ήδειμεν σεμνότερα χα\ επ

ωφελή τη Εκκλησία, ταύτα περΧτής αγίας Παρθένου

είρήχαμεν , συνηγοροϋντες τί^ κατά πάντα κεχαρι-

ιωμέντ), ως εΤπεν ό Γαβριήλ · Χαίρε, χεχαριτωμέττι,

ό Κύριος μκά σον. Εί δε δ Κύριος μετ' αυτής,

«ως Ισται εν συζυγία ετέρα ; Πώς δε σαρκΧ πλησιά

ζουσα Εσται ύπδ Κυρίου φυλαττομένη ; Οί άγιοι εν

τιμζ, ή άνάπαυσι; αυτών εν δόξτ\, ή άπεντεύθεν

αυτών έχδημία εν τελειότητι, 4 χλήρο; αυτών εν

μαχαριότητι (11), εν μοναΐς άγίαις, ό χορδς μετ' άγ-

ιιι εοπιηι μι·:ιΐίηιιι ϋι-βνϊ δΟΓίρΐϊοηβ οοιιιρΙεεΙοΓεηΐϋΓ,

ςοί !-,·κ·ι·:ιπιηι Ι.ίιι.·ι;ιπιΐΜ νείΊΐΗΐεη) ρεΓείρεπβ δΐυ-

(Ιεηΐ, ηεςιιε ΐειηερβ Β6πεοηί1)ΐΐ8 ίηβιιΙΙ»Γ6, 3υΐ ι·οη-

Ιιιηιε1ίθ83ΐη δίΐιί ίρδίβ Ιίη§υ3ΐη ρΓοάυεβΓε. Οιιοϋ βί

ιριί η Γι ;^·:ΙΓΪ ιιι:·1ί;ιΙ, 36 βρΓβΙίβ ιιΐίΐίΐιιι·^, ιρι;ι· Ιιϊ»

ι ιιηΐι :ΠΊ;Ι Μΐιιΐ .ιιηρίιτίί, 3 ιιοΐιί* ίη(ίπιί8 ΙΙΜΜ ρ:ιιι-

ιΐιιιιι ίΐΐιΐιΐ ΓΙΊΙ : (ΐιιί «ιπΐίι, αιιάϊαί; ι/ιιί οοηΐνηιαχ

αϊ, ι-ΐΊΐΙιιιιιιι.ι- ι'Μκ'·, 36 ιιπρκ' βροδίοΐίδ, ιιπριι:

ηο!)ίδ ηιιιρϋιΐί ηιοίεβίιΐλ δίΐ. Ουχ εηίηι ΓεΙΊ^Ίοδίδ-

8ΐπΐ3 εΐΕεεΙβδίχ ΓΓυεΙυθ83 6886 ρυιβίιβηιυδ, Ιιχεϋβ

5;ιηυΐί55ίιη» ΥίΓ^Ίηε ΜΠΙΙΙΙΝ ρροΓεδίί, ιιι ε;υί> ρ.Ίΐτη-

εϊιιίυιη κιΐϊεϊρϋΓοηιυά, φΐχ ι;ι·:ιΐί.ι ρΙοηίΒδίιηβ εκί :

υΐ Γ.ιιΐιι ϊιΊ ΙικΊΐΙιΐϋ εδί : .1 ι·ι·, ιι>/ιΐιιι ρΐιιια, Οοιιιίιηΐ!

1>\·Η>ιΐ '. ΟιιιιιΙ 81 ΓΙΙΙΙΙ ίρ83 ΟϋΙΙΐίηυβ 68(, (ρΐιιιιιΐ)ΐΐο

3(1ηιί8ί88ε ροΐεδί ? Ουοιι»ιη ,

ι(ΐι;<: ι·:ιΐΊΐίϋ εοιίδΐιειυιΐίηειη Ιι:>Ι«·ι·ι·ι,

3 Οοπιίηο Μ·ιν;ίΐΊ (1ίείΐυΓ? ΕηίιηνεΓΟ 83ΐιεΐί οηιηι·$

ηι.ιμπο ίη ΙιοηοΓε δΐιηΐ. Ηοηιηι <>ι ςΙοΓϊοδα Γοηιιίεδ,

Ιιοπιιιι εχ Ιι;«· νίΐα (1ί8ϋε58ΐΐ8 3(1 ρερΓεείίοηεηι Ιΐ3ΐΐδ-

ίΐυδ βδΐ , εοΓίιηΐιΙεηι ίη Γείίείιβίβ δΟΓδ, ίη δ»ιιο(Ί8-

$1(1)18 (Ιοηιίϋϋϋδ ίιιΐιτ ηη^εΙοΓϋΐη εΙιοΓΟδ νπνιηΐιιι-,

1:;ι1ι.ΐ.ιΐίο ιιι ι «Ίο, οει:ιιρα!ίο ίη ΜΙΠΊΛ Ι.ίιΐιτ.ϋ εδί,

(ίινιι> 3ο ςρίεηϋοΐ1 δεηιρΊΐβι·ηο ίη ϋοηοΓβ <

γέλων, ή δίαιτα Ιν ούρανφ, τδ πολίτευμα εν θείαις

Γραφαϊς, τδ χλέος εν τιμϋ άσυνεικάστω κα\ διηνεχεί,

τα βραβεία εν Χριστφ Ιησού τφ Κυρίω ημών δι' «υ

χαΧ μεθ' ου δόξα τφ ΠατρΧ συν άγίω Πνεύματι εί;

αιώνα;. Αμήν.

ι|ΐ:ι·ιπ ΐιΐιΐΐ,ι 6οη]εε(υτ3 ροΐεδί 38$εηιιί , ρκι:ιιιί;ι (ΙΐΊΐίΐ|ΐιι· πι €1ΐΓΪ8ΐο 4θ8υ Οοιιιίιιο ιιοδίΓΟ ρυδίο

βυαΐ ; ρεΓ φΐεω, εΐ ηυοευιιι §Ιοι·ία Ι'.ιΐιί ευιη βαηείο δρίτίΐυ ίη δχειιΐ». Αιιιεη.

Προσαγορεύουσιν υμάς πάντες οΐ αδελφοί. Προσ- Οιιιηεδ νο$ ΓΙΜΙΙΓ> ρΙιΐΓίηιιιιη 53ΐιιΐ3ηΙ. Υοδ νί-

είπατε δε χαΧ αύτοΧ παντός τους παρ' ύμϊν αδελφού; εϊίδίιη $3ΐιιΐειη οιηιιίυυδ, ςιιί ;ιριι<1 νο8 δυηΐ, (Ϊ3-

«Μτοΰς ορθοδόξους, .στυγοΰντας ύπερηφανίαν , μι- ΐι·ί1)ΐΐδ άΐεΐΐβ, Ιιοε εδί ΙίιΙυΓιυυδ 8ίιιεεΓ3Κ Γιϋβϊ ευΐΐο-

1 Κββ· άπολλύει. · Γ. άντέχεσθαι. » Ι,υε. ιι, 55. Έζεείι. ιιι, 27. * Ι,υο. ι, 28.

(II) Ό χΛήρος αύτύτ εν μαχαριότι\τι. Εχ Ιιοε

Ιοοο ιΐίβηϊΓε&Ιιιιιι ε$1, ΜΐκΊοπιηι, ιώί ι·χ 1ι:ΐϋ νί!3

3ΐιϊηι.ΐ8 εακίεκΐ! Γείιπίβίε ριτΓιιιί, ηο·

ΊΙΚ· δΐιρΓειηυιιι ]ιΐιΙκ·Ίι ΐοηρυ»
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({ΐιί &υρει·1>'ΐ2ΐη ανοΐ'δηηΐυι·, φΐί Απαηοπιηι Α σοΰντας χοινωνίαν Άρειανών, και Σαβελλιανών έρε-

οοηιηιυηίοηειιι οΐ δ;ι1>ο1Ικ»ηοπιιιι ρΐΌΐβινίαιη οιΐο-

πιιιΐ, (|ΐιί Γ(ΐιΐΜΐΙιϋΙ:ιιιΙ.ί;ιΐΓΐιι Ί'πιιίΙΐιΐΓΐιι ρΓοΠίεηΙβδ

:ιι1ΐίΐ·:ιΐιΐ Ι',Ίΐι "ΐιι, εΐ Ρίΐΐαπι, εΐ δρϊπΐυπι δβηείυιη,

(η·;) ρεΓδοηββ, 61 υηβιη 8υ))8ΐ»ηΐί3πη , 30 (Ιίνίηίο-

ΙΓΙΙΙ, ιπι:ιΐΗφΙι· μ!··.: ί.ιιιι. φΐίι;ιι·' (Ιέ >;ιΙπΙ;ιπ ίικ',ΐΓ-

ΙΙ31ΪΟΙΙΪ8 ΟηιιΓπιί ΙΙΙ\Ν!ΓΙ !<ι δίηΟβΓβ 30 ΟΙΙΓ3 ΓΙΊιιινιιι

εοηι'ιυηΐ , 30 Γ.Ηπείιιιη ρΐαηε ηοπΜηβιη ε88β Γ3θΐυιη

ΡΙ·Ι·|ΓΙ·ΙΙΠΙΙΦ;Ι· 1057 Ββυΐη , 30 ρ·ι !'. ιΊιπιι 1)01111-

ηβιΐΐ .ΐ! ΙιΊ πιΐΊιιι·, ρι·ίτ:ιΙ ί ΟΠίηΐδ '·\ρ.·ι Ι.·ΜΙ , φι: ΟΟΓ-

ρυ8 (Ιο Μ:ιι ί;ι βπδοερίΓίΙ, ϋΐι:ι ουιη 3ΐιίιΐ)3 εΐ ιιιεηΐβ,

• ;Γ|(·ΠΜ|ΙΙΙ·, φΐί1)υ$ Ιιοηιίηυηι η3ΐαΓ3 οοη8ΐ31 : 3άβο

πι ηοη (Ιυο δίιιΐ, βεϋ υηυ$ Οοιιιίηιΐδ, ιιηιιβςυβ ϋεαβ,

ιιηηβ ΓΙ·\- υο(ΐ$ ροηΙίΓβχ, Οβιΐ8 εΐ Ιιοιηο, ηοιηο 30

Οβ«8; ηοη ιίικι, 86(1 υηιι$, ίιΐφκιηι, εχ (Ιυρίίοίδ

ιι.ιΙιΐΜ·. ΓΟίψιιΐΓίκιιΐ!· ΐ'οιιΠ.ιΙιι-;, ιιοη ιιΐ, 3ΐί(]υίι1

σχελίαν, τιμώντας δε όμοουσίως την Τριάόα, Πατέρα,

κα\ Υίον, χα\ αγιον Πνεϋμα, τρεις υποστάσεις, μίαν

ούσίαν, χα\ θεότητα μίαν, χα'ι άπαξαπλώς μίαν δο-

ξολογίαν · χαΐ μη σφαλλομένους περ\ την του £ω-

τήρος ημών σοιτήριον οίχονομίαν χα\ ίνσαρχον παρ-

ουσίαν, αλλά πιστεύοντας τελείως την Χρίστου ίναν-

θρώπησιν, τέλειον θεδν, τέλειον τδν αυτόν ανθρωπον,

χωρ\ς αμαρτίας, λαβόντα αύτδ τδ σώμα άπ6 Μαρία;,

χα\ ψυχήν λοβόντα, καΐ νουν χαΐ πάντα εΓ τί έβτι .

ανθ&ωπος, χωρ\ς αμαρτίας, ου δύο όντα, άλλ' ένα

Κύριον, ίνα βεον, ϊνα βασιλέα, 'ένα αρχιερέα, θίον

χαΐ άνΟρωπον, ανΟρο)—ον κα'ι θεδν, ου δύο, αλλ* ένα,

συνενωθέντα ούχ είς σύγχυσϊν, ούδ' είς άνυπαρξίαν,

άλλ' είς μεγάλην χάριτος οίχονομίαν. "Ερ(ίωσβε.

ΓΐιιιΙΊι-ίΐιιιι, 3ΐιΙ ΐιι ιιίΐιίΐιιιιι Γ6(ΐ3(,Ίιιιη 8ΐΙ, $ει! ϊη εο

«πιιιΊ;ι 8ΐηΐ 3(1 βιιηιηιαηι §Γ3ΐΐί£ 3(Ιπιϊηί$ΐΓ3ΐ1οηειη ρερΓεεί». ΥΜείε.

Ηοο ερίβιοΐχ εχεηιρίο οοηΐεηιϊ, ςιιοϋ Λα ίΐΐηπιηι

πΊιΊΐπΐιΙιιιιι εΓΓΟΓειη {(Ιοηευαι «8(, 30 83ΐίϋ βυρεΓ-

<]Π(· Γ^,'ί^Μ· 1108 :ι|·|ιιΙ|·;;Ιί, ;ιϊι 1ι;ιι ηχΓ681 ιΙί-.<·ι·(1ι:ιιιιικ,

·)ίι;ΐ!ΙΙ Μ'ίρι ΙιΙΐΛ 6 ΓθΓ3!11ΪΙΙ6 ρΓΟίΙείΙΙΙΙίδ ΙΙΙ8Ι3Γ, 83-

ρϊ'Ίΐΐι-,-ιιιι,ι 1>ι·ί ιΙοοίΓΐηα 30 ροίειιΐίβ (ςυ% τείυΐ

ΒΙΥΓ3Χ ηι !·(·ιιι ΙΓ; ι ,ιηιπι ί Γ;ι-ΓΠΐιΙ ι:ι 803, ΙΐΟΟ 081 $3Π-

(•Ιιιπιιιι νίΓ^ίηϊ13ΐΪ8 Ιιΐιιιιιιιιι, Οΐφ!5 Β. ΥίΓ^Ο ριίιι-

οερ8 681, νΪΓΐυΐβ οοπιρίενίΐ. ), Η Ϊ11ίυ8 ρΓΧϋίιΙίο, ηιιΐ

ρ6Γ ι·:ιιιιι1οιιι \ ίιμίικΊΐι Ιιιιίο ιηιπίιίιι Ιυιιιεη ϊηνεχίΐ,

Ι-ΜΙΙΙ !>ίκΐοηιΐ8 ΐη Ιυοοιη εηιεΓίιιιυβ, 3ΐ(|υβ εχίΐίβϋβ

ίΐΐίυδ π.·.|!ΐί!ί.ι· νΐτυβ ρ3(εΓεθ£Γίηιιΐ8 , 3ά οχΐβΓ3β

ΙΙΓ:ΙΙ ίοιιΐ'ΐιι ρΤΟΙΙΙΟνεοίΐηιιί, φΐπ ΙΐυϊΟ ΟρκΓΪ Λίιιμιι!:ιι·ϊ

Οι·ί ορό βυβοερίο Πιιειη οϋ^υβηϋα ΐαικίεηι ;ι.Πη-

; Τω δε της έπιστβλής άντιγράφίο

καλώς Εχοντι πρδς την τούτων αντίθεσιν , ϊω; ωό;

Ιχανώς ϊχειν δοχιμάζοντες, χα\ ταύτην εν βεώ ΰπερ-

βεβηκότες, ως έρπετδν άπδ ίπής προκύψαν, δια συν

ετής Θεοϋ διδασκαλίας τε χα\ δυνάμεως, της ως

στύραχος πνεούσης εύοδμίαν εν κόσμψ επ' 4ρετ*;,

χα\ αγίων παίδων τη; παρθενία;, άπδ Μαρίας άρ-

ξαμένης τη; αγίας, δια του εξ αυτής φως τφ χίσμψ

άνατείλαντος , διελέγξαντες , χα\ τδν καχδν ίον ττ,ς

έρπετώδους μοχθηρίας αυτών έπιδε (ζάντες, επί τάς

ετέρας πάλιν βαδίσωμεν , είς τελείωσιν της πάσης

εν θεψ πραγματείας.

ΑΟΛΈΚδυ8 ΟΟΙ,ίΤΒΙΟΙΑΝΟδ,

,·( ι·/.;·
'"*"· ^-ί.
ιχχιχ.

1. Ρθ$1 81)ρ6ΓΪΟΓβηΊ ιΙ';:ϋΐ !ι..·ιν>ίιι, ρτοχίπΐε :ι<1

1105 :ι1ΐι·ιίιι·ί πι]ίΐ>:!.,ιιι !;ιιιι.ι ρ·ι!:ιΙ:ι ε$(, ιΐ.· ι|ΐι;ι

ρ.ιιιΐο ιιηΐι: πιείιΐίοηεηι ΐη ερΐβίοΐβ ϊΙΙ.ι Γ3οϊί>1)3ΐηιΐ8,

({(13111 (Ιθ Μ3Π3 ΥΐΓ-;ιιι· ΪΙΙ Λΐ.ιΙιί.ΐΊΙ 80ΓΪρ$ίΐΙΙΙΙ3.

ΗΧΟ ΐ'ΐΐίΐιΐ Ιΐί£Γε8Ϊ8 III Λι ,ι1ιί;:ιπ 6 Τ1ΙΓ3Π3 30 8Ιφβ·

13 ΐΙΙΐΓΐϋΙ 3(1 3αΓ(!8 ΊΜ|||Ι' ΠΟ$ΐΓ38 ρεΓ-

I. Οιι;ι· φΐΐιίβηι 3ρυ(1 ρι ιΐι!«·ϋΐι >, Ιιοπιίηββ ι ι.!ι-

30 Ιΐΐίΐίΐιπιι ί!ι;;ιι;ι ΟΟΙ1861Ι1Γ. δϋ(1 Ι1Ο5 6ΓΓϋΙ%8

ίΐΐίπΐί ι1ι·Ι(·απ·(·, 30 ι|ΐιίι! ίρ83 [ΐΐ'ιιΙίΙι:;ιΙιπ· ;Ι|ΙΙ·ΓΙΠ!

(·οιι:ι1ιιιιΐ'ΐι·; ηοο (Ιυΐ)ίΐθ ςυίη κΐιιΐΐίΐί.ι: ρΐιιι-ίιιιιιιιι,

ββρίβιιΐίχ ηε ηιίηίιηυιη ηυίϋεπι !Ι.Ι!Ι.ΊΙ· ]ιΐιΙί(·ι·ΐιιι· :

0(ΐ}ΐΙ8ΙΙ10ΐΙί 1·χΙεΓ38 01111168 ΙΐΙΙΗ' 31ΓΙΙΙ08 6886 ΟΟ^ΙΙΟ-

νίηιυδ. Λ'ιιιη ιιΐ ραυίο 3Πΐε, φΐί βιιροποΓβιη ί11;ιιιι

Β6θΐ3ΐιι :ιιιιρ1ι·\ί Μΐηΐ, οοηΐαηΐ6ΐίθ838 Ίη Β. ΥίΓ^ί-

ΙΙΓΙΜ ορίιιϊοηο8 Ιιριηΐηιιηι ίη^βιιϋδ 38ροΓ5οηιη(; ΛΚ·

ίδΐί Γ«ιιιΐι·;ΐ)·ί:ιηι ίη ρ3Γΐβηι ϋεοΓιηβηΐεδ, 1058 εκ-

ΐΓ'·Ίΐ.ΐιΐι ιη ηοχ3ΐη 30 ρερηίοϊβαι ϊιιοϊίΙβΓυηΐ, υΐ

ρΐιϋοβυρίιοπιηι οβ1εΙ>Γ6 ίΐΐιιιΐ (Ιίοΐυιη ίη

ΟΟΙ1φΓθ1)011!Γ : !''.,> ΙιΊΊίΐΊίιΙΙί'Λ ιι' ,ίίιΐίίΐιιΐι'ϋ ΐίίε.

δίΐ|ΐιί<1επι ρ;ΐΓ εΐ ίϋεΐϋ εχ 3ΐηΙΐ8ΐ>ιΐ8 Ιι;ιτ>"»ιΙ>·ικ (Ιε-

ΐΓίιηοηΙυηι 3οοί(1ίι, ουπι 3ΐϋ 83θΓθ83ηοιχ

οΊ^ηϊΙβίειη είενβηΐ, 3ΐϋ ρι·χΐ6Τ ηιοϋαιυ 30

110111 3ΐ1θ1ΐ3Π(. >':ΐ:ΐι ιριοι! 3(1 ρΟδΙΟΓίυδ Ιΐ

ΚΑΤΑ ΚΟΑΛΥΡΙΛΙΑΝΟΝ,

ΛροσρερόΓΤωτ, ,

ή χαΐ ί.-Γ!/χι (·τ;'| >.ι-ά; η.

Α.1. Έξης δε ταύττι είς φήμην πέφηνε»

ικρ\ ης ήδη ύπεμνήσαμεν όλίγω εν τη προ ταύτης

δια τη; είς Άραβίαν γραφείσης ίπιττολής, της περί

της Μαρίας έχούσης. Κ α'·. αύτη δε ή αΐρεσ·.ς -ι :>

εν τί) Αραβία άπδ της βράχης χαΐ των άνω μερών

της ΣκυΟ(α{ ανεδείχθη, χαΐ είς ημών άκοάς άνηνί-

χθη · ήτις εστ\ χα\ *ϋτη γελοίος χαΐ χλεύης £μ-

πλεως παρά τοίς συνετοϊς ευρισκομένη. ΆρξύμεΟ·

περί αυτής φωραααι, κα'ι τα κα<* αυτήν διηγήσβσβαι.

ΕΰηΟεία; γαρ μάλλον κριθήσεται ήπερ συνέσεως ανττ,·

καθώς κα'ι αλλαι όμοϊαι ταύτη ήσαν. Ως γαρ άνω τ:ολϋ

δια τη; πρδ; Μαρίαν δδρεως οΐ δόξαντες ταΰτα ύπονοεΖν

βλαβερά; υπόνοιας σπείρουσχ λογισμοίς ανθρώπων *

Β οϋτω καΐ ούτοι έπ'ι τδ ϊτερον μέρος κλίναντες, εν

άχρότητι βλάβη; χαταλαμβάνυντες ' · όπως χάχεϊχ

τδ παρά τισι των ϊξωΟεν φιλοσόφων άδόμενον, χα\ εν

αΰτοϊς πληρωθήσεται εν τψ λέγειν ΛΙαχαρύτητες'Ιί-ό-

τητες. "Ιση γαρ έπ' άμφοτέραις τούτοις ταΐς αίρί'-

σεσιν ή βλάβη · των μεν κατευτελιζόντων την άγίαν

ΙΙαρθένον, των δε πάλιν υπέρ τδ δέον δοξαζΊντων.

Ούτοι γαρ οι τοϋτο διδάσκβντες τίνες είσ\ν άλλ' ή

γυναίκες ; Γυναικών γαρ τδ γένος εύόλισβον, σφαλε-

ρδν δε καΐ ταπεινδν τφ φρονήμοτι. Κα\ αύτδ γΐρ

8· χατα)α5<5ντ:ς ' Ι\ε§. μαχρίτητες. ΟοΓΓίβΟ αϊ ακρότητες.
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Εδοξεν άπδ γυναικών ό διάβολο; έξεμεϊν · ως χα\ άνω Α ρβΓίϊηβΙ, ςυο$ηαιη, ρρκίβΓ ηιιιϋειτυΐαδ, 3(κ:ΐοι·ε8

παρά Κυϊντ(λλ·|] , χα\ Μαξιμίλλτ], χα\ Πρισχίλλτ)

περιγέλαστα τ4 διδάγματα, οδτω χ.α\ ενταύθα. Τίνες

γαρ γυναίκες χουριχόν τίνα χοσμοϋσαι, ήτοι δίφρον

τετράγωνον, άπλώσασαι Ιπ' αυτόν δθόνην εν ήμερα

τιν\ φανερά (12) του Ετους, εν ήμέραις τισ'ιν ϊρτον

προτ'.θέασι, χα'ι άναφέρουσιν εις βνομα της Μαρίας.

Αϊ -ί-.ι: δε άπδ του 4ρτου μεταλαμβάνουσιν · ως

εν αυτί) τι} εις την Άραβίαν επιστολή γράφοντες

Ιχ μέρους πιρ\ τούτου διελέχθημεν. Νυν δε σαφώς

*ά περί αυτής λέξομεν, χα\ τα; χατ' αυτής άνατρο-

πάς, Θε6ν αίτησάμενοι, χατά το δυνατδν παραθησό-

μεθα, όπως, της είδωλοποφϋ ταύτης αίρέσεως τάς

ρΊζας έκτεμόντες, ά-ό τίνων την τοιαύτην λύσσαν

χαταλϋσαι εν βεώ δυνηθώμεν.

ΛΓ ρ3ΐΓΟΠ08 Ιΐαΐκΐ ? ΟιικιΙ :_νιιιι·: 'πιΐιι ΐΓΐιιιι, βΐ ί Ί

βΓΓΟΓεπ) ρροοΓινε, 30 ριΐδΠΠ 3<1ιηοι1ιιιη οΐ αιι^ιΐδΐι

βηίιηϊ 68$β δοΐοΐ. ΡβΓ 69$ ίΐ3<]ΐιβ ιΐι.ίϊιιιΐιι-ί βνοηιυ'ΐ58β

ίΐίικί νί<)εΐυρ, κΐβπκριβ ηβο ϊη ρβΠβ ίβοίδδε, ςικκΐ

ρβΓ ΟυϊηΓιΜβηι , 30 ΜΒχΐηιϊΙΙαηι , βΐ ΡΓίδοϊΙΐΒΐη ί»

Γΐιϊίι ιΐΙΪΝ ΪΙΙί$ (Ιί$56αΐϊη3Π(]Ϊ5 6ΓΓΟΓΪΙ>υ3

Είβηΐιη ιηυΙίβΓεβ ςαχϋβιη ευΓΓυηι , βίνβ

η|ΐι:ιιΐΓ .ί!;ιιιι 3(]θΓΠ3ΙΙΐ6$, 30 ΗΐΐΙβΟ ϋθ$Ιΐρ6Γ 6Χ(61110,

βοΙβιηηΊ ΙβιηροΓβ, ρβΓ 3ΐί(]υοΐ 'ιΐϊοί ρβηβιη ρΓορο-

•οηΐ, 61 !η ΜΒΓΪΧ ηοπιυη οΟεπιηΙ. Τυηι 3ά αηβιη

οιηηβδ ΠΙο τβεουιιΙυΓ. Οο ςιιο ίη ορ!$1ο1α ΙΙΐ3, ςυαια

ϊη ΑΓ3ΐ)ΐαιη &οπρ$'ιιηυ$ , ηηηηϋιϋ ίίι-|ΐιιΐ;ινίηιιΐΗ.

Νυηο νβΓΟ 3θουΓ3ΐίυ$ $ϊη^υΐ3 ρι-οδκίΐυβΓηυΓ, βΐ

Γβιίοηο εοηνϊηεεηύβ βίι, ίιηρΓοΓ3ΐ3 Οβί ορβ, ρπ>

ϋβιηοιΐ5ΐΓ3ΐ)ίηΐϋδ , υΐ Ιιυ]υδ 1ΐ3βΓβδίδ, ςιικ ίιΐοΐοΐβΐπκ ίυρεΓβϋιίοηβ Ϊηιρ1ίο3ΐ3 εβί, δυεοίίίδ Γ3<ϋ-

, Οηΐ3ΐη εχ αιιίιηϊβ ιριοππικίπιι ίηδβηίβιη 30 Γ3ΐ)ϊβιη ύίνίηβ ορβ ΓβεϊΚιΐδ βνβΐΐαηιιΐδ.

Β'. "Αγε τοίνυν, βεοϋ δοϋλοι, άνδριχδν φρόνημα Β Ι). Α^ϊΐε βι^Ο, Οοϊ ΓαηΐιιΚ ! νΐΓΪΙεί Οθη(:1ρ1απΐιΐ8

ένδυσώμεθα, γυναιχών δε τούτων την μανίαν δια-

ακεδάσωμέν. Τδ -α/ γαρ θήλεως ή υπόνοια, καΧ

1!0ας πάλιν της άπατωμένης τδ νόσημα · μδλλον δ*

2τι «ου δφεως, του ερεθιστικού θηρδς, χα\ του λα-

λήααντος Ιν αύτϊ] ή της πλάνης ύπόσχεσις, μηδέν

εις μέσον φίρουσα, ουδέ τα ύπισχνοϋμενα τελειούσα,

άλλ' ή μόνον θάνατον άπεργαζομένη, τα μη 5ντα ως

6ντα καλούσα · χαΧ δια της οράσεως του ξύλου παρ-

αχοήν εργαζομένη, χαΧ άποστροφήν άπ' αυτής της

αληθείας, και του έπ\ πολλά τρέπεσθαι. Νομΐζειν

οί έσται 6ποΐα ό άπατεών Ισπειρε, λέγων Έσεσϋε

ως θεοί. ΟΟτω χα'ι τούτων τδ φρόνημα χεπφούμενον

ΐ^) του προειρημένου θηρδς έπάρϊει- έφ' ^ φύσει

πάλιν τδν θάνατον εργάζεται, ως χα\ πολλάκις ει- _ εοΊβιιι ρΐηιιε ιυοιίο ϋεδΙίίε ίΐΐίυβ 3ΓΓθ§3ηΐΪ3

ΐΛν. Πρώτον μεν γαρ ευθύς διασκοπεΐν άπ' αϊώνος ί;»8ΐιι ίίίοπιπι δμιπίιΐδ βΟοΓυηΙιΐΓ. ΟΗ:Ι ηυίϋ

χα\ δεΰρο · τίνι ου σαφές εστίν, ότι δαιμόνων εστί τδ

δίδαγμα, χαΐ σχήμα, χαΐ ήλλοιωμένον τδ επιχείρημα;

βεώ μεν άπ' αιώνος ουδαμώς γυνή Ιεράτευνεν, ουκ

αυτή Εύα, καίτοι γε εν πιρεκβάσει γινομένη. Άλλ'

•Οχ έτόλμησεν έτι ασεβές τοιούτον άποτελέσαι επι

χείρημα · ου μία των ταύτης θυγατέρων · χαίτοι γε

νΛ "Αβελ ευθύς ίερουργήσαντος βεώ, και του

Κάϊν βύσαντος ενώπιον Κυρίου θυσίας, άλλ' ου προσ-

&δεγμένας · Ένώχ τ* εϋαρεστήσαντος, χα*, μετατε-

βέντος · Νώε δε προσενέγχαντος έχ των της χι6ωτο·3

περισσευμάτων ευχαριστήριους προσφοράς Κυρίω,

ευγνώμονος διαθέσεως υποδεικνύοντος τεχμήριον,

ύμολογοΰντος τή^ χάριν τψ σεσωκότι. Αβραάμ δε ό

3ηιΐιιο$ , ιιΐ ιηυΙίβΓΟίιΙηΓυηι ί-ι.ιπιιιι

3ΐηεηΐΪ3πι. Νϊΐιϋ εΐιϊηι ίη Ιοίο ΐΐΐο <1θ£ηιαΐβ ΡΓ»ΙΟΓ

ιιιιιϋι·ίΐ]Ί·ιΐ! ορίηϊοηειη εβί, 30 άβοερίχ ΙΊΠ-ΜΙ-, Εν«

ηιθΓΐ)υιιι ; βϊνβ ροΐΐιυ δει-ρβηΐϊβ, ίηοίΐβΐι-ϊοΐδ 3ΐΙ αιβ-

Ιυπι ϋβδίϊχ, ι·ι ί-ιιιιι ίρ$3 οοΐίοχ-υΐχ ιικ'ΐηί:ι\ ρΓοηιίδ-

810, (|!ΐ;.· ιιίΗϊΙ :ιΠ(·ι·1 π: ΐιιπϋιιιιι. ηβςυβ ρΓΟΠ)ί»83

ρβπΓιεϊι, δε<1 ιηοΠειη εΐ εχϊΐϊυηι οοηδοϊδοίΐ, άυιη

63 (ΐιι, ι· ι:ιι,([ΐι:ιιιι δίηΐ, (3η(]υ3Π1 νι·ι·;ι εΐ 6ΧδίδΙεηΙΪ3

ικϋΐιίιι.ιΐ. Ουϊηβΐ ϋΐυά οΙΒι-ΐι, υΐ βχ 3Γΐ)θΠ8 οοη$ρο-

ΟΙυ ΪΙ1 ΓΙ,ΊΠΙΙ ι·ιΐ|]1ιιΐ!ΐ:ΐ( (··, δίηΐ, ι:1 3 Υ6ΓΪ13ΐε 3ΐ)1)ΟΓ-

αϋ ιηιΗΐη 30 άϊνβΓδβ ΐΓ3ΐ]υο3ΐιΐυΓ. €υ]υ8ΐηθ(1ί

ηιίη3 Γι·ηικΙυ1εηΐυ8 ϊΐΐε ]αΓΪ3ΐ, εχ ε]ιΐδ νεΓϋίβ

εχϊ$Ιϊηι.ΐΓί ροΐι·8ΐ : Επ'ίίί, ίιιςυΐι, ήηιί άϋ '. Αίςυβ

επί 5α-

Ρ:·Ι ι·ί;» ρπιρι ίι·. ιιΐ άϊχίηιυβ, ιηοΓίειη Ί113 οοηοίΙΪ3(.

Ν.ιιιι ιιΐ :>!ι «ηΐίςαίδ ΐβΓηροπουδ 3α Ιΐ3ηο υβςιιε (Ιίεβι

αιιίιηο Γβρείβιηιιβ οηιηΐ3, ςυίδ ηοη ν'κίεΐ (]33ΐηοηυιιι

1059 '"3ηι 055β ίοοίΓίηβηι βο κρεοίεπι, εΐ <ϋβ-

€ΓθρηηΙβπ> 31) Γεοΐ3 Γβΐίοηβ εοη3ΐυιη? Νυη(]ϋ3Γη

ΓΙΙΪΙΙΙ, βχ ο,υο η?υη<1υ8 εοηϋϊΐιιβ εδί, δ3εεΓϋο(ίο εδί

Ιι;ικΊ;ι ιηιιΐϊιτ, 30 Π6 Εν3 φΐί(Ιθΐη ίρ33 : ι|Π:ι·, 1:ιιιιΚ-

Μ ςΓ3νί$5ίηιπ(η (1ι·Γκ·Ιιιι·.ι η,ΐιιιί^· ιϊι , Ι:ΙΜΙ ίιηρίυπι

ί;ΐί·ίΐ]ΙΙ5 ρθΓροΐΓ3Γβ ηΐΙ11ι]Π3Ι1Ι 31153 ι'Μ, 8β(1 ΐιι € ΙίΠα

Ιίϋ.ιι ::ΐ!ΐ ΪΙΙίυβ : (|ΐι:ιιι(]π;ιπι εΐ ΛΙ»Ί ΟεΟ 8υΙ)ίη(1β

Β30Γ3 ίοοεπί, οΐ Ο3ϊηυ5 εοΓ3ΐη 1)οιηΐηο 8:<οηΠεϊ3

ηιίηίιηε ΐβπιεη ίΐΐϊ ^Γ3ΐ3 οε!οΙ>Γ3Γίΐ; ιιΐ εΐ Εηοοίι,

ιρι ί Ι ·( Ί) |ΐ!;κ ηίι, εΐ (τηηδίβΐυβ εδί '. Νοβ νβΓΟ βχ ϋβ,

δίχαιος Ιερουργέ! θεώ, χα\ Μελχισεοεκ 6 Ιερεύς του ρ ιριυπιπι ίη 3Γ03 οορΐβ Γβ(1ιιη(ΐ3ΐ)3ΐ, αά β^εικίββ 8Γ·ν

ββοΰ τοδ υψίστου, καΐ Ισαάκ θεώ ευρίσκεται, χα'ι

Ιακώβ κατά δύναμιν προσήνεγκεν έπ\ του λίθου,

άπδ του φακού Ιπιχέας ίλαιον. ϋ: τούτου δε υΐεΐς,

Λευΐ ;χ:ν εύρίσχεται χαθεξής (ερωσύνην άναδεδε—

γμένος · εξ αυτού & του γένους οΐ τδ Ιερατικδν τάγμα

άναδϊδεγμένοι · ψημΧ δί Μωϋσης ό προφήτης κα\

(εροφάντωρ, Ααρών ιέ χαΧ οΐ τούτου παίδες, Ελεά

ζαρ τε κα\ Φινεές, χαΧ Ίθάμαρ ύ τούτου ίγγονος.

1 Οκη. ιι, 6. · Οεη. ν,ί2; Εεείί. χι.ιν, 16. ' ΰεη. χιν, 18. * Οι:η. χχνιπ, 18.

(12) Τ>· ήμίρφ τιγί φατερφ. Φανερός ίϋβηι ε&Ι 3ο εοΓίυϊ. (}ιΐ3 ίη δΐ£ΐΓιΟε3ΐίοηε «α,-ρβ ίη €Ηα1ο«·1ο-

ηβηδί εοηεϋίο ' "

Ιί»δ (ιΐιΐιιΐίΐ 1)ι·.ΐ, ^ι:;1ίΐ|ΐιι· 3ΐΓΐηΐί -,ί.;πϊίί< :ιίιιιιι:·ιΐ)

ι!(·ιϋι, ΓΙΙΙΙΙ ιη ιίΐιΐιιι, 3 ςυο Μ-ΐΛΐιΐιι·; < ι.ιϊ. ιηβηιο-

Γβηι Ι)εηβίιεϋ βηίπιυηι ΐβδΐ:ιΐιΐδ ε«ΐ. Νβιη ει Α)>Γ3-

Η3ΠΜ18 ϊΐΐε ]ιΐδΙυδ Οηο $3οπ1ΐο3νίΐ. Τιιηι ΜοΙΗιίβε-

83Γ.βΓ(]θ3 Οεϊ 3ΐΓΐδδίΐηί9, βΐ Ι833ευ8, ιριί ΐ'(·ιι

ηεεηοη ει Ιβεοίχιβ, υΐουηηιιβροΐιιίΐ £30Γ3

δηρβΓ Ι.Ι|ΙΊ!Ι ΐιΐ οΐίερεηδ, ε Ιεηΐίουΐβ οίειιηι ίηΓικΙίι '.

6 !ι!"·ι Ίϋ ρθδΙβ3 Ι.Ι.ΛΙ



713 8. ΕΓΙΡΗΛΝ1Ι

«ιΐιΐ'ΐιιιίΐ : » φΐο (Ιϋϊηοβρδ ρΓορβ^ηΓι δΐ'Πν, ςαΐ βαιη- Α ΚαΧ τίμοιτά -λήθη λέγειν των ίερουργησάντωνθι,ψ

εν Παλαιά Διαθήκη; ως Άχιτώβ ευρίσκεται Ιερουρ

γών, οί τε Κορίται καΧ οί Γερσωνίται, χαΧ Μεραρϊ-

ται την Λευϊτικήν πεπιστευμένοι τάξιν. "Ο τε οίχος

ΉλεΧ και οί μετ' αυτόν οί άπο της συγγενείας αυτού

εν τω οΓκω 'Αβιμέλεχ, χα'ι 'ΛβιάΟαρ, Χελκίας τϊ

καΧ ΒουζεΧ, άχρι Ιησού του Ιερέως του μεγάλου,

"Εσορα τε του ιερέως, κα'ι των άλλων. Κα'ι ούδαμού

γυνή ίεράτευσεν.

(Ιΐ'ΐιι οπίϊηειιι £Γ3(1υηΐφΐβ ΐειιυεΓυηΐ; φοίεβ Γοερέ

Μθ)·$63, ρΓθρ!)8ΐ3 ϋΐΐιιΐΐΐ Γΐ 33εΐΌΓΙΐηΐ 31)1ΐδ103, ΙίΜΙΙ

ΑαΓοη, εΐ Α3Γ01Η3 Γιΐϋ, ΚΙ<·;ι/.;ιι·, Ρΐιίηεεδ, εΐ Ιιΐια-

:η.\ι· 1ιιι]υδ ηεροβ. 0>ιί<1 ααίειη εοβ οηιηεβ εοηιπιε-

ηιΟΓΒΓε ηοεβδδε ββΐ, ςαί ίη ΥείβΓβ Τεβίβιηεηΐο Βεο

καεηΓιεβδδε Ιε§υιιΐϋΓ? Οαεηιαϋηιοιίιιηι Αείιϊΐοΐι ίιι-

ΙΟΓ ϋχίει-οδ , ΐυηι Οοπίΐκ, βεΓ8θΐιίΐ86, εΐ ΜεΓβπΐκ,

ςιιί οχ Ιιενΐίαπιηι ΟΓίΙίιιβ Γιιεπιηΐ. Αό" 1ι*ε ϋοηιιΐδ

οοιιιιηϊΐΐί 83ϋβΓ(1υΙίδ οΠίοίυηι (Ιεουίΐ; ουϊ 1;ιηΙιΐ3

ΙΙΟΠΟΓ εδί 1ι;ι!>ίι ικ, ιιΐ μ;<·<πι<» ΜΗΙΙ<|!ΙΙ· 8ΐιο ινίίπιι

ι, 3ο εοϋΐεδίεηι ϋευιη, Οοϊηιιε Ρίΐίυηι οχεί-

: : ειι]ΐ!δΐιΙθΓ»3,νε1υΙΐειηρ1ιιπι,3ε(1οιηίεΐΙίυιΐ)3(1

(ΙίνΐηΊ Ν ι:ι·Ιιί ίιιι.,ιι ιι:ιΐίιΐ!ΐι·ιιι Βίη{;ιιΐ3Π εδί 1>ειιί£ηίΐ3ΐο

Οεί αιη^ηο 3ε δΐιιρβικίο ιηγ3ΐεΓΐο ρρχρβΓαΙυδ. Υε-

πιιιι Ιοηςε Οεο 3ΐίΙεΓ εβί νίβυηο , 3ο ηε

ςυίιίβηι ροίεβίβδ εβί ϋΐί Γαεΐ3 , 1060 «'"'"

Ιίιι^ί :ι!ι ί!ΐ3 ϋΙ)Π8ΐΙΙ3 ροΐίΐΐδ ()ΐι.ιιη ;ι!ι ,Ιιι.ιιιιΐΓ ρο-

ΙιιΪ88βΐ. Υοπιιιι Ιοαηηββ Ζαε1ΐ3Γίχ ΟΗυδ, ροδί εοπι-

ιιιΊ>5Μΐι> κΊΙΓι Ιι:ΐ|ιΙ /.:ιιιι!ι Ιΐιυηα3 , 3ί

οοηάοη3ΐΐοηεηι,νίΐ3ηι ΐη βοΓιΙυϋίιιο ΐηαϋιιχίΐ : <

ραΙεΓ $3οεΓ(1οιίαιη £;εδ8ίΙ, εΐ δΐιΐ) Ιιαταιη δυΙΓιΐυδ νί-

ΕΓι ', ο]ιΐ8(ΐυε δυεοεβδοι-βδ, ςυϊ εχ ΐρδΐϋδ ι·θβΐι;>ΐίοηβ ίη (Ιοιιιο Α1)ίιηε1εε1ι εΐ ΑΙϊ;ιΐ1ιαΓ βχδΐ'ιΐβπιηΐ, ιιΐί

€Ιιε1εί:ΐδ , ΒΟ Βπζί , π-.ΐ|ΐΐι: Άά Ιε&υηι ηκι^ηαιη βίεεΓάοΙεηι, εΐ ΙΊ-,ιΙπϋΐΐ βαεεηίοΐεη), εΐο. Νέο ιιιι(]υ2ηι

ιηυΐίερ 33εει·ι1οΐίο Γυηεΐ3 ΙεςίΐυΓ.

111. ΑΚιαβ ιιΐ 3(1 Νονυηι Τεβίαηιεηΐιιιη 3οεε·1»πιυδ, Γ. Έλεύσομαι δε χα'ι είς την Καινήν ΔιαΟήχην. Ε!

ΒΪ 33εεΓ(]οΐίυπι πιυΙίεΓΪΙιυδ ηιαικίαΐυιιι Γοΐ'εί, «ιιΐ εέι- Ιερατεύίΐν γυναίκες Θεφ προσετάστοντο, ή χινον;-

ΙΠ.ΙΙΙΓΠΙΙΙ ΐ|ΐιί<Ιι1:ΐ!ΐι ρΓΧ3ΐ3Γβ ίιι Εεε1εδΪ3 Ιίοερεί, ηαΐ- « κόν τι έργάζεσθαι εν Εκκλησία, Εδει μάλλον αυτήν

Π ροΓιυΒ ςϋΒηι ΜαΓΪχ ϋΐυά ϊη Νονό ΤβδίΛΐηεηΐο την Μαρίαν ίερατείαν έπιτελέσαι εν Καινή Διαβήχη·

την καταξιωθεΐσαν εν κόλποις ιδίοις ύποδέξασθαι τίιν

παμδασιλέα θεδν έπουράνιον , Υϊδν του θεού · ης ή

μήτρα, ναδς γενομένη χα\ κατοικητήριον, εΙςτήντοΟ

Κυρίου ένσαρχον οίκονομίαν κατά φιλανθρω~!αν

βεοϋ και Εκπληκτον μυστήριον ήτοιμάσΟη. Άλλ'

ουκ εύδόκησεν. Άλλ' ουδέ βάπτισμα διδόναι ικπί-

στευται· έπε\ ήδύνατοό Χρίστος μάλλον παρ' αντί)

βαπτισθήναι ήπερ παρά Ιωάννου. Άλλα Ιωάννη;

μεν παις Ζαχαρίου εν τη έρήμψ διετέλεσε βάπτισμα

αφέσεως αμαρτιών πεπιστευμένος · 6 δε τούτου πα

τήρ θεώ ίεράτευσε , κα\ τη ώρα του θυμιάματα;

όπτασίαν είδε. Πέτρος τε καΐ Ανδρέας, Ίάχωβο;,

χα\ Ιωάννης. Φίλιππος , -χαι Βαρθολομαίος , Θωμά;,

δυηι ηαίο υίΐαΐϋηι βδΐ*. Ροδί ΙΙΒΒΟ ΡεΐΓυ8, ει Αικίΐ'βηβ, ς βαδδαϊος, καΧ Ιάκωβος Άλφαίου, κα\ Ιούδας Ίαχ*>

6ου, κα\ Σίμων ό Καναναϊος, χαΧ Ματθίας ό ει; α,ί,·

ρωσιν των δώδεκα έκλελεγμένος · ούτοι πάντες ές·

ελέγησαν απόστολοι, χαΧ κατά την γήν Ιερουργού»::»

το Εύαγγέλιον άμα Παύλω χαΧ Βαρνάβα, χαΧ λο:·

ιιοϊς, καΧ μυστηρίων άρχηγέται συν Ίαχώβψ άδελφ(|ι

του Κυρίου, καΧ πρώτω επισκοπώ Ιεροσολύμων έ;

ουπερ επισκόπου καΧ των προειρημένων άποστίλων

κατεστάθησαν διαδοχαΧ επισκόπων καΧ πρεσβυτέρων

εν οΓκω θεοΰ. ΚαΧ ούδαμοΰ γυνή εν τούτοις κατειτά-

θη. ΤΗσαν δε , φησΧ, τεσσάρες θυγατέρες Φι-

λίππφ τψ ευαγγελιστή προφητεύουσαι , ου μην

ίίρουργοϋσαι. ΚαΧ ην "Αννα προφήτις ΟυγάτηρΦα-

νουήλ , άλλ' οΟχ Ιερατείαν πεπιστευμένη. "Εδει γαρ

πληροΰσθαι τδ, Προρητεύσονση' οί νΐοϊ νμώτ, χαΐ

ι αϊ θυγατέρες ύμω? ίτυχνίοις έννπηασβήσοηαι,

χαΐ οΐ νεανίσκοι υμών οράσεις δψ-ονται. Καΐ 1'·'·

μεν διακονισσών (13) τάγμα έστΧν είς την ΈΧΧΑΓ,-

σίαν, άλλ' οϋχΧ είς τδ ίερατευειν, ουδέ τι έπιχειρίίν

έπιτρέπειν, Ινεκεν δε σεμνότητος του γυναικείου γέ

νους, ή δι' ώραν λουτροΰ, ή επισκέψεως πάθους, \

πόνου, καΧ δτε γυμνωθείη σώμα γυναίου, ίνα μη ί>·ώ

ανδρών ίερουργοΰντων ΟεαΟείη , άλλ' ύπδ της ίιαχο-

νοϋσης, α' έπιτάσσηται Οπδ του Ιερέως έπιμελΕΐϊθαι

πρδς την ώραν της έπιδεομένης γυναιχδς εν τϊ) ώρ>

της του σώματος αυτής γυμνώσεως, του τάγματο;

της ευταξίας, χαΧ εκκλησιαστικής ευνομίας έπιστη-

1 Γ Κεβ.ι,δ. « ίυε. ι, 5 δςη. «Αεί. ι, 26. * Κοηι. χν, 16. · Αοΐ. χχι, 9. · Ιιιο. ιι, 56. Τ Γ-ζ·*·

115) Καΐ δτι αίν διακονισσών, ϋβ (1ί3εοηΪ58Ϊ8 ίιι Γιιιε οροΐ'Ίδ ;

4θ3ηιΐ6δ, Ρΐιίΐίρρυδ εΐ ΒβΓίηοΙοιηχιιβ,

Τ1ΐΟΙ1Ι3δ, ΊΊι,ιιΙ·!:ΐΊΐκ, ι:Ι .Ι;κ ιιίιΐι^ ΑΙρΙΐΧΪ, βΙΙΐΗΪΛίΐΛ-

εοΐιί,εΐ δίηιοιι €3ηαιΐ33υ5, οι Μ3ΐΐηίαδ αϋ δυρρίβηιΐοδ

(ΙιιοίΙβείιηδυΠριΙυδ1; ίΐΐί, ίηηυαιη, οηιηββ εΐ 3ρο8ΐο1ί

(1ι·Ι'.·<·Ιί δΐΐηΐ, 30 ΙΟίΟ Ι(·π·;ιπιιιι (ΐ: Ι,ιο 83εΓ3Ο1 Ιλ.ιιι-

§ε!ϋ ΊΊιικ·! ίΐ)ΐιΐΊ» 3(1ηιίηϊδΐΓ3ΐυηΙ '*, (·ιιηι Ρ3υ1ο «Ι

)!.!Γπ:(1ι;ι, 30 ΟΧίεΓΪδ : ϋι1<Ίΐιι|ΐι,· ιιινϋΐί'ΐ'ίοι ιιιΐ! 3υ-

ϋΙΟΓβ& αίςιιβ ΐΊΡΐιιΙίΙιιη·.·, Ι'ιιιτιιιιΙ, ιιιι;ι πιιιι ϋ,ιπιΐι,ι

Οοιιιίιιί Γι·3ΐΓε, )>ι ίιιιι,ι ΙΙίεΓΟβοΙνιηοΓυηι ερίδεορο ,

α <]ΐιυ υΐ εΐ ;ιΙι 3ΐίίί, (]ΐιοδ ηυηιεΓ3νϊιηυ$, 3ρο&1ο1ίδ,

ερίίεοροΓυιη 3ε ρΓεβΙι^ΙεΓΟΓαηι 3ΐιοΰο$δίοηΐ'8 βιιηΐ

ίη (Ιιιιιιο 1)ι:Ί οοηδίίΐυΐχ. Νέε ίηΐεΓ ίΐΐοδ Ιαπιεη ιηα-

Ιίι·ι· π'ΙΙιι οοορΐ3ΐ3 Ιο^ΊΐυΓ. Κι·:ιιιΐ ςυίιίεηι, αϊ δοΓί-

ρΐϋΓ3 ηβΓΓαΐ, ΡΙιίϋρρο ονΒηρϋβΐ* ΟΙί33 ιν ρι-ορίιο-

ΙΪΕ8Χ, ηοη 1311)811 βαοεπίοΐεδ *. δίιηίϋΙεΓ βΐ Αηη3 ;

ρΓορΙιεΙί383 ΓυίίΡΙιαηιιβΙΐδβΙία", ηοιι Ιαηιβη 83οεπ1ο-

Ιίο ΐιΐ':πΙιΐ;ι. ΟιΓιρρι: ίιηρΙβΓΪ ίδίαιΐ Ο|ιοι1ι:1ι:ι1, ςυθ(1

ε8ΐ8θΓΪρΙυηι·. Ρτορίιείαύυ,ηΐ βία ν«$ΐπ, ίΐβΐίαι νβιΐηζ

ίυηιιιϊα ίοηιηϊαίιιιηΐ , α αάοΐααηΐΐί υβίΐτί νϊίϊοηβι

ΐ'/ι/ι'/ι.νΐίΐ. Οϋαικ}υαιη νβΓΟ (1ί3θοηί833Γυιη ΐη Εοοίε-

8Ϊ» ΟΓίΙο 8ΪΙ, ηοη ΐ3ηιοη Άά δβοβηίοΐϋ Γυηείϊοηειη,

αιιΐ ιιΐΐιιιιι εΙυβπιοϋΊ 3(1ηιίηΐδΐΓ3ΐίοηειη ίηβΐίΐυΐυβ

εβί , ΜΊ| αϊ ηια1ίε1)ΓΪ3 βεχυβ ηοηε8ΐ3ΐί εοπδαΙβίιΐΓ,

δίνε αϊ Ο3ρΐ'ΐ3ΐΐιί ΐειηροΓβ βιΐδίΐ, δίνε πι ϊηβρίείαΐ βί

(|ΐιίι1 ρ3833 δϊΐ, 3ΐιΙ ιικι1ι·Μ ί;ΐ' ρι·ι ΐηΙι'Γί ϊ, δίνε πΐ ευηι

ΐ!(κΐ.ιιιι!πιιι βδΐ ηαυίίϋΐ'ίδ εοΓριιβ, ϊηΙβΓνεηίβΙ : πο
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μόνως εν μετρώ κανόνος σφόδρα ήσφαλισμένης. Διδ Λ νΪΓοπιηι, φΐϊ καοπδ ορβΓ3ΐιΙΐ(Γ, 3δροο((Γι δΐΐ εχροβΐΐΛ,

ούτε επιτρέπει ό θείος λόγος γυναικ'ι εν εκκλησία 80*1 3 $οΐ3 ιΙί;κ·(ΐηί.·>ϋ;ι νΐιΙο:ι(ιιι· ; φΐχ 53θθ)·(ΙοΙί5

λαλείν, ούτε αύΟεντίϊν ανδρός. Καΐ πολλά εστί κερ\ ιη;ιιΐιΙ:ιΙο ιιιιιΐίοπ* ΙΊΙΪ,ΙΙΜ 8«πΙ, φΐο ΙεηιροΐΌ νοίΐΐι-

τούτου λέγειν. Ι»11» ':χυΐ(ιΐΓ. Ο,ιΐΒ ΐη ρε οιιηι οηΐίηίδ ίΙΙΐυ$ ιηοάβδίία-,

ΐιιιιι βοι·1ε$Ϊ3δΐΊοχ ιΓΐΜ'ίρΚιι:ο ρπκΙοΐιίοΓ ;ιιΙιι>ι ιΐιηιι εχ Ο.ιηοιιίε ρι·χδοπρ(ο ε$1 :ι<·. ινμιιΐ:· οοιίδΐιΐΐιπη.

Ι'Ι·ΙΙ|.(Ι·ΓΓ:Ι ηβ Ιθ(|ΐιί ςυίιΐοηι ίη οεοΐοβί;» ιιιιιΐιοη ' , 3ΐιΐ ιιι νίπ)8 3ΐκ(οπΙαΐΓ.πι Ιι»1>ο·ε δίΐοΓΧ Ι,ΐιΐπ;<:

ρεπηϊιΐυιιΐ. 5«(1 ϋβ Ιιβο 1013 π- ρΐιιπί «Ιίβρηϋιπ ροβδίιηΐ.

Δ'. Παρατηρητέον δε, δτι άχρι διακονισσών μόνον IV. ΙΙΙυϋ νείΌ «ϋΐίςεηίοτ οΙ)δθΓ\·3ηι1υιη Οδί, δϋΐιιπι

τδ έκκλησιαστικδν ίπεδεήθη τάγμα, χήρας τε ώνό- ιΐί.ιπιιιίϋχιιπιιιι ι>Ι1ί< ίιιιιι »ά °εο(.·1ο$Ϊ3δΙίουιιι ΟΓιΙίπειη

μασε, κα\ τούτων τάς Ετι γραοτέρας πρεσβύτιδας,

οΰδαμοΰ δϊ πρεσβυτερίδχς , ή ίερίσσας προσέταξϊ.

Και γαρ οϋτε διάκονοι εν τη εκκλησιαστική τάξει

έπιστεύθησάν τι μυστήριον έπιτελείν, αλλά μόνον

διαχονεϊν τα επιτελούμενα. Πόθεν δε πάλιν ήμϊν ό

0\ρΓ6$$3$,

αο νί(Ιιΐ38 ηιιίιΐοηι ηοιηϊη.ιιίιιι

11)3$, (|||;ι! ίΙΙΙΙΙΗ 6»$θηΙ, 1061

ηυη(]ΐ)3ΐη ρΓ6&1)}·ΙεΓί(Ια» :ιιιΐ

ε$$β (';ΐ(·ΐ;ι«. Ν:ιιιι η<·(|ΐιι', (1Ϊ3ϋθηΊ$ φιϊ-

ιίειη ϊ|ΐ·>ϊκ ιιΐΐιηιι πι 6εεΐ6$Ϊ3$Ιΐεο οηΐίιιΐ! χ;ιι·ι:ιιιιι·ιι-

χαινδς μϋθος ούτος εγήγερται ; Πόθεν γυναικών τΰ- Β ΐιιηι ροι-ΓιοεΓβ ουηοβάΐΐιιι·, βοά Ιιοο ι!υηΐ3Χ3(, υΐ βο-

φβς , καΐ μανία γυναικωνΐτις ; Πόθεν τρεφόμενη ή

χακία δια της πάλιν θήλεος, ήμϊν τδ θήλυ της υπό

νοιας τοις φρονήμασιν έπιχέουσα , τδ σφέτερον

ήδυπαθείας εργαζομένη , άπδ του προκειμένου Ιξω

]ϊαίνειν την τάλαιναν των ανθρώπων φύσιν επιχειρεί

ανάγκαζειν ; Άλλα μην του Ίώ6 δεξώμεθα τδ φρό

νημα τδ στερεδν του αθλητού, έςοπλισώμεθα την 8ι-

χαίαν άπόχρισιν επί τοις χείλεσιν άναλαδόντες. ΕΓ-

κα\ αυτοί · "Ο^xεβ μία των άζροΓωτ γυ-

Πόθεν γαρ ουκ εμβρόντητοι τ!) τοιούτον φανήσεται

«αντί νρ σύνεσιν ϊχοντι, και εν θεώ χεκτημένω;

ΗόΟίν ουκ εΕδωλοποιον τδ επιτήδευμα, κα\ -Λ Ιγχεί- _ ρϊι·ιιΐί:ι ρι-χιΐίΐί $ιιηΙ? Νοιιηο ϊιιβίΐΐιιΐυιη ΪΙΙικΙ ευιη

ρήμα διαβολιχόν; Προφάσει γαρ δικαίου αεί Οπείϊ- !·ι«ι«ι-'~» —:—··— -- ^:-ι.-ι:....-

ΓΙΙΙΠ Ι|ΠΠ. («'ΓΐίιΊΜΙιΙΙΜ·, ΐιιίΐιΐκίΐ'ί 8ΪΙ1(. 1]ΐ(ιΙ(·|ΐ:ΐΙ1Ι Ίβΐ-

ΙΙΙΓ Γεοεηδ ί11;ι ηο!)ί$ εδί εχοίΐ3ΐ3 ι';ι!κιϊ:ι? Γικίι.· Ιιίο

ιηιιΐϊοπιιη Γβδίιΐδ, τεί ιηυΙίεΙ)Γίδ ρο(ϊιι$ ΓΙΙΓΟΙ·? Γηιΐι:

νιτο ιιηΐ|ΐιϊίί3 ί!Ι:ι, φίβηι ϋεηιιυ ιηιιΙίοΓ :ι!1ι 3ο Ιόνια,

ο(Τοιιιίιια(ιιιη ϊβίικί (Ιοςηΐ3 3ηίιηΊ$ Ιιοπιϊηιιιη ίη$(ίΙ-

Ι3Π8, 10 ΙίΙΐίΐΙΪΙΙΙ'ΙΙΙ 8ΙΙΛΙΙΙ ('ΧΜ!(|11,·1Ι8, ίηίοΙΪΟΪ (,'ίΊΚΜΊϋ

Ικιιιΐ3ΐιί ηα(ιΐΓΧ νϊιιι ϊηΓβΓΓε (·οιΐ3ΐυι·, ιι( 3 ρΓορο-

δίΙΟ $0θρθ (]εδΟΪ303ΐ? Η'·ιΙ 1108 ^0|)^ 5>ρΐΓί(ΙΙ$ ΪΙΙο,ϊ

ίΐιιϊιιιιι Γ.ηρϊαιιιιι·;, εΐ ;ι(1ιΙο(;ο ΓθΓ(ϊδ$ί(ηϊ ΓοΙιακ· νείιιΐ

3πηϊ$ ϊιηΙιιηηιιΐΓ, 30 Γβ$ροηδθ ϊΐΐϊιΐδ ιιΟιηιΐΓ : ΊΊιη-

ηηιιιη ιιηη β αΐιιΐίιΐία ηιαΙίβηΙΐΗί Ιηαιία α *.

Εΐοηίιη ηοηηε Γυπο$υιη ϊΐΐικ) 30 τοεοι·(1ίκ! ρ'ε-

Ι1ΙΙ1Ι1 ιΐιΐ^ΐιι.ΐ νίιΙι·Ιιί((1Γ Ίϊδ ι|ΐΓι ιΐίνίιιϊίιικ 300θρΐ3 83-

δύνων την διάνοιαν ό διάβολος των ανθρώπων, την

βνητήν φύσιν θεοποιών εις οφθαλμούς ανθρώπων,

ανδροείχελα αγάλματα δια ποικιλίας τεχνών διέγρα-

ψι. Κα\ τεθνήχασι μεν οΐ προσχυνούμενοι, τα δε

τούτυ>ν αγάλματα μηδέποτε ζήσαντα (οΟτε γαρ νε

κρά δύναται γενέσθαι τα μηδέποτε ζήσαντα) προσ-

κυνητά παρεισάγουσι , δια μοιχευσάσης διανοίας,

άπδ του ένδς χαΐ μόνου θεοΰ' ως ή πολύκοινος

πόρνη έπ\ πολλήν άτοπίαν πολυμιξίας έρεθισθεΐσα,

χα\ τδ σώφρον άποτριψαμένη της του ένδς άνδρδ;

ευνομίας. Να\ μην άγιον ί,ν τδ σώμα της Μαρία;·

·>"·> μην θΐός. Να\ δη παρθένος ην ή Παρθένος κα\

τετιμημένη, άλλ' ουκ εις προσκύνησιν ήμϊν δοθείσα,

αλλά προσκυνούσα τδν εξ αυτής σαρκ\ γεγεννημέ- ]

νον, άπδ ουρανών δε εκ κόλπων πατρώων παραγενό-

μενον. Και δια τούτο τδ Εύαγγέλιον έπασφαλίζεται

ημάς, λίγον, αυτού τβΰ Κυρ(^ φήσαντος, δτι Τι

έμοί χαΐ σοϊ, γύγαι ; Ούχω ηχεί ή ώρα μου. "Ινα

άπδ του, Γΰναί, τι έμοί χαΐ σοι ; μη τίνες νομί-

σωσι περισσότερον είναι την άγίαν ΠαρΟένον, γυ

ναίκα ταύτην κέκληκεν, ως προφητεύων, των μελ

λόντων ϊσεσθαι επί της γης σχισμάτων τε κα\ αιρέ

σεων χάριν · ίνα μη τίνες, υπερβολή θαυμάσαντες

την άγίαν, εις τοϋτο Οποπέσωσι της αίρέσεως τδ

ληρολόγημα.

(18(18 βδΐ, φ138 ΐη ΟΓΐ)β ΙΟΓΓ3ΓΙΙΠ1 οΐίΐιΐ 6X01(311(13$ ΓιιμιιηνΓΓ,ιΙ : ΙΙ6ΙΠΟ «Ι 830ΓΟδ3ηθ(ΓΟ Υίΐ^Ίηΐδ ΤΟίΐβ-

ηιειΚϊοη ςίΜϋβιη βϋιηίΓβίϊοηε 1062 οκπηοΐιΐδ δ(·»ο 3ά ΊΙΙίιι$ ΙιΚΓβδϊβ ηιΐβ.ιβ 30 ϋεϋπβ οοηνοηβΓοΙ.

ί(ΙοΙο!3(Π3 (·οιι]ιπΐ(·1ιιιιι , 30 (Γιηΐιοΐίπικ οοικιΐιικ

1·ΧΪΜΐίΐ1Ι31Ι(1ΐΙ8 ΟΝΐ?.\:ΙΙΙΙ (1ί.ΐΙ)θΙΐΙ8 81(1) ]ΐΙ5ΐί(ΪΧ $ρβ-

(·ί(· ρΟΓροΙιιο ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΠΙΙ ηιΐ'ΐιΓιΙιπΗ (.ιΐιιτρι'ΐΐίί, 30 ΙΙΙΟΓ-

ΐπίοιη η:ιΐιιι·3ΐη άίνίηίδ Ιιοιιοπίιυδ οοηδεοΓ3ηδ, Ιιιι-

ιηΑΐΐ3$ ε(Γι§Ίε$ ηι-ιίϋαοπιιιι ν3ΓΪε(3ΐβ ρεΓροϋΐ3$ Ιιο-

ηι'ιηιιιιΐ οουΐίδ οΙ)|εοϊ(. Οιι:ΐϊ<! ουιη ϊΐΐΐ ίρβί, ηιιΐ

ίΐι!θΓ:ιπΙιΐΓ, ιιιοι(ιιϊ $ϊηΙ, οοπιιιι Ι:ιηιοη κί(ΐιιι!:ΐι·ι·:ι,

φΐχ νίΐ;ι· ιιιΐιιΐ ιιηφίβηι Ιιιιΐιιι.τιιηΐ (ηοφιε ειιίιιι

ηιΐΜ·Ιιι:ι υιοί ροδδΐιηΐ ί!Ι;ι, ί(ΐι;ι· ηιιηψίίΐηι νίι,ι ρπο

ιΐϋη ίΊιΐΊΊΐιιΐ\ί((Ι(»Γ;ιιιιΙ.·ι ρροροηυηΐ, δίο ιιΐ 3ΐιίιιιιΐδ

Ιιοιηίιιυιη ;ι!ι ιιηο δοΐοςυβ 1*00 ηοΓβΓίο ςιιθ(ΐ3ΐιι

3ΐ1ιιΙ(οι·ίο (]6$οΊδθ3ΐ : νο!ιι( ιιιοιτίπχ, φ!Χ οορροΓϋ

$ιιο φΐ:οκΐιιηι (3(·ίεη$ ιηιιΗΐρΙίοίΙιιΐδ ρΓΟίηϊδοικ νο-

ηεπδ 8(ίηιιι1Ϊ8 ;ι ^ίίπι , βΐ ιιηϊυδ 30 Ιεςϊΐίιιιΐ ΙΙΙ:Ι(ΓΪ-

ηιοηϋ Ο3$1ΐΐ3(ϋΐη ιτραιίκιί. 53ηο(ιιηι <τ:α ΜΙΙΙΊ,Ι-,

οοΓριις, ίηίοοΓ : ηοη (ηιιιοη ι1«'ΐι<ί ί!Ι:ι Ι'ιιϊι. Ε.ηιίβηι οι

νΪΓ^ο 6Χ8ΐΐΐϊ(, ιιΓπιϊιικ: (3ΐηεη ηηΙΓκ :ιιΙ :κ!οι·;πι·

ιΐιΐΐΐΐ ρπιρθ$ϊΐ3, ίίΟι! 011111 3(]θΓ3η$ ίρίΙΙΙΠ, Ο,ΙΙΪ Ο ίΐΐ;»

Ο3ΐ·ηο βοηΐΐιικ, β οοβίο 30 ρβίοπιο δίηιι (Ιο8εεη(1οΓ3ΐ.

Οιΐ3ΐ·ο ΜίικΊιιπι ηιιοφίβ ηοδ Ι'.ν;ιιι·,'ΐΊϊιιιιι |ΐι·:οιιιιιιιίι·ο

νοίιιϊί, ΐη φΐο ί(3 ΟΐΓΪδ(ιΐ8 Ιθ(|((Ί((ΐΓ : 1)η/ιΙ ηιίΐιί (Ι

ίίίίί, ηΐΜ/ίίΓ.' Νοηάαηι νβηϊΐ ΙΙΟΓΟ ηιεα '. υΐή ΐιΐ-

ΟΪΓΟΟ ηιηϋεΓΟίη »ρροΙΙ:ινΐ( : βιιίά ηιίΐη, ίηφίϊΐ, βί

Γώί, ηιιι/ι>Γ.' ηο φΐΐδ Β. ΥΐΓ^ΐηοιη εχΓοΙΙρ.ηΙίοΓΐδ 3ΐϊ-

ΟΙ(](Ιδ €$δβ ιιιιΐιιηι; ΟΓοιΙοπΊ, οο((ΐιο νοο:ιΙιιι1ο (|(ΐ;κϊ

Υ3(ΐοΐη3η8 ηιΐ ε3 $εΙιΐδηΐ3(3 ΙιχΓοδ^ϋπιιε ΓεΓιιΟηιΙββ

Ι ΟΟΓ. χιν. 54. *^1> Μ, 10. ' Ιο3η. ιι, 4.

ΡΑΤΒΟΙ.. Γ·Β. ΧΙ,ΙΙ.
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V. Ε»1 βηΐηι Ιοί» ϊβία ηαιταΓιο »3η« ςυηπι πιϋ- Α Ε'. Χλίϋης γαρ εστί τδ πάν, χαΐ γ&αών 6 μύθος.

πι1;ι, βΐ 3ΐΓιευΐ3Γυιη ΙαοϋυΓβΙίοηβ ιΐί^ηιι. Εΐοηΐηι

φίβηβηι ίη δεπρίαι-δε ρβπβ €θηΐίηεΐ«Γ? Ουίβ ρΐΌ-

ρΙκ'ΐίΐΓΐιιιι αηφίβιη νεί ηοηοίηβηι βιίοΓβπ , ηοϋιιηι

ηιυΚει-εηι ρβΓηιΪ8ΪΙ? Οιΐ3ΐΐφΐ;ιηι ειιϊηι ββίεείϋΐη

φίοιίιΐίΐιιι \39 3ΐφΐ6 ι·\ϊιιιίυιη ΒΪΙ, ηίΐιίΐοηιίηϋδ

ηιιιϋΐ'Γ «ίϋΐ, ρ]»δϋεη]φΐ6 ειιιη εχίεπς ιι.ιΐιιι·;»·, Γιεεί

:ιΐιίηιο 3ΐ(|ΐιβ βεηδίι 3ΠΊρΓΐ8$ϊηιίδ Ιιοηοπϋαδ αΟετία

ΜΙ ; [ΐι-ΐΊΐκΙι· αι· Γείίφίοπϊιη δ.ιηοίοπιπι εοΓροΓβ, :ι\ιΐ

Μ ςιιΐιΐ 3(1 £ΐοπ3ηι ;κ· βρΙεικΙοΓβπι ίΐΐιΐδίπιιβ 3ΐΙιι-

ΙεΐΌ. Ουεηΐ3(1ηιοι1ιιπι ΕΙΪ38, ςυί αϊ) οιΐιι .-.πο νίΐ'μί-

ιΓιΐ:ιΐι;ιη ριτρι-ΐιιυ 88Γν3νίΙ, 61 ίη οοβίιιη) βνεείιυ

εβί '. Ι'ι Ιοβηηββ ροβίεβ, ψη ίη ρεείαβ Οοιηίηί τε-

ειιοαίΐ ', ςιιειη (ϋϋ^εοβΐ ·);:/>ιΐϋ *. ΙΊ 63ηειί88Ϊηΐ3

ί!Ι:ι Τϋεεί:» ; επί Ιβηηεη Ιοη^β 681 βηίεροηεηϋβ Μ;ι-

ΓΪ3, οΐ) εοοίΐ'ίΐε ίΐΐυιΐ ηιγβίβπιιηι , ςιιοά ίη ε]ιΐ8

ιηβΓΟ ρι:ι·Γι·(·ΐιιιιι εδί. Αίςυί ηεε ΕΙιβδ :ιιΙοι·;ιιιι!ιΐ3

ε-βΐ, Ιβιηοΐδί αιΐΐιιιΐ'. &ιιρεΓ3ΐε8 βίΐ ; ηεφ^ε Ιο.ιηηεβ,

Γιεεί ρΐ'εείουβ ηιοΓίειη ΧΜ;ΙΜΙ ίΐιΐιιιίπιΐιίίειιι 3ο βίη^ιι-

ΙΛΠΊΙΙ εΟεοεπΙ, νεί ίιΐ ροιίυβ ιΐϊνίιιο 5ΪΙ 1)οιιι·Ιίι.·ϊο

εοιΐ8εευΐυ8. 8εϋ ηεο Ταεοΐ3, 3υ1 :ιϋιι* ηυίδρί^ηΐ ε

Ββηείίβ ίΐιΙΐΜ'ίΐΐιΐΓ. Νοη Ι,ΊΙΪΙΙΙ νείυβ ηοΙιίΗ 8υρεΓ5ΐίΙίο

•ΙιιΐΜπιιώίΐιΐΓ, αϊ, νίνο Οεο (ΙεΓοΙίοΐο, ςυ« :ι!) εο (3-

1>ηε3ΐ3 $11111 3(1θΓ3Γε νι·Ιίιιιι18 : ίίίΤΐ'ίίΤΜΗί , ίηφίίΐ,

β( νϋΜταΐί χιιιιΐ ΐΎι'ΐιίιιηιιη ρο(ικ* ιριαιη Ι'.η·ιι1»πηι,

01 [ιιΐιη η'ΐΐιϊιιί ίΜΐί \ ΝΜΙΙΙ 81 Π6 3ηςβ1θ8 φΐΐιίεη)

3(ΙθΓ3ΓΪ ρι:ι·ιιιίιΐίΙ, ΐ|ΐι:ιιιΐΐ) ιηίιιιΐϋ Ίϋ Λιιικι: Γιΐίχ Ιι·ί-

1>υί εοηεε$86Γΐΐ , ςυβιη ΊΙΙί ε Ιοβεϊιηο Οεί 1χ>ηίΐ3$

ίικΙιιΙδίΓί ΐ|ΐι:ιιιι ρΐ'εείουβ οιηηίςυε ΐΐιίιηϊ δΐυϋίο

:κ: εοηΐϋηΐίοιιε ρ3ΐ·εη$ πΐιτφίο ρι·»ιιιι:πιίι? ΪΙ3 (3-

ιιιοιι ιιΐ ηοη :ιϋ;ιιιι «(ΐκιπι εχίεΐ'ί ηιθΓΐα!ε$ ιΐ38θειια'ί '

οοηιΙίΓιοηειη Ιιαϋιιεήΐ, 86ΐ1, αϊ ίΐΐί, ε νίι-ίΐί νιΐιι 30

ιη3ΐΐΊ8 υίετο ρΓοιΙίεΐ'ίΙ. ΟυαηινίΛ 3αΙειη βχ Μ;ιΐ'ί;ι·

Ιιϊ$1υπ3 3ο ΐΓβίϋΙίοηβ ιΐΐιΐιΐ 1ΐ3ΐ)ΐ3ΐαΓ, .Ιοαι·ίιιιι> ε]α3

ρ3(ι·ί (Γινίιιίΐιΐίί Ιιοο ίη ϋεβεΓίο ιιυηΐϊαΐυηι ΓυΪ88ε :

< ΙΙχοΓ ΐιι;ι εοιιεερίι ; ι ηοη ίΐ3 ΐβιηειι 3εοίρίεη(1υηι εβί,

ςα.ΐδί 1ιοι· ι ίΐν;ι ηαρίίβίειη εοιΐί>οοί3ΐίοηβιη 30 νίή-

ώς είπεϊν, της αίρέσεως τδ διήγημα. Ποία δε τις

Γραφή διηγήσατο περ\ τούτου: Ποίος προφητών

έπέτρεψεν ίνθρωπον προσχυνεϊτβαι , ου μην γυ

ναίκα λέγειν ; Έξαίρετον μεν γαρ εστί τδ σκεύος,

άλλα γυνή, χα\ ουδέν την φύσιν παρηλλαγμέ·/η, την

δε γνώμην καΐ την αίσθησιν εν τιμί) τετιμημένη,

ώσπερ τα σώματα των αγίων, κοΛ ε? τι περισίότε-

ρον πρδς δοξολογίαν εΓποιμι · ως Ηλίας εκ μητρδς

παρθένος, χα\ ούτω μένων είς τδ διηνεκές, χα\ ανα

λαμβανόμενος, θάνατον δε ούχ έωρακώς · ως 6 Ιωάν

νης, ί ίπ\ τδ στήθος του Κυρίου άναπεσών, δν ήγά-α

ό Ιησούς · ως Θέκλα ή αγία, κα\ Μαρία ή έιή *

ταύτης τιμιωτέρα δι' ην χατηξίωται οίκονομίαν.

Άλλ' ο&τε Ηλίας προσκυνητδς, χαίπερ εν ζώσ:ν

Αν · οΟτε Ιωάννης προσκυνητδς, χαίτοι γε δια ιδίας

ευχής την κοίμησιν αυτού ϊκπληχτον άπεργασάμε-

νος, μάλλον δε ί,χ. θεού λαβών την χάριν · άλλ' ο&τε

ή Θέκλα, ούτε τις των αγίων προσκυνείται. 00 γαρ

κυριεύσει ημών ή αρχαία πλάνη, καταλιμπάνειν

τδν ζώντα, κα\ προσκυνεΐν τα ύπ' αυτού γεγονότα·

ΈΛάτρευσιΐΓ γαρ, χαΐ ίσεβάσθησ^ τη χτίσει

παρά τίιν χτίσαηα, χαΐ έμωράγθησαν. Εί γαρ

αγγέλους προσκυνείσθαι ου θέλει, πίσω μάλλον την

ά~δ "Αννης γεγεννημένην, την εκ του Ίωακε\μ τ?|

"Αννη δεδωρημένην, την δι' ευχής κα\ πάσης επιμε

λείας κατά επαγγελίαν πατρ\ χα\ μητρ'ι δοθεΐσαν,

ου μεν έτέρως γεγεννημένην παρά την των ανθρώ

πων φΟσιν, αλλά, καθώς πάντες, έχ σπέρματος αν

δρός και μήτρας γυναικός ; Εί γαρ χαΐ ή της Μαρίας

ιστορία, κα\ παραδόσεις ϊχουσιν, ότι έρ'ρ'έΟη τω πα-

τρ\ αυτής Ιωακείμ εν τβ ερήμψ, ότι ι Ή Γυνή σου

συνειληφυϊα' > ούχ ότι δνευ ίυζυγίας τούτο ίγένετο,

ουδέ δτι άνευ σπέρματος ανδρός· αλλά τδ μέλλον

ϊσεσθαι προεθέσπιζεν 6 άγγελο; αποσταλείς, ίνα μη

τις γένηται δισταγμδς δια τδ εν αλήθεια γεγεννημί-

νον, κα\ τδ εκ θεού ήδη τεταγμένον, χα\ τω δικαίω

έπιγεγεννημένον.Ιεαι 83ΐαηι «εοί(1ΐίΠΐ· Υεπιιη (]ΐιο(1 Γιιίαπιπι εΓ3ΐ,

αιΪ88ΐΐ8 3 ϋϋο &Ί§ηίΠθ3νίΐ :ιιΐ(;ι·[ιΐϋ , ηε (|ΐι;ι ιΐιιΐιίΐιιΐιιι ΓοΓεΙ ρΐ'ορίεΓ ίΐίικί, ςιιο«1 τενεΓ3 ίη Ιυεβη»

βιΐίΐιιηι οι 3 ΙΗ-ίΐ οοα&ΐίΐαΐυηι :»·. ]α8ΐο ΥΪΓΟ ιιαίαιη 1Ίκτ:ιΐ.

1063 νι· Οι»" οίιΐοηι τεί 8αεΓ38 1·ιΙΙθΓ»53(1δΙίρα- ζ". Κα\ πάντη τάς Γραφάς όρώμεν διηγβυμίνας.

1;ιπ νίιΐΐ'ίικικ. ΝΒΙΙΙ Ιδ»Ϊ38 ^ ΓίΓιο Οεί βίο ναΐίείιιαίαρ : Ησαΐας γαρ προχηρύττει περ\ των μελλόντων είς τδν

Ε«« ΐ'ΐΓ^ο ϊιι ΒίίΓΟ Γθ«ί·ψ:£ί, ίί ρατίιΐ βϊιιιηι : ίΐ νο· Υϊδν του θεού πληροϋσθαι, λέγων ΊΒοϋ ή Λαρθέτος

(αΙ>ιιηΐ κοιηαι «;«« Ειηιηαηικί ·. Εί ηυοιιίβιιι §[8ηί- έτγαστρίέξει, χαΐτέξεταινίύν,χαΐ καΛέσονσιτύ

Ιαπα νίι·(5θ ι!ίοε1)3ΐαι·, εΐ αΙβΓΟ ΐιΐυΙίεΓίδ 88δΐ3ΐιϋιΐδ ο δνομα αυτού ΈμμανονήΛ. Και επειδή παρθένο; ζν

ΐΐΐο, ευ]Η8 ιιοιιιεη ϊιίοιη ΒΟΠ31, 30 ηο6ί«ί«(« θεια, ηβ ή γεννήσασα, χα\ θεύς 6 μεθ' ·ήμώτ έρμηνευόμενος

φΐ:ι ΐιι ρτορίιείχ 3ηίιιιο ϋε Γβί ΥΓΙ ίΐ;ιΐι; ιΐυΐιίΐαΐίο Γβ-

8ίι1εΓεΐ, ο1)Ιαΐαιιι $ί!>ί νίδΐιηι ίηδΐί^3ηΐε δρίρίΐιι &3ΐι-

εΐο ρΓορ!ιεΐ3 ιι;ιπ·;ινίΐ : Ιη^τεαιίί αϊ, ίιιςιιίΐ, αά

ρτορΙιβΐϊ*$αΜ *. ΟυίΙ)ΐΐδ ΥΟΓίιΊ» 6αΙ>Γίε1ί8 ίιιίΓοίΙυιη

3(1 ΥΊΐ'^ΊΐΜ'ΐιι ιΙιΐι·Ι;ιι·;ιΐ , €υ]ιΐ3 ίη Εν3ΐιςε1ίο Ιίΐ ηιεη-

ιίο : ιιιιϊ ςαίϋειη 3 ϋεο ηιϊδδΟδ εδί, πΐ υηίεί Οεί

Ρϊΐιί 3(1νεηΐυιη ΐη Ιιαηο αιιιικίυπι, εΐ οπιιηι εχ Μα-

ΓΪ3 ηιιηΙί:ιι·ι·1'. £( οχιαρίΐ, ίι^υίί,βί ριγαΊΐ /ιίίιιιιι.

Ει άίχίΐ 1>ιιιηίηιια αά ιηβ : \ οαι ηοηιιιι £/»* : 6'ίί»

: Ηΐιι-ίι ραετ

ίν γυναικί κυΐιχόμενος· Ενα μη εν δισταγμω υπόνοιας

τω προφήτη γένηται ή αλήθεια, 4ρά εν όράσει, καΧ

διηγείται εκ Πνεύματος αγίου άναγκαζόμενος δ προ

φήτης, και φησι- Α'αί εΙσηΛθε αρύς τή>· αρορήτιν-

διηγούμενος περί τήί του Γαβριήλ ευαγγελικής εισ

όδου- δς απεστάλη ύπδ θεού διηγήσασθαι την μονο

γενούς Υιού του θεού είσοδον είς τον χόσμον, κα\ γέν-

νησιν άπδ Μαρίας. Καΐ έ^ γαστρί ί·.ί«ί>·, φησί, *<ι!

έτεχετ νΐότ. Καϊ κίχε Κύριος αρύς μέ· ΚάΛενον· το

ΐ>νομα αυτόν. Ταχέως σχνΑενσοΥ, οξέως

1 IV Κε?. ιι, 11. * Ιθ3η. χιιι, 23.

7 ίιιο. ι, 26 «ας. · Γ. ϊτι.

1 ,Ιθ3ΐι. χχι, 20. * Κοηι. ι, 23. ' Ι$». νιι, 14. · ΙΜ. τι», 3.
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μενσοτ. 1Ιρ)ν· ^ γτωται το παιδΙοΓ χαΐέϊγ πατέρα Α νοαιη ραΐτεηι ΐί ηαΐηηι, οίο«/'αί>/ί νϊτα ί>/ι;ιιη?,ιϊ

{) μητέρα, Λήψεται δνναμιν Δαμασκού, χαί τα

σχΐ'Λα Σαμιιρκίας, καΐ τα έξης. Κα\ πάντα ταύτα

οΟπω ην τετελεσμένα· ήμελλε δε τούτο γίνεσθαι εν τφ

Τίώ του θΐοΰ, χα\ πληροϋσθαι μετά χίλια ϊτη καΐ

εξακόσια πλείω έλάσσω. Κα\ μετά τοσαύτας γενίάς

τα μέλλοντα, ως ήδη γενόμενα , έώρα ό προφήτης.

Άρα ψεϋσμα η"ν ; μη γένοιτο ! 'Αλλά ασφαλώς τδ

παρά του θεού οϊκονομηθέν, ως ήδη τετελειωμένον,

έκηρύττετο, ίνα μη άπιστηΟή ή αλήθεια· ϊνα μη εις

δισταγμδν ίλθη ή εν υπόνοια του προφήτου τδ τοιού

τον ϊχΟαμβον κα\ εκπληκτον μυστήριον μέλλον ίσϊ-

αβαι. "Η οϋχ οράς αϋτδ τδ κήρυγμα τδ έπΓφερόμενον,

ως λέγει αύτδς ό άγιος Ησαΐας · Ως Χ{ύβατον έπϊ

(Γζαγην ϊιχΰη' χαί ως αμνός εναντίον του χεί-

ροντος αυτόν άφωνος, όντως ουκ ανοίγει τύ στύ- ι

μα αυτόν. Την δε γενείιν αυτού τις διηγι'ισεται ;

"Οτι αίρεται εκ της γης 7) ζωή αύτοΐτ χαί δώσω

τοί'ς χονηροί'ς αντί Γης ταφής αντον, κα\ τα

εξής ; Καΐ βλέπε, πώς τα πρώτα υστέρα διηγείται,

χα\ τα υστέρα ως γεγονότα ερμηνεύει, φήσας· Ως

αρύβατον εχΐ σραγϊ\ν ήχΟη. Παρωχημένον δε λέ

γεται είναι. Ου γαρ είπεν, "Αγεται. Κα\ οΰπω ην

άχΟε\ς 6 ύπδ Ήσαΐου κηρυττόμενος· έλέγετο δε τψ

•προφήτη ως ήδη γεγενημένον τδ έργον. Απαράβα

τος γαρ ην ή θεοϋ μυσταγωγία. Εξ αυτής δί ύπο-

δαίνων, οϋκέτι ως γενόμενα Ελεγεν, ίνα μη πλάνην

πάλιν άπεργάσηται. 'Αλλά φησιν, Αίριται εκ της

γης ή ζωή αντον. Εκ δε των δύο προφάσεων δεί-

χνυσι την άλήθειαν δτί τδ, ήχΟη, ήδη έτελειοΰτο, κα\

Ά, αίρεται, μετέπειτα έπληρούτο· ϊνα άπδ του γεγο- ι

νέναι νόησης τδ αληθές χα\ τδ πάγιον της του θεοϋ

επαγγελίας. Άπδ 61 του μέλλοντος ϊσεσθαι τδν χρό-

νον άπεικάσεις των αποκαλυπτομένων μυστηρίων.

ΙΙΙΓ, ι1ίν1ιι:ΐ'. ροΐΐίείΐαΐίοηΐδ νο ίΐ:ιΐοιιι 3ε $ΐ3()ίΙίΐ3ΐεπι 1

(·ί ζροΐΐα Ν»»ΐΗΐ·ί«.' ', «·[(·. 0»;ΐ; οιιιιΓκι ιιοιπίιιιΐ) \α\-

ρ!οΐ3 Πκτίπιΐ , 3ΐηυε ίηΡίΙίοΟοί ρο$ΐ 3ηηοδ ιπτίΐ·. Γ

ηιίΐΐυ 3ε $εχεειι!ο$ ρεΓΓκ.-ί ιΙιΊκ Ικιιιΐ . (^Ιιιηι ο (]ΐιχ ροδί

Ιοί βεηεΓ3Ποηεδ ενειιΐιΐΓ3 οΐϊηι εΓ3ΐιΐ, ρεΓίικΙε αε δι

ΙΙΜ-Ι.Ί ];ιιη εδ$εη(, ρΓορΙιεΙα εεΓπεϋηΙ. ΝΊιιη ϊ^ΊΐυΓ

ιικ'ΐιιΙ;ΐ( ϊιπιι ϋίικί εΓ3ΐ?Νεηυ3ηιΐ3ΐη. Υί'ππιι ςαοιΐ ιϋ-

νίικί' |ΐπιν1ι1ο[ΐΐ1,ι· εοιίδΠΊο ^οΓεικΙυηι εΐ ::<ΙιιιίιΓι ·

: ΐΓ,ιιιιΙιπιι <:ι·:ιΐ, ηιΐ3δί [κ ιϊίτΐιπη ]:ιιιι εδδεί, εεΓΙΪ8-

8Ϊιηε ιπιιι!ί:ιΙ):ιΙιιι·, ηε ιιοιι νεπί^ΐί (ΐιίεδ ΙκιΙΐΓίνΙιη· ,

ηενε 3(1 ΐαηι δΙ(ΐρεη(1(ΐιη εΐ ίηιι$ί1.ι1υηι ΙΓΛ-ΛΙΜ ϊιιηι,

ςηθ(1 ιι1ϊ·|ΐι:ιιιι1ο Γπΐιιπιιιι ΙΊ;Ι|, ρΓορΙιεΙΧ 3ΐιίιιιιι$

1ι;ι·>ϊΐ;ιπΊ. ΝοΠΠΟ ν;ι!ίι 'πιίιπιΐ ίΐΐιιιΐ 3ηίπΐ»(1νθ·ΙΪ8,

(|110ιί (1(ΊΙΗ·('ρ> δΙίΙΐΙεΧΠΪΙ !δ3ί.Ί$, (Ί1ΙΙ1 ϊ(3 1θΙ|(ΐί1υΓ.

Ταηηαππι οΗ: αά ο^^^5^01ι^>η (Ιακίιΐί αϊ; <Ί «Ι ιιιριαχ

<·<>ηιηι ΙοηάΐΜί ιιΐηηιΐΐηιΐ, ΚΪΓ ιιιιη ιιροΊί ο» ϊΚΗΐη.

ίϊβηίταΐίοηεη ς/«ί ροττο φιϊ» εηαττηΐιίΐ 1 (}αοηίαηι

1/ΊΙΊΐΗΓ € ΙΓΤΓΠ νίΐα ϊρίϊιΐί; α άαύο Ιιοιηίηβι /Κ·.·/Η«ΗΙ

ΡΓΟ ίβριιΐΐιιτα ^)Η! '? Υί(1εδ ιιΐ ΡΓΪΟΓΒ ροδίεποΐ'ε Ιοεο

ιι:ιινι·ΐ, (Ι ρο8ΐεΓΪθΓ3 13111)113111 ]αηι Γαε(3 δίιιΐ ενρο-

ι\Λΐ"!Ταηφιαηιοΐΐί, ΠΚ|ΙΓ,Ι, αά ο^^^^^ύ»^>η ίΙιΐιΊΐιχεχΐ :

ψιοιΐ Μ·Ιιιΐ ρ:.ι·ΐΓπΐιιιιι ΜμιιϋϊΐΊΐΐιΐΓ. Νοιι ειιϊηι ιΐίχϊΐ :

Ουεείαι·. Αΐηιιΐ ηοηϋυιη ϋιιειυβ ϊΐΐο Γιιεπιΐ, άε ηιιο

ν;ΐΐί(·ΜΙ.Ίΐ)ίΐΙΙΙΓ 1κ3Ι3δ : εΐ Ι.Ι1ΙΚΊΙ ΙΊ'Κ Ϊρδ3 1;\Ι1ι|ΙΜΙΙΙ

ΡΓΓΙ'ΙΊΊ.Ί 3 ρΓορ]ιεΐ3 ρΓοροηίΙυΓ. Ν;ηιι ηινδίεΓΪΟΓυιη

ϊΐΐίΐ ρΓορΙιεία; ο1>ΐ3ΐ3 ιΐϊνϊηϊΐιΐδ ίιΐδΐϊΐυΐίο ρΓχίεπΓΟ

ηιιΐ ίηΓεΠ3 εβδε ηοη ροΐοηηι. Αϊ ιΐεϊιιεερδ (.τοβΓβδ-

8(ΐ$ (·η·ΐΐΜ·;ι ηοη ]<Ίηι νείιιΐ Γαοΐπ ρΓοιιιιηΐίαΐ, ηε Γι·3(ΐ·

ΐΐϊδ ίιΐφΐι' εΓΓΟΓΪδ ρΐ'Λ'Ιιοη.'ΙΙΙΓ Οεθ3δΐθ. 1064 '1''"

Ι]Ιΐε, Το'.ΙΐΐΗΓ, Ϊ11(]1ΐί1, £ ΙιΎΙΊι Ι'/.Ή ΐρίϊΐΐί. Γ:ι·1(·|ΊΠΙ!

; ι!ιιο1)ΐΐδ ίΙΙΊ<; 3Γ§ππιεηΐΐδ, οι·αευΙί νεί'ίΐαΐεηι ϋοηιοιι-

5ΙΓ3Ι. Νϊΐη Π,ΈΟ νοχ, άιιακι αϊ, τειη ]:ιιη Ιιιιη ρει·-

Γεείηπι Γιιίδδε δί^ηίΓιοηΙ ; Ϊ11ιΐ(1 νεί'ο, ΐυΙΙΊίιΐΓ, ροδί-

ηκηΐιιιη εδί ίπιρίείαπι; ιιΐ εχ εο φΐ'κΐ Γηείυηι (!"κ·ϊ-

Εχ εο νεΓΟ ιριοϋ Γιιίιιπιιη (1ι·ιιιιιιΐί;»ΐιιι·, (1β

ϊιπιι ΐ!\|)Ιίι·:ιΙ;< ΒΐιιΚ, Ιεπιροπ: εοη]ει·ΙιΐΓηιπ Γ;ΙΟ.·ΓΙ· ρο$δΐ$.

Ζ'. Οΰτω κα\ έπ\ τη Μαρία ό άγγελος προέλεγεν,

5περ Εμελλεν εισερχόμενος ό πατήρ ταύτης εις τδν

οίκον τδν Γδιον παρά θεού κομί^εσΟ^ι, τδ δι' ευχής

οίτηθέν δια ττ,ς του πατρδς καΐ μητρδς αιτήσεως- ότι

< Ίδοϋ ή γυνή σου συν^ιληφυϊα εν γαστρί· » ϊνα βε-

Εαίιος περαίωση την διάνοιαν του πιστού εν τη επαγ

γελία. Τούτο δε γέγονέ τισιν εις πλάνην. Αδύνατον

γ·*ρ τιν» παρά την των ανθρώπων φύσιν έπ\ της γης

γεν^άτθαι. Μόνω γαρ διέ-ρεψεν αύτώ- μόνω παρ-

ΥΙΙ. δίε άε ΜΒΓΙΒ ρΓχϋίχίΐ 3ΐιςεΙυ8, ε3ςιιε ΒΪ^ΜΪ-

Γι«.·:ινίΐ , ;]ΠΠ'. ϋΐίιΐδ ρ:ιΙι·Γ ιΚιιιιιιιιι Γβν6Γ8ΙΙ8 Λ !>"<(

εοιίδϋΐ'υΐυΓίιβ 6δ8ε(; <\η.<· ιιΐηιΐηιπι ιιΙβπ|(ΐο ρ3Γεη$

$υιηηΓΐδ α Οεο ρΓεείΙ)ΐι$ ροδίυίαρβί. « Εεοβ, ίκηιιίΐ,

ήχοι· ΐικι εοιιεβρίΐ ϊη υιβιτο ; ι ιιΐ Ιιί$ νϋΐ·οί$ Ιίϋεΐίβ

Ιιοηιϊηίδ ηιεηίειιι πι Ιηψίδ ρΓΟηιίδδϊ Ιί Ιβ εοιτοϋοΓβ-

π ι : ΐ|ΐιοι1 ΪΡΜΙΙΙΙ Οηιεη !Ί·«ιι>1ϊ ηοηιιυΐϋδ Ιπίι. Αίςιιί

Πέη ηοη ροΐε&Ι, υ( η(Π8 ρΓΧίβΓ εοιιιιηιιιιειιι Ιιοιιιί-

ιιιιηι ικιΐιπΊΐηι ιΐ3δε3ΐυτ ϊη Ιεπ-ίδ. ΙΊιί Ιιοε εοιινε-

εχώρησεν ή φύσις. Οϋτως, ιός πλάστης χαΧ εξουσία- " ηίε1)3ΐ ι!Ιι ; υηϊ ιι:ιΐιιι·;ι εεδδϊΐ. Ηϊο, ίηηιΐ3ΐη, νείιιΐ

στης του πράγματος, έαυτδνάπδΠαρ&ένου ώσπεράπδ

της γης άνεπλάσατο, θεδς άπ' ουρανών έλΟών, σάρ-

χα ένδυσάμενος ό Λόγος εξ αγίας Παρθένου· ου μην

ίε προσχυνουμένης της Παρθένου· ουδέ ϊνα θεδν ταύ-

την άπεργάσηται· ούχ Ινα εις δνομα αυτής προσ-

ενέγκωμεν οϋχ ίνα γυναίκας πάλιν ιέρειας μετά τοσ-

αύτας γενεάς ά-οδείςί). Ουκ εύδίκησεν ό θεδς τοΰτο

εν ΣαλώμΤ) γενέσθαι, ουκ εν αυτή τη Μαρία. Ουκ

έπέτρεψεν αυτή δούναι βάπτισμα, ουκ εύλογήσαι μα-

Οητάς. Ου τδ άρχειν έπ'ι της γης έκέλευσεν, ή μόνον

Αγιασμα αυτήν είναι, χα\ καταξιωΟήναι της αυτού

3ΓΐϊΓοχ 3υ ιΐηπιίίΐϋδ, $εηιεΐΐρ$υπι β νίΐ'^ίηε, Ι.ΊΙΙ-

(|ΐι;!ΐιι ε ΙΓΓΙ·:Ι . Γιιπιι:ι\ ίι : Οβυ$ ε εοείο (Ιβδεοκίοηβ ,

ΥβΓίηιιηο Υίιρηο $ιΐδεερΚΐπι εοΓριΐδ !η(Ιιιβηδ; ιιοιι

ίιΚ·υ ΐηηιεη, ίιι ΙΙΒΒΟ ιΐίΙοΓ,ιιί ιΐβίεηΐ, ΛΜΙ ιιΐ εηιη ϋί-

λΐιΐίΐιπ :ιι! η»ΙιΐΓ3ηι εοη(1ίΙΐοηεηιΐ]ΐιβ ΐΓ3ηδίει·3ΐ, ηε-

<]υβ ία «;>.ι ιΊΙΪιΊιιιιι ίΐΐΐιΐδ ίιι ιιοηιεη οΙΓεΓϋΐιΐΓ, ηο([ΐιο

Ι3ΐι1ο ϊιιΐι·Γν:>ΙΙο ιηυΙίεΓΰδ δβεεπίοΐες ϊηδίΊΐιιβηΙιΐΓ.

Ηοε ηβ Ίιι ί>3ΐοηιε ηιιίιΐοηι Γκτί νηΐιιϊι Οειι$, ηπ· Ίιι

Μηπα. Νοη εί 1)3ρΙίζ3η(1ί ροΐε5(3ΐ6ΐη Γεείΐ, ηοη ιϋ-

δείριιΐίδ Ιιι'ΐΐΓΐΙΙΐΊΤι', ηοη ίη ΙειτΙ$ ρρχοδ$ε ιηαη-

ι!:ινίι ; δε(1 Ηοε ιιικιηι νοίιιϊΐ, ιιΐ $3ηί·(υιιι φΐί<1 εΐ

' 183. VIII, * Ιδ3. Ι. III, 7 8(]Ι|.
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οοη<;οθΓ»Ιιιη) οβδοί, 30 οοείεδίε Γίβηιιηι βιϋρ'ΐδΟβΓε- Α βασιλείας. Ου την χαλουμένην (14) μητέρα 'Ρούφου·

ου τάς άκολουΟησάιας άπδ Γαλιλαίας· ου την Μά^θαν

την άδελφήν Λαζάρου κα\ Μαρίας- ου τίνα των αγίων

γυναικών χαταξιωθεισών ΰ-δ τϊ]ς αυτού παρουσίας

σωθήναι, έξυπημετησβμένων αύτώ έχ των ιδίων

υπαρχόντων ου την γυναίκα την Χανανΐτιν ου την

αίμορΊίοοΰσαν καΐ σεσωσμένην, ου τίνα των έτΛ της

γης γυναικών τοΰτο ποιεΐν προσέταξε τδ αξίωμα.

Πόθεν τοίνυν πάλιν ήμΐν κυκλοδράχων; πόθεν ανα

καινίζεται τα σκόλια βουλεύματα; Εν τιμή ϊστω

Μαρία· 6 δε Πατήρ, χα\ Υϊδς, καΐ'άγιον Πνεύμα προσ-

κυνείσθω· την Μαρΐαν μηδείς προσκυνείτω. Ου λέγω

γυναικ\, άλλ' ουδέ άνδρΐ, θεώ προστέτακται τδ μυ-

στήριον. Ούτε άγγελοι χωροΰσι δοξολογίαν τοιαύτην.

ΈξαλειφέσΟω τα κακώς γραφέντα εν καρδία των

ΙΙΙΓ. δο(1 ηεο ϊΙΓι, ηυ» Πυίϊ ηιηΐετ ηρρε11»ΐιΐΓ, ειιηι

Ιιοηοπδ §Γ3ΐ1υιη (Ιεΐυΐίΐ : ηεψιε ιηιιΐίεϊίΐηικ 3ΐϋ8,

ςιιχ β Γ.ηΙί1;»:η βεοιιΐχ Γιιιτιιηΐ '; ηεηυε Μηι·ΐη:«ι 1.3-

Χ3ΐϊ 80 Μαι-ίχ 80ΓΟΓΪ; ηοη ιιΐϋ ϋβηϊφιε δαηοίαπιηι,

ηιιχ $:ιΙιιΐ(.'ΐη ΐΐΐίιιβ 3ΐ1νεηΙυ ρι-οηιεπιεπιηΐ, ςυχςυε

ψδϊ <Ι<: δΐιίδ ΓοΓίιιηίδ ηεοε883ΓΪ3 κιιΐιιηίιιίκίπιΐΐίΐιιΐ.

Ν(·ΐ(ΐκ: ροιτο Οιοηαηχχ ηιυΐίβι ί ', νβΐ ει, ςααιη $3η-

ςυίηΐδ ρπιΠιινίο 1ί1κ_·ι·;ιι·;ιΐ, νεί :ιΓκ·ιιι οιηηϊιιο ίη Ιει·-

τί$ Γειηϊηχ (Γίξηίΐβίειη ίΐίαιη ;ιΐΐι ϋιιιίι. Ουχ (ΊΙΙΙΙ ίΐ;ι

ίΟιιΐ, ΐΗΐϋβ ηο1>ί$ ιΙι·;«·ο Ϊ5ΐο νοίυυϋίδ εηΐ8ΐ·8Ϊΐ? ΠΙΓ

ο1ιΙίί|ΐι;ι <·:ι1Ιί<Ι:ι<|ΐι<! ΓΟΜΜ|Ϊ;» ΐϊ'ΐιονηηΐπϊ '! ΠοηΟΓΟίιΐΓ

βαιιε Μηπη : ΡαΙθΓ νιτο, Γϋϊιΐδ εΐ δρίηΐυβ κ;ιιΐΓΐιι$

αύοΓοιιΐιιι·; Μ:ιπ:<ιη ΛΐΙοΓαΓβ ΠΙΊΙΙΟ νεϋΐ. 1065 Ν°η

βηίιη ππιΐίβπ, :κ· ηε νΐτο (]ϋί(1βηι, δε<1 πιιί Οεο ίη ν

χίοπιιπι ίΐΐιιιΐ ειιΐΐυδηιιε Ιπΐιιπίιιτ : 3<1εο υ( ηεο 3η- Β ήπατημένων άμαυρούσθω εξ οφθαλμών τδ έγκίσση-

μα του ξύλου· επιστρέψη πάλιν τδ πλάσμα πρδς τον

Δεσπότην. Έντρεπέσθω Εδ'α μετά του Αδάμ θεδν

τιμάν μόνον μη άγέσθω τ?) τοϊ βφεως φων||· άλλ'

εμμενέτω τζ του θεοΰ προστάξει· Λίή ραγής άχύ

τον ξύΛον. Κα\ ί|ν τδ ξύλον ου πλάνη, αλλά δια του

ξύλου γέγονεν ή παρακοή της πλάνης. Μη φαγέτω

τις άπδ της πλάνης της δια Μαρΐαν την άγίαν. ΚαΛ

γαρ, ει καΐ ώραΐον τδ ξύλον, άλλ' οϋχ εΕς βρώμα.

Κα\ ει καλλίστη ή Μαρία, χαΐ αγία, χα\ «τιμημένη,

άλλ' ουκ είς τδ προσχυνεϊσθαι.

8ε1ί ίρδϊ Ιβηΐο ΙΙΟΠΟΓΪ ρ:ιπ·Μ εϊάε νϊιΐοηιιΐιιι·.

ΙΙΙΓ ί(3(|υε, ί|ΐι;ΐ! ίιι ιιιϊϋοπιπιιιι Ιιιιιηίηιιιιι πιπΓιΙιιις

ηιαίε κιιιιΐ ίιΐ8ΐ·ι·Ίρΐ:ι. ΕΧΝΙΪΙΙ^ΙΚΙΙΙΙΓ ρεηίιυ$

ΐΐΐβ ΓίΊιΐϊ 3α ίηΓοΓιεβπι αιΊίοπϋη εοηεερΐυ$.

ΐΗΐιίΓοριιβίρίίΐιιιι αϋΒοηιίηυιη (:οηι1ί1οι·οιη<ιυο5ΐιιιιΐ).

Κνηιιι €ίπιι Λι1;ιιηϋ εοη]υ£;ε :χ! ΠΙΜΙΙΙΙ ϋοΐιιπι νειιβ-

Γ»ΙΜ|ΙΙΙΙΙ ριιιίοι· ΐαηϋβιη :ι]ί(|ΐι;ιιΐι1ο Γοιιιρι,-ΙΙηΐ; ηενε

νοχ ΪΙΙ3ΙΠ ιΐΓΐ'ίρί.ιΙ , 8«·ι1 ϊιι Ι)οΐ !ΐι:ιιΐι1;ι(υ

: 1>£ Ιί</ηο ηβ οο»κ(1α$ '. Οιιηηΐ[ΐι:ιιιι ίιι 3Γ-

Ιιοΐ'β ΐρχ:ι ηβ(|ΐΐ3ί]ΐΐ3ηι εΓΓΟΓ 'ίιιΐΐ, χι·ι! ροι· :ιι·|ιοπ:πι

οοη1ιιηιαοί;Β βίτυΓαϋηιίίβιΐδεδΙ. Ροιίηίΐβ ίβίΐυτ ηι;ιΐ!θ ΟΓΓΟΓβιιι ίΐΐιιιη (Ιι-βΐΐϋΙι-Ι, ψιί ΜβΓΪχ οοοβδϊοηβ οοη-

Ηηΐιΐϊ ε8(. Ι,ϊοεί εηίιη ρυΙεϋεΓΗπια αι-ΐιοκ εβδεΐ, ηοη Ιαηιεη Λα οϊΐυιη οοηδίϋυΐ». 113 ί|ΐι;ιηιν·<ι Μ:ιι·ϊ:ι νεί

ορΐΊιιΐ3 ΓυβΓ4ΐ, 30 Κ;ΗΚ·ΙΙΙ, ει ΙΙΟΠΟΓΟ ύίςηίδβϊηια, ηοη ίϋοίΓοο Ιαιηεη :ι<1οι ;ιΐίυιι<· ρΓΟδεφίεηιΙβ.

Η'. Αϋται 61 πάλιν άναχαινίζουσι τζ τύχη τδ κέ

ρασμα , καΐ έτοιμάζουσι τω δαΐμονι , κα\ ου θεώ,

την τράπεζαν , κατά τδ γεγραμμένον κα\ σιτοϋν-

ται σΐτα ασεβείας , ως φησιν ί θείος λόγος · Κιιϊ αϊ

γυταϊχες τρίβονσι στα,ΐς , χαΐ οΐ νίοΐ σνΛΑέξον-

σι ' ζύΛα χοιήσαι γανώνας τη στρατιΐφ του ουρα

νού. Φιμούσθωσαν ΰπδ Ιερεμίου αί τοιαΰται γυναΐ-

κβς , χα\ μη θορυβείτωσαν την οίχουμένην · μη

λεγέτωσαν Τιμώμει- ζ^ν βασίΛ,ισσαν τον ούρα-

Υον. Οΐδε γαρ Ταφνάς ταύτας τ:μο»ρείτΟαι. Οϊδασιν

οί τόποι Μαγ&ιύλων (15) τούτων τα σο^ματα ύποδΐ-

χεσΟαι είς σήψιν. Μη πείΟου, Ισραήλ, γυναικί- ανά

κυπτε από καχ^ς γυναικός συμβουλίας. Γυνή γαρ

τίμιας ψυχάς ανδρών άγρεύει. Ταύτης γαρ οί πόδες

χρωμένους μετί του θανάτου ίγουσιν είς τ4ν

VIII. ΟιΐΛΐιιοΙιπ'ΐιι 1ιιι]υ8 $εεΙχ ιιιιιΐκ'π:* ίΐΐιιιΐ ιΐι:-

ΪΠΙΟ ΙιΙίι·|·(>ΙΙι1ΐΙΠ1 ((ΙΙΊΙΙΙΙΧ ρΐ)(·υ)ΐΙ1ΙΙ ΪΙΙΚίΐΙΙΙΙΜΠί, 30

(Ιχιηοπΐ, ιιοη Ποο, ηιεη^αηι ϊηδίπιυηΐ, υΐί δεπρίιιιη

εδ( ; :Η· ( ίΐιϊϋ ιηιρϋδ νεδευηΐιιτ : ϊιΐ ςπο(1 δαει-χ Ι.ίΐ-

Ι(·ι.ι· Ιοίηηΐιΐ]· : Μιιΐίεηα ίΐιΐιίιιηηί (ιιΐ'Ίιιαιη , ει βΐη

ηιίΐίΐβΐηΐ Ι'ίΐβΐη, ηΐ [αάαηΐ ρΐααιιίαί ηΐίΐίΐίαι ^Ιϊ 4.

Ε]υδηοο(Ιί ηιιιϋοι πιϋ» ^εΓεη1^^8 ο$ οϋκίπυβί ; ηεο

:ιιιΐ|»!ίιιχ ΙΟΓΓ:ΙΠΙΙΙΙ οιΊειη οοηΙιΐΓΐιοηΙ , ι ιόν ι; Ϊ8ΐυϋ ]:ι-

οΐΐΐεηΐ : €<κί\ τ^ίηαηι 1>οηοταιην$ *. Νονίΐ Τβρίιηεδ

<|ΙΙΙΊΙΚΜ!ΙΙΙ(Η|ΙΙΙΙΙ υΐοϊδοεηιΐχ ίΐΐχ κίιιΐ. Νονίΐ Μ;ΙΪ·-

(ΙιιΙΐ)Γΐιιιι ΓΟ£ΪΟ ;ι1ι](·(Ί;ι ί!|:ιιιιιιι (·;ι·|;ινΐ'|·:ι ;ιι! ριι-

ΐΓ(·Γ:ι<·ΐεικ1ιιπι εχοίρεπε. Νου, ο ΙΗΓΙΜ;!, ηιυΐίεπ Πϋοπι

;ΐ(ΙΙιΐ1ιι>ιτ. Κενοοα Ιέ 3 ρι-ανχ ηιυΐίεπδ οοηδϋίο. 51-

φΐΉΙΐΊΜ ιπιιΙΪΓΓ ρΓεΙίϋδαδ νϊπιΐΊπιι ίΐιιϊιιΐίΐϋ εαρίαΐ.

ΙΙιι]ιι$ ρεϋοδ 605 , ψιΊϋυδουηι οοιίδυεδοϊΐ, ουιη

ιηοι-ΐε »(1 ϊιιΓβΓΟδ <1ϋΐ1υ(·,υηΙ : ηιαίχ ηιαΙϊεΓΟίιΙχ Ο αδην. Μη πρόσεχε φαύλψ γυναιχίω. ΜέΛι γίιρ άαο·

ηιιΐΐΐιι ,ιιιϊιιιιιιιΐι|ΐΐϋ ηε ρΓχΙ>εα5 : Μι·Ι αιίιη β Ιιιΐη'α

•ίάι ιΐβίΐίΐΐαΐ ( : ςιιο<1 ΐΓενίδδϊιηο ΙειιιροΓβ

ΐιιηιιι 1εη!εηδ, ροΒίεβ ΓεΙ1« βιηβηυδ ΐιινβιιίεβ,

•Ι .ιιιοϊρϊΐί §ΐ3(Ιίο ιιι:ιΓ·Ίϋ εχηειιΐυιη. Οβνε ί^ίΐυι· ιικι-

1χ Ιιιιίο ιηιι1ί«ΓουΙχ Γιιίεηι βϋΐι'ώεαδ. ΟπιιιΪ8 εηίιη

ΙιχίΥδίδ ηι:ι1;ι ηιυϋοΓ εδί ; Μ.·<! ιιιυΐΐο αιιιΐίοπιιη Ιιχ-

1 1-υο. χχιιι, 55. * Ηαιιΐι. χν, 22.; ίηο. νιιι, 43.

25. · ΡΓΟ-'. ν, 3 εςη. ' €ΟΓ. συλλέγ.

ηοηιοη εϋΐ Μάγδουλα. Α((]ΐιε Ιιοο ]ηηιρπ<1(Μΐι ίΡο-

ρηι·(Ιιΐδ 3ΐιΐιηαϋνοι·ΙίΙ Ιίΐ». χιχ Ενιαίο., οίρ. 2. ~ '

στάζει άπύ χε/Λέωτ γνν-αιχος αορτής · δ

ρον λιπαίνει σδν φάρυγγα , ύστερον μέντοι π·,χρύ-

τερον χολής εΰρήσει , κα\ ήχονημένον μ3λλον μα

χαίρας διστόμου. Μη πείθου ταύτη ΐή γυναικί τη

φαύλη. Πάσα γαρ αίρεσις φαύλη γυνή · πλίον 6ε ή

των γυναικών αίρεσις α&τη , χαΐ ή του άπατήσαν-

1 Οειι. ιι, 1 7. * ^Γειη. νιι, 18. · .νινί»,

(14) Ου την· χαΛουμέτην. Ηιι];ΐ8 Γ.πΙΊ ηΐ3ΐΓΪ8 ιικ·-

ιιιίιιίι ΙΊιιιΙΐΗ αά Βοιη. χνι, 13 : 8αΙαΙαΐβ Ακ/Ίιηι

ιίΐίίαιη ίη Οοιηϊηο, ΐί ηιαίΓβιη «/κ:, <Ί ιηααηι.. . ,,_-»., ,, <|ΐιΐ«1βπι ηββείο ςιιίίΐ Οθ8ΐ1:ιιΐ8 ρΓΟ σΐ,ψιν, ηιανυΐΐ

(15) Οΐϋασ^ οί τόποι ΜαγδονΛωτ. Οοηιηηιΐδ σεψιν, ηοο ββΐ «(Ιυηιΐίοηαη οι αιΐϊιιη. ΟικκΙ 31) Ιια-

Ιιιορίο : ΛΟΜΓΜΗΙ Ιο» Ιιοηιηι αάί/ίοίοηίηι οοι-ρυτα ]ιΐ8 Ιοοϊ 8ΐ;η$ιι ΐ.ιιιι αϋοηιιιη β8', ηίΐιίΐ πι ι«3βί3ΐ:$5β

αααίτβ αα ι>υΐτί[ααίοηαιι, Ι,οοί οιιίιη ρΓορίΊΐιηι ροβδίι. !
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τος την πρώτην γυναίκα. Τιμάσθω ή μήτηρ ημών Α

Εδα , ως εκ θεοϋ πεπλασμένη · μη άκουέσθω 61,

ίνα μη πείση τα τέχνα φαγεΐν άπδ του ξύλου , καΧ

εντολών παραβήναι. Μετανόείτω δε καΧ αυτή άπδ κε-

νοφωνίας. Επιστρέφεται αίσχυνομένη , κα\ φύλλα

συκής ένδυομένη. Κατανοείτω δε αυτήν χο'ι δ 'Αδάμ,

κ?.Χ μηκέτι αϋττ) πειθέσθω. Ή γαρ πλάνης πειβώ,

χοΛ γυναικός εις τδ εναντίον συμβούλια, θάνατον τω

ίόίω συζύγω εργάζεται · ου μόνον δε, αλλά χαι τοϊς

τέκνοις. Κατέστρεψε τδ πλάσμα Εύα δια της παρα

βάσεως, έρεθισθείσα δια της του δφεως φωνής χαΧ

επαγγελία;, πλανηθεϊσα άπδ του κηρύγματος, καΧ

έφ' έτέραν βαδίσασ» διάνοιαν.

Η'. Δια τοΰτο ό πάντων Δεσπότης καΧ Σωτήρ , Β

βουλόμενος θεραπεΰσαι τδ άλγος , καΐ οίκοδομήσαι

Ά χατεστραμμένον , καΧ διορθώσασθαι τδ ήλαττω-

μένον , επειδή άπδ γυναικδς ό θάνατος ε!ς τον κό-

σμον κατήλθεν, εκ γυναικδς παρθένου αύτδς έγεν-

νήθη , Γνα τδν θάνατον έκκλίίτΓ] , καΧ τδ έλλειπαν

πλήρωση , καΧ τδ ήλαττωμένον τελείωση. Στρέφεται

δ! ήμΐν πάλιν ή χαχία , ϊνα το ελάττωμα ε^ς τδν

χόσμον προαγάγη. Άλλ' ούτε νέοι, ούτε γέροντες

•πείθονται τ?) γυναικΧ δια την άνωθεν σωφροσύνην.

00 παίζει ή Αίγυπτία τδν σώφρονα Ιωσήφ , οΟτ*

παρεκτρέπει · καίτοι γε δια πολλής μηχανίας έργα-

οβμένη τδ δεινών πρδς τδν παϊδα της ιτ^μβουλίας.

'Λ/.».' ου παίζεται άνθρωπος εκ Πνεύματος αγίου λα

βών την φρόνησιν. Ου τδ σώφρον αφανίζει , Γνα μη

την εύγένειαν κατευτελίστ) · καταλιμπάνει τα Ιμάτια, ^

χα\ τδ σώμα οΰχ άπόλλυσιν άποδιδράσχει τδν τό

πον, ίνα μη πέση τη παγίοι · πρδς καιρδν τιμοιρεΐ-

ται , εις τδν αιώνα βασιλεύει · εν δεσμωτηρίψ βάλ

λεται , άλλ' αίρετδν εν φυλακή καταμένειν , κα\ εν

γωνία υπαίθρου , ή μετά γυναικδς μαχίμου χαΐ

γλωσιώδους. ΚαΧ πόσα ίστι λέγειν ! "Ητοι γαρ ως

αυτήν προσκυνοΰντες την Μαρίαν, αύτη προσφέρουσι

την χολλυρίδα αϊ άργαΧ αύται γυναίκες · ήτοι υπέρ

αυτής προσφέρειν έπιχειροΰσι την προειρημένην

ταϋτην σαθράν κάρπωσιν · τδ πάν εστίν ήλίθιον καΧ

άλλότριον , καΧ Ικ δαιμόνων κινήσεως , φρύαγμά τε

χαΧ απάτη.

"Ινα δε μη -αρεκτείνωμαι τω λόγψ , άρχέσει τα

είρημένα ήμΐν. Ή Μαρία εν τιμή , ό Κύριος προσ-

χυνείσθω. ΟύδενΧ γαρ εργάζονται οΐ δίκαιοι πλά-

νην. Αχείμαστος γαρ ίστίν ό θεός κακύτ · πει-

ρίζει δε αύτδς ούδένα, ουδέ οΐ αΰτοΰ δούλοι, πρδς

άπάτην. "Εκαστος δε πειράζεται έχ της Ιδίας

έχιθνμίας έξεΛχόμετος χαΐ δεΛεαζόμετος. Είτα

ή έαιθνμία τίκτει αμαρτία*. Ή 6έ αμαρτία

άχοτεΑεσθέΙσα άΛοχ,νεϊ Οά^ατοτ.

Ίχανώς δε ϊχειν περΧ πάντων τούτων νομίσαν-

τες, άγβπητοΧ, χαι ταύτην, ως ειπείν, την καν-

Οαρίβα, την τφ εΓδει μεν χρυσίζουσαν, πτερω-

ίϋ ΗΙΐ «138Ϊ8, ςα86 »1> βο, » ςιιο ΡΓΪΠΙ»

ηιιιΙΐοΓ 651, ηιοηηνΊΐ. ΕνίΒ ιβ'ιΐϋΓ ΓΠΒΙΓΪ ιιοβίη»; Ιιοηο»

ΙΚΙ|ΙΙ·,ΊΙΙΙΓ, υΐροίε ςυχ » 1>οο |ΐι οι1ιιι:ΐ;\ $ίι ; κει] εί

ηεΐ|ΐκιηιι»ιιι οΙίΐοηιρβΓΟΙιΐΓ, ηε 1Ί1)επ8 δυϊβ ρεΓβιιβ-

(Ιΐ'ΐιΐ, ιιΐ εχ ΛΓΐιοΓο νι-δΐ'ηηΙιΐΓ 36 ιικιικί.ιΐιπη νϊοΚ·ηΙ.

Λι ίΐίαπι ςυοςυβ νβηίδδϊηοχ ϊΐΐϊιΐδ νοοΐδ ροβηϊΐββί.

Βουβοί 3(1 ηιεηίειη ρπκ νεΓεοηηάϊβ, εΐ Γιαιίηείδ Γο-

Ιϋδ ΙηιΙιίΑίιΐΓ '. Οιιίη υΐ Αϋβιηιΐδ ίΙΙ:ιιη

1066 '"·;ι'· 3ΐ»Ρ>'»ΐ8 ιηοΓεηι ςβΓ3ΐ. Ουίρρ

]ιΙ;ιηι1ϊιί;β εΐ <·οιιΐπιπιιιι; ηιιιΓιβΓΪδ εοηδίϋυηι ΙΙΙΟΓ-

ΐ(·ιιι εοη}υ§ϊ |>;ΙΓ'Ι|ΓΓ βε «,οΐιυΐϊ ϋοηδείδειιηΐ. Ν;\ιιι

Κν;ι ρεΓ <.·οιιΙιιιη:ΐΓΪίΐιη δυαηι (Ιίνίιπιπι ορΊΓιείυιιι

ενεΓίίι, πιπί 8ερρεηΐΐδ νοεε 3ε ρι·υη>ίδδίδ ϊΐΐεεία, Λ!>

δάκο (Ιοξίηαίε άοΠεεΙβιΐδ, :ι!ί;ιιιι 3(1 ηιεηίειη $ε$β

ΐΓ3Ι1δΙΙΐΙΗ.

IX. ΡΓορΙεπεβ ΟοπΓιηιΐδ οιηηίυιη αε 8ϊ1ν3ΐθΓ, υΐ

εί (Ιοίοπ ιηεϋεΓείιΐΓ, εί ιμπηΐ ενεΓβυπι <;ι·»1 Ίιΐϋΐ;πιηι-

πΊ, ςιιοιΐ (ΙεΓεεεπιΐ τεδίίΐυεΓϋΐ, ηυβηϋοςυϊϋειη ΙΙΙΟΓΚ

ίιι ιιιιιικίιιιιι 3 ιηιιίκτε (Ιεπνβία Γποΐ'ΐιΐ , ο ηιυΙίεΓβ

νΪΓ^'ίικ: η3ΐυβ βδΐ, ςυο ε( ηιοΓίειη εχείυϋεηεΐ, βΐ

(|ΐκκ1 πι.ιιΐϋΐιιιι Βπιΐ $ιιρρ1εΓε(, εΐ (|ποι1 ίιιιιιιϊιηιΐιιιιι

|ΐ(τΙί(·('π·ι. ΡΟΓΓΟ εβϋειη ίίερυπι ηεςυίΐίβ τενοΙνίΙυΓ :

πι νίΐίυηι 3ε <1βΓεεΙυηι ΐη υι·1κ·ιη ΙΙ·ΓΓ;ΙΠΙΠΙ ϊηνε)ι:ιΙ.

5ε(1 ιιηιΓιιτϊ ηεηιιε ]ιινεηεδ , ηι·(|ΐιο βεηεβ , ρι·ορΐ«τ

ι·;ιιιι <|ΐι;ι (Ιίνϊηίΐυδ ρΓχιΙϊΐί ΒΙΙΠΙ ΙβιηρεΓ3η(Ϊ3ΐη, οΐι-

ϋι·ΐ|ΐιυιιΐιη·. Νοη ί11ιι·Πΐ ^Ες}·ρ[ϊ» πιιιΓκ'ΐ· εαδίίδδϊιηο

.1υ8ΐ·ρΙιο * , ηεβ 3 τεεΐ3 ηιειιΐε (Ιβϋυεϊΐ , <|ΐι«ιηνϊ8

οιιιιιΐ'δ ίκΐΐιίΐΐί'.'ΐΐ ηΐ3εΙιίη3δ, ΐ|ΐιο (ΙιΊΓχΐ:ιικΙππι ϊιι

3(1οΙεδεεηΐ6πι εοηβϊΗυιο «χβεηιοΐυη. Υιτιιιη Ιυιΐίβ-

€«ΓΪ ευιη ηβπιο ροίεβΐ, ςυ'ι » 8ρίΓΪ(υ δβηείο ρΓϋϋεη-

ΐκπιι αεεερεηΐ. ΡΓοίηϋε ηε(]ΐΐϋ εβδίϊηιοηίβιη ΜΙΗΠΙ

επρϊ 8ΪΙ)ί ρ:ιΐϊΐιιι·, ηε ιιοΐιϋιΐ.ιΐί 8ΐιχ ϊ^ηοηιίη'οηι

ίηιροιΐ3ΐ; νοίίιιιΐ'ΐιΐ;» νεϋηηυίΐ, εΐ εορροΓίβ ]3εΙιι-

ΙΊΙΙΙΙ ιιιιιι Ι';κ·Ίΐ ; Ιοευηι ίΐΐιιιη (ΙεδεΓΪΙ, ιιε ϊη Ι.κ|ΐιοιιπι

ϊικ'ϊι!;ιΐ ; ριι:ιι:ι* Ιιιίι :ιι! ΐεπιριΐδ , κΐ'ιΐ ίπ χΙεΓηιιιη

Π-^ΠΗΙ ; ίιι εβΓεεΓεηι εοη}ίεϊΙυΓ, «ειΐ ηιιιΐιο ορίιιΐιι-

ΓΙΠΝ β$1 ίιι οίδΐυιΐί» ηϋίικιη:, εί ίη αιιςυΐο κηΐι

(Ιϊο, (]π;ιιη (Ίΐηι ιιιιιΙίοΓβ εοηΙειιΐίοδ3 εΐ Ιοςυβεϊ '.

Οιΐ3ηι ιιπιΐΐίΐ ΡΟΓΓΟ 3(1νεΓδΐΐδ ίΙΙ;ιιιι Ιιχη.'$ίιι ιΐϊίμιι-

ΐ3Γί ροδδυηΐ ! Νιιιη ηιιΐ ΜΛΓΪΛΙΙΙ ϊρ$3ηι α<ΙοΓ3βΐεβ

(•οΐΐνιίιΐοηι Ιιυίε οΐίοδίΰ ιηυΙίεΓεβ οΙΓιτιιιιΐ; :ιυΙ ρΓ»

ίρδ3 ;ι1)«ιιι·(Ι;ιΐ!ΐ ΐΐίαπι ρΐ πιΐϊευίαιη ο1)ΐ3ΐίοηεηι ΙΙΗ

8ΐίΙυυηΙ. Ιίΐπιιικ|ΐκ: νιτο κίοΐίιΐιιιπ εβί,εΐ· 3 ϋ^ιηοηβ

ρροΓεείυιη ηϋιίΐ ρι·;υΐει· Ο8(ειιΐ3ΐϊοηειη Γι·.ιυϋϋΐικ|ΐιο

εοηϋιιεί.

Νε δίιη ΙΟΙΙ^ΪΟΓ, ηυχ δΐιηΐ Ιιαε&ηηβ (ΙϊιΊ-.ι κιιΠί-

εϊειιΐ. Μ3ΓΪ3 ίη Ιιοιιοη; βίι, ϋοηιίηιΐδ :η1ιιπΗιΐΓ. Νηιιι.

]υ&1ϊ ηεηιίιιί εη-ΟΓίδ οοε38ΐοηβιη ρΓβευεηΐ. ΛΪΗΪ

«»ίηι ίΐιν/Μί ιΐίΐιΐία Ιΐηίαίια \ ιιεε ιιΐΐιιιη ϊβδο , ν«Ι

ρ]ιΐϋ δεί'νί ('ίι·(·ιιιιιν«!ΐιί(:ικΙί ε3ϋ&3 Ιεηίβηΐ : {/ηκι-

(/»ί,Μ/»Γ ΠΙ·» α ρτορήα οοηηιρίίαηΐία ΐιηίαΐατ αΙ>6-

ΐηΐιΊΗχ 1067 6ΐ Μίάνι. Οείηάί (ΜηαιρκαηΐΜ

1>(·ϊαιιιιιη ραήΐ. ί'ι'.αΊ/Ιιιιιι 1<»ΓΟ, (ΐίΐη Γθ·ι»ίΐιηιιιιιΙ;ιιιι

Ι'Ηβήΐ, φίηΐταΐ ηιοτίαη '

(.)ιι:ιιιιιι|ιι·ι·ιιι ειιηι Ιιιιειίδΐιιε 83(Ϊ8 Λβ ϋδ οιηηϊΙ)ΐι&

<1ί$ριιΐ3ΐυηι 3 ηο1>ί$ 3ΓΐιΊΐτεηιυΓ, ροδίεαηυηηι Ο3ΐι-

, υΐ ίΐ;ι (Ιί(·;ιιιι, Ϊ!>ΐ3ΐη, εοΐοΐ'ε Γυΐνο,οΐί:

(ίοιι. ιπ, 7. . χχχιχ, 7
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30 νί)1ηιιΙοηι, βειΐ νίπιΐοηΐ.ιηι ίιι ριϊηιϊδ Α την δε, ώ; είπείν, κα\ πετομένην', ϊοβόλον οΰί

ΜΙΪ ΙϋΓιΓεπ τειιεηί ρΙι·ηηηι. νειϊΐηΐίβ οπιΐ'ιοηε ρποίπ-

νίπιιιϋ, 3(1 :',1Ί:ΐΜ1, (|ΙΙΧ Ι1ΙΚΙ ρθδΙΓεΐΙΙ3φ16 ΜίρρΙΌ.-,Ι .

ΙΐΜηβεαηιυϋ: ΐνιιιιι ίη ρπηΓιβ οΙ>Ιεδΐ3ηΙε$, ηΐ εΐ :ιι)

»ειίΐ;ιΐίδ εοπ8βεΐ3ηά3 γβδίί^ί» , ει 3ά εοηΐΓ»π»ηι

Ιαπίοηεηι ρειιίΐυδ 3ηιοϋεη(]3πι, βυαηι ηοΙ)ί8 ορειη

ίηιρετίΐαΐ.

€ΟΝΤΚΑ ΜΑ88ΑΙΛΑΝ08,

(}αΐΙ>ιιι ί.ΊΤ.'ιίίΐΗϊ ΗιιΠιηΊΐιιιι ΐ 'ί,Ίΐίϋηηη ιιιιηιίΓΟ ,

ιΐ'ΊΊίΐιη ΐΐ Εαρίιεηίΐα! βί δαίαηϊαηί , Ικντβιϊι

ίΧνίΙΙ, ιήβ ΙΧΧΧ.

ί. Νέε ίιηρπϋοηΐίβ δαίίβπ, ηηε ειρίβπ βΐιιΐΐίιί»

ροΐεδί ; δει! ίιι οιηηίβ ι·ομίΐ;ιΓκ>ηοιη ει 3ΐιίιιιιιιη ιιι-

Ιηκίί' ΜΙΙΙΙΙΙ, 36 Μ'ΙιιΙ Ιιί:ιηΙί ΟΓ8 ίη ί(Ι ίΐιι'ΐιιιιΐιίΐ, ιιΐ

Α(ΐ3ΐηί Νοβιιιΐ<]ΐιε δΐϊΐ'ρειη ΙβϋεΓαείει, ιΐυηι είρυιΐο-

I Γ!Ι1 36 ρΐ1ιΓ»·Ίΐί:ΐ1Ι1 Υ3Γϋ3 ΙΙΙΙ»;ΙΪ« ('ΜΟΊΙΙΪΙΙ,Ίΐ , 61

ΐϋΓΠ'ΐΓκ ϊ;ιιιι ϊικίοΐεηι ίηίίδ, φΐοβ Ιχάεπε ϋ^μ,π'ΐΐϊΐιιι·,

ηοιι υιΐ3 Γ3ΐίοηβ ιΐίί&βιιιίιιηΐ. Είειιίπι ροδί Βΐιρεήϋτεδ

ϋΐ38 1ι«Γ68θδ δΐυΐίιΐβ (|ΐι;ι·ιΙ:ιιιι 3ε νινιιπϋιι ρΐεηίδ-

8;ηΐ3 3ΐία ηοΐιίδ Γΐιΐιτϋίι, Γίι1ί(·ιι1:ι ϋΐ3 ςιιίιίεηι, ηεε

ιιΐΐο ιΐΜΐιΙο ΓθΙ>χπ'ΐΐ3 , ε ΥΪΠΒ ραπίβΓ εΐ ίηΟΙίπυυδ

ιηιιΐίεΐ'ουΐίδ εοηΠαο. Μαδδηϋαιιοδ Π1θ5 τοεαηΐ, ςυχ

ΛΌΧ ιιταηΐι'χ ΒΪ£ΐιίΙίε3ΐ. ΙΗ 3ΐκ|ΐιοΙ 3ΐ)Ιιίηο αιιη'ιβ

ρι·θ(ΓΐΓ8 οοηροπιηΐ , βιιΐι Γοπ·.ΐ:ιι>ιϋ ΓβΓβ ίηιροπβ-

Ιοπ8 ΐεηιριΐδ. δεουιιοΐυηι ςυο$ ΕυρηεηιΐΟ} εοοΚΊ

δΐιηΐ , ςυί ει Μ3δ53ΐΪ3ηί νοεαηΙυΓ , (]ΐιο$ ('ΐτιϋ-

Ιιίΐο εδί ρΐΊΟΓββ ίΐΐοβ Ίιιιίΐϋπ 81ιιϋυίδ8β. Υϋπιιιι ϊδΐϊ

ςιιίιίεπι β ςεηΐίΐίυιΐδ ρηοΓεείί , ηεςιιε ^υ(1xο^υη1

ΜΤΐ:ιπι , ηεηυε ('.Ιπϊ-,Ι ιιιιιιιπιιιι .ΊΐιιρΊ·\ί κπηί. ΙΙΙΜ·

δ»ηι»Γί(3ηοβ εβηββηΙιΐΓ, ββ(1 ^εηΓιΙεβ οηιηίηΟ

1ε^. έπτερωμένην. * Ρ. φύσει.

(16) ΜασσαΛιατοΙ ^ί οΐιτοι χαΛοντται. Τηεο-

χαΐ δηλητήριον εν έαυτί) κεκτημένην, τω λόγιο της

αληθείας συντρίψαντες, επί την ϊτι μίαν περιλειφθχΐ-

σαν ίωμεν πάλιν, θεδν επικαλούμενοι παραστ^ναι ε!ς

τδ τα της αληθείας ίχνηλατεΐν μέρη, κα\ χατά τήί

έναντιότητος την άποτροπήν τελείαν έργάσασΟαι.

ΚΑΤΑ ΜΑΣΣΑΛΙΛΝΩΜ,

τες, χαΐ ΕύρημΊται, χαΐ Σαταηανυΐ, εξηκοστή

ογδόη, ή χαΐ όγδοηχοστή.

Α'. Κόρον ούχ ίχβι ή άναιτχυντί*, βύδε πλησμο-

νήν ή αφροσύνη· άλλ' επί πάντα ήπλωσεν εαυτής τδν

λογισμδν, κα\ κέχηνε τδ στόμα, του λυμήνασθα; τα

του Αδάμ και Νώε σπέρματα, διαφόρως τδ σώφρον

, «Λοτριδομίνη, χα\ τδ πορνικδν φρόνημα πολυτρό-ως

τοις άδικουμένοις ύποσπείρουϊα. Φασ\· γαρ μετά

ταύτας πάλιν τάί αιρέσεις μωρά τις κα\ πάσης

αφροσύνης Ιμπλεως έ-ανίστη ήμϊν ετέρα τις, γε

λοίος μεν όλη, άσύστατον Ιχουσα τδ φρόνημα, χα\

ανδρών χα\ γυναικών ηπατημέ>*ων. ΜασσαλιανοΊ δε

οδτοι καλούνται (16),έρμηνευόμενοιεΰχί!;«ε»·οι.Ήσα·>

δε πρδ χρόνου τινδς (17), ως άπδ των χαίρων Κων

σταντίου χα\ δεΰρο. "Αλλοι πάλιν Εύφημίται, εΓτουν

ΜασσαλιανοΙ καλούμενοι, εξ ης τάχα οΤμαι χα\ αυτή

τδν μιμηλδν ζήλον ίσχεν. 'Αλλ' εκείνοι μεν εξ Ελ

λήνων ώρμωντο, ούτε Ίουδαϊσμώ προσανέχοντες,

οΟτε Χριστιανο\ υπάρχοντες, ο5τε άπδ Σαμαρειτων,

αλλά μόνον Έλληνες βντες δήθεν κα\ θεοός μεν λέ

γοντες, μηδενΐ μηδέν προσχυνοΰντες (18), ένίδε μόνον

( , ίηιρι'ΙίΙΙιιΓΪΙιιι-, ν;ι!!·ιιΙίηϊ:ιιΐ(ΐ 61 Υηΐβΐΐΐε Μ«5-(ΐυ; ΜασσαΛίανοί ΰ& ούτοι χαΛοιητται. Τηεο- « εκια ., ιιηρ6Γ3ΐοΐΊυυ« νιιβηΐιηιαηο ει νηιεηιε βι«5-

(Ιοί'εΙιΐΒ Ιίΐι. ιν ΙΙίχίοι·., <··.(\>. 10, εΐ Ιίΐι. ιν €οηΐτα 8:ιΙί:ιιιθ8 ρηκίίίδδβ κιτΊΙιίι : ίη ηιιο :ιΙ.ι Ερί|ΐΙΐ3ΐΓιο :ιοη

ι............ »ι ^ ·.-/' Ι?Λ..Ι ιι-_; —ι ιΙίβΰΓεραΙ. Ηίε εηίιιι ως άπδ των καιρών Κωνσταν-Ιιχτεια, Μαισαλιονούς (>Γ3!06 Εύχίτας βρρι>Ιΐ3Γί δεπ-

Ιιιΐ £ΐ Ενθουσιαστές, φίοιΐ κΐΐΐ.ιΐιι (Ι33ΐιιοιιί8 εΟΓΓερίΐ

>ίΐΟ ΠΙαίΏ 6888 8ρΪΓΪΙΐ1δ 83ΙΚΊΪ ΙιιΐΊΐΙ ιη·|ΐ; Ι1Γ. Πιίοιη

•Η Αιίίΐρΐιϊηιιί 3ΐι ΑϋιΊρΙιίο, φίειη ΡΙανί.-ιιιιΐΒ Αηΐίο-

ι-ΙΐΡΓιυΒ ιΐαηιιιηνίι, οΐ Εΰφημίται. νίϋο ΤΙιηοίΙοΓΡίαιιι

«ι Ρΐιοΐίιιπι, 1111(11. 52. Πιιί ίιι εοιίί'ίΐίο δί(Ιβ ίη Ραηι-

ρΐινίία οεΙκΙΐΓΒίο εοη(1ειιιιΐ3ΐθ8 6$8β ϋίείι, ρ1υΓ3(|ΐιβ
•ΛΑ ίϋοηι ίη^ιίΐιιΐιιιη τεΓοη. ΟΓΙ^Ο \6Γο 3ρρε1ΐ3ΐίυηί$

ίΐΐίυδ ;ιΙι Ηε1)Γ3Ϊοα νυ,εβ (ΙειΙιιείΙυΓ. Ναιιι Ν~Ϊ ΡΒΙ

οι·3Γε, ρΓεεεβ ΓιιηίΙεΓε. ΙΊκΙε ^'^ίΓΏ οί ευχόμενοι.

Αε ρΓοίηιΙε Μασσαλιανός ρεΓ ε, ςα;υ ε&Ι Γοι-ηια Ββ-

ηοη'ι.

(17) *Ησ^ δε προ χρότου τινός. Οιιρίεχ Μ3883-

Ικιιιοπίιιι ^εηιΐίί (ϋ>ΐίιιμιι:1ιιι· ; ΙΜΙΙΙ ;>Ιϋ (·ι :ιιιΙ 3ΙΙΙΪ-

<|ΐι:,θΓ88 <ικιίΐ)ίΐΓ ςεηΐίΐεδ ; 3ΐϋ 3ΐ> ΐδΐίβ ρΓορβ^ιΐϊ

(Ίιιί.ιΐίιπιιιιιι ηοηιειι υκιιτραίιηηΐ. Οο Μίριτίοι ιιηι

νεΐιΐΐΐ3ΐε 66ΠΟ ρΓθηυηΓΐ3ΐ·ί ηοιι ροίεβΐ ; ιι:ιιιι Ερί-

ρΐΐίιηπ Ιοουδ ίΒΐβ <ιηιυϊ§υίΐ3ΐβ ηοιι ν:ιε:ιΙ, φΐ»3 ίη

)ΐιΐει·ριιηεΐίοηε εοηβίβιίι. Εΐεηίιη δυβρίεβή ΡΊΝΜΠ-

ΙΠ1Ι8 Ϊ13 Π3ΒΕ 8Β88 Γ-:>ιιΙ ιιιιι;ιιΐ(|:ι : 'Ησαν δϊ πρδ χρό

νου τινδς ως άπδ των χαίρων Κωνσταντίου, χα\

δεΰρο άλλοι πάλιν Εύφημίται. Αίφΐβ ηοε ρηείο

ριίιιΐ'εδ, ()ΐιί οί ςβιιΐίΐεβ, όοιίδίβηΐϋ ΙΊ·η· ιεηιροΓίΙχιβ

|)ΐΌ(ΙίθΓίηΙ ; .ΐΙΙΡΓΙ ΥΡΓΟ, Ι:ιιιΐ|ΐι;ιιιι ί.-,ιοπιιιι ρπιρ.ι^ι-

ιιΐ'δ. ριιιιΐο 3ΐιΐε<]υηηι Ιι;ι:<· Ερίρίκιηίιΐδ εοιηιηβηία-

!ΐ ΙΜΓ. ειιιεΓ86ΓΜΐιϊ. Υοπιιιι ΐΊΐιιι ηοη ηιοάο Ρι·ο1>ε-

ι;κιη;ι ,·ι1;1ίο, ΜΙ! 61Ϊ31ΙΙ €3131110 Γλ,ιι;ιΙΪ ΓΙΜ|ΙΜ·Μ,

3ΐςυε ίρδ3 ϋοπΐ3ΐ·ίϊ ϊιιιει·ρι·εΐ3ΐίο 3ΐιΐε τοεβιη άλλοι,

εΐ ροβΐ δεΰρο, ΙηΐβΓραιιείιοιιεηι 3<1!ιΐΙ>β3ΐιΙ , εχΪ8ΐί-

ηιηικίυη) οδΐ βΐΐβΐ'οβ ίβίοβ, ΜΠΪ ϊιιίεΓ ςεηΐίΐεβ ρο-

Ιίιΐ£ ιιΐιιιιι·ι·:ιιιι!ι Βυηΐ, φιοΓυπίφιε 3(1 δίιηίΐίΐυιΐίηεηι

ροϋΐεποπεβ εχρι·εδί>! ΒΙΜΙΙ, νεΐιΐϋΐίοιχ:δ εχΒΐίΐϊδΒε ; αε

(ιιηι ίίί'ΐηιιιιι · ιιΙ·, ('.πιι-ί.ΐϋΐΐι ΐϋΐιιροι·3 δυηιϊιΙΐΓίΒΐία-

«υί ίΙΙο8 ΡΧΟΓίΟδ ΙΙΙ .·.>·. ΤΙιουιΙοΓϋΙυϊ ίιι Η/ίΙι/Γ.

τίου, πλατυχώς χα\ άπορητιχώς ΜΤΐΙιΊι : ςιιικί αιΐ

ίιιΊιίιι Υβίειιΐίηϊηιιί ροίεβΐ εχιεηΗί. ΟιιιχΙ^Ϊ ΡΓΪΟΓ

ϊιι!ΐ'ΐ·ριιιιμ(·ιιιΙί ΓηΓιο ηιιιμί^ ;ιιΐΊΐ!ί·;ι1, ΐιιιιι Ϊ13 εοηεί-

1Ϊ3ΓΪ ϊ&ΐιι ρηιεπιιιΐ : ίιι Μ3Βδα1ί3ηί 8(ΐρεΓίθΓ68 6οιι-

βίβηΐίί, ροδΐεΓίθΓ68 ν;ιΙι·ιιΐίιΓι:ιιιί ΐεηιροΓίϋυβ οπυιιι

Ιιαίιιιοιίηΐ.

ϋοΜ'ρΙιιΐΛ Ηΐ'ΐιΐίμιτ Είοιοΐιϊ ε&ρ. 28, Μ3Β83ΐΐ3ΐιο$

Εηαοί ηρρεΙΙαίοΒ είδε ριιΐ.ιΐ, εΐ :ιΙ> ϋδ Μ.188>ΙΪ3-

ιιΟΓίιιιι ρπιρ:ιμ;ιΐ;ιηι ΙιιΐΊ'Οιίιι. Νηιιι Εδδίΐιί Ίχέτα·.

:ιριιιΙ Ρΐιίίοιιειιι εΐ Ειΐδοΐ^ίιιιιι ηοιιιίιιαηΙιΐΓ. Αϊ ""%'α

.Ια.Ι;Γι<·(· βίΐ ικέτης, εύχέτης, προσευχόμενος. Οοιι-

ΪΙΊ ΙΙΙΓ;ΙΠΙ 38ΐπιιιηΐ ρΐεηφιε Μίΐ883ΐίαηοιιιιιι Ίιΐδΐι-

ΐιιΐ:ι εαιιι Ε«$εηί8 εοιιιιιιυιιία,υΐ ρΐ'Χίει* 358ίιΙιιϊΐ:ιιεηι

ιιπιικίί, ρΐ(ΐΜ·!1<·1ΐ:ιΠΙΙΙΙ ΙΙ8Ι1Β, 81 III 838 δίαΐϊ ι (ΙΠ·

νειιΐυβ : ΐυιη αντίφωνα εΐ ψδαί. Αεεεϋϋ, φ^ιοιΐ

Μ:ΐ883ΐίαηί, ηΐ εΐ Ε8ΒΧΪ $υί$ 8β 1>οηί8 ;ιΙιι1ίΓ:ι!ι.πιΐ.

Ι(·ιΙιιι· Μ.ηΠιιι ,Ιικί;·.·η;·, ΓΐΗ388 κΐϋΐιιΐΐ, (|ΐιθιΙ :ιΙ) ! ·,

δι'ΐιίδ οπιιιιιΐί ; ρ:ιι·|.ίιιι ιμκιιΐ Ρδ81Ι(1θΙ·ΙΐΠΒΐί3ηί δβ

ίΐΐίδ ;ΐ(ΙιιιίΜ'ΐΓΐΝ·>ι·ιιΐ, ηε^αΐ Γιιίδδε; ιΐ3ΐη ίηίει1 Γ.Ι·ΙΙ·Ι·.Ι

ιιΐι'η.ϋΓΐ 6ΐ'3ΐιΙ : ηυβίεβ νεή ^(Ιχί ηπη εΓαιιΙ, ρπ>-

ρΐεΓ τδ φιλάλληλον εοπιηι, ςιιο(1 (Ιίνίιε8 ηοιι ;>:ι-

ΐϊιιιιΐιΐΓ ΐειιιιίοΓβδ ηιειΐ(1ί('3ΐ·ε, ζιιΐ εδυΐ'ΪΓε. ΙΙχε 8ε3-

· : ι[ΐι.ι· 3

οοηΓιίΟιιΙιΐΓ. Ι·Χι βηϊιη

ηιβπίο

ηοοιϊηΐβ ΓΟΙΙ-

_ί.';1ιΙΓ,ι, ('.: ί!·Ι':ΐ Υ8ΓΟ ΙενίθΓ3 Ι|ΙΙΊΙΙΙ III Ι1Ο8 3>) Ερί-

ρΐΐΐΐΐίί ΜΙΜ (οι ,1.||(: ιϋιιΚίνίΜΜΐ 88(1 ϋΐιΐι! 83118 ΓΪ(Ιί·

"πιΐιιιιι, ιιιΐίίίΐ ιιιείκΐίειίδ ιιι·μ:ιΙ Γυίδδβ ^ΐιΙ,ΐΌΝ, υιιηΐ

ίηΕν3ΐιςεΙϋδ εΐ Αείίΐιιΐδ βρη&ΐοΐυηιπι εχειηρία ιηειι-

ιΙι.·οι·ϋΐιι δίηΐ ρΙΐΙΠΙΠ3; ιιι1ιτ.|ϋι: ί·;ι·[!·ΐ'ΐ.> ιι|ι·ιΐι!ιι·ϊ

1.;ι/.;ιι ί, <|!ΐ··:ΐ! νεπιιη ^ικίχυιιι εχ$ιίΐίΒ86

ιιειιιο ροΐι·8ΐ. ΰε(Ι (1ε Ιιίδ εορίοβε 5κπ·3ΓΪιΐ8.

(18) ΜηδειΊ ]ίηδέ)· χρονχνΓοϋϊ-τες. ΡοΗε

δενΐ δί.
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δήθεν τδ σέβας νέμοντες, καΐ καλούντες Παντοχρά- Α

τορα. Τινάς δε οίκους έαυτοΐς κατασκευάσαντες(19),

1) τόπους πλατεϊς, φόρων δίκην, προσευχας ταύτας

έκάλουν. Κα\ ήσαν μεν τδ παλαιδν προσευχών τόποι

ϊν τ» τοΐ; Ίουδαίοις ?ξω πόλεως χαΐ εν τοϊ; Σαμαρεί-

ταις, ως κα'ι εν ταϊς Πράξεσι των αποστόλων εΰρο-

μεν !νΟα ή πορφυρόπωλις Λυδία τοις περί τον αγιον

ΙΙαΰλον απήντηχβν, ως χα'ι ούτως το Οίΐον γράμμα

διηγείται· ότι, φησ\ν, Έδύκει τόπος προσευχής

ε7*·αί(20). Καΐ προσήλθαν, χα\ έ'δίδασχον οί απόστολοι

τας συνελθοϋσας χατ' εκείνο καιρού γυναίκας. 'Λλλά

κα\ προσευχής τόπο; εν Σικίμοις, εν τη νυν\ καλού-

μίντ) Νεαπόλει ϊξω της πόλεως, εν τί^ πεδιάδι, ως

ά-δ σημείων δύο, Οεατροειδής· ούτως εν αέρι καΐ αί-

Ορίψ τόπψ εστί κατασκευασθείς ύπδ των Σαμαρειτών

πάντα τα των "Ιουδαίων μιμούμενων. Β

Β*. Ούτοι δε οί πρότερον Μασσαλιανοί εξ Ελλήνων

ορμώμενοι, οι πρδ των νυν\, των δήβεν άπα ονόματος

Χρίστου δρμωμένων, καΙ αυτοί πή μεν ϊν τισι χώ-

ραις τοιαύτα τροπάρια τίνα χατασκευάσαντες (21),

ως προσευχας καλουμένους, χα\ ευκτήρια· εν άλλοις

δε τόποις φΰσίΐ καΐ εκκλησίας όμοιώματι έαυτοΐς

«οιήσαντες, καθ' έσπεραν καΐ κατά την *ω μετά ιιολ-

λής λυχνβψίας κα\ φώτων συναθροισμένοι, επιπολϋ

« χαταλεγμάτιά τίνα (22) ύπδ των παρ' αύτοΐς σπου-

1 Αεί. ινι, 13.

(19) ΤΐΐΛςΰέ οίκονς ίαντο'ς χατασκενά&απες.

Φόρος α ι·ΓεβιιΓιοι·ί1ιιι$(ιΐ·ίεΓί$ ΙΙΙΙΊΙΙΙΙ :ΐ|ΐρι·ΙΙ:ιΐ\η·, $ίνβ

•ιιιρία ι·ι ίιιμπίΛ :ιπ·:ι $υΙ)άίταΓι$ βΐ ύπαιθρος, ('.ιι-

!ΙΙΜ;.(»ΓΙ |ΐιι>ΜΊΐ(·|ι:ΐΝ Γιιϊϋ·;·! (Ιιι('(·1 Ι·1|)ΊρΙι:ιιιίιΐΜ. Ι·'.ι;ιιιΙ

ΙΟΓ» ι|ΐ;.ι·ι|;ιιιι :ιρι·Γΐ:ι :ιι·. $1116 ΙιτΙΟ, ιιι ΐ|ΐι;ι· ιιΓϋΐιιΙί

Γ3Μ83 εοηνβπΐβ&αηΐ. Τιΐΐιη ο&ΐ ^υγ^ι13I^8 ίΐΐβ ν?Γ$υ$

/ .V.· Κ'Ί' οοη»\ιία* ; ϊη ι/ιια Ιι

ΟΐΙΟΙΙΙ νι-ΙιΙΜ 8ϋΙΐθ1ί3&ΐ68 ΙοΟΙΙΐη 0886 ΙΙΙιΊΙΙΟΙ'.ιΙ ,

:ΐιΙ ΐ|ΐΐΓΐιι ιΊΐαΐΊΊΐιη·- ίοΐώαηΐ ηΐΐηάΜ αά $(ί))ΐηι ;ΙΓ-

ΐΐΊΐάαΐΗ : α/η Ιαίίτηαηι, ιιι η«α ραυριτα νίναηί.

Λιΐιΐίΐ : ίΐ /Ί·(ΐίιΊΐ(·/κΓ, Ιοαίί ^Η<I<ι·<ιι·!ιιη ηΙ'Ί βταιιΐ.

Γ\-ΐ;·ι 63 νηχ ιηυΙΓιβ ΐη 1οεί$ βρικί ΡΙιίΙοηβηι .·.·/

/· ίι/ι-ι-,-ΐί» ι'ί ('.ιιίιυιι ; ,Ιοϋι·ρΙιιιιιι Ιίί). Ι'<: π'.'κ »ηα.

Κυηιχ ςιιίϋοη, ιιΐιί Ιη·(|ΐΐι·ηΐ<·ί (·Γ;ΙΙΙΙ ^Μ|;ΓΙ <·ι νιτο

ιιι.·ιιιΙίι·:ιιιΐι·.·ι, ρΓθ$ειιο1ΐΗί> εοιιιρίυτβϋ Γιιρηπιΐ. Ν:ιιη

• ·ι ΐΜιΙι-ιιι ίπ Η.ιΐγι·;ι ΐυνβηΐΐίβ οΰΰΐιρηίΑ ϊΙΙοΓυιιι

Ιι:ι1ιιΙ;ιίϊοιηΙιιΐΗ,Γΐ,ιιΙ ΟΓβΐΙίΙιίΙβ β$1,

ΝΜ· Ιοι·:ι ι·.ιπι|ΐΐ('ΠΐιΙΓ.

»αοτΐ ίηιιΐ'ι, ηεηιιι* αϊ <1<Ίιι/η·,ι

ϊ, ιροηοιι ^ορI>^>ιΗι (οιιιηιηικ ιιιρβίΐεχ.

Ο»ΙΠΜ αήιιι ροριιίο ιιΐι·η·,Ίΐι'ΐη ρεηάίτ* μιηα αϊ

ΛΠ'Ί,Ι·, ΐΐ ε)ιαΐί» ιηι-ΐΊΐΙίΐΊΐι »ϊΙυα Οαηκκηϊι.

Μοηιΐίοϊΐαΐΰηι ΟΓ^Ο .Ι'κΙ,ι-ιιι ιπη βΐ3§Ί(.ιΙ; ιιΐίηυβ νβ-

ΓιιΠΗΙΙ. Οικι:Ι 116 (ΙΐΐΐΗΙΙΠΙ 811, \Γ| Ιιίι Μ:ΐΓΐ!:ιΙϊϋ νβΓ-

811$ ;.Γμιι,ΐί(·ΙίΙο 6$80 ρϋΐ68ΐ.

Λ ιιικίιγ (Ιιΐι-ΐηχ ιΐϊι: πιι/ι'ΐν .ΙιιιΙίΓΗΧ.

\·!. .> Ι:ιΝιιηι (*8ΐ ιι»ιι :ιιι·ι·ιϋι·;ΐϋ»ιι Ιυϋχοβ. Ιιΐιΐιιι

3ιινβιΐ3ΐί8 δα(. νι :

('.η ιιι ιΐ,ιΙΊι \11α (οίκιη, οορίιίηο (αιοηιιβ Ι·,·/(Ι·!/Λ,

Αταιηαιη ^αιIα;α ΐηηιαιι ίιηιιιαηηιιι-αΐ ΙΙΙΙΙΊΊΊ

1 1,!:· ι ,Ί·,·* ί, .('. »1 Νι.· ί .') (1(ι( Ι' Ιί »! £< ΗΙιΙι)ΙΙΙΙ ,νίιΓ|·Π/(].ν

Ατύοτκ.

0\ιβηι ΙΙΜΊΙΙΙΙ ι π.ιι ιαιίΛ ντιπ-, ίΐΐβ 8εΙιοΙΪ3<ίΐβ8 ηιιιΐΐα

£110 ΙΙΙΙιΙΊ· ΙΙΙΙ^αΙΙΙΓ, Οΐ Ι1050ΪΟ (|Ιΐί(1 ι|ι; Ιιοΐ'ΐϊ-ί ^:ιΓΙ·!ΐ :

<|ΐιο«Ι α εορίιίηο, Γοιιοηιιβ ηίιιιίί αϋβηιιιη π. ι. Νου

ιηοΓιοΓίβ ιιοΐχ «ι, ηικκΐ ικ^ίιΉ : 5ΐΐ|Μ;Ιΐ€ϋΙϊΙοιι Ιιαιιο

!·, ΙΙΙΙ |ΐιι1ιιιυιιΙίΐι·ί« :.ΐ!.ι <:( βιΐυ&ιιι Γ.ιϋϋ.ιιιι (Ια:

δΙΙΠί ; (Ί (ΊΙΙΙΙ βϋ&6 (Ι(Μ>« ίΙ8$6Γ3Ιΐ(, ΠΙΐΠΐΙΙΙΙ 13Π10Π

:ΐιΙοι·:ιιιΙ , 86ΐΙ ΙΙΜΙΙΙΙΙ (ΙιιιιΙ»\:ιΙ νΐΊΗ'.'ίιΐιΙιΐΓ, ΐ|ΐιι·ιη Οιιιηϊ-

ροΐεηΐβιη ίρρείΐαηΐ. ()ιιί ςιιϊύειη ε6Γΐη$ $Ί)ιί ύοπιοβ

Γ;ΐ1ι|'ϊ(·:ΐ|ι1(·ί, 01 ΙϊΙΪΟΓΟδ,ίΟΓΟΓυΠΙ ΪΙΙ8ΐ3Γ,

(Μκ·Ιι:ΐΝ 11)38 ιιοιίιΊιιιπιιιΙ. ΙΙ;ι1ιιιϊ;,5ι'

βχιι.·ι ιπΊΐ'Ίΐι 61 δηηιΑΓίΙβηοβ ι·ι·ι·1:ι <|ΐι:Γι!:ιιη «ιΐ

]>ΓιΜ·:ιικ1ιιιιι Ιοι·;ι, 1068 Ί"1·* ρΐ'ΟΜΊΐΓΐΐίΐκ (ΙίεβΓβηΙ,

εχ 3ρο8ΐο1οπιηι Αείϊϋυβ 1ϊ(]ΐΐ6ΐ, ιιΐιί ρυΓριιτχ ίηβΐϊ-

ΐιίχ Ι.νιΐία Ρίΐιΐο ο(·ευιτί$86 ϋϊεϊΐυΓ. Οβ ηιιο ϊιη

δεΓίρΐυτα η;ιιτ;α : νίάίίαίιιτ, ίικρηΐ, Ιοαιι οταΐϊοηίι

β»ΐί '. Ει 3εεο£8ετυηΙ ηροίΐΐοΐί, ηε πιυΙίβΓββ ρβΓ ίΐίικί

(εηιριιβ βοατβηίβηΐεβ (Ιοευβτηηΐ. Ρυίΐ εΐ ;κΙ δίρΐιηί,

ςιι»; Ιιοιίϊο Νεηροΐϊδ (ΙϊεΙΙϋΓ, $εευη(1ο αϊ) υΓΐ)ϋ Ιαρ'κία

ρίΟΒΙΊΙί-Ικί, 8ΪΥ6 ΟΓίΙΙΟΓΪυΐΙΙ ΙΙΐΙΜίΓΪ ΪΠ813Γ 111 |ιΙ;ΐΙΙΪΐ!0

δίΐυιη 8ΪΠ6 Ιεείο βε ηιιιΐο εοβίο 8ΐιΙ>]εεΐιιηι ; ίη ςυο

|:Ι!ΙΓΙΓ:ΙΙΙ(|Ο δ3ηΐ3ΓΪΐ3ηϊ, υΐ ίη εχΐεπ$ οιηιιίΐιιΐί, ^α-

(1;υιι·> ίιιιϊΐίΐ!ί κιιιιΐ.

II. Ιμίΐιιι· Μ38»3ΐίαηϊ 3ΐιΙϊΐ|υίθΓε3 ε ςεηΐίΐίΐιυβ

εχεϊΐ3(ί, (]υί Ιιοϋίεπιοβ ί$1θ8, 3 ηυίϋυϋ ΟΐΓίβΐϊίΐηαιιι

ηοιηβη ιΐΜΐι·ρ:ιΐιιι·, 3ηΙβεβ88εΓυιιΙ, ιιοηηυΐΐίίΐ ίη Γβ-

μίίΐιιίΐιιΐϋ εαΓίιΐ3Γυηι ίη8ΐ3Γ Γα8ΐίξ3(3$ χύίευΐ38 ΓΟΙΙ-

ΜΠΙΧι'Ι ΠΠί, Ι]υ38 ρΠ(ϊ(ΊΙ(·1ι:ΐϊ, 8Ϊνε ΟΙ310Π3, Π1ΙΙΚ-ΙΙ-

ρ3ηΙ. Λΐίΐιί νι'ΐχι Ιίΐιη ίη Οοεΐ(ΐ6ΐΗ6, <μ::ιιιι Οΐ'ίοιιΐι:

(Μΐΐυιι ί!Ι;ι Ιοεα 3<1 εεείεβίχ Γοπηηηι εοικίίϋεπιηΐ,

υΐη ϊιικεηΐί ΙΙΗ:Ι·ΠΙ;ΙΠΙΙΙ» ιέ Γαεϊαηι &εε6η$α εορία,

Ιιαβεηΐ. Ταυι εοπυ* Ιι^ιιιιιυϋ, ([υοί ιΐΐιυ*

Ε§1 ίϋηιΐ ΐ|ΐιίι1ι·,ιιι

νβπηη, 4ιιιΙ;ι·(ΐκ δαίιΐιιιΐί πΊίμ'κιικ! ρΓοΙιίοίΐοκ η<>

είΙ)3ΓΪ3 <·<>ΐ|ΐιι·π·ιιΙ, ί·;ι ρΐ'ίιΓίΓ 8!ΐΙ) νεδρΟΓβϋΙ ρι·;ι·ρ.ι-

πΐ8ί>6 ; ιιιιιΐί· ΡβΓββεβνε 0·ίείβ. Υεπιηι 3(|υαιη .ι!ι ίΐΐίϋ

ι·;ιΓιιΙ:ηιι ίη βεφίβηΐεηι ιϋι·ιιι ίη Γεηο ρυ(υΪ886 8βΓ·

νηπ, ϊ(Ι νβΓΟ ΐΊιΙίΐ'ΐιΙιιιιι ε8ΐ. ϋιιίΐι εΐ ίΐΐιιιΐ οΙιββΓνβ-

λίιιπκ, ίΐΙ(1ί605 δ;ι|)|)3ΐθ Οηΐίίΐίδ ρθΙΪΟΠΪΙ)ΙΙ8 :ι1ΐϋ!ί-

ηιιίδββ. Ιιιι.ϋι·:ιΐ Ιιοε ^βΐίηιιβ ϋϊαΐο^ο ηιηι Ττιιρίιηιΐΐ;

ςιιβηι ίΐ:ι εοιιιρβίΐβΐ : Μηδ' ότι θερμδν πίνομεν εν

τοις Σάββασι δεινδν ήγεϊσβό· Νιηηβ φιοά αφιαιη ^α·

Ιίιΐιιιιι .Νι/ί'/ιΐίίί.Ν Ιιίΐκιιηιιχ ίΗΟΜίιαΙί. Ιΐ'Ά&ΐί νι·Ι;ιΙ

.ΙιιιΙ:ΐ'ΐιιιι, ιριοιΐ ρεΓδ»1)Ι>3ΐ3 ΐ'ίΐϋιΐϋΐιι ροΐίοιίΓΐιι ιιιΐΐιί·

ΙΡΙΊ ι·ιιΙ. Κι·μο .Ιιιι|;ι·ί ίΐΐιΐιτ ί|18ΐίΐυει·.ιιι1. ΥΓΓΙΙΜΙ ΓΙ'-

ι·Ι;ιιιυΙ Ιςιΐ3ΐίιι$, ι]ΐιί Ρρίϋΐ. 5 αά Ηαιβί. ΐ'υιιΐι.ι-

ΓΙΙΙΙΙΙ ΊικΙί«·:ιΐ : 'Λλλ' Εκαστος ημών σαδβατιζέτω

πνευματικώς, μελέτη νόμου χαίρων, ου σώματςς

άνέσει, δημιουργίανβεοΰθαυμά,ων, οΰχίωλα εσθίων,

κα\ χλιαρά πίνων, καΐ μεμετρημένα βαδίζων, καΐ

όρνήσει, καΐ κρότοις νουν ουκ έχουσι χαίρων. ΚΓ^Ι»

.1ιι<Ί:πιι·|]ΐιι εΐ ΝιιΙι|ι;ιΙ:ιι ΪΊΙΊΠΙΙ ιτ:α χλ'.αρά πίνειν,

ΓΙΙΙΙΙ Ι:ιιιι<Ίΐ Ίμιιι'ΐιι ιιίβί ίϋ^ΐ'ΟΠΙιη ε·ΐιΐ83 ιιιιιι ΙίεεΓοΙ

Ι .11 ΓΓ!ι:|»·Κ" : III III 'ΓΐΊΙΙ Ι. ίΐι' ΧΐΐΙιΙιιΐΙ,ι Ιΐΐ II Ι ΙΙΙΙΙιΙ ίίΐ :Γ.

(Ιοί ··)!!, Γ ι Κ. Μαίιιιυη, ι ρ:ιη. ,/ΗΙ', <1β 8αΙ>Ι>αΙο.

(20) "Οτι, φησίγ, έδόχει τόαος προσευχής εΐ»·αι.

Λριιι! Ο. |,ΙΙΓ;ΜΙΙ, όπου ένομίζετο προσευχή είναι.

ΙΊιι προσευχήν ρπι Ιιιεη ίρ-ο ρΙι-Γίιρκ: :ιιτ'ιριιιιιΐ.

(21) ΤροπαριάτίΓακατασχενάβΊΐΓτκς. Λοιι ιιΐίαιιι

\ΐΜ·:ι1:ιιΐ(> Ιπιίε ιιοΐίοιιειη :αΐπΙιΐιι·π· ροΐιιίιηιιβ, ΐ|ΐι.ιιιι

υΐ ά~δ της τρόπιος, <|ΐιχ Γ;Π ίιι,ιιιι νοχ ΜμΜίιΙκ ;ι(,

Ι|ΓΙ ίν:ιη·ΐ!ΐι·. Νΐίίί ΓοιΊε τοπάρια, ρΐΌ .ΙΜ^ΙΙ^ΙΙΛ ιι;ιι-

νίκηιιε 1οεΐ$ Ιο^ειιόιιιη ΓιιβΓίΐ.

(22) ΚαταΛεγ(ΐάτιά τίνα. ϋοπιΐΓ. καταληγμάτια.

! .Λΐ ειιίιη κατάληγμα εβπυειι, βίνβ εβιιΐίευιιι, 3ΐιΐ

π·Ιι·ιιιιι;ι. ΙΙίει·οιι. ιιι ε:ιρ. χχν 4.Ί(·ιιπ.ι·. ευιιι. 30,

,··!ϊΐιιιι<ι Λ( ιιΙιιΐ 3 δνιιιιιι:κΊιο νεπί χατάληγμα ; :ι!ι

Λ ι|ΐιί!:ι ίασμόν ; ιΐΓΐιιρι: 3 ρ:·,ιι-.:ι ; υηιΐβ ρ:ΐυ8ηπί

"(ιι-ΐι 811(11 οί χΐλευσταί, 8>ΊΐψΙιοιΐΜει ριιβΓ'ι. δι:πεεα

Ε|>ί8ΐ. 56: Νι·ι/ }ΙΙΙΗ ιιι,1 «ίίαα οηιιιία ϊ>(α άατανί, ηΐ

αΐι-Ιηβ ι·ι·1 ραίΐίΐΐ'ίαιιι ρυΐίίιη νο(£ ααΓύίαίιηα ηικϊ-

Ιΐιί'<ι,· ηΐυάυί άαηΐίΐη.
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ρΙ«ι·.·\Γβ 30 οοηοϊΐίαΐΐ $ΐ1)Ί ριιίβηΐ. Υεππη ίιΐδοίιία,

φι* οΙκ.':ο<·;ιΐ;ι βοιηρεπ εβί, Ιιοβο ηιηιιΐίΐ ηιίδ6ΓΪ8 ϊΐΐϊδ,

ρι·* αηίιιιί Γϋδΐυ εΐ ίηδοΐεηΐίβ, Γβυει-β ροΓϊΐΐίκΙβΙ. Αε

Γοι·Ιε 3ηΙβ α!ίΐ{υο(1 Ιειηριιβ ιιιιιιιιι εχ ίΐΐϊδ χιΐΐ&εϋ*

ϋε οοείο ι.ιι:ΐπιιι οβί : υ!)ίη3ηι ΥΘΓΟ ςεηΐϊυιη, Γιςυκίο

ηοιιϋυιιι εοηδΟΙ ; βίςυε 1ι;ιιΐιΙ βεϊο 3η ϊη ΡΙκΒηίεία

εοηΐϊβ'ΐδβε ίδίικί 3ΐκ1ίοπιη. ϋΜιίιι βιίαιη ηοηηυΐϋ ιιιβ-

£Ϊ8ΐΓ3ΐυδ Γείϊξίοηίδ :ιπΙοι·ϋ Π.ι§ι·3ηΐε$ φΐιιιιι ρΐυπ-

ιηο» εχ ίΐΐίδ οεοίιΙεΓίιηΐ , εο <\ιιοΛ νει·ίΐ3ΐειη βιΐυΐ-

ΙΟΓΛίκΙο (ΊΐπΊΐιπρι-ΐΓΐιΐ, εΐ Κι·ι:Ι(·*ϊ;ι· πιΟΓεηι ρπυρο-

8ΐεΓ3 ψΐ3<Ι:ιιιι ϊηιί[3ΐΊοηε :ιικ1οπ·ηΐ εχρπηιβΓβ, ουιη

ιΐί'φίο ΟΐΓίδΓιαηΊ ίηΐεπιη 6856ΠΙ, ηεςιιε ΙΙΚ|;ΙΊΙΙΊΠΙΙ

ΒβεΟπι ρι υΙίΐί-ΓϋΐιΐιΐΓ. Ι.ιιρ'κ:ίαηιΐ8, ορίηοΓ, άαχ ιιηυδ

βΐυϋίοδί ςυϊϋαηι διτ'ιρδβιιηιΐ, ηο Οεϊ Ιϋϋίΐεβ Α βαίων, χαΐ ευφημίας τινάς δήθόνε!ς τον θε&ν ποιού

μενοι (ως καταλεγματίων κα\ εύφημιών), ώσπερ*»ίθν

ίξιλεούμενοι, εαυτούς άπατώσιν. Ή δε άγνωσία τυ

φλή τις ούσα, πάντα ταΰτα δοκήσει οΐήσεως τοις πε-

•πλανημένοις παρασκευάζει. Έκεραυνοβολήθη δε προ

χρόνου εν των τοιούτων κατασκευασμάτων ουκ 5χω

δε λέγειν εν ποίω τόπω· τάχα δε εν τη" Φοινίκη τοϋτβ

ήκούσαμεν. 'Αλλά καί τίνες των αρχόντων ζηλωτα\

πολλούς εκ τούτων άπέκτειναν, δια τδ παραχαράττϊιν

την άλήθειαν, κα\ άντιμιμεϊσθαι Εκκλησίας τρόπον,

μη δντας Χριστιανούς, μήτε εξ Ιουδαίων ίρμωμί-

νους. Οΐμαιδέ Λουπικιανος ό στρατηλάτης είς ηΎτών

τους αυτούς Εύφημίτας των Ελλήνων τιμωρησα^έ-

νωνϊξ ης προφάσεως έφύη πάλιν αύτοϊς δευτέρα

πλάνη. Λαβόντες γαρ τίνες τα των τότε άποκτανθέν-

ΓΧ Ιιϊδ Γυίΐ, ςυΐ πι ΕυρΙιεηιίΐ3δ ϊχΐϊιΐϋΐιιυιΐί £6ΐιΙί1(·8 Π των σώματα δια την τοιαύτην 'Ελληνικήν άνομίαν,

ίΐπΐιη.ΐ(1ν<·ι ΐ(Ί·πιιΐ : ςυβ οχ οεί·3δίκηβ ηονβ Γ3013 βϋΐ κα\ Οάψαντες Ιν τισι τόποις, εκεί πάλιν τα αυτά εΟ-

βΓΓΟΓΪϋ 300688ΪΟ. ^ιιίιΐίΐηι βηϊηι (Μΐηιιιΐ ςυΐ οΐ) (ξ6ΐι- φημά τε επιτελοΰσι, κα\ Μαρτυριανούς εαυτούς έπ-

Ιΐΐΐ'ΐη ίδίβηι ϊιηρίΰΟΐβιη ίηίηΤοαί Γυοί'βηΐ, οοΓροπα ωνόμασαν, δήθεν δια τους υπέρ των είδώλων μαρ-

οεΓίϊδ ϊιι Ιοοϊδ δερεϋεηίοδ, ϊΐΐϊο 638(Ιβηι ΊΙΐ3δ 130(168 τυρήσαντας.

Ιινιιιιιθϋΐ|ΐιΐ! (]<·(::ΐ)ΐ[ηιιΙ 61 Μ3Γΐ}τί3ηθ8 3ρρε1ΐ3ΓΪ 86 νοίυηΐ, ρΓΟρΙΟΓ ΪΙΙοδ νΊι1ι;1ί(:ι·1 , ([ΠΪ θ!) ίιΐοίοππΐ!

Γ'. "Αλλοι δε πάλιν εκ τούτων Ιτι ρΌθύτερόν τι

διανοούμενοι, ως κατά την αυτών εύήθειαν, ίυμ-

βούλω τϊ) διάνοια χρώμενοι, εΤπον ι Ό Σατανϊ;

μέγας έστ\, κα\ ισχυρότερος, και πολλά επιτελεί χοχΐ

τοις άνθρώποις. Δια τ! ου μάλλον πρδς τούτον κατα-

φεύγομεν, καΐ αϋτώ προσκυνοΰμεν, αυτόν τε τιμώ-

μεν, κα\ αΟτδν εύφημοΰμεν, ίνα δια της κολακευτι

κής θεραπείας μη ένεργήση ήμΐν τα πονηρά, άλλ'

ως δούλων αυτού ημών γεγονότων, φασ\, φείδεται1

ημών ; Καί οΰτω κα\ ούτοι Σατανιανούς εαυτούς

έπωνόμασαν. Όμοΰ δε τούτων την αΐρεσιν εν τούτω

συνεθήκαμεν κα\ τους προειρημένους, μέλλοντας ύφ'

ημών νυν\ λέγεσθαι. "Επειδή γαρ τα Γϊα εν ύπαίθρ*!»

εξαγόμενοι, Ιξω βεβηκότες της αληθείας, επί Ά ίΰ-

χεσθαι, καΐ ύμνείν έσχολάκασιν αλλά πάντα μεν

ταΰτα περιγέλαστα δντα αβλαβή ετύγχανε, μη δυνί-

μενα παρεκκλίνειν τδν νουν άπδ της αληθείας · οΟ

γαρ είς δνομα Χρίστου έλέγοντο εΐναι, αλλά "Ελληνες

τδ πάν · νυν δε άπ' εκείνων των τρόπων ούτοι νυν

καλούμενοι Μασσαλιανο\, ων ο5τε αρχή, ούτε τέλος,

ούτε κεφαλή, οΟτε ρ"ίζα· αλλά τα πάντα είσ'ιν αστή

ρικτοι, κα\ ίναρχοι,καΐ ήπατημένοι, μη ϊχοντες όλως

στηριγμδν ονόματος, ή θεσμού, ή θέσεως, ή νομό·

< ιιΐΐιιιιι ΐιιιπίνι ϊιιιιι

1069 Ι·1· δ(!(1 οοΓυπι ΓϋΓδυδ ;ι1ϋ πΙΓιιιβ φίΜ-

(13111 ρΓ() .ΗΐΙΐΙΙίΐΙΧ 8ΙΙΜ! ( ίΐρΐΐΐ ΟΟΠΟίρίεΠίεδ 3ΙΙΪΙΙΙΟ,

.ίο ηϋιϋ ρπι-ΐβΓ πιριϋοιη δυβιη ίη οοιΐδίΐίυιη 3<1Ιιΐ-

'υοηΐεβ, ];κ·ΐ;>ΐ'ε ϊδΐιιιΐ ;ιιΐδϊ χπηΐ: 53ΐ3ΐΐ3δ, ίιιςιιίυηΐ,

ιιΐ;ι«ιιιΐ8 (]ΐιϊιΙπιη ΐ'5ΐ, αο Ιοη^β ΓυΓίίδδίιηιΐδ, <Ί πι.·ιΙ;ι

(|ΐΐ3ΐη ρΙιΐΓΐιικι Ιιοηιϊιιιΐιιΐί, ΐιιΠί^ϊΙ. (ΛΙΓ ϊςίΐιΐΓ ιιοιι 3(1

Ιιιιηο ροΐίιΐδ οοηΓιι^Ίπιιΐδ, 61 βιιιιι 3<1οΐ'3πιυδ, βΐφιε

ΙιοηοΓε ρΓχύϊεΐΐϊοηεηιιβ νοηοραηιαΓ, «ιΐ «ιΐιιΐίιΐοΐ'ίο

ίΐΐο ευΐΐιι εοιιοϋίαίιΐδ ποεει·ε ϋεδίιιαΐ, ίιιιο νβΓΟ ιιο- <

«ΐΓυπι , ίιΐ(]>ιίιιιιΐ , ςιΐ3δί βερνοΓυπι δυοπιπι, Γβΐΐο-

ΙΚΊΙΙ 1ια1)ο:»ΐ <·1 ΐ^ποδθ3ΐ? ΕΓ|;Ο ϊ!ίί 8αΐ3ηΐ3Πθδ

$βιιιεΙϊρδθ!> βρρείίβηΐ. ϋιιυπιιιι Ιι%Γ68ίη ευπι βιιρε-

ΓίοΓΪΙιιΐΗ ϊΐΐίδ, (Ιέ ςυίΐΗΐϊ (ΙβΊιιοκρβ ηοίπτί δυιηιιβ,

«Όΐφΐιΐ{.,'οιιιΙ:ιηι ρυΐανίπιιΐδ. Οιιοιιϊίΐιιι υΐΓΐηυε α νει-Ί-

Ι3ΐε (Ιεδοίδοεηΐεδ ίϋειιι !'οι·;ικ ρι·θ(1ευη<11 εΐ δΐιΐ) <1ϊο

«(! ('ίίικϊΐιιΐϊ ίηδί'ιΐιιΐυιη Ιεηειιΐ. ϋιιΊκπιιιι

οιηπίβ Ιικϋΐιιϋ ιΊ ίηορίΐιιπιιιι ρΐεηα, (1;>ιηηΊ

'ΐΐΐιίΐ ίΐιΐιιιοιίιιπι 1ΐ3ΐιε1)3ηΐ, ηεηυε 3 νεΓΪΙαίβ ιηεηίειη

:ι1ι;1ιιι·6Γ(; ροΐιτίιΐιΐ : ιιοιι οηίιη 01ΐΓΪ8ΐΪ3ηϊ, 86(1 ιικ-ιί

(ςεηΐΊΙεδ, 1]3ΐιι:1>;ιηΙιιΐ'. Αϊ ςυί Ιιοιίίε Μβδδαΐίβηϊ νο-

<·;ιιιΐϋΐ· , ϋδΐΐεπι ιιιοι·ί1>ιΐδ 36 ι ίιϋιιΐΒ :κΙι1ίπΊ , ηεςιιβ

ιιιιίπππ, ηεςυε Ιϊιιειη, ιιεςιιε ι·;ιριιΐ, ;ηιΐ Γαϋίεεπι

1ι:ιΙιι·ηΐ υΐίαιη; βειΐ δίιιε Γυικίαιηεηΐο 30 ρηηεϊρϊο

ριοΐ'δυδ ϊιιι-οικίίΐί δΐιηΐ, εΐ ςΓβνίδδίικο ϊη ειτοΓβ νβΓ- Ο θεσίας, Δοκοϋσι τοίνυν ούτοι επιτοαυτδ 4·/δρες τί

83ΐιΐιΐΓ : υΐροΐβ ι|ΐιί ηιιΐΐο ιιοΐ[ΐκ; ηοηιϊηίδ, ηεηιιβ

ϋΛΐκΊίοιιϊϋ, ηεηυβ Γε^Ίοηίδ, ηεςιιβ ΙΓ^ΙΙΙΙΙ Οηηα-

ηιβιιΐο εοηΙίηεηΐυΓ. ΙΙΙί ϊ^ϊΐιιι· ϊη υηυπι 6θ3εΙί ΐιιιη

νίι·ί,ςιΐ3ΐη ηιυϋεΐ'εδ, οπίΐΐιτο ίιι ΟΐΓίδΙιιηι ν'κίβηΐυτ, :κ·.

«ε ιΐ'ΐιικίη Γ6ηυηΙΪ35δβ εΐ 8ΐΐ3 οιηπίβ ϋεβοππδκε ΡΓΟ-

π,Γΐιιιπ·. Τιιιιι νιτο ρΓΟηιϊδειιο δβχυδ υΐΓΐυδςαβ άοτ-

ιηίεηΐεδ οιηιιεδ ίη δραΐϊαδίδδίιη'δ νίοίβ ρι·ι· Χδίαΐοη

].!<·οιιΐ ; ηιιοϋ 86 ψ.π<Ιψι;ιηι ίη Ιυπα ροΒί>ί(1εΓβ ηε^οηΐ.

5υ1αΙϊ ροιτο 36 ν;ιμί δΐιηΐ, ει ηιβηιΐδ 3ά δΐΐρειη

ιΐί'.ΊΐιιΙο 3ο νίοΐα ι·ι ρο$8ϋ88ίοιΐ6

&ΐο1ί(1ίΐαΐ6ΐη οιηηειη

καί γυναίκες δήθεν είς Χριστδν πεπιττευκέναι, λέ

γοντες, ως άποταξάμενοι τω κοσμώ, κα\ των ίδίων

άνακεχωρηκυτες · όμοΰ δε άναμ'ιξ άνδρες άμα γυναιξί,

καί. γυναίκες αμαάνδράσιν επιτοαυτδ καΟεύδοντες, ίν

^ύμαις μεν πλατείαις, δπηνίκα θέρους ώρα είη, ίιά

•Λ μη Ιχειν, φησί, κτήμα έπ\ της γης. "Ακώλυτο! δί

εϊσ·., κα\ έκτείνουσι χείρας μεταιτεϊν ως άβίοιτοι χα'ι

ακτήμονες. Οι δε λόγοι αυτών αφρόνων έπέκεινα. Όν

δ' 4ν τίνα επερώτηση; εξ αυτών όρμώμενον, εκείνον

εαυτόν φάσκει, οίον δ' αν έθέλοις. "Ητοι γαρ

την εΓποις, λέςουσιν, ότι Προφήτης ειμί ·

• Ρ.
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Χριστδν αν ίνομάσης. φάσκει, Ετι Χριστός είμι · Α Οιιεπιουιιςιιε εη'ιηι οχ ΠΙΪ8 ϊηΐβΓΓΟβίνβπδ, ίβίεαι ββ

ήτοι πατριάρχην, τδ αύτί> εαυτόν ονομάζει άναιδώς ·

ήτοι αγγελον, χα\ έαυτδν λέγει. Κα\ απλώς ώ της

των ανθρώπων ματαιοφροσύνης ! Νηστείαν δε ούδ1

όλως οϊδασιν · αλλά δήθεν εις την εύχήν έσχολαχότ=ς,

και άπο ώρας δευτέρα;, ή τρίτης, ή καΐ την νύχτα,

εάν φβάσωσι πεινάσαι , πάντα άδίώς εργάζονται,

έσθίοντες χαΐ πίνοντες. Περ\ δε αίσχρότητο; ή λα

γνείας ου πάνυ τι δύναμαι εϊδένα:. Πλην ουδέ τούτον)

εϊσ\ν ά™δέοντες, μάλιστα έπιτοαυτο κοινί) το χοιτά-

ζειν εσχηκότες άμα γυναιξί κα\ άνδράσιν. Ούτοι δε

χαΐ εν Αντιόχεια β!<Λν άπ6 της Μέσης των ποταμών

ορμώμενοι.

φκιΐΐ'ΐιι νοίυεπβ, εδβε Γ;ιΐ<.Ίιίΐιπ·. δίνε ρι·ορηεΐαιιι

ϋίχεΗδ, ρι·ορΙιεΐ38 δϋ ε$8ε ιΐίπ-ιιΐ; δίνε ϋΐιπδΐιιιη

ηοηιίηοδ, ΓΙιπβΙιιιη βε εδ$ε ςιιίΐίΐιεί Γ6δροη(1εΙ>ίΙ ;

δίνε ρ:ιΐΓΪ;ιπ·1ι;<ηι, ηοε ϊρΜίιιι δί!)ί ηοηιεη ίιηρυιίοιι-

Ιιτ :ι1!ιϊ|ιιΐι·1 ; δίνο :ιιι^'ι·ίιιιιι ιίπι'ιψκ:, Ιαΐβιη δε ηοιι

(Ιιιΐιίΐϋΐιϊι 3δδεΓ8Γε. Ο δίηβΐιΙβΓεηι ηοπιίηυιη νεοοι·-

ιϋιιπι ! ΟΝΙΙΙ! 3(1 )(·ϊιιιιίιιιιι νεπο ίφεεΟΙ, ηοε :ιριιιΙ

ίΐΐοδ ηυΐΐυιη βδΐ οιηηίηο. ΥεΓίιιη Ιοίί νϊάεΐίεεί ίη

θΓ3(ίοιιεδ ίιιίειιΐί, 3 ΜτιιικΙ;! ΐι·ι ΐκινι,· ηοΓβ, νεί είίηηι

ικκΊιι, $ί εδίιπβηΐ, 1070 ηίΐιίΐ ηοη ιιπι ΜΚΙ Ιιΐιί-

ϋίηε Γ;<αιιπΙ, 3ε είΙ>ο ροΐιιηυβ 3ε ίιιμιιΐζίΐίΐπΐ. Οε

ΗΙοΓίιιη ΐΐιΓρίΐιιιΙ'.ικ· αε Π:ι;;Ίΐϋ3 ιιίΐιίΐ εεΓίο εοιυρεπ.

β1) ίίϊ ιΐΓ(|ΐι;ί(|π;ιιιι βΜιοΓπεΓβ νεί εοπιηι εοη8ΐιεΐιΐ(!ο ρεΓ$υ3(1ε(, ηιιβ ρΓοιιιίδεαε νίΓΐ ο«ηι ηιιιΐίε-

πιΙΐΜΐιΐ. Οίυΐεπιιη Αηΐίοε(ιϊ£ ςυοςι:ε 8ε(1οδ Ιΐ3ΐ>εηΐ, ηιιο ε Με5θροΐ3ΐηί3 δε^ε εοηΐυΙεΓυηΙ.

Δ'. Έσχον δε τ>> βλαβερον τοΰτο φρόνημα ίτΑ της Β IV. Ηοε νεΓΟ Ιοιίββ ρρπιϊοίοϋΐδδϊιιιυηι ιΐι>»ιιι;ι εχ

ιιίηιί;» ΐ]ΐιι:ιιιιιιιΙ:ιιιι Γι:ι|ι ιιιιι Ϊ1»ρϋ1·ϊ(ϊ3 Π)3Π3νϊΙ. Ουϊ

οιιη η-ι-ΐι; 3'ιϊοςυί ϋβ Πιΐε βεηιίΓειιΐ, νϊΐχ εχ ΟΙΐΓΪ$ιί

ΟΐΊΐιίιιι ρπνβεπρΐο ΙηΒΐίΙυεηιΙίΒ ηιοιίυιη ιιεηοβιΐυαιη

ίηΐεΐΐί'χεπιιιΐ : (|ΐΐ3ΐεηυ8 ΓεηυηΙίαΓβ ι»υηϋο,»ϋ Ιιο-

ιΓιβ 8ε 8υι$ 1 1 Πΐ(:ιιΙΙ:ιΐϊ1>ιΐ8 αΐκϋεβρε, ΓθΓΐιιιΐ38 8ΐι3$

\(·ιιιίΐΊΐ· αο ραιιρει·Ί1)ΐΐ8 ϋϋ^Γ^Ίη, ΓΠ,ΙΌΜΙ Γεπ·ε,»ε

801'ίιι : ι.·(|Π! ίε ι:ι:ιΐκΙ:ινίΐ : ΠΟΠ III ίικτί , (Ί 01108115

(|ΐιϊ$ρ'κιιη ο$$εΐ, αιιΐ Ίηΐεΐιιρεβίϊνο ΗβΙΙυαΓοίυι·, βο

ΙιιοοππιΓιηΙβΓ 3ρε& βίιη'ιΐϊβ Γοκ.Ί : >|ΐίίιι ίιηο 8υΪ8 ιιΐ

η>3ΐιΊΙ>ιΐ8 οραϊ Γ:κ·ι π·ι, :κ· 'οεβίιιιη ιηπΙίΐΐΙιΐΓ Αροβ-

ΐοΐυιιι, (|ΐιί, ιιιΐιικίηπι νβΙεΓε ]';1>βη5, ρΓχεο νβπΐηΐϊβ

οχβΙΐΐΊΐ, ευ}ιΐ8 ιιίΑίιαβ ηοΐι ίρβί βοΐυιη, ΜΙ! οΐ Γα,

ΐ|ΐιί πιιιι ϊΐΐο ει ··)!)(, ηεοε$$αη» 8ΐιρρε(ϋΙ&1ΐ3η'. * :

εΐ 'ΦΜ ίιιΐιτί;ιΐ ηιΐηΪΓηε οε$83Γεη( , &ο«Ι ορεΓ%

άμετρίας τήί τίνων αδελφών αφέλειας. Τινές γαρ

των ημετέρων αδελφών καϊ ορθοδόξων, μη γινώσκον

τες τδ μέτρον της εν Χριστώ πολιτείας, τδ χελεϋον

άποτάσσεσθαι τω κοσμώ, χτημάτων τε ίδιων χαΐ χρη

μάτων άποξενοϋσΟαι, πωλεΐν τε τα Γδια, κα\ μεταδι-

δόναι πτωχοϊς, λαμβάνειν δε τον βταυρδν, χα\ άκο-

λουθείν εν άληθβία, μη άργδν, μήτε άεργδν χαΐ άκαι-

ροφάγον, μηδέ ' τω κηφήνί των μελισσών, έργάζε-

σΟαι δε ταΐς Ιδίαις χερσίν · ώσπερ χα\ 4 άγιος από

στολος Παύλος άποταξάμενος τω χόσμω, χήρυξ δε

ων της αληθείας, ου αί χείρες ου μόνον έαυτώ ίπήρ-

κουν, αλλά κα\ τοίς συνοΰσιν βύτφ · ουκ ουσι δε έκεί-

νοις άργοϊς, άλλ' άμα συμπαροϋσιν αύτω εν τι) ερ

γασία- δςπου καυχάται >έγων, διδάσκει δε σαφέστατα·

Ό /<ή έργαζομηος, μηίέ έσβιέτω. Τίνες δε των Ο ρ3Γΐίείρε» εδδειιΐ, ίίϊ ςυοάίαι ϊρβϋ Ιοοο §ϊοη3ϋΐΓ 30

προειρτ,μένων αδελφών, ως άπδ του Μάνη μεμαθη-

χότες τάχα, ΐν' οΰτως εΓπω, του άπδ Περσίδας άνα-

βεβηκότος, ατινα ουκ έχρήν οϋτως είναι. ΣκοπεΖν δε

μάλλον τους τοιούτους παραγγέλλει δ θείος λόγος τους

μηδέν εργαζομένους. Πεπλάνηχε γαρ τίνων την οίη-

βιν ό λόγος δ παρά τφ ϊωτήρι γεγραμ[χένος · Έργά-

ζκσθί μη τητ βρώσιν την άπο.ΙΛνμέη\ν·. άΛΛά

μέτονσατ είς ζαΐμτ αίώτιοτ. Νομίζουσι δε την άπολ-

λυμένην εΤναι την χαλήν έργασίαν, ή; είς δικαιοσύ-

νην ίχομεν τδν κάματον ήτις ίπληροΰτο ίν Αβραάμ

8·.ά του μόσχου, κα\ τζ χαματουργία της χήρας δ'.ά

το·3 Ηλίου, χα\ εν τϊ) εργασία του Ίώ6 δια των αυ-

τοΰ παίδων, χα\ χτημάτων, χα\ πάντων των του

θεοΰ δούλων των εΕς διχαιοσύνην χαμνόντων ταΐς

Ιδίαις χερσιν, είς τδ ίπαρκεϊν χα\ το?ς ένδεομένοις* '

χαΟί>ς κα\ εν έκάστω μοναστηρίω ϊν τε τί) των Αι

γυπτίων χώρα χα\ εν πάσαις χώραις ούτω χάμνου-

βιν εις δικαιο'ίϊύνην · ως ή μέλιττα, χερσ\ μεν Εχουσα

τδν «ηρδν της εργασίας, την δε ψεχάδα του μέλιτος

εν τω στόματι, μετά της ιδίας ύμνηγόρου φωνής τδν

των πάντων Δεσπότην κατά την ιδίαν αίσθησιν

ύμνοΰσα,ώς χα\ Σαλομων μαρτυρεί· ότι Την σοφίαν

τιμήσασα προήχθη. Ουτω καΐ οΐ του θεοΰ δούλοι

οΐ αληθώς έιΛ της στερεάς πέτρας της αληθείας τε-

Οεμελιωμένοι, χα\ τδν οίχον αυτών ασφαλώς οίκοόΌ-

ϋί8ει·ΐΪ8 ΠΙικΙ νεΓΐ>!$ ρΓΦεΊρΐΐ : (/νΐ ηοη η\ιι·.ηιΐη>·,

ηοη ηιιιικίΜί-ι '. 5ο<1 ίΐΐί, ηιιθ8 (Ιίχί, ΙΊ·;ιΐ!·ι·ϋ ηοείπ

Ικιιιά ·,ς·ιι> 311 » Μ3Π6, ι|ΜΪ )!Ιπ<· 6 Γ'ι-ΓϋϊιΙ·! ριοΓι·ι:Ιιιχ

ΓΝ! , ίί Ι:< :Γιιΐ!ΓΓΐ'ΐΐ!ΐ, ι|ΐι;ο :ιΙι ΟΛΙΠΪ ΓΑΐίοηέ ρι ΟΓΜΙϊ

ηΐϊειια ΜΙΠΙ. Οιιιιι ε εοπίΓΒΓΪο 3ηϊιιΐ3ϋ>·εΓΐει·ε ίΐΐυβ

(Ιίνίιιιι 5οΓΪρΙιΐΓ3 ]υΙ)θ3( , ηιι'ι ιιΊΙιΊΙ ορβΓ)8 Ι'»ι·ίιπιΐ.

Υιτιππ ιΐιϊιπιπΠοηιιιι ηΐϋη(ί1)ΐΐ8 ιΐίιΐιιιπ ίΐΐιιιΐ 8ίτν.·ι-

Ιοί'ϊχ ίιιιροΊΐιΊΐ : Ορίταηϊιηϊ ηοη <;:6><ιη Ι/ΝΙ ρίτίΐ, .<·(''.'(/«(

ριΊΊΐιιιη,Ί ίΗΐ·ίΐαιιι ιι-ΐιτηιιιη *. Αι ίΐΐϊ ρεΓευιιΙεηι ίΐΐιιηι

(•ίΐιιιιη αιΐ ρι.ι·ι·Ι;ιι·:ιιιι ί!Ι:ιιιι ορεΐ3ΐη Ι.'ιΐιοΐ'οιη^ιιυ

ΓϋΓϋΓυηΙ, ηυειη ϊη εοηδβεΐ.ιιιϋα ]υ8(ίΙΪ3 8ΐι$1ίηεηιυ$.

ίΐιι.ΐ' ιμπΊοιη η|κ·ι,ι πι Αϋι·9ΐΙΐ3ΐηο ΐιιιιι εΐυχΐΐ, ουιη

18 νίΐιιΐιιιιι πρρ3Γ3ΓεΙ* ; ιιΐ'Γΐιοιι εΐ ϊη νίιΐιη, ΐ[ΐι;>;

Γ'.Γκι: ι·;αι>;ι ΐ3ΐ>θΓ3νίΙ * ; 61 ίη ίο\>ο άεη'ιψιβ, <[ΐιί ίη

ΓιΙκ'ΠΝ ϊιΐΐ'ΐιι 8υΐ8 ΓοΠυηί$(|υε ρΓχβΐίΐίΐ '. ΡπείεΓβα

ηιιΐΐυβ ε$1 Οεΐ Γαιηυΐυβ , ςιιϊ ηοη 3ΐ1 οΙιΐίηοιιΐΛΐιι

]ιΐ9ΐϊΐΪ3ΐη πκιιιΊΙιιΐΜ $υΪ8 οριΐ8 εχεΓεεαΙ, ηυο ϊη εςεηίει

1>εηεΠοΐ!8 ε$$ε ρο$$ίΙ. ΟιιικΙ ίη υηο(]ΐιθ(]»ε ΜΗΗΙ,Ί-

δίεπο, 1»ηι ίη .£)5ϊρΙο, ςυβηι ίη βΐϋδ ρρονΐηοϋβ ΓιεΓΪ

ιιΐιί ]υ$Γι(ΐχ ^Γ:ΙΙΪ:Ι ·,ΙΓ ;ι·1 ορυ$ ίικιιιιιιίχιΐιΐ

Λ, Ι:ΙΙΜΙ)Ι1;ΙΙΙΙ 3ρθ8 ({ΙΙΧίΙαηΐ, (]113Β ΟΟΓ3ηΐ ρΟΐ! 11)118,

81Ϊ1Ι38 ηιείϋδ ΟΓε εοιιιροΓίαιιίεβ, οοιιιηηιηεια υηϊνεΓ-

ΜΜΊΙΠΙ 1071 "«ΊΙιίπΐΙΠΙ [ΙΓΟ ΜΊΙΜ1 ΜΙΟ .Ιΐι|11(.' Γΐΐρΐΐΐ,

ηιιοιίηηι νείιιΐ νο(:Ϊ8 ι·;ιιι! ιι 30 ρΓχϋίεαΙίοηε ι·(·1ι·1)πιιιΐ,

ΡΙΊΙΙΙΙ ΙΙ·Μ Ί)π Ηιιίοιικηι : Βαρίαηΐϊαηι, Ίικιυίΐ, Ιιαηο-

χνιι

έ^ιχέναι. « ΑιΊ. χχ, 34.
15. τ ]ι.·!ι ι, 4.

3 II ΐΐιοϋδ. ιιι, 10 » ^οηη. νι, 27. » Οοη. χνιιι, 7. III
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κι/ι* ρ^οί·^^ια αϊ '. Νέε απίεπ $ει ,ϊ ίΐΐί Οοί ίιι ίοϋιΙ:< Α μουντέ;, ίδίαις χερσ'ι τάς λεπτάς αυτών εργασία;

εργάζονται κατά την εκάστου τέχνην. Εν στόματ·. όΐ

σχεδόν πάσαν Οείαν Γραφήν άπαγγέλλουσιν, άχμητίτε

καΐάόχνως συχνά; ποιούνται τα; αγρυπνία;, τοϋτο μεν

εν εΰχαϊς, τοΰτο δε εν ψαλμωδίαις· ένδελεχώ; δε τα; συν

ελεύσεις τάς εξ ΕΟους ένθέσμως τεταγμένα;· διημε-

ρεύουσί τε πάντοτε τάς άδιαλήπτους κατά διάστημα

ώρας, τάς εύχάς βεώ άκαταγνώστω; μετά ταπεινοφρο

σύνης πολλής καΐ οίμίυγής έπιπόνου(θεώ) άναπέμπον-

τε;, ταΐ; τε ίδίαις χερσ'ιν, ως ίφην, Ιργαζόμενοι μετά

και της πνευματικής εργασίας· ίνα μη έπιδεεί; γένων-

ται, χα\ ει; υποκρίσεις άνΟρωπίνας έμπέσωσι, και

οΰχέτιτψ άσεβούντι δυνάμενοι τα αληθή λέγειν, ούτε

έχτδς ρ"ύπου είναι των άπδ αδικίας ανθρώπων πλου

σίων κι\ πλεονεκτούντων τους πένητας, ούτε έχτδς

αιτίων τούτων γίνεσθαι, μη δυναμένοις " ίκ δικαίων

πόνων την έφήμερον :/:·.ν τροφήν, άλλ' άναγχαζόμενιχ

δια τδ ενδεές της αεργίας τραπέζης πλουσίων μετ-

έχειν.

ΓΟΙΙΦ;ΙΓ:ΙΙ·Ο ικ-φκΆΐιΐ , βεά οΐ) ϊιιορΊβιη, ει οΐϊο

ρεΐΓ3, νιΊιιΙ Γιιιιι1;ιιηειιΙυ, ϊΐαίιίΐίΐί, 3ε ιΐιι-

ΙΙΙΜΙΙΙ ΜΜΙΙΙ Ιίι ιικιιιι Βΐφιε ίιιει>ιιευ$$;ιηι εχβίπιειιΐϋβ,

ΙΙΓΟ ΐ'.ι (|ΐι:«ιιι ρΐ'οίίΐοηΐυΓ 3Γΐε, ιιΓιιιιιΐίδ$ίιιΐ33 φΐα»-

φΐε ορει-33 Μΐιχιιΐί ιιιιιιι'ιίπικ $ιιί$ εχεΓεβιιΙ. Ικίειιι

ϊιτυ υιιίνεΓ$3ΐιι ρι·ιιε 8πίρΙιιι;ιιιι ΟΓε ρκιιπιιιΐκιιιΐ,

ϊιιιρίμΐΥ :ΐι· ςίΓειιυε 3ΐιΙ οι·3ΐΐ(1ο ;ιιιΙ ρ$:ι1ιηο$ ειιιο-

(ΙιιΙ:ιιιιΙιι ρΓϊνίμίΙ:ιιιΐ, &ο1ειηιΐ85 ιΙι; υιοΓβ οοιινοπίιιβ

βε φΐοΐιΐίΐιιίβ εοηβΐίΐυΐοδ οΙ>ειιιι1; $131.18 1>υι·;ΐδ, βΐ

:Ι|Ι<·ΠΙΙΛ 5ρ:ιΐϋ5 εοηΓιηιιο (Ιβδεπρίαβ ρεΓρι>Ιιιί$ 3(1

Ι)Ι>ΗΙΙΙ ΓιιηιΙεικΙί8 ρι-εείϋιΐδ, ΜΙΙΙΙΙΙΜ ΓΙΙΙΙΙ :ι1ψτΙίυιιι·

ηιιίιιιί 3ε 1α1>οπο8Ϊ8 ςεηπΐΐΙ>ιΐ8 (ι·3ΐΐϋίςιιηΐ, ϋΐιιιι ίη-

!···.·<·.( ρπι[ΐι·ίί>, ιιΐ! ιΙΊχΐ, ιικίϋί1ιΐ(:>, ;ι·Ι]ιιικ·1.ι 8ρίπ(3ΐϊ

ΓΜ·ι·<·ίΐ:ιΐίιιΐ!ΐ·, ορυβ ίιΐδΐίΐιιαιιΐ, ηβ ηηΐ ίηορϊα Ιαίιο-

Γι-ιιΙ, 3111 ϊιι 1ιιι|ιΐ:ιιι;ΐη 8Ϊΐηυΐ3ΐίθ1ΐε8 ίιιι·ίιΙ:ιιιΙ, 8Ϊε Μΐ

ίιιιρϋβ 1ΐΙ>βι·ε νεπίβίεηι είοςυϊ ηοη 3υ(1εβη( ; ιιβηιιβ

.ιίι εοΓυηι Ιιυιηϊηιιηι, ηυί ρβΓ ηεΐ'38 3ε ραιιρεΓυιη ϊιι-

]ιιπ3ηι Ιοευρ1εΐ3ΐί βυηΐ εοιιΐ3(;ϊοηβ 3ε ποευΐίβ νίη-

(Γμ·:ΐ!ί· Μ·>Ι· ρ<ΐ8$ίηΙ : ηεε ϋΙοΓυηι (Ιειπιμιε < ιΐι.ιΐ'ϋ-,

ΓίΙΚ'Κ·, φΙΟί! ]||$1ΐ3 ΙΐΐΙιΟΓίΙΐΙΙΗ Ι|ΙΙθΐίιΙίί)ΙΙΙΙΙΙ1 8Ϊ1)Ϊ ΜιΊΐΙΙΙΙ

εΐ ΊΙΙΙΊ!'Ι:Ι (Ιεπν:ιΐ3ΐη, 3(1 Ι.Ί·:ιΐιιι·ιιιιι ιηοΐί,'ΐβ ευιιΓιι^εΓε

V. !,ΐιι:ι:ιιιιίιι·ι;ιιι ιΓπίιιιιπι ηθ& (ΐΓ.ΗΊΐΙιιιιι ϋοεεί :

ΛΊ: ^οη^αρ^»^α» πίιοι ιΙίΐΊΐκηι. ΙΙί <ΊΙΪΙΙΙ αιιη /«<·/, ι/ϋ,ί

ΐ'ϊΐιι ιΊιιι]ιιηιΊι (ΐιηΐ '. Τιπιι :ιϋο ίιι Ιοεο (']ΐι>ιικιιΙί,

(]ΐΐ3ΐΰϋ 3ρρο$ίΐϊ ΓιιεΓίηΙ, Υίπν-,'ιιιι ρι·χραΓ.ιηϋο$ 3(1-

ιιιοηεΐ : (}ηοά ιί ί>ι*«ιίιιΙ>ίΙίχ α, ΐΐΐίαι ^^|>ο^ ΗΓ α>η-

αιρικαι '. Οπ:ι πι η> ρι·;(·ι·Ι:ιι·:ιιιι ρυεπ ΊΙΙί Ιίιιΐινίοικ;

:ιιΙι·ρΙΪ ΜΠίΙ, ςυί ινριιιΙΪ;ιΙ;ι Γε^Ί$ ιικ·ιι«:ι,

Ιιιι]υ$ εριιΐίβ 1εςιιιιιίιΐ3 ρι·χ(ιιΙει·υηΐ 3ε

(Γινίΐί3$ δρΙεικΙοΓειιιςυε εοηΙειιιρ$(:ΠΐιιΙ *. Νέε αϋΐεΐ' '

Μκνϋι'χ, ιμιί νεχβπ ;ιΙ11ίμίι|ΐιι· ΓΙΙΙΙΙ ροριιΐο 1>ι·ί, φοιιι

Α',χνρΐί;ΐΓΊϋ ΙΙιε$3ΐΐΓΪ$ |ΐπ Γπιί ιιι,ιΐπ'α ". Οιιϊ ςυίϋειιι,

(ΙΐΙΙΙΙ ΜΙΙΧ ίρϋε ΙΙΐ:ΐΙ)ί1ΐΙΙί> Ορίΐΐ ('Χι'ΓΓΚί, ρκιρΙΐιΊΐΙ

Γ:ιεΐυ$ εβί. 111ε εηΐηι ίρ§ε ηοΐιίΐίβ εΐ 3 ϋίί;ι Γεβίβ

αιΙορ(:ι(ΐι$, ιιΐ ηε οΐίοδυβ ρηηε νε&εερείιΐΓ, ορίϋυ

ί'ΐιη-,ιίΐιιΐιΐΝ ε$1. Μΐ'ΐιι εΐ ρ:ιΐπ· ιιθ8ΐ(?ι· Ιβεοί) ηυκ

ιΐοειιίΐ, ΓΙΙΙΙΙ Ι,.ιΐκιιιιιιιι 3ΐΙθφΐεη&, 1>;ΐ ιιιιΐιι, ίηι|ΐιι[,

ηρεί'ϊδ :ιΙίι(ΐιίι1, ρπιρι-ίιιιιι ιιΐ νίιΊιιιη ιηεί'εαηι'. Ιΐιιιΐι·

εΐ 3 Μΐινπι ιινιιιηι ιΐίιΐι'ΐιι §Γ6){Ϊ1)ΙΙ8 ρι .ι·!ΪΓ(Ιιιΐ'. ()ιι:(;

ίιΙεΪΓεο 1072 '·" 1:1 Ν1ιη| οιιιηΐ:), ηε 53ηεΓι Ιιοπιϊ-

ΙΙΓΚ ραηεηι οιίο$ϊ οοπιεϋεπεπί. Αρο$ΐοΜ$ ΥΓΓΟ 3

Οοιηίηο ρΓ%εορΙαηι Ϊ8ΐυϋ εβί : ιιΐ (Ιίνΐηί νιτίιί ρι ;>·-

ι1ϊί·3ΐΐοιιβ εοηίειιΐί ε«ί>ει\ΐ, ηε εχ 3ΐϋ* 3ΙΪ38 ΐη

3ε |ΙΜ·:Ι ρΓχϋϊεβηάί ε3υ$3 ιΐιΐ^ηηΐεβ, ν3ΐ·Η8

(1ΐ5ΐι\ι1κΜ·οιι1ιΐΓ . ΟΊφιη» αϊ εηίιιι ορβταήα» ηιβΐΰεάΐ

ιαα *; εΐ : ΝΜ,'/,'ΠΙ ορεηιτΐο αίίΐιΐίΐιίαιηι,νΗηι '. <,>ιι;ιιιι

εαπκίβηι οΐι ε3υ83πι ραβίοτ'ώυβ ρΐΌ ίιΐΓπ-ιΙίΐιίΐί ίρ$ο-

πιπι ίιι ι;ι:Ι).·ΐΊΐ:ιηΊΐΛ ροριιΐίβ οεευρ3ΐίοηβ,

Ε'. Διδ παραγγέλλει ό θείος λόγος, φάσκων Α/ή

επιθυμεί βρωμάτ<ύ^ των πΛονσίων. Ταντα γίιρ

έχκται ίω/ϊο ιίτενδννς. Κα\ πάλιν εν 4λλω τόπΐιΐ, ό·ι

τοιαύτας Εδει πΛρα.ιηι.ΐνάζεινΕΙο'έάχΛιιο'τό'τεροςώ,

μηεΛίθύμειτώΐ αυτόν βρωμάτω/τ' εν τούτοι; γΐρ

έδοξάσθησαν οι παίδες οι εν τ^, Βαΐυλώνι, αρνησάμε-

νοι τράπεζαν βασιλέως, κα\ αίρησάμενοι σπέρμα^ιν

αρχεϊσθαι, ή τραπέζη, κα\ βρώμασι, χρήμασι, χα\

δόξη άποταξάμενοι, ως Μωϋσής μάλλον εΐλετο συγχα-

κουχεΐφθαι τω λαώ του θεού ήπερ άπολαύειν των εν

Αίγϋπτω θησαυρών, εργαζόμενος δε ίδίαις χερσϊν

ίτυχε προφητείας. Προβάτων γαρ ούτος ποιμήν χη-

έστη, 6 ευγενής καΐ υΐδς θυγατρδς βασιλέως, Εν» μη

άργδν εσθίβ δρτον · ως χα\ διδάσκει ό πατήρ ημών

Ιακώβ, λέγων Λαβαν Δός μοι έργασίαν, Ενα έργά-

ζι>)μαι του ιδίου Αρτου. Κα\ αύτδς πάλιν ποιμχίνειν

προστέτακται παρά του Ιδίου πενθεροΰ, ίνα μη αρ

γοί ίρτον εσθίωσιν οι δίκαιοι. Τοις δε απόστολοι;

εΓρηται άρκεϊσθαι τφ λόγφ " χηρυττειν, ίνα μη

.ρβΓρεΙυο ϋινίιιιιηι Ιιοε οΐ'^οιιΐυιιι ειΐίοίΐ:

βΐ ίΐΐϊιΐί 1(ί€ΐε ηοη α/ί/ι«Γ? β»/» ρΐαηίαΐ νί-

Ί ιϊκ-, Ιηΐιΐιι ηιιιι ναήΐΗΓ ' ?ΟείΐΙ(1β, Ο|ΜΊ;ΙΙΙΙ,

, ΐΜΥ;ιιιΐι·ιιι β^ΓΪεοΙβηι 3ηΙε υιιιηεβ ρ:ιτ ε8ΐ

Γπιοΐυβ ΓΐΙίΤΓ " : ιιΐ ηο ρπ",!ιγΐ('πιιπ, νεί ερϊβεοριιηι

Φϋΐΐ ι<1ι:ιπιι εΊΙ)θ ίηιΐίμπιΐ ι-ηι εοη8ΐϊ(ιΐ3ΐ. 01) ί(1 ρορυΙοβ

Γ, πΐ ΐ[ΐι;ΐ! 3(1 3ΐεη(Ιο& 83εεΓάοΐβ8 ηεεε8$3Π3

άσχολώνται άπδ πόλεως εις πόλιν, χα\ άπδ τόπου εΐ;

τόπον, έπ\ τδ κήρυγμα την πορείαν ποιούμενοι.

"Αξιος γαρ ό εργάτης τον μισθού αυτόν · *ά,

Αρκετό*· τφ έργαζομέΐφ ή τρορί) αυτόν. Κοί

τοις τε ποιμέσιν ωσαύτως δια την των λαών συχνήν

άσχολίαν, κα\ την έκκλησιαστικήν διοίκησιν, χαΐ

ενδελεχή λειτουργίαν, φησ\ν ό θείος λόγος· ΤΙς χα·

μα&ει ποΙμΓητ, χαΐ εχ τον γάΛακτος αυτής ου*

ίσΟίει ; "Η τις φυτεύει άμχεΛώηι, καί έχ τον χαρ·

που αύτοΰ ου μεταλαμβάνει ; Καί φησι · Τδν χο-

πιώντα γεωργδν δει πρώτον των καρπών μεταλαμ-

βάνειν · Γνα τδν πρεσβύτερον, ή" τδν έπίσχοπον μ<|

έλαττούμενον της εφήμερου τροφής χαταστήσίΐε'

προτρεπόμενος λαούς εκ διχχίων πόνων νέμειν τα

πρδ; τροφήν τοΐ; ίερεΰσι δια απαρχών τε χα\ προσ

φορών, κα\ των άλλων ων έξουσίαν Εχοντες οί Ι*

1 ΡΓΟΥ. νι, 8. ι ΡΓΟΥ. χχιιι, 3. ' Ί1>ΐ(1. 4. * Ο.ιιι. ι

15. ' Μβΐΐΐι. χ, 10;ίιιε. χ, 7. · 1 Τϊιιι. νι, 8.

" Γ. λόγον.

8 Μ|'|. " ΚχοιΙ. ιι, 15

' Ι Ι;ΟΓ. ιχ, 7. ΐΙ>ϊ«1.

Η«1)Γ. χϊ, 14. · ΟΜ».

13. " ΟΟΓ. δυνάμενοι



7^3 Αονεη«υ5 Η/εκεδΕδ υυ. πι. ΤΟ.Μ. π.— ιι^ειιεδ. ΙΛΧΧ. τοο

ρ3ΐΓΪ$ ίιιιίοιίοιιβηι (Ραιι'ϋΐιι 3ρο&ΐοΙυιη

ηοη οηιιιβδ ()ιιϊ«1ο», ϋβιΐ ρΐεπηιιβ Ι;ιιικ·ιι ;κΙ

ρΐηιη ϋίνίηί νβΓΐ)ϊ ρΓ»·ιϋοηΐίοικ·ηι οχΙοπίΛΐη ηκιιιιιιπιι

οροταηι αι)]υιΐ£ΐιηΙ ; ηιιαηιουηηυβ ιίοιηιιιη :>ι·ΐι·ιιι

αιΙι·|ΐΓι βίηΐ, »{υ»; ηβοβ ι!Ί<;ιιίΐηΙο δα», ηβο αϊ) Εοείοβΐηβ

€ϋΓ3(|ΙΙ3ηΐρϋ|·ρϋΙΙΙ.1ΐη ςΟΓΙΙΙΐΙ, 8ΐ)1)ΟΓΓ03ΐ, ϋΐ ί|)Ν()ΠΙΠΙ

<·()ΐι;,(·κ·ιιΓι:ι, ρπίεΙβΓ ΐΐΐιπη ϋίνίιιϊ νβΓΐ)Ί

θεού του; λαούς ίδηγεΐν προ-τεταγμένοι, ουδέ του- Α ΜΐιιΙ,)ΐΐδΙίδδίηυδ δΐιϊδ Ι3ΐ>ορΐ1)ΐιβ ςιΐ368ΪΙα βιιρρεώΐβιιΐ,

^ϊ χέχρηνται χατακόρως, οί θεώ τελείως εύαρε- οΙΙΊτοιιιΙίκ ρΓΊιιιίΓιίδ, οΜαΙίοιι'ιΙηΐδ 3ε ιγ·1ί(|υίδ ίϋ

στεϊν έπαγγελλόμενοι. 8οη"5· Ου* ειιιη ϊη ροίεβίηΐβ δυβ Ιΐ3ΐ)ε3ΐ>1, ςιιίΐαδ

ΓείξειιϋοΓίιιη 3 ϋοο ροριιΐοηιιη οβί οοιιιηιϊδδβ ρρονίηεία, Ιιοηιιη ι.πιιοπ υδυϊ ρίβηο ρεηίΐιΐδφΐβ ηοιι

πι.ΙιιΙ-,-ηΙ, ΐ|>ιί Οοο ρ<;ι Γεοΐβ ρΐαοοηβ 8β νβΐΐβ ρΓοΠίβιιΙιΐΓ.

(Τ1. Κα\ γαρ εξ αυτών του θεοΰ ιερέων, χα'ι αυτοί VI. ΙΙΠ εηΐιη ΐηιηείδϊ ο δβεερϋοΐυηι ιιιιηιεΓΟ βϊηΐ,

μετά του κηρύγματος του λόγου μιμούμενοι τον :ιι! δβιιοΐίδδίιηΐ βιιί δεειιικίιιιη Βευηο ϊη Οιρϊδίο

άγιον αυτών μετά τδν θεδν εν Χριστώ πατέρα, φημ\

δε Παϋλον τδν άγιον άπόστολον, κα\ αϋτο\, κατά τδ

δυνατόν, εί κα\ μη πάντες, άλλ' οί πλείου; ταί;

ίβίαι; χερσίν εργαζόμενοι, οΐαν δ' αναλογώ; συμπρέ-

πουσαν τω άξιώματι, κα\ της εκκλησιαστική; φρον-

τίδος ενδελέχεια εΰροιεν τεχνην, δπως μετά του λό

γου χα\ του χηρύγματο; ή συνείδησι; χαίρη, χα\ δια

χειρών ίδιων καρποφορούσα, και εαυτή έ-αρκουμένη, Β ΐ3ΐ)υΓειη, ρι-ορπηΓΟίη ιιι;ηπιιπιι ΓΓϋεΐυηι ΓεΓβηί,

τοϊ; τε αδελφοί; χα\ ένδεομένοι; την μετά χείρα; ουιιι δίΙ)Ί ΐρ3Ϊ, Ιιιιη

οίχονομίαν απαρχών δε, φημ\, κα\ προσφορών, κα\

ίξ αυτών (25) των δια χειρών είργασμένων δι' Οπερ-

6ολήν διαθέσεως πρδς θεδν, κα\ τοις πέλα; εκουσίως

μεταδ:δοΰ3α · καίτοι γε μη αναγκασμένων ούτών,

μήτε κατακρινομένων, αλλά δικαιοσύνης πόνου; χαΐ

έργασίαν έκκλησιαστικήν έχό·«<.>ν, χα> χατά δικαιο-

σύνην σίτουμένων, δι' ύπερβολήν δϊ προαιρέσεως τούτο

αυτών πηιούντων. ΈπιποΌεϊ γαρ αυτών ή έ"νΟεο;

'^χή, χαΧ εν φόβω θεού έστηριγμένη, χαΐ εκ Πνεύ

ματος αγίου την γνώσιν κεκτημένη, πλούτου επουρα

νίου του κατά δικαιοσύνη-; μετά επαίνου, κα\ κλέους,

χα1, άρυτείας, του δια θείων δογμάτων, κα\ θεία;

μελέτη; αγία; Γραφής, κα\ λογίων θεοΰ, ψαλμιυδιών

τε χα\ συνάξεων, αγίων νηστειών τε κα\ άγνεία;, '

χα1, πολιτείας, χαι τη; δια χειρών, ένεκεν δικαιοσύ

νης, μετά προαιρέσεως εργασίας. Άλλα χα\ άλλο)

τύΓ^)(25')προελήφΟησαν οί αΰτο\ τίμιοι ημών αδελφοί,

οί κατά Μεσοποταμίαν εν μοναστηρίοις υπάρχοντες,

είτουν Μάγδραις καλουμέναις, κώμαις ' γυναικικαί;

προβαλλόμενοι, κα\ σάκκω προφανεΐ έπερειδόμενοι.

Έδει δ^ τα της αγία; Παρθένου μητρδ; ημών τη;

Εκκλησίας υπάρχει·; τέκνα σεμνά, οίκουρά, θεώ

λατρεΰοντα κρυφίως τψ είδότι τα κρύφια, κα\ άπο-

διδίντι εν τοις φανεροί;, κατά τδ γεγραμμένον, και

εϋσχημόνω; δια τους έξω, κα\ μη βούλεσθαι λαβείν

άπδ των ορώντων τδν μισθδν καΊ την χάριν. 'Αλλό-

τριον γαρ εστί τη; καθολική; Εκκλησία; σάκκο;

προφανής, κα\ κόμη έκτεμνομένη ' ά~δ του κηρύγ

ματος -.ου Αποστόλου· 'Α»·/{.ο γαρ, φησίν, ουκ όρεί-

Λει χομφτ-, είκων χαϊ δόξα θεοΰ ύπάρχωτ.

δΐιϊ <|υχδΐιιιπ ΜηροΊίειις, νοΙυρΐ«ΐο ρεΓΓυηίΙβίιΐΓ, Ιιοο

6δΐ Ι.ιιιι ρπι»ίΓΐ38 εΐ οΙ>ΐ3ΐίϋηεδ, ςιΐ3ηι ψιού ιικιιιιππη

ϊΐιηπιηι οροπι Ιυοείΐϊ φΐαίδίβπΐ, ουηιρποχίηιίδ δΐιίδ

ιιΐίπο ρΐ'ο βτϋειιΓι ίιι Οευιη βηηοΓβ εοηιηιυιιϊεεί.

Αι<ιυί ηυΐΐϊ 3ϋ ί(1 β^ειιιΐυηι ηβΓββδΐΐαΐβ οοβεΐϊ

(]3ΐηη3ΐίςυ6 κιιηΐ. δβ(1 ϋΐιιη ]υδ(ίδδϊιηοδ αΐϊοδ Ια-

1)ΟΓ08 εΐ βοε1θδΐ3δΐίθ38 οοειιραΐϊοπεδ 1ΐ3ΐ)θ3ηΙ , εΐ

ΙΙΓΟ βο αΙ(]ΐιε χηιιυιη εδί, αΐί ίιΐιΙϊιΙιΜίι (Ιεΐιεηιιΐ ,

:»Ι)ΐιιΐ(1:ιιιΐΊ:ι ([ΐι:ιιΙ:ιιιι νΪΓΐιιΐίδ εΐ ρροΐίχχ νο1υηΐ31Ϊ8

ϊ(Ι δΊΙ)ΐ οπεπίδ ϊηιροπυηΐ. Εΐεηΐηι (Γι νϊιιιΐϋ ϊΙΙοΓυηι ;ιιιϊ-

ηιιΐδ, βΐ ϊη ΟβΊ ΓιπιοΓε ί>Ιη1)ϊΙϊΙιΐ8, ϊηΓιΐδηςυο 3 δρίπία

1073 83ΐιοΙο δοΐεηΐϊβ ρΓ«ι1ϊΙιΐδ, οοοίεδίϊυιη ορυηι,

ςυ»; ίιι ^δΐίΐίβ ροδϊΐα; 8υηΙ, ϋεβϊιΙείΊο ΐβηρίιΐΓ : ςιιββ

ουηι Ι.ιιιιΐο εΐ $;Ιοπ3, είΠ'βϋδςυβ Γαείίδ β ϋΊν'ιηίδ

|Ι(ΐ:.ΊΙΙ:Ίί1)11ϋ 30 830Γ3ΓυΐΙΙ υΐίΓΓΚΠΗΜ 61 ΟΠΙΠίΙοπΙΜΙ

1>ι·ί ιικ·ιΓιΐ;ιΐίιιιΐ(·, ;ΐ!(|(!ΐ·ί·|Μ.ιΙιιιοπιιιι εοηεεηΐίοηϊΐ)»»,

εΐ βοε1βδϊ»δΐϊοΊδ εοηνεηΓώυβ, ηεοηοη εΐ δβηοΐί»

^β^υη^^δ, εαδίίΐαίε, ΓβϋβίοϊΊββΊιηο νϊνεη(1ί ιηδί'ιΐιιΐο,

»ε βροηΐο δΊΙ)Πιΐ(ΙΊοΐ3 οί) ΒΐιιοΓειη ]υδΙίΙΐ« ηΐίΐιιιυιΐΓ

ορει·3 οοιίδΟίΐιιυηΙϋΓ. Εδί ει βΐΐβ (ΐιικύβιη νΐνοηιΐϊ

ΙΊιιιιια 30 ιΐίκι.'ίρΐίιι», (|ΐι.ι ίδΐΐυδηιούί νβηβΓβηϋί

ηοδίΓΐ Γραΐτεδ υΐυηΐϋΓ , ςιπ ίη Μεδοροΐ3Π)ϊα ϊη ηιο-

)ΐ;ι,',ΐι·πΚ (|ΐι:ι-. Μιιιΐιίτίΐκ βρρείΐαηΐ, (Ιοηιίοίΐΐαιη Γιχε·

ΙΊΙΙΙΙ. Οιιΐ εΐ εοηΐ38 ιηηϋοΙίΓΐΊΐι ίη ηιοιίυηα ρροιηϊΐΐιιηΐ,

εΐ ι ίΐίΐ'ίιπνι ρΓοραΙβιη ;ι(1'α·1:>ιιΙ. δεϋ ιΓπιιίπιιιι οροΓ-

ΐβ1)·.ιΐ 83ΐιοΙίε ΥίΓβίηΊδ βο ηο8ΐΓ<Ε ιιι;ιΐι·ίκ Εοείεβΐκ

Ιϋκ'ΓΐΐΛ βδδε ρεπίιοηβδίυδ, (Ιοιηυιη βερναπίεδ, Οβο-

(]ΐιβ, φΓι ;ι1)ΐΙίΐ;ι οοευ!ΐ3ΐ|υβ ηονίΐ 30 ρ.ιΐβιη ρΓ%ηιΪ3

1 ροΓδοΙνΊΐ, υΓι δοπρίιιιη Οδΐ, Ίιι 3ΐ)ΐ1Ίΐο * ίβΓνίεηΐβδ,

ίίΐςϋβ (Ιβοορε, ρίορΙβΓ οχίΟΓΟδ, εΐ ϋοιιεβίβ: βϋοο υΐ

ιιιι!ΐ.ι;ιι αϊ) ίιιΐιιειιΓιΙιυβ ιηεΓοβιΙειη, βυΐ ρι·:αί:ιηι εχβροοΐ3Γεηΐ. Εδί ειιΐιιι Μ!) Εοείεβίχ οβίΐιοΐϊο* εΐ βροδίο-

Ιοίυηι (ΙοιΊι-ίιΐίΐ ρι ΟΓΛΙΙΚ ;ι1ιι·ιιιιιιι, εΐΐϊείυιη ραίβηι ρι·»; δβ ΓοΓΓε, Λ^ εοιικιιη δυ!)ΐιιίΙΙεΓϋ. Υίτ «ιιϊηι, ίηφίίΐ

ΛροδΙοΙιΐ8, ,Ίίαιιιιιι ιιιιΐηη ηοη Μίΐ, ^Μ^η ϊιηα<]ο Οά

Ζ'. Τι δϊ χείρον ' κα'ι εναντίον. Οί μεν τδ γένειον

την μορφήν του άνδρδ; άποτέμνουσι, τρίχας δε της

κεγαλής πολλάκις κομώσι. Κα\ περί μεν οΰν του

γ«νείου (44) εν ταϊς Διατάξεσι των αποστόλων φάσχει

1 Γ. χόμας. » Ρ. έχτεινομένη. » Ρ. 3 δε χείρον, νοί, 8τι δί. 4 Μαΐΐΐι. τι, 6. ' 1 ΟΟΓ. ιι, 7.

ίίΐ βί Ι/ίίίΠΗ ''.

VII. 8εύ ϋβΙΟΓΪιιβ (|η'κ)ιΙ;ιιη »ο οοηΐΓβπϋΐυ ηΐι

ίΐΐίδ 661-ίΙυΓ : δϊφιίιίοιιι ίδΐί ϋ;ιι·1)»ηι, Ιιοο εδί ρΓβ-

ρΓίαιη νίΐ'Ί Γιιηΐϋΐηι, Γεδοοηηΐ ; εβρΊΙΙοδ νερό ιιΐρία-

1ΪΙ1ΙΙΙΙΙ1 ρΓθΓΐΧΪΟΓ68 |)3ΐ)εΐΐΙ. ΑίφΙΪ <]110<1 3(1 1)3Γ6αΠ»

• -Γ.ί Καϊ εξ αυτών. Ιιιιο ιιοηηιιιιηιΐ3πι ί·Ι εΐο-

ΓΪΓΪΪ νείεηιιη εοηοίΐίοππιι <:αΐ)υιιίΙ)ΐΐδ ρΓΧβεπρίιιιη,

ιιΐ Γ.ΗΓ'Ιιης. ιν, ο.Ίΐι. 51. ^/^π^«ί ηααηΐΗΐηΙίΙιεΙ

ί.Ί/"> 1>ι! ΐΙΗιΙίΐΗΧ ΙΐΠί/'ΐϊίο πΊ'/Η!/! <("·''''''.''· "«' Μΐ:>·

ι:.» ΜΙ.--ΧΙ ι,,ιιιιι!(ίΐ ίιΐ ίρ-,ιιιη Ίι;.ι>;ι-. αΐΐίηιιαΐ ',ιι,-ιι ΐι

ηιΐδ Π1ι:·ο Μη$Ηΐ3Π (Ιο ε» η· βοπρίο.

(25')Ά.ίΛά χαΐ &ΙΛφ τϋπφ. Μβιηίη

(21) Καϊ πκρίμεν οί»· τοϋγετείον. Ι,υειίδ ο.«1 Ιίΐ). ^

€οηαϊί. αροαί., ο.ιρ. 5. Νυΐιιβ οοηο. Οαιαίιαβ· €3Π(ΐιι

ϋ, €1(ήαι& ηεο εοιηαιη ηκΐήαΐ, ηκ 6πΓ*α»«
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3Πϊιι«!ΐ, πι Λροβίοίοπιιιι Γ.οηεΙϊΐΗΐϊοιιιΙυβ ύίνΐηο 86Γ- Α ο θείος λόγος κα\ ή διδασκαλία μη φΟείρίΐν, τουτεβτι

,ή τέμνειν τρίχας γενείου, μηδέ έταιρισμω

κομέϊσθαι ', μήτε ύπερηφανίας υπόδειγμα διχαιοσύνης

την προσέλευσιν ϊχειν. "Επρεπε γαρ Ναζωραίοι;

τούτο μόνον δια τδν τύπον. Τύ-ω γαρ ήγοϋντο ν οι

παλαιοί του μέλλοντος έσεσθαι, Εχοντες χίμην ετΛ

της κεφαλής δια την εϋχήν, ϊως ότου ήλθεν ή ευχή

του κόσμου, κα\ έτελειώθη · κεφα)ή δε πέφηνεν ό

Χριστδς ό μονογενής Υίδς του θεού, καΐ έγνώσβη

τω κίσμω ό ων αεί κα\ μη γινωσκίμενος παρά τϊ|

πάστ) άνθρωπότητι, ή μόνον ένίοις τοί; είς αύτ&ν

πεπιστευκόσιν · ϊν', βταν γνώμίν την κεφαλήν, μη

καταισχύνωμεν την κεφαλήν. Ου γαρ ενεχεν τη;

ίδιας κεφαλής λέγει, άλλ' άπδ της ιδίας είς Χριι;ίιν

ενσκήπτει τδ της χλεύης ξργον · ^ φησινό 'Λπόίτο-

' λος · Αϊτή ή φύσις ου διδάσκει ημάς, δτι όνήρ

/«6Γ εάν κόμη., ατιμία αΰτφ εστίΓ ; Αυτή ί£ ή ά:ι-

μία ουκ επαινετή, ως εκείνη, λέγουσα, δτι Αίσχύνης

κατεφρόνησας. 00 γαρ δια θεδν ή αρετή, καν τε διί

θεδν ύποληφθείη · αλλά δια φιλονεικίαν 4 τρίκο;

παρελθόντος του κατά νόμον τύπου, καπελθούσης τη;

αληθείας. Λέγει δε · Εϊ τις δοκεΐ φιΛόΓειχος εΐηιι,

τοιαύτι\γ σιη-ήθειατ οΰχ Ιχομετ, οίΓβ αϊ

του θεού. Παρεξέβαλεν οΰν τους τί

τοιαύτα εργαζομένους, κα"ι ποιούντας, εν φιλβνειχί^

τε δντας, από τϊ του θεσμού των αποστόλων ·χα\ άϊΛ

της του θεού Εκκλησίας. Άλλα ταύτα ήναγχάτίτ-

μεν λέγειν δια την πρόφασιν των προειρημένων

Μασσαλιανών, ότι και αϋτο'ι, λαβόντες εκείθεν του

_„ . _. φρονήματος την νόσον, καΐ έκτραπέντες την δια-

;ι1ίΐ|ΐιίιΙ Γίΐείυιιΐ, εΐ εοηΐεηΐίοββ Γ6- ^ νοιαν, έξώκειλαν τϊ] αλήθεια ·κα\ κατέστη αϊρε5ΐ;έν

ι ι·.:ιι1;( 36 1)οϊ Εεοΐεδίΐ δεινότητι αργίας κα\ των &λλων καχών.

ΙΜΟΙίε 36 (ΙιΙ^ΙΙΚΙΙι'. ρΓΧδεί'ΪΙΐίΐΙΙΓ, III· 63 <·ΊΠΊΙΜΐρ:ΐ

ΙΙΙΓ : Ιιοε 681 ιιβ 1>;ιι·Ιι:ι ροηβΐιιτ, ηβνβ ιηεΓείΓΪείιιβ

«•ι.Ιΐυϋ εΐ οπΐ3ΐυδ ιΐϋΐΐΓ|Ί·ΐιΐΓ, ;ι<· ιιι· ρπ βιτοςαιιΓιαιη

αΙΤ(·ε13ΐ3 ΐ|ΐι.ι·(Ι:ιιιι ]υδΙίΐίχ ί>ρε(·Ίβδ ίη <·οιι-

(: 6οη8ΐΐΰΙυ<Ιίιιε ρι·.ι·Τι:Γ;ιΙιιι·. ΙΙΙιιιΙ οιιϊιη

(1ιιηΐ3Χ3ΐ ιιΐι Ιίμιιι·;ιιιι 6οη^πκ·1>αΙ. Ουίρρο

νβίεΐ'ββ ρι'Γ ΙΊιΙιιΐΜΠίιιι ι-οπιιιι 3ι1ΐιηΐΙ)ΓαΙα8 ίιιΐϊμ,ι-

ιιββ ΐΓ.κΙιιι-ιί δΐιηΐ, νιΊιιΐ ευηι ευηΐ3ΐη εχ νοίο ρΐ'ο-

ιηίδδίοΓεπι ΙΐίΐΙιιιπΊΐιιΐ, ϋοιιεε ιηυιιϋί τυΐυηι ιιιΐνο-

ιιίΐ, εΐ ίιιιρίεΐυιη εδί, Ιιοε ε^Ι αρρηπι'ιΐ Οΐιτϊδίιΐδ

ΟοηΓιηιιβ ϋΐιίειιβ Οβί ΡΊ1ίυ$; εΐ ϊηιιοΐβδεβί'β ηιιιηιΐο

ι Ί'ρίι ΊΙΙε ϊρδβ 86ΐιιρίΐοπιιΐ8 ι|ΐιΜι'ΐιι, 86(1 αϊ) οηιιιί

μ'-ιιιτι· Ιιοηιϊηυιιι ηβ(]υηΐ|ΐΐ3ΐιι η^ιιίΐιΐδ; νεί'υηι α

ι];ιί1ιιι>ιΙ;ιιιι (1ϋΙιΐ3Χ3ΐ, ΐ|ΐιί ίη ίρ·;;ιιιι (·]Γ;!ί:Ιι·Γ;πιΙ, ιιΐ

Γ.οςηίΐο εαρίΐε ηιιΐίαιιι ΙιιΓκ· ίξηηηιίηίαιιι ιιιιροηβ-

ιιιιΐδ. Ν:ιΐη ηοη Ιβιιι (Ιο ρπψπο 1074 οιι]ιι·4|θβ ο*·

ρΐΐβ ΙοφπίπΓ Αροδίοΐιΐδ, ΐ)ΐιιιιιι :ι!ι ευ ίη Οιι·Ί$ΐαιιι

ίρΜίιιι Ιιιιΐίΐιι Ίιιιιι οοιιΙυιιιοΙί.ιπΐφΐΟ (Ιι·πν:ιΙ : Λοίι»,:

ϊιιΐ|ΐιίΐ, ηιιίπτα ϊραα ηοι ιίοιτί , φιοά ητ αιηιαηι »ί

ηιιΐΓΐιιΙ, ίι/ιιοιηίΗΪ/ι αϊ ίΐΐί '? Ουοϋ Ι|ΙΙΪΙ|ΓΙΙΙ Ϊ£ΐιοππ·

ιιίχ ^ειιυδ Ι;ιιιι1;ι1ιί1<· ηοη εδί, υΐ ί!Ι:ι <|ΐι;ι: ι!:ι·ίΐ :

Ιμιιιιηιϊιιίιιιιι εοηίπηρδίδΐί. Νι (πιο βηίηι ιρκι-,ί ιριοιί-

(Ιιιιιι νίιΊπΐΊϋ οΙΙίιΊιιιιι, Οβί ϋΐιιιΐ Γ;ΠΙ>:Ι βιΐδείρΐΙιΐΓ,

ι.ιιικΊκί 3(1 Οευιιι ρεΓίίιιετε \ίιΙι·;ιΐιιι·. δειΐ 3 εοηΐεη-

Ιίοιιβ 96 |>οι·ΐΊιι;κ;'ϋΐ ρΓοίϋϋΙιιιιΙ ι·κΙ, πιπί ]:ιπι ρ; ϊ-

(Ιι·ιιι Ιε^Ίδ ΙΙΙΙΙ|ΙΓ;\ Ιί^ιΐΓ:ιι|ΐΐΓ, ρΓΧΙεΓ£Γ6$33, νεήΐϊβ

ίρδ3 δΐιεεεδβϋΓΪι. (^ΙΚΙΙΓ, βίε Αροδίοΐυδ (Ιΐ'εεηιίι : Λ'ί

ί/αίι ηιΙιΊιιΐ' α)ΐιΐ6ηΐϊοιηι αιβ, ηοι ΐαίειη €οη$υ.αιι-

άίιΐίΐη ηοη Ιιαίβηιαι, ηΐο Ε^^I^ί^(Ε Οβί '. (>ιιΠπι^ νι·ι-

1>Ϊ8 εοδ, ΐ)ΐιϊ ι

Γ, :ιΙ>

ριιίαΐ. Ι|;Γ<· ΐ^ίΐιΐΓ οηιηί», 3ΐ·εερΐα & Μ3883ΐΐίΐιιίδ οεεβδίοηε, (ΙίεβΓβ η6οε$83ΐ·ίιιη> Ιι,ιΐηι··

Ι1Κ18, (|ΐιικΙ ι·ι ίρ$ί ιικΙι.ΙΐΊΐι εοη(Γ3(Ίο ορίηίοηίδ ίΐΐίιΐδ πιοιΊκ» 3ΐιίηιοςυβ (ΙαρΓαναΐί, 3 ν6Γί(3ΐβ

ΠΙΠΙ : ιιιιιΐ.· ΙΙΟΥ3 681 Ιΐ33Γ6δίδ εν ΟΐίΟ 61 ί@η3νΪ3 63Η6Π8Φ16 ρε8ΐί!)υδ (.ΟΙΐΠίΐΙ».

VIII. II ·Ί· Μΐηΐ (|ΐι;ΐ' (1ε ίδΐίυ$ηιθ(1ί ΙιοηΓιηίυυβ ;κ·-

ΰβρίηιυδ, ηυί ηιιιικίιι 3(1 Ιπιΐίΐπϊιιιιι εχροδίΐί νϊιίοιι-

ΙΙΙΓ, ΐ|ΐιίΐ|ΐιι· ρΐεΐιβίβ ίη^εηίΐ ΜΙ'Ι 8βηδ3 61 δίτιηοηεδ

βνοιηυηΐ, 30. ηοι: πΐΐιι Ωπηίΐίΐΐβ εοΙιΧΓειιΙ, βΐ οηι-

ηίιιο (1ε$ρεΓ3ΐί δΐιιιΐ, :Ι|Ι|ΙΙΓ βχίπβ Οβί 9θ(ΓιΠε3ΐίοηεηι

(Ίΐιΐϋΐϊΐιιΐί. ΟΙΚΙΓΟ ρβιιείδ ίΐΐίδ 3ΐ1ν6Γδΐι$ 608 ϋίδρυ-

»3ΐίδ, 3(1 εοδϋβηι εοηΓυίβηιΙοδ βκκΓεϋΐειηυΓ. Ρπηνί-

Η'. Ταύτα εστίν α περί τούτων χαΧ αυτών άχη-

χόαμεν, των είς χλεύην τω κοσμώ καταστάντων, χΛ

συρφετώδη νουν κα\ λόγους έξε μουντών, άσυστάτω»

δε ίντων, και ανέλπιστων, καΐ της του θεοϋ οικοδο

μής ϊξω βεβηκότων. "Οθεν κα\ περΧ τούτων ολίγ»

διαλαβόντες, αΰθιςείς άνατροπήν αυτών εργασόμεβϊ.

Κα\ πρώτον μεν, δτι γυναίκες · μετά ανδρών έκ;-

ριο πιυΙίβΓεβ ειιηι νίπβ ρροηπβειιβ νεΓδβπ, ιιιιΐΐιι Ο τοαυτδ είναι οΟτε άπδ παλαιάς συνήθειας των φΰί»

βχ νβΙβΓΐ εοηιηι εοηιυείυάίηε, ηυί ϊιι ι·.ιιι]ιι»ίΐ)

νίχβπιιιΐ, (Ιβρι·οιηρΐ3 ]ιι«,ιίΐϊ;β εΐ Ιιοηβδίβΐίβ Γβΐίο

(ΐ.ιΐίΐιιι·. ΗπΙ ιιιιυδ ι1ιιηΐ:ιχ:ιΐ ειιιη ηικν εοηδοείατί ιΐι·-

ΙΐιΊ, ιιΐ Αιΐίΐιιπίϋ ειιπι Εν3, δβτα ευηι Α1>Γ3ΐΐ3ηιο,

(1οΙκ>(.Ί·:ι ειιιη 1δ33εο εοριιΐ3(3 1«>(,·ίΐιιι·. Νβηι είδϊ

(]ΐιΐ(ΐ3πι β ΡηΐΓΪϋιΐδ όυαβ ΐπεδνβ ΠΧΟΙΌΝ Ικιΐιικ.τϊιιΐ,

ηοη ίη ΐϋΐιίαιι Ί1Ι;η άοιηη Γιιοπιιιΐ. Ν:ιιιι 1ι;ι:ο. αΓιοςυϊ

ί(·ι·Μΐ3 εοη}ιιηεΙίο<]ΐιβ ροΓείβ 3ε ρεεικίίϋιΐδ ροηνβ-

ηίΐ. Αι ΙιχΓβΙίοϊ ηοβίΓΪ ηΐ3]ορβιη ηοΐιίδ δΙιιροΓβηι αΓ-

ΙΌπιιιΐ, ιμιί ευιη ηίΐιίΐ βο ειιιη ιιιιιΐϊιτίΐιικ

«ΗΙΠΠΙΙΠΟ ρΓοΓαεβηΐυΓ, β εοηίΓΑπο Ιαηιεη

ςιιχςαβ 36 Π(1ίευΐ3 ίηιρβιΐδϊιΐδ ρβΓρείτβηΐ εΐ εχΐι-ε-

συζυγιών κεκτημένων ό δίκαιος όρίξει λόγος, άλΧΙ

άνήρ γυνή * έπιτοαυτδ Ινα προς την μίαν · ως 'Αδίμ

προς την ΕΟαν, ως Σάρ"όα προς τδν Αβραάμ είχιν,

ως "Ρεβέκκα τφ Ισαάκ συνήπτο. Εί γαρ και τινε; τώι

Πατέρων δύο κα\ τρεις γυναίκας έσχήκασιν, ούχ ί»

μια οΙκία αϊ γυναίκες ήσαν. Χοίρων γαρ τδ τοιούτο»

είδος, κα\ κτηνών ή τοιαύτη συνάφεια. Οδτοι δε μ2λ·

λον είς Ικπληξινήμάς άναγκάζουσι φέρειν, έπαγγελ·

λομένων αυτών πρδς γυναίκας συνάφειαν μη !χειν,

τουναντίον μίλλον την χλεύην άπεργαζόμίνοι, χ»1

την τελείαν αυτών ένδεικνύμενοι αίσχύνην. Εί γίο

χα\ γαμετάς είχον οι τοιούτοι, σποράδην, ουκ

,'ΐεοΓ- χι, 14- ' ί1>ϊϋ.19. ' Γ. κατακοσμεΐσΟαι. » Γ. ήγοντο. · Γ. γυναίκας. · Κ. κα\ γυνή. Κΐ ιηοι

«:ς προ; την μίιιν.
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ταύτα; ωφϊΐλον κεκτήσΟαι. Εϊ 6έ χαΐ ίίσΐν εν συζυ

γία, οΊχ !δ;ι αυτούς τδ εκ θεού καταδειχθέν, ανδρός

πρδς γυναίκα συνάφειαν, μετά εύσχημοσύνης, καϊ

σεμνότητος, καϊ επιστήμης, καϊ εξ ίδιας ελευθερίας

ε·Ά τδ μέσον φέροντας φωρασαι. ΕΙ δε και άπέσχοντο

γυναικών εν άγνεία τινές δντες καΐ εν εγκράτεια,

εξύβρισαν τδ δίχαιον δια της ανοησίας, και τδ της

Αρετής πολίτευμα δια της εν αφροσύνη άφειδοΰς έρ-

γασίας · ου των αποστόλων τοΰτο πε-ραχότων, ου

των πρδ των αποστόλων προφητών τοΰτο διατάξα

μενων.

Ικιιιι ίςιιοιιι'ιιιίοχε Ιπΐιΐιΐί'ΐιιιΐ : ηίΐιίΐ βηίιιι ομίδίηοιίί

θ*. Μωϋσής γοΰν έντη έρήμιο, άναλαδών την ύμνη-

γορίαν, $δει τψ θεώ άσμα, άνελθών άπδ θαλάσσης,

φάτκων '^σωμε* τφ Κυρίφ· έ*δόξως γαρ δεδό-

ξασται · ΙΛΧΟΥ καϊ αναβάτη* ίβριψεγ είς θάλασ

σαν. Όμοϋ δε έπεφώνουν αύτω οί άνδρες, καΐ ούδα-

μοΰ γυναίκες · ίνα την ευτακτον δείξη διάΟεσιν · ίνα

τδ σεμνδν της ευταξίας του νόμου του θεού κήρυξη.

Είτα μετέπειτα φηαι* Ααί Λαβυϋσα Μαριάμ τύ

τύμπανον, ηρ/,ε τώ^ γνταιχών, χαί ΙΛεγκτ · '^σω-

μεν τφ Κνρίφ · ένδέξως γίιρ δεδόζασται. Καϊ

γυναίκες ύμοΰ έπεφώνουν τη όμοτρό-ω, καϊ άπδ του

αυτού γένους ύπαρχυύση, καΐ εν τινι προαγούση,

6ιά την άνεπιστήμονα καϊ την συρφετώδη διάνοιαν

των άναμ'ιξ εργαζομένων έτεροδιδασκαλίας. Περί δε

της αναστάσεως φησιν 6 προφήτης · Ααί χύνονται

χαθ' εαυτόν, χαί αϊ γνταΐχβς αυτών χαθ'

ίαυτάς · ς;ι·,/ί| Γοΰ Ιούδα χαθ' εαυτή*, χαί αϊ

γνναίχες <ατώ>· χαθ' εαυτός, χαί τί εξής. Οϋτω

χαΐοΐ απόστολοι διατάσσουσι τη Εκκλησία· οΰτω καϊ

£ Κύριος διέταξεν εν τω Εύαγγελίω, άπδ μιας τδ

υπόδειγμα ήμίν κηρύττων, φήσας τξ μητρί αϋτοΰ ',

Μη μου απτού. Οΰχω γαρ άναβέβηχα αρύς τύν

Ιΐατέρα. Οϋτως ό Γιεζεί προσέρχεται τη Σουναμίτιδι,

άπωΟούμένος ταύτην Ινα μη άφανϊη] τδ τάγμα ·

Γν* μί; ύβρίση τδν 9εσμδν των προφητών. '() δε προ

φήτης, Πνεύματι άγίω φερόμενος, κατώδυνο.ν έώρα

την Εουναμΐτιν. Παραμυθίας δε χάριν ύπερβέδηκε

την τάξιν, καϊ άνεδέξατο πρδς την ώραν παραμυ-

βίβιν · της γυναικδς χάριν, Γσον ήγησάμενος τδ άπτε-

ο9αι των αυτού ποδών παρά συνήθειαν την γυναίκα,

της αΌΐης εν τη διανοία κακιόσεώς τε καϊ λύπης.

Καϊ τΐ μο» πολλά λέγειν περί τούτων, των τους

κύνας μιμούμενων, καΐ τους ϋας ζηλούντων ; Περί

δϊ του είπείν ίαυτδν Χριστδν, τίνι μανίας δν ουκ

ύ'^θείη τδ δόγμα των αϋνεσιν κεκτημένων ; ή λέγειν,

8-ι Προφήτης εγώ ; Τί γαρ προφητείας παρ' αΰ-

τοίς είδος φαινόμενον ; "Η ποίον Χριστού θαυμαστδν

ϊργον γίνεται; Είδε αύτδς Χριστδς, είς ποίον Κύριον

Ιλπιχέ τε χαί πεπίστευχε ; Τί τα της πλάνης χενο-

^ωνηματα; Τί των ανόητων τα δόγματα; Άλλα

άρχέσει χαί περί ταύτης τα ε!ς αυτήν είρημένα.

Ίΐιι·ρΐκι;'ί ςιιχνβ δίοΐίιίαπιιιι Ιιοιηϊιιιιιη

83118 8δ(.

1 Π;ιΙΙϋοϊηηΐΐ<ι εΜ. * €ΟΓ. παραμυθίας. ' Εχθ(1.

\, 17. ' IV Κββ- ιν 4 5Φ1.

Α ιιΐίΐιιι 81131)1 ΐ{;ιιοιιπιιΪ3ΐιι ιι-,ίιΜκΙιπιΐ. Εΐεηίιη δι υχο-

Γ(·8 Ιΐίΐ1)ΐ;ΐΊΊΐΙ ίΐΐί, 8ερ3Γ3ΐίιη, 11011 ΙΙΙΟΙΙΠΜ-ΙΚ- |Ι:||ΙΓΠ·

Ϊ1Ι35 οροΓΐ€ΐ)3ΐ. 5ϊ, ϊικ|ΐΐίΐιιι, οοιι]υ@ίο

8ΐι κ·ΐί, ηεΓ»5 ι·ι:ιΙ νίι·ΐ ΙΊΙΙΙΙ ιιιιιΐίιτ

((υ3ΐη Πβιΐδ ('ΐιιιι οιηηί πιοι1εδΙί3, ςΓβνίΐαίε 1075

:κ- ρπΐιΙι.ΊΐΙί:ι ι·οιι]ιιικ·ΐ:πη ίιΐδΐίΐιιίΐ, δροηΐβ ΜΙ;Ι ίη

ιιιπίίιιιη ρΓθίοπ·ε »ο ρίΙεΓοεο.Γϋ. ΟιιοιΙ^ϊ 3 ηιιιΐίβ-

τίϋυδ ηΙικΓιηΐ'ΐιΐ ηοηηιιΐΐί, ΐ|ΐιί ε3δΐίηιοηΪ3ΐη κΊΙΓι .ίο

Ιβπιρ«Γ3ηΙΪ9ηι ϊιιιΙΊχεπηΙ, ςιιβηι Ιι:ιΙκ:·ηΙ ]ιιΜίΙ:.ηιι

ρι:ι· Μΐιιιηι.Ίΐιι 8ΐοΙίιΙΐΐ3ΐεηι ι·1 Ιιοηεδίχ νίΐχ ιΐϊχι-ΐρΐί-

113111, ρΟΓ ίιι<ΌΐΐΜ(ΙίΤ;ιΙ;πιι ΠΙ:ιιιι νεδ3Ι13ηΚ|υβ Ιίίτιι-

ηιιΐ 3ροδΐο1ΐ ιιικιιι:ιιιι Γεεεπιηΐ, ;ιιιΐ βηΐε 3ρο$ΐο1ο$

IX. ΙΐΙΙΟ νεΓΟ ΜοΥδβδ ΙΙΙ ιΐΓϋΟΙ'Ιΐ) ('ίΙΓΙΙΗΊΙ δΙίυΐΠ

η εοικίηεηδ,εβηΓιοιιτι [)εο ιηοιΙ<ιΙ:ιΐιΐΓ α ηι:πϊ «Ιίμι-Γϋ-

δυδ. €αηΙαηιΐί, ίηηιιϊΐ, /)οηιίηυ ; ι/ίοτίσίί αιίιιι ηια-

ίΐΗί/ιηιΠίίι'ίί : βηιΐΗΐηβι αίαηίΟΓΐηι ιΙι·)ιΊΊΐ ι/ι ηιατι ',

Αΐι]ΐιϊ ΐιιιιι νϊΐ'ϊδ 3εοίηεηΙίΙ)ΐΐδ, ηιυϋρτοδ αϊ) ΗΙίδ

ηΙιΙΊιΐΊΊΐιιΐ, υΐ ριιιΐοη'ΐιι ηιθ(1ϋ51Ϊ3ΐη(|ΐιβ (1εηιοηκ(Γ3-

π·ΐ, βΐ ιιΐ (Γινίηχ Ιε^Ίδ ςΓ3νίΐ3ΐβιη 3ϋ (Ιίδϋίρΐίηιιπι

(ΐί(ι:ιιιΙι·ι·(·1. Ριτβϊΐ νοΓΟ ιΐείπϋο : Ματία ρβΓΓβ 'ι/ιη-

ραιιαιιι ιαηΐίΗί , ρτα'ίΐιαΐ ηινίϊβηΐιιΐί Π άί(ίΙ>αί :

('.ηηίαηιιχ Οοηήηβ, (//οπ'ίίχι' ι'ΐιϊιη Μ«<]ηί/η·<ιΐηχ αϊ ''.

Ουί ηιιιϋεΓ88 ρβπ ηιθ(1ο κιΐ(·ι·ίικ.Ίι:ιηΐ, (\ακ ει «χ

βοιίβιιι εΐ'βΐ 8β«»ίΓ(!> β' ςβοόβιηιηοάο 8υρΓ3 ι-χίοι-αβ

επιίιιεΙ)3ΐ, υΐ νεί εχ Ιιοβ-ιιπο Ιηιρβτίίηιη ηο ρίοΐιείιιιη

ίΐίοπιιιι εοηδϋίιιιη ίηδίϊΐιιΐυηκιιιε ΓβΓε1ΐ3ΐϋΓ , ηιιϊ

ρεΓε^πηΐ ιΙα^ποΐΊκ ριιϋεικία ΊΙΙ3 ΑΓ. ηείιΐΓίβ ρει·ρο-

ΐηηί. Α<1 Η;νο (1β ΓεδΟΓΓεοΓιοηε ρρορίιείβ «Ίο Ιοφίϊ-

6 ΙΙΙΓ : Ει ρΙαιι()αιΙ ίπ'ίκ/ίιη : Ιτ'Ληι ίχ αιίνβηο ίη'-

ίι«5 : Ιπ'&κί Λ'ηΐήαη ρ«Γ ίβίί, ΐΐ ιιχοτα Η',οταηι Μοη,ίιιι :

Ιτίΐιαι ^ν<Iα ρίπεα, ΐΐ ιιχοτα ίΐΐοηίηιιβυηίιη *, εΙ(·.

8ίο «Ι βροβίοϋ Ειτίεδίίΐ; ριβϊδΟΓ'ιρδεπιιιΙ ; ηεηιιοιι οΐ

Οοηιίιιιΐδ ίη Κνπιι^ιΊιο ιιιιιηιΐίΐνϊΐ εΐ ίιι ιιη:ι ιιο',ι ί

εχειηρίυϋΐ ρπβΙιυΊΐ, εαπι Ϊ13 Ηαηχ (Ιϊχϊΐ : ΛΌ/ί ηι«

Ιί!Ηί/ιη'. Κοηάηιη ΐΐιίιη αίεεηιΐι αά Ραΐτιηι ΙΙΙΙΉΙΙΙ 6.

Ι ίη ροΓΓοΟίεζί 3(1 δυηαηιΐΐ'κίνιη βεοοιίεηδ Γοιιιϊηβιιι

τερείΐίΐ, ηε οΐ'ϋίηεηι νϊ(»ΐ3ΐ·οΐ 30 ρι·ορ1ιεΙ»Γΐπη ΐη-

δΓιΐυΐο οοηΐϋηιβΓιβπι Γβηεί'εΐ '. Αι ρΓορΙιβίβ δρίΓίΐιι

531101ο ίιΐδΐΐηοΐυβ άοίοι-ο οοιιΓεείβιιι οβδβ ίϊιιιιβιιιίΐί-

(Ιβηι 3§ιιονίΐ : ΐίΐοοφίο υΐ εβιη οοηδοΙίΓείιΐΓ, οΙΙΊοϋ

1»ΐ{{(ΐΐιι ραυίιιΐϋΐη ΐΜΠδΒ1"0**115 08ΐ> 3(: 1ΙΓΟΡ1ι'Γ '"'Η8

δοΐβΐϊυιη, ηιιθ(1 βΐ) εβ Πείϊβΐ, 3(1 Ιβιηριιβ εδί ρβδίΐΐδ,

«ιιιη ρβϋοδ βιιπδ α ιιιιιΙίβΓε ρΓΚίεΓ ι·οιΐ8»οΙυϋίιιειη

Ο 3ΐΐΓ8€ΐ3|·ϊ, Γ3ΐ3ηΐϊ13ΐΊ ΐρδίΐΐδ 30 ΙΐΙΟΐΙΙΙ ρ»Γ 3ΐ(1'ϋβ

3>ΐ]ΐΐ3ΐβ εβδβ ΟΓβϋεΓβΙ. Υοΐ'υιιι (|ΐιί(1 ε^ο ίΙΊιιΐΐυϊ ϊη

ϊΐΐίδ ΓβΓιιΙβηϋΊδ ϊηιηιοΓΟΓ, 1076 Π»' ί1»""111 Ρ01""

οοΓϋΐηνβ δρυΓοΊΐίβηι ϊιιιΊιηιιΐιΐΓ? ϋ"θ(1 3ΐιΐεηι ΟΙιτί-

δΐιιπι δβ εδδβ ςιΓιΜεί εχ ΐδΐϊί βδβεΓΐι ; ςυίδ ρηιιίειίδ

ηοη ΊΙΙικΙ ίιΐδϊηΐ»; ρΐεηϊδδϊιηπιη 3Γΐ)ΊΐΓβΙϋΓ? »«1 ουιιι

δο ρηορίιοΐ38 εδ&β ηαιτβηΐ ? ΰ»ο(1 βιιίηι ρΓορΗεΙΐίΕ

^οηυδ 3ρυ(1 ϊΐΐοδ 3ρρ3Γ<-1? ^ιιοίΐηβηι νβΓΟ, ιιΐ &

ϋΐιπδίη φΐοη<1:ιπι, αιΐιηΐι-αίιϊΐβ εβί »1) ΐΙΙΊδ οριΐδ βιΐ'ι-

Ιιιιη?0ϋθ(1 δϊ ίρβειτιεί εδί Οΐιπδΐιΐδ, εεςυοιη ϊη

1)οπιΐηυπι δρρΓβνϊΐ βο θΓε(Ιϊ(1ίΐ? Οικκ βιιιιΐ ϋΐκ Ιβη.

8ειΙ 3<1νθΓ5ΐΐδ Ϊ8ΐ3ΐη Ιιιητεδίιι Ιηιαίδφΐβ

χν, ϊ. » Μα. 20, 21. · Ζ»Λ. χιι, 12, Α3 ^ι,·^^ι.
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Γιιιοιιι ϊιιιριιιΐίΐιιι : ίη ιριο ΜΐΐβΐιΙαΐ'<?ηι εΓ§3 ηοδ(Ι'ινίηί

ηιιηιίηίδ ορβηι :κ· ρι-χβεηΐίαιιι &υιηιΐδ εχρεΓίί, φΐυ(1

εχ Ιηΐυ βιιίηιο .κ· ιιιεηΐο εοηΠίεπ, ΰί(1ειιιΐ)υε ϋη-

ιιιίιιο ςι·3ΐ°ΐ3δ »ξ6ΐικ (1(·1>πιιιΐ5 ; φΐ3ΐΐ(]θφΐί(Ιειη ίΐΐο

]ιινληΐε ςιι'κΐηυίϋ τεεερίιιηι 3 ηοΙΓι» ρΓοπ)ί8$ιιιηφΐε

Γυίι, Γι·Ιίι·ίΐι·Γ :ιιΙ εχίΐυηι ρεπίιιχίιηιΐδ : :ι<· εαηι Ι)χ-

Γββυδ οιηηβδ ε\ρθ5υΐηιιΐ8 ΓεΓιιίανίηιιΐδφΐβ, ΐιιιιΐ

ΐ|ΐιίι! ;«1) υηαφιαφίβ ^(·ι·:ιΙ.ιιι· ρκι λϊπιιιιι ιιο^Ιπιπιιιι

ίιιι1>οείΙ1ίΙ.ιΐ6 ρ;ιΐ<·Ιι·ι ΠΙΙΙΙΗ. &βΙβπιιη πιιιι θ(·ΐο«ίιιΐ;ι

πχΐ'εδβοη, ςιΐ3δ ίη οι·1)εη> ΙΟΓΠΙΠΙΙΙΙ ίηίΓοάιιεΙαδ :κ1

1ι:ιιι<· ίΙί'.Ίΐι :ιιΐι1ί\ϊιιιιιχ,(]ΐι:ιΐΊΐηιΐ]ΐιι· ΐΗΐιηβπιηι Ρΐ.ιρροΙ-

Ιαΐίοηεδ, ιιοΐιίπιΐΐιιπιιιι οίκιιιι άεειτίβ, ει αι·ςιιιιιυηΐα

»(Τεεΐίοιΐϋδ(|υε εοςηονίιιιυδ ; ειιιιι, ίιΐφΐηιιι, ίΐΐιιπιιιι

; Γ3ΙΙ83&ΦΙΟ ιιιιΐΐιι τε, φΐο;ι<1 ΓΚΊΪ ροΐυίΐ, ρι·;ι;-

ροδίΓβηιο ΙοίΊ η ηιε οροι-ί δΐΐδεερίο Α Γ. Κα'ι έως ώδε έ/έτω το σφραγίσαι χα\ τελειύ-

σαι την πάσαν ημών περί τούτων πραγματείον του

θεοϋ ήμϊν έπιφανέντος χα\ βοήθήσαντος, ως ίμολο-

γεϊν Ιστιν έχ πάσηςψυχής, χα\ διανοίβς, εύχαριστεΐν

αύτώ τω Κυρίω, δτι τδ επάγγελμα, 3έπηγγειλάμεβα,

εν αύτώ τφ Κυρίιο χατηξιώθημεν τελειώσαι· κατά

αιρέσεων δε, φημί, την διήγησιν κα\ άνατροπήν

ποιησάμενοι, άμα τε κα'ι άποκαλύψαντες παρ' έκάστί)

τί πράττεται, ως κατά την ήμετέραν ύπόστασιν τη;

ασθενούς άνθριυπίτητος. "Εως γαρ ενταύθα όγδοή-

χοντα αιρέσεων , ων ένηχήθημεν τφ χίσμω, χιΐ

Ιγνωμεν τδν αριθμόν κα\ τάς ονομασίας καί τίνων

τάς ζήσεις, προφάσεις τε κα\ σχέσεις, τάς ορμάς χιΐ

τα αίτια άπαραλείπτως ύποδείξαντες, θαυμασ[λω

φερίμενοι έκπεπλήγμεθα το εν τ?, θεία Γραφϊ; είρη-

ΐει·ιιΓΐ88ΐ»ϋοειιει·Ίιηϋδ,νι·Ιιοηιειιΐ8ΓΊ1Ιι^3ΐΙιηΊΓ3Γίϋΐι1)ίΐ, Β μένον, δΐΐ Έξήχογτά ε'ισι βασί.ΐισσαι, χαί όγίοή-

*ο»τα ΛαΜαχαΙ' χαί νεανίδες, 5>ν ούχ ϊστιτ

αριθμός· μία εστί περιστερά μου, τε.ΐεΐα μη·.

"Ως ουν περί των παλλακών τούτων των όγδοήχοΛϊ

είρηκΐτες απαρχής, βαρβαρισμού, κα\ Ελληνισμού,

χα\ ΣχυΟισμοΰ, καΧ Ιουδαϊσμού, καΐ Σαμαρειτισμον,

ονομασίας των ουκ ούσών ένθέσμων γυναικών, ούδί

ά-ο του βασιλέως πεπροικισμένων, ουδέ εν διαθήχαις

των τέκνων αυτών κληρονομεΐν δυναμένων φύκι

μίν γαρ είσιν έβδομήκοντα πέντε, χαί τούτων α! μη

τέρες πέντε ώσπερ Έλληνι3μδς, άφ' οι» "Ελληνες,

κα'ι Ιουδαϊσμός, άφ' ου Ιουδαίοι, κα\ αιρέσεις, χα'ι

Σαμαρειτιχή, άφ' οί Σαμαρειτισμος, χα\ Χρυτιϊ-

νισμδς, άφ' ου έξεχλάσΟησαν, ώσπερ κλάδοι, αί ά:ρο-

φίοιΐ ίιι 63ει·ίδ ϋΐΐεΐ'ίδ εοιιΐίηείυτ : 8βχα<;ιηΐα ίΐιηΐ η—

{//«κ1, <'/«£· νιιιι'ιηΐΐί ιΊΐιΐιΊΐΙιίιιιΓ ; εί ιιιΙϋΙί'χϊΐΊΐΐηίιΐ', ί/αα-

ΠΙΗΙ ΙΙΙίίίΐίίαΙ ΗΗΙΙΙΙ'ΠΙί.ΉΙΐη Ι'ίί <·()/!( ΙΙίΛηΐΗινί,/Κ.Τ/'ίΥί Η

)(!£·« '. Οε Ιιίδ ίςϊΐυΓ οε1οςίηΐ3 ρε1Ιίεί1ιιΐ8 Ιιαείειιυί

ι·§'ιπιιΐ8; Β3Γΐ)3ΓΪδηιο, 11εΙ1«·ιιϊδΐηο, ϋενιΐιίχιιιο, 3ιι-

(ΙιιίΜΐιο εΐ δαιη.ιηΐίδΐιιο, ηιι:Β υχοπιιιι ηι'ιηίιηε 1ε-

§ίΙϊαι:ΐΓυπι ιιοιηίικι δΐιιιΐ : ειι]υδηιθ(1ί ηεπιιε :>Ιι τεςε

ιΐοΐεηι ίΐεενρεηιηΐ, ηε(|ΐιε ίη Ιϋδΐίΐηιεηΐί Ι3ΐιυ1ί$ ΙΊΙΙΙΙ

Ιϋίίϋ ΙιΧΓεάεβ δεηρίχ δΐιηΐ. Ειεηίιιι δι ρΓορρίε Ιοςυί

\εϋηιιΐδ, ι.χ.νν βυηΐ ΙιΧΓεκεδ, (|ΐι;ιπιηι ιηβίΓεδ φΐίιι-

(|ΐι«· δΐιιιΐ : ριιΐ» ΙΙεΙΙεηίϊΐηυδ, $'ινβ ςεηΐίϋυιη 8εεΐα,

3 φΐ» ςεηΐίΐεδ υπυηιΐ'ι δΐιηΐ; ]ιι>ΐ3ίδΐιιυ8, ιιιιιΐε Ιιι-

»ΐ5Ε'ι, εΐ ΙικΓεδεδ; 3ε δαιηβΓΪΐίείΐ βεεί», ιιηάβ δαιη.ι-

ι·αϊ.<ιιιιι·> ει ΟΐΓίδΙίαιιΊδίηυδ. ΑΙ) ηΪ8 νείυΐ ι·:ιηΓι ςιιί-

(Ι:ι|1Ι δβρ3Γ3ΐ£

δΐί ιιοηκιη ρι·;«

ΐιιιπιΐ : κΐϊιΐ ρ3Γΐίιιι Ιοηςίυδ 31) ίΐΐο άίδίβηΐ; ραιΊίιη

1077 ηιίιιίιηαιιι ο1> εβιΐδαηι ηΐι οηιηί ίΐΐίιΐδ Ικο'ε-

(Ιίΐαίε αΐίεηβδ αε ρεΓΟξΓίηβδ δε Γαείιιιιΐ, ιιικι ευιιι

ίρκ.ΐΓΐιπι Ιίΐκ'πκ, ΙΙΙΙΙ) νίϋεΐίεεί ηεςυβφίαηι Ιε^'ιΐίιηβ

δίιιΐ, δε<1 ίιιΐιτ 6ΐΐει·ηΐδ 1ι:ι1)ΐ::ιιιΐιπ·, η ε δυΐυιη δί!>ί

ΟΙΐΓίδΙίαηιιιη ηοηιεη νίικίίιτιιΐ. Οιιχ ΙΊΙΙΙΙ ϊΐ;ι κίιιΐ,

\ι·ι·ίΐ:ΐ5 ηοΙ)Ϊ8 ίρ83 ιΙΐϊ(·1:ιπνιΐ(Ι:ι δυρεη'δΐ, ιιΐιμκ; υηίεα

ιΓιηιίπιιη ί!Ι:ι εοΐιιιηΐΐίΐ, φΐχ 3 βροιιβο €θ11»υϋ3ΐιΐΓ.

XI. Οηοείπεα <ΊΠΙΙ οΐίιπιι ιι;κ:ΐί δίιηιΐδ, ροβΐ ειιϊ-

Χ3δ ;ΐιΙ ϋι'ίπιι ρΓεεοδ, ιιΐ ιΐίδρυΐβιίοιιε Ιιπ·νι:ηι, βίΰ

ιη:ι]οι·ιιπι ΐηιΙΙΓιοηε εετίαιη νεΓίΐαΐίδ ιΙεΓοηβίοηειη

ίηδίίΙιιεηιυΒ. Οιι:ε ςιιί(1εηι ιιοη Ιειιιρορε

ρισθεϊσαι αιρέσεις, εις δνομα Χριστού χληβεΐσαι, μ))

ίναΙδΟΒ δΐιηΐ. ΟΙΙΒΪ Ιίεεί Οιι·ϊ- Ε 03 σα, 6ε αυτού, άλλ' αί μεν άτΛ μήχοβεν αυτού ι»λ!ι

ίεΓαιιΙ, ιιίΐιίΐ 1:ιιιΐι·ιι 3ΐ1 ίΐΐιιιιι ρβΓ- διεστώσαι, αϊ δε δια τι ελάχιστον άποκληρονομους χ»\

ξένας ούτοϋ έαυτάς χαταστήσασαι, χα\ τα αϋ-ών

τέχν» των ουκ ούσών ένθέσμων, έξω δε βεβηχυιών,

μίνον δε τδ δνομα έπικεκλημένων Χρίστου* «ερι-

λίίφΟήσεται ήμϊν ή περ\ αληθείας άπίδειξις, αυτή;

τε της περιστεράς της μονωτάτης ΰπδ του

επαίνουμένης.

ΙΑ'. Και εν σχολτ, ημών γενομένων, και σφΐβρ»

ίκετευσάντων θεόν, σύντομον μεν τη διαλογή, άσνα*ϊ

δε τη παραδώσει καΊ υπέρ αληθείας άπολογίαν ίν τφ

έξης ποιησίμεθα^ ουκ αυτής υστέρας οΟαης, αί-λί1

, Ίιιιο νείΌ ρΐ'Ίοι· οιιιιιίΐιιΐδ εχηΐίΐίΐ, ιιοβςιιε πρώτης. Κα'ι ήδη δετής πρδ των αιρέσεων έ* τι)

3ΐιΙε Ιιοεί'εϊεδοηιιιεδ, ΙΊΙΙΙΙ (Ιέ Οΐιπδΐί ίιιεηπιβ- ένδημία Χριστού άνωτάτω ήμϊν ύπομνηοθείσης, 'ννν

ιίοιιε ι1ίβ>οΐ'οπ'ΐηιΐί, ιιιεηΐίοηειιι ίηίΐίο Γεείιηιΐδ. Κ.Λ-

ιΙ(·ιιι ΡΟΓΓΟ ηυηο «Τ.ΜΙ οηιηεβ αηΐεεεύίΐ, ΐαιη €ηι·ίδΐο

ϋοιιιίηο ραβί ε]υδ Ίηε3Πΐ3Γιοηειη, νείυΐ δροηδ3 φΐ%-

(Ι3ΐιι 83ηεΙίδδίιη3, ε(ιΐι]ιιηιΊ:ι 681 : φιχ εΐ οΐίηι ειιηι

Αιΐίΐιιιο ΓΟΓΠ131», βί ίη ίΐΐϊδ, ςυί Λ1ιι·ίΐ1ι:ιιιιιιιιι ρι·χ-

ι-ΐ'ΛΗΓΓ',ιιιΐ, ρι·χύίεαΐ3 ραΐΐ'ίΐιυϋ, ει ροδί ΛΙιπιΙιιιιηιιιιι

ϋιίειιι ιιιιτΊΐ;), εΐ ρεΓ ΜΟΥΧΙΊΙΙ ρηΐοΓαεΐ3 εΐ ηρικί

1ϋ3Ϊ3ΐη ρι·;ι;ιΙΐιΊ:\,(:ΐ ίη Οιπβίο «1ειηοηδΐΓ3ΐ3 , ειιιυ

εοςυε «ίιηυΐ εχδίδίεηδ, ροδίεΓίΟΓε 3 ηο!)ίδ Ιοεο εοιη-

ιηι·ικ1:ιΙιίΙιΐΓ. Ν:ιιιι ,ΊΐΙι1εΐ3ηι ορΟΓίεΙ ρπιιιιιιη ηιη-

ιιίυιη ίη εειΊβηιίηε :ιι·

ό; ιτρώτην ο3σαν, κα'ι Χριστώ συνημμένην άγίβν

νύμφην άπο της ένσάρχου αυτού παρουσίας, [χω

το της αυτού παρουσίας,] ήτις εστί συν τω Αδάμ

πεπλασμένη, κα\ εν τοις προ του Αβραάμ πατριάρ-

χαις κεκηρυγμένη, κα\ μετά του Αβραάμ πεπιστεο-

μένη, χαί δια Μωϋσέως άποκαλυφΟεΐσι, χαί εν

ΊΙσαΐα προφητευομένη, εν Χριστφ δε άναδειχθεΐ?ϊ,

κα'ι συν Χριστώ υπάρχουσα, εν υστερώ δε ύφ' ημών

εγκωμιασμένη. Δεϊ γαρ τον άγων.ζόμενον πρώτον

ίνίστασΟαι τφ άγώνι, τφ τε χαμάτω κα\ τοίς 4>^α>

του αγώνος παλαίσμασιν, Γνα ύστερον τδν στέφινον

1 Οαιιΐ. νι, 7. * Η*ε <)ερΓ3νί>ΐ3 Ιενίίοπ.
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χομισάμενο; μετά του στεφάνου εν αγαλλιάσει δια- Α εχοΓεοπ. υΐ ροδίεη εοι-οικιιη αυΓεΓειιβίιι Ικΐϊΐί»

τίλοίη · οό του στεφάνου ύστατου δντος, αλλά προ

κειμένου μεν τη; πάλη;, ύστερον δε διδομένου ει;

χαράν καίει; άγαλλίασιν τω κεκμηκίτι. 'ϊαΰτα δε

περ\ τούτων είρηκίτε;, έπ\του; προειρημένου; παρ-

ίλΟωμεν λίγου;, δζϊξαι πω; ογδοήκοντα μεν είσΐ

ι:αλλακα\, ξ* δε βασϊλισσαι, πω; μία ή παρθένο;, χα\

4γνή, χαΐ νύμφη όμοΰ, κα\ περιστερά, καΐ άμνά;,

πίλι; δε άγια θεοΰ, και πίστι;, καΐ ϊ.δριιίωμα της

ΛΛηΟεΙας, χαΐ πέτρα στερεά · ίρ' ης πύ.ΐαι φδον

οϋχ άϊτισχύσονσΐΐ. Όμοΰ γαρ εν πάιι θεδν επι

καλούμενοι, κα\ έπικαλεσάμενοι, Ιτύχομεν τη; επαγ

γελία; πληρώσαι την ύπίσχεσιν, την κατά αΙρέσεων

πασών, φημί · ί)τινι επαγγελία κα\ άχρι τη; των

Μασσαλιανών έφθάσαμεν αίρέσεω;. Καΐ αυτήν δε

χαταπεπατηκίτε; τω ύποδήματι του Ευαγγελίου , Β |Ι;ΓΠ>ΜΙΙ ιΐ5ί|ΐιβ ρεΓ(1ιιχίιηυ8. Ηβο ίΐ.ιηιιβ νείυΐ ςιιο-

ώσπερ χαμαιλέοντα πολύπουν άειδή, άμορφον, δυσ- (Ιαιη Ενηιιςβίίϊ οβίοβο ρΓοεα1εαΐ3, ρβΓΪικίε 3ε εΐια-

οδμίαν πνέουσαν, εν πασι θεψ εύχαρ-.στήσωμεν , ιικιΊ(·οπΙι· πιυΐΐϊροιίε, Ιιιΐ'ρΊ «ε (ΙϋΓΟΓηιΐ, εΐ ^ΓβνίΙβΓ

Πατέρα εν Γίώ, Τίάν εν Πατρί, συν άγίφ Πνεύματι οίειιΐβ, ο)ι Ιιχο ΟΙΙΙΙΠΛ Ποο βΓΛίΐιιί η^αιιιιΐΒ, «ϋ Ρβ-

ίΐςτοΰ; αίώνα; των αιώνων. Αμήν. ΐΓβιη ίη Ρίΐίο, Ρίΐίυιη ΐη Ραίρε ευπι «ηηείο δρίΓΪΙιι

ει·1ϋΙ)Γεηιυ$ ιι; κ;ι·πιΙ:ι ;,;ι·< ιΓΐιιπιιιι. Αηιεη.

1 Ι Τϊιη. ιιι, Ιδ. · Μ»ΐΐΙι. χ»ι, 18.

νοίιιρίιΊΐ! ιΙι·μιιΐ. 1η ΐ|ΐιι> ΐ|ΐιίι1(·ιιι εοποηα ίρ^α ηοιι

ροϊΐΓβΐηα οιηιιίιιιιι Γ$(, Μ·ι1 Ιιι<·1;ι· 36 η·ι 1;ιιι;:ιιί ρΓΟ-

ρο^ίΐί), ριικίκ'ΐιιο 0*1 (|ΐιϊ ίιι ;ιι ι·ιι;ιιιι ιΙ(·ΜΊ·ιιι!ι·;Ίΐ, 3(1

νοίΐΐρΐ.ΐΐβη) (Ιι·ΙιΊ·|:ιΙϊΐ)ΐκ·ιιιι|ΐΐ(( ΙπΙιΙιίΐΜΓ. Ι.|ιι;ι· ΓΙΙΙΙΙ

113 5β ΙιηΙ)Ρ.ιηΙ, :κΙ ίη$ΐΊΐιιΐιιηι βοΓηιοηοηι Γοϋοαππιβ;

ίιΐιρκ· (ΙβιηοηβίΓβιηιΐδ ίρβυιιι, ηιιοιιιοιίο οηιη οείο-

μίπΐ:ι ρβΐΐϊεοδ $ίηΙ »ο $6\3^Ίιιΐα Κξΐηχ, υηϊεα νίι·. κ

ΚΪΙ βΐ Γ. ι -.Ι.ι ι·:ιι!ι·:ιιιρ!ι· $ρθη$9, π,',ιιι,ιΐι.1 , :(;.·: ι:.·,

βαηοΐα Οεϊείνίΐακ, Πϋε$,β<:/!πηαηι«»(κ>η ιχτΐΐαΐϊι ',

/ΙΙ'ΜΙίΙ 1»Ι'1ΙΊΙ, ΙΊΙΙΙ'ΙΊΙ </!(«,» /Ιί/ί /!/ ίϊί/ι'π' ΙΙΙΙΙΙ /ίΐ .Τ! II-

ΙιΊ'ηιιΐ '. Νβιη Ιιιιε υκφκ· (Ιϊνϊηα, ςυηιη ϊιηρίοηνϊ-

ΙΙΙΙΙΝ, ορβ &ε ρΓ3!$>ίϋϊο Γπ-ιί, Ιιοε ηκβεοιιΐϊ βηιιιιιβ. ιιΐ

8υ$εερΐ3ΐη η ηο!>ί$ (16 οηιηΊ1)υ$

ΙΜΙΙΚΊΙΙ

ΤΟΥ ΛΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑ1Ν1ΟΥ

ΪΓΝΤΟΜΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΚΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α1ΙΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΙΙΣΙΑΣ.

δΑΝΟΤΙ ΕΡΙΡΗΑΝ1Ι

ΒΒΕΥΊδ ΑΟ ΥΕΚΑ ΕΧΡΟ81ΤΙΟ Ρ10ΕΙ ΟΛΤΗΟΙ.ΐα.Ε ΕΤ ΑΡΟδΤΟΠΟΛί ΕΟΟΧΕ8Ι.Ε.

(Εχ εάίΐιοηβ (·ηι·(1. ΤΙιιηπ;ι-.ϋ, Ιηίΐιΐνΐίοιίίΐ ΙΙι<·<>!<Ηΐϊ<·<ι·, Ρ.ΙΓΙ ιι, Ορρ. Ιηπι. IX, ρ. 258. 1!ι·π·η·;ιιίι ηο(ϊ<ηυε αυχΐΐ Λιι-

Ιοηίυϋ 1·': ;ΠΚ·;ΜΊ« ΥΓ//ΙΝΙ 0. Κ. Ι(.,ιι::ι: 1769, ία 4. — Νΰΐ2$ 6113Π1

Α'. Τα μεν πολυειδή χα\ πολύτροπα χα\ πολυσχεδή

των βχολιών βουλευμάτων * των εναντίων διαλα6<5ν-

τε; προπετή διδάγματα , χα\ προ; ε!δο; χα\ γένο;

διελέντε; , φροΰδα κα\ ϊωλα δυνάμει θεού διηλέγξα-

μεν ^45) , τ<5ν τ& ίπειρον τδν άπο εκάστη; αίρέσεω;

βλασφημιών χα\ αισχρολογιών χα\ αηδέστατων αύ-

τών μυστηρίων κλύδωνα διανηξάμενοι , μάλα μέλι;

•ίων ζητημάτων πάντη έπιλυβάμενοι , χα\ την τού

των μοχΟηρίαν Οπερ6ε6ηκότε; , τοί; τη; αληθείας

γαλήνιοι; έπλησιάσαμεν χωρίοι; , πάντα μεν τίπον

δυσθάλαττον διαπεράσαντε; , κα\ πδσαν ζάλην κα\

Αφρισμδν χα\ χυμάτων χύρτωσιν * ύπομεμενηχότε;,

σάλβν δε, ώ; ειπείν, χα\ Γλιγγα;, Ρράχη τε ου τα τυ

χόντα χα\ βηριοΚλου; τί«ου; θεασάμενοι , ίν πείρα

τ« τούτων δια των λίγων γεγενημένοι, τον τη; είρή-

'ΤΤΡ· βουλεύματα. ' 7Ρ· χύρτασιν.

(25) Ι\εΓβΓ3Πΐ(ΐΓ ϊΐΐ» οροΓίεΙ 3(1 ϋπρεποπιιη >ιχ-

Τβ5ΐ·οπ ιιι Ραηαπο εοηΓυΙαιίοηεπ) ιιιί 5. ΕρίρΙιαηίυ$

Ο 1078 '· Ρο$(ε3(]ΐΐ3ηι νηπααο ιηιιΐΐίρΐίοία ε ρηα·

Υ'ΙΜ εχοΓία εοηβϋϋβ αε ΐβικερατί» ίηϊπιϊεοΓυιη ιΐο-

};ηι:ιΐ:ι (Ιίβριιΐβΐϊοπβ ΐΗίαι ;ι εοηιρίβχϊ δυιηιιίί, ει ΡΓΓ

Γοπιΐ38 £εηεΓ9(|ΐιβ (ϋβίΓίΙιυεηΙεδ, (]ΐι:ιιη ι·;ΐϋ«:ι <·ι ΐιια-

ΐιΐα ΓοΓοηΙ 1>οϊ νΪΓΐιιΙβ ραΐοΓϋϋΐιηυδ, Ιυηι νεπ> εχ ϊηι-

ΙΙΙΙΊΙΜΝ ίΙΓίΝ ιι [ΐίιι-,ί.Ίΐ] ιΐΜ|ΐΐΓ $εε!χ ('πιιΐπ ιιΐ(·Π;ι ι ιι πι ιιι

Οειιπι :ιι· νιιπιιιι ΙϋΓρί8$ϊπΐ3Γυηι 3£εΓΐ)Ϊ88ΪιηθΓυηι-

ΐ|ΐι<· ιιινΝΐΓ|·ίοπιιιι ΠΙΗ·|Ι!ΜΙ-, .·ιι:ιΙ:ινίιιιΐ!κ; ΙΊ»ΙΙΙΙ|Μ··,

οηιηι!>υ8 ηιιβΕκίίοηυιη ιιοιίίχ Χξτκ (Ιίβκοΐυΐίδ ε( ΙΙΙο-

πιιιι ΊιιιρπιΙιϊΙ.Ίΐι· $υρει·αΐ3, 3(1 Ιΐ"ηιΐ|ΐιϊΙ1;πιι ν«·ι ιΐιιΐκ

8ΐ3ΐίοηειη 3ρρυ1επιηυ$, «ϋΐϋεϊΐί βε ΐειηρε$ΐυο$ι>

ΙΙΙΙΜΙΙ Ιοεο ΐΓί«ιι$πιί$8θ, εΐ ρΓοεεΙΠί 3ε 8ρυηιο$ί$ υη-

«Ιίίππιι νθΓΐϊεΊΙ)ϋί (Ιείϊιηείί, υ!)ί ]αοΐ,ιΓιοιιβηι βονει*-

I) Ιίςίηειη εχρεπΐ $χρίιΐ5, Ιυιη 1)ΓενΪ3 νηιίοδβςυβ εΐ

ΐηΓε$(α ΙΐΓΐΙιπ-- Ιιχ·;ι φΐίΐιιι ρ!υπηΐ3

8»1);ηηχΐΐ, υΐί εοηςίηΐ, ρπεΒοηΐεπι Γίϋεί Ι'χρο-

ιϊιΐοηβπι.
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ςυίάειη ϋδ Ίη <1Ϊ5ρ·,ιΙ:ιΙ°ιοιιΐ1>ιΐδ οοπιηΐΓϋίΙαπίδφίο ρο- Α νης λιμένα νυνί Οεώμενοι , εΐ; 8ν κατάραι

ποϋΐαΓι δΐιηιιΐδ : ουηι ροβίΓεηιο ρ.\οΐ8 ροΠαιη ειηι-

ηιιβ ίιιΐιΐΓ:ιιιιιΐΓ, 3(1 βυηι ΙΚΙΜΊΙΙ »ρρΙΊι·ΑΓθ οιιρίεη-

Ιι·Β, ιϋ\ ίιιί ηιιιιπη'ΐδ οροί) πΐΓ8ΐΐ5 ίιηρΙοΓαοίιιιιΐδ. Λο

ΙΙΗ-ΙΙΙ φΐϊιΐι'ΐη οηιηί οΐ ΙνερΊϋαΙίοηβ η»ιΐί<θ3ΐ|υ6 <Ί.·Χ-

δηιιΐε, ορίιιηο ίη ϊΐαίιι ροχίΐ'ι ]ιιοιιιΐιΙΪ5$ίηιθφΐε 06Γ-

ΙΪΟΠ3 3ΙΙΓ30 30 8601ΙΓΪΐ3ΐί8 ;ι!11:ι1ιι ρείΐπίβηΐβδ, Ιπιιΐ-

φΐίΐΐιιηι ]:<»ι ίη ροΓίυιη κιιΐιιΐιιι-ιϊ, δρίπΐυ

§68ΐίηιιΐ8. Ειεηίπι ϋ9 ίη οπιηίΙ>υ8, Μ νβπιιη

νοίιιιικίδ, ρΙηπίΜΐ* ίηοοιιιηιοιίίϊ βΐ πιαχίηιίδ ΜΙ]ΙΙΠ'Ι&

οοιιΙ1ίοΙ:ιΐί, 3ο, Ιειτοδίπ ιιιαπίίιτιοφίβ ίΙίηεΓβ οοηΓε-

οίο, 1(11(1111111 ίη ίΐΐο ίιιιρε(1ίΐ38 :κ· ιΐίίΐίπΐι'δ βΗΐβ&Γαβ

εΐ δοΓιίαιΙΊηϊδ αδροπί.Ίΐεδ, ίη Ιιοο Υ:ΙΓΪ;Ι ρεπουΐα ίιιϊ-

ηιιΐί βηιβηβί, οιιιιι ];πιι οίνίΐΑΐεπι ρΓΟδρίοίβηιιΐδ, αά

ίρδαηι ρι-οριτβηιυδ βαηοοηι Ιϋοπιβαίοιη, Οιπ$Γι

3ο δροιίδηιη, 1>;ι·;ίιι εΐ ρείπιιη βοΓιύίββί- Β

ιιιαιιι νεηβΓβηϋαηιςαβ πιηίΓοιη ηοδίΓϊΐη, εΐ (ΊΐηκΙιΊΐι

Οινίδΐί βροηββιη. Ιη φΐο ορρΟΓίιιηβ Ϊ8ΐιΐ(1 ΠΜΠΊΚΙΙΊ:

ρο$δΐιιηιΐ8 : \Ί·ιιίΐι· . ααεηάαιηιΐ! αά ηιοηίοη Ιίοιηηή

ει αά άοιηιιιη Οεί ίαεοίι, εΐ αιιιιηηίίαίιίι ηούΐί ΐίαιη

ίΐίί/ιη ', οίο.

1079 Ι· Α^ίΐβ ίΐαςυε, ΟΐΓΐδίί Γιΐϋ 30 8αΐίθχ

1Ί·ί Εοοίβδίχ ΙίοοΓί, <|ΐιί Ιιοο ιιοκίππιι ιΐε ι.χνν Ιιχ-

Γι'.ΐϊΐιιΐϋ. Ορυδ ΐΜΊιί^ΙΙι' ρι'ΓΟΙΙΠ'ίίίΐίκ, φΐίφΙΟ Ι11601ΙΙΜ

3ΐΐίδ$ίηιΐΗη ίΐΐιιηι ρΓβνοι-ιιπι ιΐυςηιαίιιηι, φΐχ Ιιυοιίδ-

ςιιβ ρεΓοειίδΐιίιιιυδ, βΐπ·^ίΐι·ιιι ΐΓαηαβίϊδ, αο νιις'αιη

βΐ Γοπιιίιίαίιίίειΐ) £ΪιίοιιΙθ83ηΐφΐβ 8θ1ίΙυ(1ίιΐϋηι ροι·-

ημπι^Γικ, ΐΓΐΊΐιιι ιιιπιηηιιι ϋοιιιίηυιη ίιι>ρ1ι>π:ιιιιι*.

ΟιιιχΙ <|ΐικΙ(Μΐι ]:ιιικ1ιιιΙιιιιι Ίη νοίίδ ΙιαΙιιιίιηιΐΒ, ουιη

ίη ςιιοΠΙ>6ΐ «ε( ΐκΓαιιι ίβΐίιΐδηιοιίί Ιοοο, 8°ιο

τες , δι* ευχής πάλιν τδν Κύριον άξιοΰμεν. Ηοη μίν

παντδς φόβου καΐ θορύβου καΐ ναυτιάσεως ύπολ(ι>-

φώντες , έξει δϊ καλλίστη ( τάς ) πρδ της στερεή

αδρας10 έμπνείμενοί κα\ ασφαλείας καΐ του τε εύδίου

λιμένος , ένισχυίμενοι τω πνεύματι ήδη γεγήθαμεν.

Πολλά μεν (εϊ δει τ' αληθή λέγειν) μοχθηρά έπ\

τούτοις , και ύβρεις ου τάς τυχούσας ύποστάντες,

κα\ γήν καΐ Οάλατταν , ως ειπείν , πεζεύσαντές τε

καΐ ποντοπορήσαντες, της μεν νής τα τραχή, κα\

της ερήμου τάς δυσχωρίας , ΧΜ των προειρημένων

πελαγών τους κινδύνους , όμοΰ τε πάλιν 6ρώντες, έζ'

αυτήν σπεύσωμεν , την άγίαν Ιερουσαλήμ, καΐτήν

παρΟένον Χρίστου , κα\ νύμφην , ασφαλή τε βάσιν

χα\ πέτραν, σεμνήν τε μητέρα ήμύν. Χριβτοΰ νύμ

φην. Εύκαιράτατα καΧ αϋτοΧ λέγοντες · Δεντε, άτα-

βύμετ είς τύ Ρρος Κυρίου χαϊ εις τίν οίχοτ «ΰ

θεον Ιακώβ, χαϊ άηιγγεΛΐϊ ?ί/(/ν ττ\γ· ύϋύτ αύ-

τοϋ , καΧ τα εξής.

Β'. "Αγε τοίνυν, οί Χρίστου παίδες, υίοι της ά;ί«{

Θίοΰ Έκκλη:ίας, οι τάδε τδ σύνταγμα των όγδοη -

κοντά αιρέσεων ήμέρως αϋτδ διερχίμενοι, χαϊ τ^

έμοΧ τδν τοιούτον δγχον των προειρημένων μοχθηρών

όιδασκαλιών διανηξάμενοι, διαπεζεύσαντές τε την

τοσαύτην Ιρημον, φοβεράν τε κα\ εν δίψει κατατε-

ταγμενην, έπικαλεσώμεΟα τον των όλων Κύριον.

Πάλαι μεν εν επιθυμία τούτου δντες, καΧ καθέκαττον

τόπον των αΙρέσεων τούτο;ν, ώιπερ Ιν
ι - - ι * Λ "

ίη ΜβΓΓΗ3, βΐ ίη ίοπηίι1οΙο$3 30 κΐ|ΐι:ι1ίι1;ι βΐ ϊιιβο- κα\ εν δίψει της φοβέρας άβατου ερήμου, άε\ συναν-

06883 ιοίίίικίϊηε ", ίη οΐιΐίφιοδ αο ΙΟΓ1110503 ίΐίοπιιη

6θΓηιοιΐ68 ίηοιΐΓΓ6Γ6ηιυ8. Νυηο ΊΙΙικΙ ]ΙΙΓΟ ηοδίΓΟ ρτο-

ιιυηΐϊβιηυδ : ^νβηιαά>ηοάι^ηι άβίϊάεταΐ εεηια αά

(οηίεί αφιατΗΐη, ϊία άεείάεΓαΙ αιιίιηα ηιηι αά (,·,

Οεαι ". Ιίπη : ^ναηάο ΙΊΊΙΙ/ΙΙΙΙ, εΐ αρραταί/ο αηΐε Ι'α-

άβιη Οβι *? Ουΐη ει ηοβ ε]ιΐ8(]6ΐιι 8οι·ίρΐιιπε ν<·ι!ϋΗ

Βροηβαιη νοοειηυβ, ηοη υΐ ίΐΐο ίρ8ΐυ$ δρυηβυβ αο

π·ν εΐ 1ΐι·ιΐΗ ει ρΓυΙεοΐΟΓ, ί>π1 ιιΐ ι·]ιυ

ιιίοαδ ίρδβ νβΓΐ)ί$ ίΐΐιιιιι αρρεΙ1οιηιι$ :

ν<·ηϊ Λε ΙΛΙιαηα, ϊροιίία, ηηοηίαιη Ιαΐα ραΜιτα εζ, εΐ

ηιαευΐα ηοη ειΐ ίη Ιέ '. ΡαΓ»ι1Ίδθ ίΐιηιιηί

κηιΐΓΐΐ Γ6^ί$ είνίΐαδ, ριη·ϊ ίΙ1ίΙ>αΐίφαε Οηπβΐί

Γ3$Γΐ88Ϊηια ν'ίΓμο, ιιιιί αο δίη^ηίαπ νίτο (Ιεκροηβα ρβΓ

Ιίι1ι·ιιι, δρίεικίίιΐη βΐ ιϋΐιιι-ιιΐί ίιΐδίαι- ειηει-^εηδ; ριιΐ-

ι·ίιι :ι υΐ 1ιιιι:ι, βίβοΐα υΐ 8θΙ, ΐΐ'Γπ1Γι1ϊ8 :ιΐ οακίΓΟΓυιη

3θίεδ οηΓιιιαΐ3 * : φΐαηι Γΰξίηχ 1)63ΐαηι ρι·:ν(Ιίι::ιηΐ,

εΐ 6θηουΙ)ΐηχ οεΐ6ΐ)Γαη(, βΐ ρυοίΐχ ι·ο1Ι:ιικ1;ιιιΐ ' ; ηυχ

3806Ι)(1ί8 6 (ΙβίβΓίΟ, 5ρΙθηΐ]Ί(1ί65ί!Ι10 03η(1θΓ6 ΟΟΐΙΐΙ-

οειιϊ Γΐ ίηιΓιχη ρ;ι!πιιΊί : ςιια3 ιιηΐζΐιΐ'ΐιίοπιιη ΓΓ3-

μι·:ιιιΐϊ:ιιιι Γ6ΐ1οΙθ$ : φΙΧ 3$ΟβηιΓΐ8 6 (Ιβ&βΓίΟ ΐ3Πφΐαηΐ

»ΙΓ»ΙΙ|;Ι Γυιηί εχ ηιχπΊιχ ιίιιΐΓϊ&φΐβ βυΙΏΐυ, 3ΐςυβ εχ

αι-οιηίΐΐίιπϊ ρυΐνίδοιιΐο, (]υί

«χΙι:ιΙ:ινίΙ Β. Οαι'ΐιι ίΙΙα

ΐνηι εβνινηι ηυιηβη ηιιιιη : ρτορίετεη αάοΐΐκεηΐηία:

' ί« '. Οιι.ι; 3(1 (Ιι'χΐ«Γ.Ίΐιι τεξίδ 3$8Ϊ8ΐ:8,

1 1*3. ιι, Ζ. ' Εχθ(1. \ν, 25 δί]α.

' Οαιιΐ. ίιι, 6. · Οίΐιΐ. ι, 2. «· ¥.

τώντες τοις σκολιοϊς αυτών λάγοις. Έπιφωνήσωμίν

χαΧ αυτοί · "Ον τρύχοΥ έπιποΟεϊ ή ίΛαφος έαΐ

τάς Χηγάς τωΓ ύδάτωτ, ούτως κπιποΟεϊ ι] ψΐ'ΐή

μου προς σε, ό θεός. Και πάλιν · Πότε ίΜω, χπΐ

ό?0ι\σομαι τφ χροσώχφ τον θεοϋ ; Δια τοϋτο τί·

χ;ον χαΧ αύτοΧ έπικαλεσίάμεθα, οϋχ ως έχεΐνος ίχί-

λει την νύμφην, νυμφίος' αυτής τυγχάνων, κα\ Κύ

ριος, καΧ Δ:σπότης, καΧ βασιλεύς, καΧ θεδς, χα\

υπέρμαχος· άλλ' ως δούλοι αύτοΰ ημείς έπικαλεσύ-

μεθα, συν(,οβά τψ αύτψ χαΧ αύτοΧ λέγοντες· Αΐϋρο

άαύ \ι< ΐίΐ·< Γ, π'·/<>"'/. '"·"'· '"''( "ΐι.ΐ!( εϊ, χαϊ (ώ

μος ουκ ίστίΓ έτ σοι. Ό παράδεισος του μεγάλο»

τεχνίτου, ή πάλις του αγίου βασιλέως, ή νύμφη το3

. ασπίλου Χριστού, ή παρθένος ή 4γνή, μ<5νφ ίνΧ άν-

δρΧ εν πίστει μεμνηστευμένη, ή διαφανής καΐ έχ-

κύπτουσα ώσεΧ δρθρος, καλή ως σελήνη, ως ήλιο;

εκλεκτή, θάμβος ως τεταγμένη, ή μακαρι^ομίνη

άπδ των βασιλίδων, καΧ έξυμνουμένη ύπδ των παλ

λακίδων, ή ύπδ των θυγατέρων Ιπαινουμένη, χαϊ

άπδ της ερήμου ανερχομένη, καΧ λελευκανθυμένη,

καΧ έπΧ τδν άδελφ ιδούν αυτής έπιστηρι^ομένη, \

μύρων πνέουσα, ή άπδ της ερήμου ανερχομένη ώ;

στελέχη καπνού τεθυμιαμένη σμύρναν καΧ λίβανον

άπδ κονιορτών μυρε·|οϋ. του δεδωκότος έαιιτού τή·

εϋοδμίαν. "Ον προορωσα ίλεγε · ϊίϋρον >

Ρβηΐ. χι,ι, Μα. 5. . ιν, 8. . νι, 9. ' ΜΑ. 8.
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δτομά σοι, ίίά τούτο τεάηδες ήγάπησάν σε.

Ή έστηκυϊα εκ δεξιών του βασιλέως, ένδεδυμένη

χροσσωτά, διαχρύσοις πεποιχιλμένη, ή μηδέν σχο-

«ινον ίχουσα. Ποτέ δε μεμελανωμένη, νυν\ δε χολή

χαι λεί.ευκανθισμένη· Γνο εν σο\ γενόμενοι λωφήσω-

μεν των προδιελθόντων ήμδς στυγερών των αιρέ

σεων πραγμάτων, χα\ ήσυχάσωμεν άπδ σάλων της

των αυτών τρικυμίας, χαΐ άναψΰξωμεν εν σ<Λ, αγία

μήτηρ ημών Έχχλησία, χα\ εν τί) αγία εν σ<Λ δι-

£αικαλ!α, χα\ αγία κα\ μόνη πίστει θεοϋ εν άλη-

θίία. Άλλα άρξομαι περ\ ταύτης της αγίας π<5λεως

«ίου τα θαυμαστά διηγεΐσθαι · τα γαρ δεδοξασμένα

έλαλήΟη περ\ αυτής, ως φησίν 6 Προφήτης· Δε-

&οξ(ΐσμέ?α έΛαΛήΟη περί σον, ή ΧόΛις τον

θεοί·. Άνθρώποις μεν πδσιν ανέφικτα, απίστοις δ»

αλλότρια, πιστοϊς δε άνθρώποις χαι άληθινοΐς εν

μέρει, εν ύποσ-χέσει δε τιλειώσεως (ως) παρά του

αυτών Δεσπότου παρασχεθησόμενα εν τ?) βασιλεία

των ουρανών, 3που αυτή ή αγία παρθένος χα\ κλη-

ρονόμβς συν τψ ίβίω Νυμφίψ εν ούρανώ ϊσχε τον

χλήρον καΐ την χληρονομίαν.

Ρ. Κα\ πρώτον μεν, ότι 6 θεός ό έ-1 πάντων

ήμΐν θεός υπάρχει τοις εκ της αγίας ταύτης Έχ-

χλησίας γεννηθεΐσιν. Άπόδειξις γαρ αυτή πρώτη

ικρ\ άλήθειαν, χαΐ έδραίωμα πίστεως της μόνης

ταύτης παρθένου χαΐ αγίας περιστερά; και άκακου,

·κερ\ ης 6 Κύριος εν Πνεύματι τω Σαλομώντι άπ-

ιχ.άλυπτεν εν "Ασματι των ασμάτων, χαΐ Ελεγεν

Έξήχο·ττά είσι βασΙΜσσαι, χαϊ όγδοήχοντα

χαλΛαχαΙ, χαϊ %·εάηδες ων ουκ Ιστιν αριθμός ·

μία εστί περιστερά μου, τεΛεία μου. Μετά προσ

θήκης τδ, μου, χα\, μου. Αϋτοϋ γαρ περιστερά, χα\

αϋτοΰ τελεία, ως των άλλων λεγομένων και μη ού·

σων, αυτής δε διττής ονομαζόμενης. Επί γαρ ταίς

άλλοις ουκ εΤπεν Όγδοήκοντά είσι παλλακαί μου ·

αλλά ταίς μεν βασιλίσσαις δια της ενδόξου όνομα-

ιίας την συνάφειαν της τιμής άπίνειμεν · επί δε

ταίς παλλαχαϊς τ6 άλλότριον τέλεον άπεφήνατο. Τβν

τους αριθμούς (26) εις δνομα λαμβάνοντες, χατα

την άναγωγήν της θεοιρίας έπεργάσασθαι εν τω

τόπω άναγκαζόμεθα, δια τ6 μη ύπερβαίνειν, ότι

ψυ/ρολογοΰντες, άλλ' εν άληθεία λόγους δια των

αληθινών Γραφών ταίς άληΟιναΐς θεωρίαις άντεξετά-

ζοντες. "Οτι μεν γαρ χαΧ ό αριθμός γεγραμμένος

απαράβατος εστίν εκάστης υποθέσεως, κα\ οδτε δύ

ναται το εν άριθμψ κοτατεταγμέ<Λ>ν ίωλόν τι είναι,

ούτί εις άργότητα εν τϊ) Γρο·^ έπιμετρεϊσθαι. Βα-

οίλισσαι δε είσιν αί ήδη πρότερον είς γενεαλογίαν

ώνομασμέναι ψυχαί · ως γαρ βασιλεΐ συνέπονται

πλήθη πολλά, του δε βασιλέως κεφαλής ούσης, ώσπερ

έπ'ι σώματος πολλών μελών δντων, άπδ της κεφα

λής ό εΤς άνθρωπος άριθμηθήσετοι · ούτως άπδ του

Λ Γκη1>παιϊ$ ϊικίιιΐ» νε8ΐΊ1)ΐι$ ', ει !ηΙέχΙί$ ηππι, ν»·

πί$(]ΐιβ ρβΓρο!ίΐ3 : ΐ]ΐι;ι· Ιβηε1)πεο&ιιΐιι ιιϊΐιίΐ 1ια1κ$,

>υΙ ιιΙΐΝ'Ίίππιι. Ουχ ιιίμνκπ· <|ΐιιιιιιΙ:ιιιι ίιιΓι·ι·1:ιι,

ριι1(·1ιι·:ι ΙΙΙΠΗ: «8 01 (·;ιιπϋιΙ:ι, ιιΐ <·ιιιιι 3(1 (6 ρίτνβ-

ΙΙΟΓΙΠΙΙΙΡ, .1 ΙΠ8ΐί$ίίΐΙΐί$ 111 ίϋ Ι)ΧΓΐ$ΟΟΙ) ΙΙΙΟΐΡδίϋί ςΐ!38

Ιιαείεπιιβ ιιίιι νΐιΐϋ!-, :ι]1(|ΐι,<ιιι1ο €β»$επ)ΐι$ ; ε( α ΐπη-

ρβ5ΐ3ΐ1ΙΠ1 ι1ί·ι:υιΐι::ιιο] ιιιΐ!ΐ|ΐκ: ΐ|ΐι! 111ί(: ΗίπιΙ ΜικΊιιιιιιι

ι ,πιΐ|ΐπι·Μ·(·ιι!ι·κ, II) Ιι', Β3Π013 Ι1ι;ι!ι·Γ Κι'-

, βΐ ίη Ν.ιΐΗΊιι ι1ι>Γΐι·ίιι;ι ΐιι;ι, 30 1080 53ηε1α

Ρ3ΓΪ16Γ βυΐβςυε Οβί 6άο ι·ι νβΓίΐαΐβ Γβ$ρΐΓβιηιι$. 8ο(1

ι|!ΐ;ι· ϊη ΙΙ.ΙΓ ϊρ$3 83ηεΙΪ$$ΪΠΙ3 Οβί ΰΐνϊΐ&ΐε ίΐιΐιιιϊπι-

ΙίΟΠβ ιΓιμιιιι ΜΐιιΙ Π3ΓΓ3Γ6 |:ιιιι .ιμ^ι ι·ιίι;ΐΓ : ξ1θΓΪΟ53

ΐ'ΐιΐιιι (Ιο Ϊ11:ι ιΐίο! ;ι Μΐιιΐ, ιιΐ Ρτορίιείβ ιηφίΙΙιΐΓ : ί.'ίο-

πο«α ιΓι,Ίιι Μ(«1 ιΐί' ΐί· , άιίΐαι Οεϊ. ' ΟΙΙ,Ί· βιιηΐ

^ιι$ιηο(Ιί, ιιΐ ΓΙΙΙΠ ηειηο 03 ιηοι·ΐ:ιΙ1ιιηι ρεηίΐυβ :ι>-

Β ί,ι'ίμιί ρο5ϋϊ(, ΐαηι ;ι!ι ΐηΓΐ(]β1ίΙιυ$ ;ι1ίι·ιι:ι, Γΐ(1ε111)υ$ βε

νεπΐ3ΐί5 χΐιΐιϋοί,ΐϋ εχ ρ»Γΐε ϋπ-ια ;ιΐϋιι^<·π·, ο$(εη&3

ϋϊιΙΐΜΐι ίηΙΟΓΪΓη ρΓθπιΐ8$3ί|υε ΐΙΙοΓυηι ρβΓΓεεΟ ρο$-

$ε$$ίοηο, <]υ3ηι ίη ε(£ΐο$Ιϊ π-μηο ίρβοΓυπι ΟοηιίηιΐΗ

ΓΐίΙιϋΐΓΐιΙι, ιιΐιί κ:ιικ·ί;\ ίΐΐα νίΓ^Ο (Ί 1ι;ι·ι·ε8 ειιιη

δροιιβο ΜΙΟ 1ι:ι·ι·ι:ι11ΐ;ιΐι·ιιι :ιο ραΐΓΐιηοηΙυιη οΐιΐΐηιιίΐ.

III. Ρηηείρίο ΐεηεηϋυιη ΙΙΙιΐιΙ εβί : ΜοιίΓπιΐυινιιι

ηιιιιιϊιιιιι Ιΐι-ιιιιι η(1 ηο$ ρεΓίΐηεΓε ρι·ορι·1ε, ςιιί ε ββη-

εΐ3 ΠΙ.ι ΜΠΙΙΙΙΚ Εευ1ε$ΐ3 ςεηίιϊ. Ηχε εβί εηίιη οιη-

ιιιιπιι ίο ικΐιΙι>πιΙίΐ νει-ίιαίε ριϊιη» (1επιοη5ΐΓ»Ιϊο, ει

υηίεχ νίΓ^ίηΊβ Ϊ11ίυ$ ;ιι; &3ΠϋΙΪ88ίηιχ εΐ ίιιηυεεηΓι$

Ιίι!(·1 1ΪΓηΐ3ηιεη(ιιιη, (1ε ηιια Οοηιϊιιιΐίί $αη-

ιΐ8 ;ιΙΙ1;ιΐιι ρεΓ δβίοιηοηειη Ιι;ι·(· πι €αιι(ίι·β~

νιιιιι (·:ιιι!κ ιι Μ^ιπΙ1(·,ι\Ίΐ : Νι·.Γ//«/(!//« ιιιηΐ ΐΊ'ίμιΐιΐ', ίΐ

, θ(·/ι.ι//ιιίΐί ΓΙΙΙΙΙ ΊΐΙιΐικΓ, ιΊ αάοΐβϊίχηΐιιία! φκιηιιη ικιιι

ίίΐ ηιιιηα'Η$ ; ηιι/ι αϊ <\ιΙιΐιιιΙ><ι ιιΐι'ο, ρεί'ξεοΐα ΜΙΓΙΙ*.

ΓΙιι 1)1$ ΠΙ;» π·|ΐ.Ίιΐ;ι νοεβϋιιία, ηιβα, βΐ, η\«ι. Ηιι]ιΐ8

ειιίιη Γοΐιιηιΐι::, Ηυ}υδ εβί ίί1;> ρει-ΓεοΙα, ιιΐ εχίεηχ

?ρρεΙ1εηΙυρ ίΐιι ςυϊ(Ιειη, ιηίηϊιηε Ιβιηεη $ϊιι(, ίρ$3

νεπο εο ηοιυίηε ι<υρ1ίαΐεΓ ίη$ϊ§ιι1ΐ3 8ίΙ. 0»»Γβ ευηι

<1ε 3ΐϋ8 1οΐ]ΐκτι·ΐιιι· ιιιιπ (11x11 : ΟεΙθ£ΐηΐ3 ί,ιιιιΐ

οοηου1)1η;ε ηι«α·; νεππη Γβ^ίπίβ ειίιηία ί!1:ι βρρεί-

ΐΑΐίοηε ΙΙΠΙΜΙΙΙΜΜΙ Ι|ΙΙΓΙΙΙ(|;ΙΙΗ ΙιοηΟΓειη 3ΐΐΓΐΙ>υί( ;

«ΙΙ|ι·|ΐ|ι1ΐΐ;ΐΗ νΟΓΟ ρΓΟΓ81Ι5 βΐΐβΐΐαδ 8888 ϋθθΐ3Γ3"ίΐ.

ΛιιιΙκιΐΊΐιιι ροΓΓΟ ιιιΐΜίΓΐΊΐιη ευιη ηοιηίηαΐίιη ΙιιιΙκ·:ι-

εοηίειηρί&ΐίοηε ηο!·ΐι·3 3ΐιίοι·ειη :ι<1

ενεεία, ηοηιιίΐιϊΐ εχροΙΪΓε ίίίικί Ιιοε \«<»

(•ομίιιιιΐΓ, υΐ ηε ΐ:ιιιΐ|ΐι:ιιιι Γι-'ι^ίιΐιιιιι ίηερίυηιςυε [ΙΓ;Ι·-

(ΐ'ΠΊΐιηιικ; 88(1 (ΐυη; (ΙίευηΙιΐΓ, εχ τεί νοπΐ3(ε βε νε-

I) πίΓυιιι βυοίοΓίΐβιε 5εΓ°ιρΐυΓ»ι·υιτι, νεΓ3 αηΐηιΐ οοιι-

ϊι·[ΐΐ|ΐ1:ιΐίιιιιι· ρεΓροηϋϊηιυβ. Εΐεηίηι ιιϋίευηηυβ ηιι-

ηιεηιβ εοηεϊρΐΐυΓ, οβεϊΙηηίοΓ ρηείεπηίιιί ιιοιι (1ο-

1 η·ι ; ιιεψιβ ηιιοϋ ίι ;ι ςοιηρΓεΙιεηοΙίΐιΐΓ, νβιιυιη (| ιι 1ιΙ>Ι:ι πι

εΐ ιιι;ιιιΐ! νιι1<·|·1 , ίΐιιΐ οΐίοβιΐιη (·χ1·*Ι Μΐι;ιι·ί. Κ(·μίιι.·Γ

ρπΓΓΟ Μΐηΐ, ι|ΐι;ι· }»ιη 3ΐιΐ63 δΙΪΓρίβ ιιι ίι·ι 1ι: ιιιιιικ· -

ι;ιΐ.ι: βιιηΐ αιιίιιιχ; ιιι εηίιη ι·ο«εηι ίηηιιιιιεΓα ιιιιιΐ-

Ιίΐιΐιΐο ι·ιιιιιίΙ;ιΙιΐΓ, ΓΙΙΙΙΙ Γ6Χ εαρίΐΐβ ΪΙΙ813Γ 8ΪΙ ; |>ιτ-

Ρββί. χι,ιν, 14. · ϋβηΐ. ι, 5. * Ρββί. Ι,\\\Μ, 3. * Οίΐιΐ. νι, 7, 8.

(26) ''Ω^ τονς αριθμούς. Ρ(·1.ινϊιΐ8 ιπΐιΐ'κΐίΐ αη- Ι3ΐι1ιιηι ρποΓβΓίιΐΓ. ΠείΙϋοΓειη εΓ<;ο ροΐίυδ ,

ΙΊΙ,ΊΙΙΙΙ Μΐιιιΐίτι,ιιι ; ΤΗθΠ)38ΪΙΙ8 ιιιαί'ιιι κκι, :ιιιΙ (|ΙΙΟ(1 νβΐ ιΐΐκηιιιι. Ι,ΙΚΊ 88118118 ρκιΓιτΙο ιΙιτΙ;ΙΙ';ιΙ [3ΙΙι 3ιί

—: ----------- - ' ~ * ' '"
ιΐ.ι ίΐΐε

Γ.υ;ιιι:ιι>Γΐ ιΐ.

, 3υΙ ηιιοά ΐνρο|;Γ3ρΙιιι& ιιιεηιΐυηι

ρΓθ!)0 : <ι>ηΙ>ι> ΓΙΙΙΙΜ ι!(· (Ιιιοΐιιΐϊ

ι;ΐϊ:ιιιι :ι:|

ίβΓεηϋαπι.

ΡΑΤΒΟΙ.. θα. ΧΠΙ. ·

Ϊ1131Π 8886 Ιβ·
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ίικίε ;.!!·(!!,· ίη εοτροΓΟ, ειιιη ρ) υ τη ιηειηΙΐΓ.ι $ίη(,

ο»ρίιβ ίρδο εεηεεη ιιιιυβ Ιιοπιο ικιηιοΜπςιιβ 1081

δοΐεΐ : δίε 31) υηο κζα πιιιΐΐίίπιΐο ΟΠΊΙΗ$ $υ!>]εεΐ3

Γε§ί, 3(1 ευιηύειη ίΐΐιιηι ΓεΓεΓΟίιΐΓ.

IV. Πη,ιηι Ίιΐνιιι Γεςίηχ ηοιη'ιηβ £(·η<Μ·;ιΐίο ίη

Οιπδίο οοηΙίηβΙιΐΓ, ηοιι φίοιΐ οιηηίδ βεηεπηίο τε-

ςικινεπί, δεύ ςοοϋ υιΐ3 (1ιιιιΐ3Χ3ΐ Οοιηίιιί οοςηί-

ΐίοηε ρι·;Ε(]ίΐ3, εχ νίπ ιιηίυδ .ιρρείΐΐΐίοηβ πε^ίαιη

(ϋ£ΐπΐηΐι·ιιι δίΐ θΓ(Ιίηειη(|ΐιε εοηβεοιιΐβ : βχβηιρίΐ

;': :::';:;, Α(ΐ3Π111$ εΐΙΙΠ 1θΐ3 ρΓΟ^ΟΠΐβ, κ·;_':ϋ:ι υΠ3 ι1. Ιί-

βεΐιιΐυι·; ΠΙίιΐδςυε ρπηείρ»1ιΐ8 ει »1) εο (Ιεϋυείιιηι

δΐΊΐ'ρίδ ίηίΐΐΐΙΙΙΙ, ρ:·1108 '[ΐ!<ι, ιν ί;ι (ϋ£ηίΐ33 εχδΐίΐίΐ,

ειιιιι ίίδ φΐί (·:ιηι ίΐΐο εοη]ιιη^ιπιΙιΐΓ ρΓορίει· Οεί εε-

(ζηίΐϊοπειη, ΐ|ΐΐΗ·!.ρ<· ρήιηιΐδ οιηηίυηι 3 Οεο Γιη^ΐ

ΐΊ>ι ΙΙΙ.ΊΙ ίι|.ΐΓ ιηεπιεπί; ΐιιηι ηυοϋ ροεηίΐεηΐίχ ρπ-

ηιυβ «'Μ.'ΐιιρΙιιιιι (Ιειίεπί, υΐ εχ ε]ιι$ ΙιίδΙθΓΪ3 εοη-

8ΐ3ΐ. Ι'.ι-!. λιΐιιιιιηιιι δείΐιιιβ ι·ι υηίνεΓδί »ι! ειιιη

; ·. ιΐ|·.ι·. ιηοι-ΐαίεβ. Ηεηι Ειιοβ, Οηίηαη, ΜβΙεΙεεΙ, ^^-

ρε(1 , ί ΙΙΙΙΙ.ΊΙ , Μαΐ1ηΐ83ΐ3 , 1.3ΐηεεΙι , Νοε. Ηοπιπι

οηιιιίιιιη ββηείοπιπ) νίΐ'οπιιτι, ΐ]ΐιί δίιι^ίΐΐαΐίιη ριτ

ςειιεΓηΐίοιιεδ Γεεεηβεηΐυτ, ηυοΓυηΐφίβηιιιηεί'υδ.ιρικ!

Μίΐΐιΐΐίβιιιη ίιιίΐιΐϊ ε$ΐ ', η φιο :ΛΙ ι κεηεπιΐίοηεβ, 3ε

;:.ι· ι ιΐϋΐ οπ^ίηεβ ρΓ.ΈβίπηίίοΓυηι \ ιπιπιηι ηϋΐηίηίϋυδ

ι··.ρΐΊ·--:ι· Μ;Π! ; φΐί Οεί ηοΐ'ιΐ!3ΐη 3(Ιερΐί βιιηΐ, 3ΐιΙ

(;!·'·! ίη 3ΐϊφΐ3 αΐία πε ίιΐ8Ϊ^ηί(εΓ 3ΐηιιβ οχίιηίι; βεββ

: Γ^Μ'ππιΐ, ι ('βϊιιιιι εΐ δρ!εη(1θΓειη εΐ !ΐιη]εδΙηιειη οΐι-

Γιηυβπηιΐ : ΙιοΓυιη, πι:ρ::ιιιι, εαΙαΙο^ιΐ3 3(1 υβηιιο

Γ.Ιιι·ΊδΐΊ Ουιηίιιί ηβία'.ειιι ρειΊεχίΐιιι·. Ναιιι 31) Λιίαηιο

ηιΐ Νοεπιυιιι ιιβςυβ ^εηεαίίοιιεβ ρΓχίι.τϊεΓβ (Ιεεεηι.

ΤοΓκΙοιη 3 Νοοηιο 3(1 ΛΙ>Γ3ΐ>3ΐηυιη ; 31) Ιιοο 3(1 Ιΐ.ι-

ένδς βασιλέως τδ πάν πλήθος, τδ ΰτΛ τδν

ε'? εν3 άναλογισΟήσεται.

Δ'. Βασίλισσα τοίνυν ή γενεά εν Χριστώ χέχλητκ,

ου της πάσης γενεάς βασιλευσάσης, αλλά της μια;

έπιγνούτης τί.ν Κύριον δι' ονομασίας του άνδοό;

(αιτία) τδ βασιλικδν αξίωμα και τάςιν φερομένου *,

ως οΤον είπεΤν Αδάμ καΐ πϊσα αυτού γενεά, βαϊί-

λισσα αυτή άριθμηΟήσεται, ή τ: αυτού αρχή χι\ ή

πατριαρχία βασιλεύσασαι μετά των μετ' αύτοΰ δια

την πρ',ς τδν θεδν γνώσιν, κα\ ην κατηξίωται πρώ-

την πλάσιν πλασΟήναι , κα'ι ως μετάνοιαν πρώτος

ένεδ:ί;ατο, ώ; £χει ή ακολουθία. Είτα μετά τούτον

ΣήΟ κα\ ή πάσα μετ' αυτού άνθρωπότης. Κα'ι Ένώς,

; χα\ Καϊνάν, κι'ι Μαλελεήλ, κα'ι Ίάρεδ, και 'Κνώχ,

κα\ ΜιΟουσάλα, κα\ Λαμέχ, κα\ Νώε. Τούτων των

αγίων των καταλογά5ην εν αριθμώ κατά γενιάν χ»τ-

αριΟμηθέντων, ώνό άριθμδς παράΜατθαίφδείχνυ-αι.

Έξήκοντα γάμ καΧ δύο γενεαί τε κα\ πατριαρχίαι

παρ' αϋτώ έμφέρονται δια των ονομάτων των έντελε-

στέρων ανδρών, πρδς τδν θεδν την γνώσιν έσχηχό-

των , ή δι' έτίραν τινά άριστείαν την βασιλιχήν τε

δόξαν κα\ έμβρίΟειαν μετεσχηκότων, ό κατάλογος το5

αριθμού έμφέρεται άχρι της του Χριστού παρου

σίας. Κα\ γαρ γενεα\ παρεληλϋΟασιν άπδ Αδάμ έως

του Λ'ώεδέκα- κα'ι άπδ του Νώε άχρι του Αβραάμ

άλλαι δέκα· άπδ δ£ του Αβραάμ άχρι Λαδίδ γενεα\

ιδ"· άπδ δε Δαβ'ιδ Εως της αιχμαλωσίας γεν:α\ ιϊ'

κα\ άπδ της αιχμαλωσίας 2ως του Χριστού γενεαΐ ιϊ

ν'κίοιη χιν ; Β Πβνίϋε 3ϋ εηρίίνίιβίβιη χιν; Ιιίιιε 3(1 Ο ώ; είναι άπδ του Αδάμ άχρι Χριστού έξήκοντα δύο

γενεάς, αίτινες έξήκοντα δια την συντομίαν ί ρίΟμτρι-

ται · καΧ γαρ εν τϊ) έρήμω έβδομήκοντα δύο στελε

χών φοινίκων υπαρχόντων, έί-'δομή κοντά ή Γρα?);

ώνόμασε, κα\ εις τδ δρος προσκεκλημένων έβδομή-

κοντα, έβδομήκοντα δύο ευρίσκονται συν τω Έϊ.άδ

κα'ι Μωδάδ. Κα'ι έββομήκοντα δύο έρμηνεύσαντας' ε~'.

Πτολεμαίου, δια δε την συντομίαν είώΟαμεν λέγειν

των Έβδομήκοντα την έρμηνείαν. ΟΟτω καΐ νυν έ;ή-

κοντα βασίλισσαι, οΐμαι,εϊρηνται, εξαιρουμένου το^τε

άνωθεν αριθμού και του κάτωθεν, δια τδ μεσαίτατον

των έξήκοντα πρδ; τύπους κα\ άναγιογήν της τελε'.ις

θεωρίας. Επειδή γαρ δι' εξ δεκάδων (27) την τήςίξι-

ημέρου πληρούσθαι περίοδον συμβαίνει · εις τδ συν-

άπτεσΟαι άπδ εκάστης γενεάς έσίων ψυχών εν θεψ

βασιλευουσών κατά την πίστιν. "Ενθεν γαρ κα'ι ες

ύδρίαι ευρίσκονται (28) εν Κανά της Γαλιλαίος λίθι-

ναι, αϊ-ινες λείψασαι πάλιν έπληροΰντο, χωρήσαιαι

1 Μαΐΐη. ι, 1 δί^. ' ΕχοιΙ. χν, 27. ' Νιιηι. χι, 27. » Κο^. φερομένην. Γ. φερομένης. · Ιΐ3 Κίβ. Γ.

έρμηνεύσαντε:. · Ηκε Ιονίΐεΐ' (Ιερι·;ιν»ΐ3.

ι δίιιχίΙίΙεΓΧίν. ΟΙΙίβΐιιιΙιίΓα!) Αιΐιιιιιο \\ .,.:<·.

:\(\ ΟΐΓΐ8ΐυ;ιι §βιΐ6Γ3ΐΊοηεδ ' ΜΙ, (|υιε ΙΐΓβνίΐαΓιβ |ζΐ·3-

ΐ;ι ι. χ δθ1ιιιιιιηυ(1ο ικιιινει-ηιιΙυΓ; Π3ΐιι (Ί ίη βοΐίΐιι-

•Ι/ιιε πυη Ι.ΧΧΗ 3ΐ·1)θΓ«5 ρ:ι!ιη3ΓϋΓη ΓοΓεηΐ, ιχχ ΐηη-

ιιιιιι δοπριιΐΓ.ι ηιειιιοπινίΐ '. Ιι.ι πιπί 3(1 ιηοηίειη

ιχχ νοεβίί Γϋίββεηΐ, ηεεεϋοηΐΊϋυδ Ι·;ΐ:κΙ εΐ ΜοϋαιΙ',

ι.χχιι βιιηΐ Γΐ'ρειΊί. ΡτΰΒίΟΓεβ ευιυΙ-ΧΧ, Ρΐο1ειιΐ33ο

Γβςηπηίβ, 83εηυδ ίί)>ΓθδίηΙει·ρΓεΙ:ι[ί δΐηΐ, ηοβ (αηιοιι

εοιηρεηϋίί ςι·3ΐΪ3 δερίυπ^ίπΐ» νίι·οηιιη ε(Ιίιίοηειη

ηοιιιίιΐΜίν εοιίδυενίιηιΐδ. δίε ει ΙΛ ιηοϋο Γ£);ίιιχ ιηεβ

φΐί(1εηι &ειιΙειιΙΪ3 εοηιηιοιηοΓηΙϊβ δυιιΐ, υΐ εχΐΓβ-

ιιάδ υΐτίαφίε δΐιΙ)ΐ3ΐίδ ιηβιϋιΐδ ίΐΐε 8εχ3ςειΐ3ΓΪιι$ 3(1

ίί ;ιιι ;·ϋΐ 1 1 ίιιι»£ίιιεηι 1082 αε ρειϊεοΐ3ΐη εοιιίεηι-

ρΐβΐίοηεηι ενεΐιεηιΐβιη ί-ιιρει-εδδοί : βεηίβ φΐιρρι· ϋε-

εηί1ί1)ΐι ^ δεχ (ΙίεΓυιη εΪΓευίΐυβ 3ΐ)8θ1νίΐυΓ, υΐ 83ΐι-

,,ι:ίι\::.πιιιι (]ΙΙ38 ΟΧ Ω(1ε ΪΙ1 Οεο ΙΓ. ϋΐιιιί, Γΐ3ΐ

ιέ εοιι]υηειίυ. Ιίικίο ι·ΐ 5ΐχ Ιιν-

(27) Έαβιδ'η γαρ £«' ίζ δεχάδωτ. ϋο ιιυιιιΟΓΪ 88-

η:ΐΓΐί ρΐ'ΐΊ'ει-Ιιοιιε π^ίΐ ΥίΙπινίι:8 Ιίΐι. πι, €»ρ. Ι.Ιϋβιιι

ΙΙΙΙΙΙΚΤΙΙΒ (Ι(·(;ίε8 πιΐιΐΐίρΐίοηΐιιβ ίιι ι.χ ΓΟζϊιΐΛΓυιη ηιι-

ηιείΌ οοηιρί'βΐιεικϋΐιιι·; ςιιικί Ιιοε 1ικ·ο νιιΐι Ερίρΐι.

δ«(1 ιιοηιιίΐιϋ (Ιεχ'κΐβναι ί ν'ιϋβΙιΐΓ. ΡΕΤΑΫ.

("28) "ΕγθΕΓ γαρ τα έζαγωπαϊον. ϋοοίίιΐδ Ιίΐ). Οβ

αη'1/ι. οηρ. Ιο, ιΐε Ιιεχη^οιάβ, εοΐ'ΐιιηφίε ^εηει·3ΐίο-

ηίϋιιβ ;!",Ι·Ι:Ν, Μ ΐ'ί'ι.ι ηιιιιο ίιι ιηικίιπη ρροΐΐυεί , βί

ουηιεΓθ$ ΐΉΐυπιΙί οηΐϊιιο

123456789

Τιιη ίηίϋηηίαί» ΐήύιΐ! βο» ^η)αη^<ΐί, </;;/ &ε ι/ναΙίΓ-

ηατίύ Ιηιη$ενηΙ : βί ,ΊΊΊ,Ί ηΜίάεηι ΪΟΓΗΙΗ ταάκα, «

(Ίίΐιάαηιΐηία. Εχ ηκϋιοΐ _/:.· ;/(·/('.·, ο/ηιιβι Ηβχαι/οηϊ ηιι-

ιαιηΐητ

1 5 9 13 17 2!

αά <·>;ια.Ι·Ί:ι οτάΐηίηι ^οηI^^]^ιεη(^^ : «ι, ία

[οηικε ηη^·>ιηΐκ>\

Ο 15 28 45 66

Ρκιι».
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εν βύταΐς ανά μετρητά; δύο τ) τρείς · περί. του με- Α <1π# Οηιι» ϊη (οί,;.·· . Ιηρϊιίεκ Γυίδββ άίεηηΙιΐΓ,

ΐρου της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης κα\ Τριάδος του

πληρώματος. Λΐτινε; από του ύδατος είς οΤνον άκρα-

τον μεταβέδληντιι , πληρυΟεϊσαι είς εϋφρασίαν γά

μων, χα\ νιίών των ανθρώπων. Ένθεν γαρ το έξα-

γω-,ιαϊον καλείται παρά τοις έξωθεν λόγοι;, δια τριάδος

και Ιβδομάδος είς εικοσιένα αριθμόν γεωμετροΰμενον,

ςυ έξαγωνιαίου σημασία έστ\ πληρώσεως του παντό;

ίρωμένου χυτού;, δια το τετραχή εχειν (29) , ώ; ει

πείν, το τετραγώνιον, ύποίάΟραν τε κα\ την άνω

θεν της όροφώσεω; σκέπην, 'έκτον αριθμόν τελεϊν.

ι'ΐ9 ίηιρίειαιη Τ38ΐίι»ΐειη

νΟΓΟ 30 δΙψείΊΟΓ ρ.ΊΓδ 8ΪΥΟ

(Ιιιαδ ΐΓοβνε οβρίεηΐεδ ' : (]ΐιί ιηοιίιΐδ »(Ι

Υοΐιΐδ ΝΟΥΙΙΙΠΦΙΟ Τοδΐηπ)οιιΐιιιη οί Τπηΐΐίΐΐΐβ οοιη-

ρΙΐ'ΠΗΜίΙΐΙΐη ΓοΙιΜίΙΙΓ. ΕκίΙΟΙΙΙ ρΟΓΓΟ ΙΐΥιΐΓΚΕ ΟΧ 3φ13

ίη ιηβπιιη γΊιιιπΐ) ΟΟΠΥΟΓΒΧ δπηΐ, οιιηι 3(1 ηιιρΙίΒ-

πιηι ΙιίΙ.ιπίΒίοπι βΐ ηΐίοπιπι Ιιοιηίηϋηι οΐιΐοοίηΐϊοηοηι

ίιιιρ1οΐ3? Γιιϊδδοηΐ. Κίηο εΐίβηι δεχαηςιιΐ» 3 ηιηΐΐιΐ'-

ΐηηΙΪΟΪδ ίΐ^ΙΙΙ'» ηθΙ1)ίη3ΐυΓ, φΙΧ ρΟΓ ΙθΓ!1:ΐΓίΐΐηΐ 80-

ρίοιίΒΓΪιιηΐφίο 3(1 χχι βεοιηβίποα ηκκίυΐΐΐίοΐιο ροπ-

(!ΐ)«ίΙιιΐ' : ςη3 φΐίιΐϋΐιι Ιιεχίΐβοηιΐδ Ιοίϊιΐδ ιιηίνεΓδίΙβ-

ιΐϊΐιι φΐΐ ίη βο 6δΙ φΐηϋκιηςιιΐιΐδ (]ΐιηΙοπιαι ίιιιιι ιιυιιιοηιιη , 1);ΐ5ΐδ

δοηηπυηι

Ε'. Άλλ' ίνα μη είς πλάτος μηκύνω τον λόγον, V. 8θ(1 ηε Ιοη^ίοΓ δίιη, δαΓιδ Ιι.ηοίοιιιΐδ ι

πάλιν ίκανώς Ιχειν νομίσω περί των έξήκοντα βασι- β ΠΜδ ιχ άίοΐυπι 3ΐ·Ιι!ΐΓθΓ , Ιιοο εδί, ςοιιθΓ3ΐΐοιιί1)ΐιι

).:σσών Ιως της του Χριστού παρουσίας γενεών άρι-

3μηΟεισών τα είρημένα. Μετά δε τον Χριστόν ν.Ά

5;·3ρο τυγχανουσών λοιπόν γενεών, καΟώ; αύτώ τω

Κυρίψ μόνω ε'γνωτται. Οϋκέτι γαρ κατά γενεάν οί

άρ.ΟμοΊ παρά τισιν άνηνέχΟησαν ή κατετάχΟησαν,

Ειά το ύποσφραγίσΟαι (50) τον αριθμόν της τοιαύτης

υποθέσεως και άποκεκλεΐιΟαι δια του των βασιλισσών

αριθμού έως αυτού της ενσάρκου παρουσίας ήριΟμη-

μένου. Λοιπόν γαρ οί μετέπειτα συγγραφείς, η λογο-

γράφοι, ή χρονογράφοι, ή ιστοριογράφοι, οϋκέτι γε

νεάς άριΟμοϋσιν, άλλ' ή βασιλέων τάς διαδοχάς κα\

χρόνους κατά τον των ετών αριθμόν έκάιτου (51)

βζσιλέως · ώστ' έςάπαντος ε·3 μάλα τον συνετόν γι-

νώβχειν, δτι καΐ από τούτου του ζητήματος το πάν

του χρόνου συνετμήΟη είς τον των ξβ' γενεών ϊως ^

Χριστού αριθμόν, δια το μηκέτν μετά Χριστόν κατά

την ύπόΟεσιν ταύτην δια γενεαλογιών τους του κόσμου

χρόνους άριΟμείσΟαι , τελειουμένου εν μια συνενώ

σει τε σημαινομένη κατά το της ευδοκίας θεού άμε-

τάστατον ϊρεισμα · ως από της αυτής την του αιώνος

συντέλειαν συντεμνομένην, κα\ έπ'ι το μεταδατικόν

του μέλλοντος αιώνος πληρουμένην. Διό λέγει. Μία

εστί περιστερά μου . τεΛεία μου · ως έως αυτής

των πάντων τελειουμένων, καν τε χρόνοι και καιροί

ένιαυτοί τε χα\ διαστήματα γενεών, κατά τε βασιλέας

ή υπάτους η1 ολυμπιάδας ή ηγεμονίας, 6 οίων εαυτόν

άριθμήσειεν όγδοήκοντα δε παλλακαι, αΐτινες εν μέ

σω των βασιλίδων, χοΛ προ της ενσάρκου βασιλείας,

τουτέστι της πίστεως, κα\ αυτής ταύτης της νύμφης ^

κα\ παρθένου και ασπίλου τε κα'ι περιστεράς, της

μόνης τη μητρ'ι κ»Ί τϊ| τεκούση.

(Τ1. Εκκλησία γαρ εστίν από μιας πίστεως γεγεννη.

μένη, τεχθεϊσα δε δια Πνεύματο; αγίου, μία ττ} μόνη,

χα'ι μία τ^ γεγεν ;ηκυία · κα\ οσαι μετά ταϋτην ?4λθον

3(1 ΟΐΓΪδίιιιη ιΐδΐιιιε ηιιιηηι-αηΙιΐΓ. Ρο$1 Οΐιπδΐιιηι

ηϋ Ηοο Ιρηιρυ$ φΐοΐ ςεηεΓ3ΐίοιιε$ (Ιοίηοερί

δΐίΓοοδδΟΐ'ΐηΙ, δοΐιΐδ ηονίΐ Ι)ϋΐηίηιι$. Νοη οηϊηι 3ΐιι-

[ιΐίιΐδ ρεπ β«ηεΓ3Γιοηβδ, Ιοηιροι·υ:)ΐ ο$1 3ΐι υΐΐο άβ-

ίΐιιοΐβ ιϋβΟϋΐΛφίβ δερίεδ : ρΓΟ εο ςιιοιΐ ηυιιιοπίδ ίδΐ'·

ρΟΓ ίΐΐιΐΐΐΐ ΐρδ3Ι1Ι [ι·μίΐ1.;Ι·!!:ιι (·|11ϋ|!(:ι :ιΙ ΊιιιιιΊΜ φΐ»! 3(1

ι.!;ι :-ΐ:.ιιι Οοηιϊηπιη ΓοοοηβεηΙυΓ, νοίιιΐ οΙ)δί^η3ΐυ$

3ο ΓΟΐιοΙυδϋδ οδΐ. Νβηι ςηΐ ρη$ΐπιθι!ιΐίη οχδΐίΐεη;

ΕΟΓίρίοΓεβ 3ο οοηιιηεηΐ3ΐοΓ(Ν, βυΐ οΐιι-οηοίοςί νει

ΙΓιβίοποί ηυΙ1»δ 3πιρΙίιΐδ βεηοΓβΐίοιιεβ ιιιπηει·3ηι, «ε,Ι

Γ6{[ϋηι δΐιοοεδδίοηεδβοΙειηροΓα 5εοιιη(Ιυηι ιιυηιεπιηι

βιιηοπιηι ου]ιΐδ(|υε ΓΟβΐβ. Εχ φΐί1)ΐΐδ ρι-υίΐοηδ ίΐΐικ]

ηιι'ΐδφΐε Γ3οίΙε ροίοδί 3ΐιίηΐ3(]νεΓΐεηΐ, εΐ εχ οα ((ΐια;-

δΐίοιιβ ϊιΐίΙίοβΓε : ΤεπΊριΐ!» οηιηε ίη ιχιι ςεηβΐΜΐΐοιιεβ

3(1 6Ιιι·ίδ1ιιιη υ$(]ΐιε τειίβοΐιιηι ΓΙΜ.^Γ,

φΐθ(Ι ϋείηοορδ ρπ$( Οιτίδΐυπι, ιιΐ εχ ίί$ ι.\:\.·,' ι

(313 δΙΙΙΙΙ ηρρ3ΓΚ(, ΙΙΜ;ΙΙΙ|( ΙΟΙ1ΐρθΓ3 ΠΟΙ) 31>ΐρ1ί(18 )ιιτ

βοηεβίοκίηδ ϋΐβ(ΐδΐ3 δΐιιιΐ. ϋαί ηυίιίειη ιηυηϋιιβ ίη

υΐ)3 ίΠα 3ηηοΓυιΐι ϋοΐΐεοΐίοιιε ρεΓίεοΙίοιιβιιι βϋβρίιΐδ

εβί, (|ΐι:ιΐιΐ ϊηιηιυΐ3ΐ)ίΗ$ 3ο βοΐίίΐα Οοί γο!υιι(38 ο!>-

«]υε 8321 ιιΐι οοηδυηιηκιΐίο, εΐ 3(1 χνιπη Γυΐυπιηι υΐ

ίιηρΙεηΙιΐΓ ΐι ;ι Ιιιι·1;ι. 1083 01) ίιΐ (ΙίοίΐιΐΓ : / ,·,« β${

: ΐ)ΐι, ι%ί ίη ίρδβηιυηίνεΐ'δ»

, ΙειηρθΓ3 νίϋεΐίοεί, 3ηηί, 3ο £βιιει·3ΐίοηυηι

ίιιΐεΓ\·3ΐΐ3, δίνε ρορ τε^οβ, βίνε ρβΓ οοηδίιίεδ, δίνε ρεπ

Οΐνΐ1ΐρί3(ΐ3$, 3111 ΙΠ3^ΊδΐΓ3[υδ, ΙεΜίρΟΠΙΙΙΙ δρ31Ϊ3 III! ·

οοηοιι1)ίιΐ32 δΐιηΐ ϊηΐετ

ϊηίοηεοΐχ, ειϊαπι Οιπδϋ ηιΐ3 ηοιηο εδί,

ρΓίοπεκ, Ιιοο εδί, Γκίε, ίρ$3φΐε δροη&3 ρ3π(εΓ

ηο νΐΓ{;Ίιιο, ϋ:ϋ.;ιΐ ·, οο1υηι1>3, ι;»..· υιιίθ3 πΐ3ΐπ 681

3ΐφΙ6 :_;Ί[ί1ι ),·ϊ,

VI. ϋίηιιίϋειη ΕοεΙοδΪ3 ;ι!ι υη3 Πϋε §εηί(3, »ο ροι·

;-'|ΗΓί· ιιιιι Μΐιιΐ'Πιι.ι ίη Ιιΐ!·ι·ιιι ι·ιΙίΙ;ι. ππιι εδί Ιΐηί, ι !

υιό ;.·.(·:, Ίΐ; ΚΙ $ιι%. ΊΊπιι νεΓο φιοίοιιηςυε ροδί ί!ΐ3ΐιι

π, 1 8(]ΐ].

(29) Δία τύ τετραχή

3ΙΙΓ3 ρ··ι >|ιΐι·ιι;ι

. νι, 8.

. Η«εο οχ 86(μιεη(6 1ί-

 

Ν.ιηι φΐ3<]Γ3η§ιι1υδ ηιεϋίυδ ϊη(«Γ (1ιΐ3β υηίΐ3ΐεϊ ΐη-

ΙΟΓΟορίπβ ε»1. ΡΕΤΑΥ.

(50) ΈπισφραγίσΟαι Ιε^ϊηιυδ βρικί Ρείβνϊυηι ριο

ύποσφραγίσΟαι.

(51) Εϋίΐ» Ρρΐ3νΊΊ ϊΐΐΐο Ηηΐιεηΐ ίχασ-ον ρι·ο έκα

στου, ίβΐίιια ΥΟΓΟ ίηΙοι·ρΓοΐ3ΐίο ίη ϋβϋβιη ε&1ηο]ιικ·

ηιοιίί : .·.·,</ τε$ν.ηι Βίΐοααίοηΐ! αο ΙβιηροΓα,

.· (1111101 ιΙι··:ϊ:Ί< ιι:!ΐ.
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εοηευΐ/ιηχ ιιοιη'ιηαηΐιιι· : φΐ.Έ Α καΧ ιρδ αυτής παλλακίδες ώνομασμέναι, οΓτινες τδ

παν ουκ άλλότριαι γεγίνηνται διαθήκης και κληρονο

μιάς, μη πεπροικισμέναι δε ΰπδ του Λόγου, χαΧ μη

δεξάμεναι ύποδοχήν του αγίου Πνεύματος, μόνον δε

συνάφειαν ύπδ συνείδησιν πρδ; τον Αόγον έσχηκυΐιι.

Καλώς γαρ ό Εβραίος τΐρ παΛΛαχΙδα εφρασε, φήσας

α.ύτ^(51')ΦεΛέγεσθα· φελεγ, δ ερμηνεύεται ήμισυ-

ϊσΟα, γντή· Ινα είπη, ήμισυ γυναικός. "Οσον μεν

γαρ η"κεν εις τδν Κύριον, παντός κέκληχεν εις έλευ-

Οέριον φως, φήσας· Ως έχετε τύ φως μεθ' ΐαν-

τώΐ', εν φΐύτϊ χεριΛατεΊτε. ΚαΧ 6 άγιο; Απόστολος

λίγων · ' ΥμεΊς δε ή^ιέρας έστέ τέκπι, καί τέκι·α

ρωτός. ΚαΧ πάλιν εν τη θεία Γραφή · Ό .τοιών τα

ι, μισεί τύ $;ώς, καί ουκ ίρχ_εται αρίς ΐύ

ς. Οϋτω καΧ παλλακίδες, ουκ εν τω προφανεΐ,

1 ούχ εν τη τελειώσει , ουδέ εν προικΧ άγονται τοις

άνδράιιν, ει καΧ συνάφειαν σχοίεν αί αΰταΧ προς τί

σώματα των ανδρών, ου μέντοι γε την της ελευ

θέρας γυναικός τιμήν καΧ όνομασίαν καΧ βε6αί<ι>σιν

καΧ φερνήν καΧ εδνα καΧ προικισμον καΧ γνησιότητα

ίχειν δύνανται. Παλλακίδες γοϋν αί καθεξής άριΟμη-

Οεΐσαι αιρέσεις, ως άνω εφην, όγοοήκοντα. Μη Οα«Γ

μαζέτω δε τις, εί καΧ άλλοις όνόμασιν εκάστη τούτων

κικλήσκεται εν εκάστη χώρα. "Αλλά καΧ εκείνο

παρατηρητέον, δτι πολλάκις καΟ' έαυτήν πάλιν εκά

στη αϊρεσις σχίσασα εις πολλά μέρη καΧ ονόματα

διέστη · ου γαρ έστι,Οαϋμα, Ιστι γαρ καΧ ούτως.

Όγδοήκοντα δε καΧ ένα άριΟμδν εΰρίσκομεν, Ενα μεν

δια την μίαν των πασών διωρισμένην, μόνφ δε τω

, νυμφίω κεκληρωμένην, ύπ' αϋτοΰ δε ίμολογουμένην

' τη" τοιάδε ονομασία, δτι Μία εστί περιστερά μον,

χαΧ πάλιν, τεΛεΙα μον. Ως των πασών παλλακίδων

άγεννών οΰσών, καΧ ουκ εν ακακία επιμετρουμένων,

ουδέ εν άγνεία καΧ ήμερότητι. ΕϊιΧ μεν ουν απαρχής

συναπτόμενοι, τφ χαλουμένω Βαρβαρισμφ και Σχυ-

θισμφ δχρι των προειρημένωνΜασσαλίανών, οε' [οζ1]

τδν αριθμόν, καΧ Ελληνισμός εξ ου αϊ Έλληνικαΐ

αιρέσεις, καΧ Ιουδαϊσμός εξ ου ΊουδαΐκαΧ, χαι Σα-

μαρειτική ϊξ ^ς αί Σαμαρειτικαι , των τριών έπΧ

τον έβδομηκοστδν Ιβδομον άριΟμδν προστιθεμένων,

εις όγβοηκοντάδα άριθμδν πληρουμένων , χαΧ της

μιας περιλειπομένης, τουτέστιν ή αγία καθολική Εκ

κλησία , καΧ Χριστιανισμός δντως ώνομασμένος

απαρχής, καΧ συν τφ "Αδάμ χαΧ πρδ του 'Αδάμ, χαΧ

ει ΟΙΗΙΙ ΛιΙ,ιιιιο, ίηιο βιιΐβ Α(ΐ3ΐηυιη ίρδίιηι, 3ϋεοηυε ρ προ πάντων των αιώνων συν Χριστφ θελήματι του

Πατρδς καΧ ΥΙοΰ καΧ αγίου Πνεύματος, καΧ μετά

πάντων των κατά γενεάν θεώ εΰαρεστησάντων π-.·

στευόμενος , καΧ εν τη αύτοΰ παρουσία εν κοσμώ

σαφώς άποκαλυφθεΧς , καΧ νυν μετά τάς αιρέσεις

ταύτας πάσας τάς δη παλλακίδας ύφ' ημών πάλι»

έξυμνουμένας, ως κατά την άκολουΟίαν του λόγου.

ν,·1 αηΐε

1ϊεε( α Ιϋ8ΐ:ιιηοηΐυ οι ΙιΧΓ6(Ιίΐ3(ε ηοη ρΓΟΓδυδ Αΐίειιχ

ΓυεΓΪηΐ, ηιιΐίαιη ΐαιηοι 3 Υεΐ'ϋο (Ιοίειη οίΗίηαεηιηΐ,

ιιπ' ίιιΓιιιιιΙΐΊΐΐΐ'ΐιι 86 δρίι-ίΐυιη ΜΠΗΊΙΙΙΙΙ ίιι δείρκίδ

οχοερεπιηΐ : «ε(1 8θΐ3ΐη (·ιπη ΥειΊο ίη εοηδείβηΐία

βυα ηβεεδδίίικίίηεηι Ιιηΐιυεηιηΐ. ΡΓίτεΙβΓε ΠΙΊΙΙ Α$\ιά

ΙΙεΙ)Γχοδ >·ιιΐΐΐΊΐΐ'Ίιιιΐ· βρρΰΐΐαΐίο οοηείρίΙυΓ, οιιιη ί'//ι·-

ιΙίι·Ίΐιιι·. Εδί αυίειη Ρηείες Ι.:ιΐϊικ· ιΐίιιι'κΐίαιιι;

ιιΐυΙίΐΊΐΊΐ/ 5\ξη\\\(Ά\. : ιιΐ ί(1ειη $ίι οοηοιιυϊηβ 3ε

(Γπΐ)ί(Ιίιιιη ιηιιΓιΐΊΊΜ. Ν;ηπ φίοιΐ 3(1 Ι)οιηίηιιηι δρβ-

Γΐ»ι, υιιϊνεΓ5θ8 ΊΙΙε ίιΐιιτιιιη Άά Ιυοειη <.<>.·. ινίι, Ιιίβ

νεΓΐ)Ϊ5 : »'ΐ!ΐι /»(''·.·/( Ιίΐί/ΐϊΐί* νοίιίίαιι», ίη 1<κ\· αιη-

ΙΉ'Ι'.ΙΙ· '. Ι'.\ι\ 3$Ιίρυΐ3ΐυΓ Αροδίοΐιΐδ : \ο» , ίηφίίΐ,

ά'ιβΐ βίίίί (Ίΐϋ,ίΐ Ιηά» 1<//ι ''. Ιίοπι 3ΐίο ίη δεηρΙιΐΓΧ

Ιοοο : (}ΗΪ ιιιαία αι/ίι. οάίΐ Ιιΐ€βηι, η<·< α^^^(I^ί αά !η·

(€ΐη *. Βίο ίςϊΙιΐΓ ϋοηοιι1)ίιιχ ηοη ραΐ3ΐη, ηοη ρερ-

Γϋεΐβ, Π!·:Γ·.(· ύοίαιχ (Ιιιοηηΐυι· α νίήδ; αο ΐηηιείδί

ι:ίιιι:;ΐΓΐΙ.ιιιι ΙΊΙΙΙΙ ΥΙΓΟΓυπί ΟΟΓρΟΙ'ί

<·η!ιΐΓ:ι!ι:ηι!, 1ιΙΐΓΐ:<· ηίΐΐίΐοηΐίηΐΐδ

3ρρε1ΐ3ΐίυηβ 30 Ιίπιιίι.ιΐι· , (Ιοίε, ηιιρί'ηιΐίΐχΐδ (Ιηηίδ

3ο ιΐΗΐηεΓίΙ)ΐΐ8 , ΙοςΗίιηα ύεηίφιβ ϋοιφιηείίοηε ι·;ι-

π'ϊΐΐ. Ε}ιΐδΐηη(1ί βυηΐ ι«<·ΐομηιΐ.;ι ΊΠχ δίιιυίΐΐΐΐΐιιι η ηιβ

ροι·οεη$ίΐχ Ιιχρε8Ε8. Ιη ({ΐιίΙιιΐ8 ιηΐηιηι ίΐίικί νί>Ιεπ

ηειηίΐΜ ϋεΐιεί, Μ ίη υηηηιιπφ^ιε ΐ'βςίοΐιε δϊιιςιιΐχ :>Ιϋ5

ηυί1)ΐΐ8(Ιαιη ηοιηίηίϋιΐδ απΊοί δοΐεβηΐ. Οιιιπ εΐ ϋΐϋΐΐ

^,ιιιπιι εδί , δχροηυιηεπ) ΐ[ΐι.ιιη1ίίκ·ι

ΙΐΧΓΟδϊΠΙ δθίδ83Π1 30 ιϋν'ΐ*:ι1ΙΙ ίϋ ν3ΓΪ»$

ρ3Γΐ68 εΐ ν·ιι·;ι|ιιι1;ι ιΐίϋΐ ΓίΐΊΓι : ιίΠ',ιιΙ , Ιϋ (Ιίχί, ;κΙιιιίι Λΐ'ϊ

ηοη οροΓίοΐ, ηο ρΐαηε ίΐ3 $«δε τε8 Ιι:ιΙ«·ι. Οχίεηιηι

ι,χχνι ιιιιιιιοπιηι ίηνεηίιιιιΐΒ, ιπιιπιι ςιιίιίεηι ρΓορίεη

υιιιιιιι ϋΐϋΐιι 3 Γείίηιιϊδ <1ίνιι1$3Πΐ, ιΊ ιπιϊ βροηβο Ιι ί-

ί/πα «ίί €θΐΗΐ»Ι>α ηιβα *; εΐ ΓϋΓδυδ, ρετ[εοΐα ηιεα '.

; ίιΐι.1 ί(·:ιΐ 1084 οοιΐ(.·Ηΐιίιι:ΐ!> οιηηεδ ί^ηοΙιΊΙοΜ εΐ

ε, ηεοϊιιηοοεηΐίβ 3ΐιΐε3δΐίΐ3ΐβ3θ ΙεηίΐΒΐβ

ι·ί. Ει ςυί(Ιηη) 31) ίηίΐίο 3 Β3Γΐ>3π$ηιο 30 δο^ιΐιί-

βηιο 3(1 ροδίΓειηοβ ι·.8(]ϋβ Η3883ΐΪ3ηοδ, ιχχνι- [ι-χχνιι]

Ιπτί'Μ'ΐ 3801'ίρΙΧ ιΐπ:1. ΛιΙ ΐ|Π:ϋ ΙΙι'ϋιΊιΐΜΐιοπικΙι'μιΊΐ-

ιίΐίιιιΐί δεοΐχ, εΐ ^υ(^^^δηιο α φΐο ϋιιιί;ιι< ;Γ, δ3ΐιΐ3ΐ·ϊ-

Ι,ηιπι )ΐηΐι|ΐιι· Γ301ΪΟΙ16 ιπιιΐι: 53Π13Πΐίε3! ιιι:ιιι;»πιηΙ ,

;ιι Γ.'(1ι·ηΙ ι1»Ί>, 1)00 <"-! , ΙπΙ)υ8 ΟίηΐΙΪΙΙΟ «ε(ΊΪ8 3(1 Ι.ΧΧΜΙ

βιιρεηοΓεβ, ι-χχχ ηυηιεΓϋδ εΙΒεϊιυΓ. διιροΓββΙ υιΐ3,

ηίηιϊΓΐιηι 83ΐιεΐα εί ε3ΐηοϋε3 Εϋοΐβδία, ςυχ νεΓβ

('1ΐΓΪ8ΐΪ3η3 τείί^ίο (Ιίαίΐαΐ1 : φΐχςιιβ ]3ΐη Ιυηι οϋιιι

:ιηΐε οιηη'ια $%ουΐ3 ευηι (^ϋΠδίο ΠΟΓΙΙΪΙ (1ε ΡβίΓΪ» 30

Ρϋϋ εΐ δρΪΓΪΐιΐδ ίβηοιΐ νοίυηΐϋΐε. ΟιΓι ςϋΐιΐοηι εο-

πιιη οηιηίυιη ςυϊ ίη ςυ»1ίΙ)εΙ ^ρηοΓβΐίοηο 1)εο ρΐα-

€ϋβπιηΐ ΐειηροι·ε, Πάεδ εΜ ΙιβΜΐβ ; ει βάνεηίεηΐί 1η

ΙΙΙΙΠΓ ιιιΐΜΐιΙπιιι ΟΐΓΪδίο Οοηιίηο ιιιιιιΓιΓί'^ΐι· εδί ραΐε-

ίίοΐ3 ; ηαηο βιιίριιι ρο«ΐ δυρεποπεδ οηιηεβ 1ιχπ;86$

ίΐνε εοηοα1)ίιΐ3δ ΟΓβΓιοηβ ηοδίΓβ ρΓχϋίοαηίΙβ, ({(ΐοιη-

Λιΐιιιοιίιΐΐΐΐ ϊΐΐδΐίΐΐΐΐϊ 86Π11011Ϊ8 ΟΓ(Ιθ ριιϋΐΐΐΐΐΐΐ.

VII. Οιιίρρβ ΥεΓΐ)υηι ίρϋΐιιτι ίη €3ΐιΐΊοΐδ Ιιοο ηιοάο

ηΐίΐηεπίΥΐΐ, 8οχη§ίη(3 ι-ε^Ίπηδ, εΐ οοίοδ'ιπίΛ οοηου-

Ζ'. Αυτός γαρ 6 Λόγος εν τοις "Λσμασιν

ήρίθμησεν, έξήκοντα βασίλισσας φήσας, χα

ΐι. χιι, 35. ' Ι Τΐιεδδ. ν, 5. * Ιοβη. ίιι, 20. » Οαηΐ. νι, 8. * ίΜιΙ.

(3Γ) Αυτήν.
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χοντβ παλλακίδας , χχΐ νεανίδας ων ουκ ϊστιν άρι-

βμός. Μία δε , φησΧν, ίστί περιστερά μου, τεΛεΙα

μον , μι» εστί Γ|) /«(Γρι αΐ'τής , έκ,ΐεκΐή τζ «-

χοΛτίί «ύΓί)>·. ΚαΊ ύστερον δίίχνυσι πώς παρά πά-

σιν εΟρεθήσεται, ως εντιμότερα πασών ούσα, χα\

πάντων δεσπόζουσα , χα'ι αϋτοΰ μόνη ίχλελεγμένη ,

?!ς τα τέχνα χληρονόμα του βασιλέ<ος, χα\ τέχνα

αληθινά, ως τέχνα της επαγγελίας, χαΊ ου τέκνα

της παιδίσχης,οδτε παλλακίδας, ο5τε των άλλων των

άναρίθμως έρμηνευομένων. Ει γαρ χαΐ άπ6 Χεττού

ρας της παλ).ακίδος εσχεν ό Αβραάμ τέχνα, ου συγ-

χληρονίμα τυγχάνει τα τέχνα της Χεττούρας τω

Ισαάκ · δόματα δε έλαβεν ως ληγάτου χάρ-.ν · ίνα 6

τύπος μένοι είς άναγωγήν του λόγου, είς Ά μη άπ-

ελπΐσαι τινάς της του Χρίστου κλήσεως- χα\ γαρ τα

ίόματα α έδωκε τω Ισμαήλ χι\ τοις υίοϊς Χεττού

ρας, τύπος ην των μελλόντων §σεσΟαι αγαθού ' είς

έπιστροφήν ψνχών (52) προς την πίστιν κα\ την

άλήθειαν. Τη μεν γαρ "Αγαρ πα-.δίσκη οδση χαΐ άπο

του Αβραάμ έχ6ληΟείση , ως ή δουλεύσασα κάτω

Ιερουσαλήμ μετά των τέκνων αυτής, περί η"ς εΓρη-

ται · Άπίρ1ρΊψα την μητέρα υμών · χα'ι πάλιν ·

"Εδωκα βιο'λίον άποστασίου είς τάς χείρας αυτής·

τ«ϋτη γαρ τη πα'.δίσχη, "Αγαρ τέ φημι, συμδολι-

χώτερον δ'.' ελπίδα επιστροφής , άϊκον δίδωσιν ΰδα-

τος, ίνα δείξη του λουτρού της παλιγγενεσίας την

β^ναμιν είς δ<5μα ζωής τοις άπίστοις άποδοΟείσαν,

χ»\ είς έπ'.στροφήν πάντων των εθνών προς την έπί-

γνωσιν της αληθείας. Τοις δε υιοϊς Χεττούρας τα

δόματα ην χρημάτων ΰπαρξις, χρυσδς κα\ άργυρος

κα\ Ιματισμός, χαΐ άτινα εν μυστηρ:<;> Αβραάμ άπ·

έχλεισεν εν ταΐς πήραις, λίδανον χαΐ σμϋρναν καΧ

χρυσών των δια των βασιλέων -οδόμων κα\ Γομό^ι-

^ας, των περ\ Χοδολλογόμορ κα\ Βϊριά, καΐ λοιπών

των την αίχμαλωσίαν άπο Σοδίμων χα'ι Γομο"ρ,4ων

κα\ λοιπών λαβόντων, καΐ σκυλευσάντων την τε ϊπ-

πον, χα'ι αίχμαλωτισάντων τ6 -λήΟος των άνΟριό-

πων, καΐ άφαρπαξάντων τάς άπο εκάστου περιουσίας

τε χαΧ χρημάτων κα\ των άλλων πλήθος · δ αυτός

άπέστρεψεν άπο της κοπής των βασιλέων τότε, κοΑ

οΰτε άποστρέψαι τα ί,δη Κυρίω θεώ άποταχθέντα

τολμήααντος αϋτοΰ , αλλά δεδωκότος αυτά δόματα

ρΛΐ,, ως εϋρομεν εν ταΐς παραδόσεσι των Εβραίων.

Η'. Εν δε τζ του Χριστού παρουσί^ι των αυτών

τεχνών του Αβραάμ των άπδ Χεττούρας έχ.βληΟέν-

των άπ6 του Αβραάμ , χα\ ά^τελθόντων, χα'ι κατ-

οιχησάντων είς τα μέρη τα Αραβικά ττ)ς Μαγιοδίας

χώρας , των Ιλθόντων μάγων (33) άπο της διαδοχής

σπερμάτων εκείνων, προαενηνεγμένα δόματα τε

Α ΙΙΙΙΙΙΙΛ, οΐ 3(1οΐ68θβηΙυΐ33 ι[ΐι:ιπιΐ(] ΙΙΜΜΙΙΊΊΙΛ ποιι ε$1 ''.

Ι'ικι <·.·>(, Ίικ|ΐιίΐ, ι·(ΐ/«»ιί'κ ΙΙ.ΊΉ, ρβτ{Μΐα ηΐΐα : αιικα

β$1 ηιαίη αια;, <Ίι·ι·ι« ι/ΓΐκΊπΊ-ί 5«(κ '. Ί'ιπιι ίΐΐυιΐ <Ιι·-

ιιιοιΐί!Γ;ιΙ, ηιιριιιαίΐιηοιίιιηι ιτρι-ΐ'ίι ι βΐ) οιιιιιϋιιι.^ ρο$-

κϊι : ιιΐροΐΐ' (ρι;ι: οιιιηίΐιιιβ Ιιοηοι·αΐίοΓ κϊΐ, ΐπ

οηιιιίΙ)(ΐ5, α((]ΐιβ ίρ$ί $οΙ.ι νοίιιΐ οχϊηιία βίΐ

ειι]υ8 ΠΙϋ ΙιΧΓβάοβ $ιιηΙ η'μίϋ ;κ· Γιΐϋ Ιβ^ίΐίιηϊ, Ιιοε

Οϋΐ, ρΓθηιΪ8$ίοπϊϋ ϋίκτί, ηοη αηοίΐΐακ *,, ηεηυο <·οιι-

οιώίιιχ οχιοΓ3πιιην6,<]υχ ηιιΐΐο ηυηιβπο οοηιρη-Ιιοη-

. ^υηΐ)ΐνί$ ι·ιιίιιι ι·\ Οιοΐΐιιτα <χ>ηεαΙ)Ίηα 303

ΑΙ)ΐ·αΙιηιηιΐ8 βυίϋοροπϊΐ ", ηιιΐίαιη Ιαιιιοη ϊβΐϊ

ϋΐιιιι Ι$ααευ ίιι ραίπιηυηπ εοηιηιυηίοηβιη νοηίιιηΐ,

ρϊιιιιΐ, ιιΐ αΙΐίοΐΊβ ηοβ 3βι>5ΐι$ (ί^πΓ.ι ίρβα ΰοιηιηοιιεβΐ,

ικ· ΐ|ΜίΜ ιΐι' (',ΙΠΊΪΠ νοιιαϊοαβ (Ιι'δρβΓβΙ. Νηιη ΪΙΙ*

Β(]οη>, ι|\ι;ι· Ι·.ιιι;κ·1ί (Η ΠπΊΐιΐΓ,ι· Π1ίί$ ΑΙ)Γ»Ιιαιιιι:$

(ΙΪΝίπΙιιπί, ΓυΙυΓΟΓυηι Ικιηοι ιιιη ίιηηςίηβιη α<ΙιιιηΙ)Γ3-

1).ιιιΐ, ΐ|ΐι:<: πι εοηνοΓϋίοηβιη ηηίιηηΓυιη αά Πϋβιη εΐ

νι;ι·ίΐ:ιΙι;ηι ι·ι;ιιιΙ ο1ιν«!ΐιίιιι;ι, Εΐβΐιίιη λ"

ί|ΐι;ιι» ΑΙΐΓ3ΐ)3ΐιιυ$ ρ]βϋίΐ, ςιιυε ο«1 ϊιι(Ί·ΐΊοι·ΐκ Ιϋ<·

Ι«πι Ιί(·ιπ·α (ΊΙΙΙΙ Ιίΐίυι ίί ί,ιιϊ» υιιη βΟΓνίοιιΐΊβ ", ιΐι' ιμκι

Μτίρΐιιιιι βεΐ : ΑΙ)]βοΐ ιηαΐΓβιη νβ5ΐι·3ΐη ' ; ίΐοηι : Οοιίϊ

ΠΐΓΐΙιιιιι κ·|πιι1ϋ ίη 1085 ι|1;ιιΐ"^ ϋϋιΐδ β; Ιιιιίο, Ίι»-

ςιΐ3ηι, \%ΆΓ ηηείΐΐχ :ιι! ερβιη εοιινβΐ'βϊοηίβ »ιΙιιιιιΙ>ι·:ιΐΗ

ιΙ:ιιιι ;:1οι· 3(]υχ <Ι;ιΐιΐ5 βκΐ, ηαο 1:ιν;».Ί·ϊ ΓΡςβ<ιβΓηΐϊυηϊ$

νίκ <Ί (·Ι1ί(·;ΐ(Ίΐ:ΐίίθΝΐοιιιΙ:ιΙιιι· :ι|ηο(Ι Ι3ηςιΐ3ΐιι νίϋιΐο ιιιιι-

ΠΙΙ8 ϊιιϋιΐΓϋΙκικ, ιΊ ϊη ηαΐίοηιιηι οιιπιίιιιιι εοηνοι-δίη-

ΙΗΜΙΙ :κΙ βςηίΐίοηειιι νοπΙ:ιΓι$ ε$1 ιιΜιιΐιιιιι. Ιμιΐιιι-

ΓΊΐΓΐΐιιπι; Ιίίκτίβ ('ηΐΐηΐ.ι ΊΙΙα πιυηβΓϋ ρβευηΐχ οπιιιΐ,

:ιιιπιιη νϊιΙιΉοιΊ, αΓςαηΙυιη ι·Ι τεβίίδ, εΐ ΐ|ΐι.ι· ηοη &!ιιο

ιηνϋΙείΊο Λ1)Γ;ιΙι;ιιιιιΐΒ ίη ίΐίοπιπι ρεπ$ ίικ·Ιυ$ϊ(, Ιΐιιιβ

εΐ πινπΊιη εΐ αιιππιι <|ΐι;ι; ;ι!ι δοιίοηιυπιιη εΐ Οοιηοι-

Γ!Ι:Β Γβ^ίϋιικ »εοορίΙ : φΐο ΙοιηροΐΌ ΟΙιΟίΙοΙΙο^οηιΟΓ

εΐ Β3Γ$α ι·;ι:ΐι.·ΐ'ί(|ΐιιι Γϋ^68 δοϋοιηίΐβκ ι·ι ΟοηιοπΊιχοϊ

ε3ρΙίνο$ :ι1ιι1ιιχι.·ΐΊΐιιΙ, 30 |ΐι·:Γι1ιιΐι 8ΐιιιΙ Ιαηι οηιιοβ

Ι|!!:ΐΙΙΙ ΙΐΟΐηίηβ$, ('[ ΙΙΙιΙΙΙΜ·|φΙ:*,[|<1Ι' ΓθΓΐΐΗ)3$ ιΠ[·ί|ΙΙΙί·-

πιιιΐ. Οιι;ι· ευηι ΑΙ)ΓαΙΐ3ηιιΐ8 εχ ί!Ι;ι Γε<*ιιιη ιίερηο]»-

ΐίοηε ΓεευροΓ3$5εΐ, ηεε φΐχ ]αιη Οοιηίηο Οεο εοη-

8ΐ'ίΊ ;ι[;ι ΙΊκ·ι·;ιιιΐ :ιπι1ι·\ ι·1 3νενΙεΓε, ίιιΐΐ'ΐ1 ;>1ί;ι (1οι>3 Ιί-

ΙθΓΪ8 8ΐΓΐ8 <]υο8 β ΟικΐΐυΓ3 8ΐΐδΐ·ορθΓί»ι, υΐΐτο εοηεεβ-

βϊΐ ; υΐ ίη ΙΙεϋκεοπιηι ΐΓ:κΙίΙίοη°ώιΐ8 Ιε^ίπηικ

μετά των άλλων τοις υίοΐς αυτού τοις άπί> Χεττοϋ-

VIII. Ρθ8ΐε3ηιΐ3ΐη \ΊΤ<> ΟΐΓίβΙυ$ ίη Ιιυηο ιηι:ι.-

ιΐιηιι νειιίΐ, ί'κΐΐ'ΐιι ίΐΐί ΛΙιπιΙκιιηΊ εΐ (ΊιιΊΙιιι.ι· ΠΙϋ,

(]ΚΪ 3 |>;ιΙΠ· |·Γ]Ι·(·Ι\; π, Μ3£0(Ιί3, (]αχ Λΐ"ΐΙιί.ι·

ε8(, 1ι;ιΙιίΐ;πΐ'Γ.ιιιΐ, Ιιοο ε8ΐ, πι.«μί εχ ίΐΐί

8υεεε88°ιοιΐΰ ρι-ορι^Λΐ!, εβιΐοηι 111α ιΐοη» ε]υ8ΐ!εηι

αιΐ ϋοιιιηιυηϊοηοιη $ϊ§ηΊΙίε3ΐΐ(ΐ3ηι ('.ΙΙΙΊΗΙΟ Βεΐΐιίε-

αγαθών. * (ώηΐ. τι, 7. · Ϊ1)ϊϋ., 8. * βαΐαΐ. ιτ, 51. · Οεη. χχν, 6. · Οαΐαΐ. ιν,22. 'Οβο. η,

βη<|. ' ιΙΊιΙ.

(32) Είς ίηιστροφτ\ν ψνχώτ, βίο. $\ΜΒ

θα [ΐιΙ,ΊΙΙ βΐ ΙΊΊΊΙΐΐΙιΊΙΙ ίΐΐΐίΐΐΐίϋ ίΊΊίΙΐΙ υί'ΐΟΐΐΗΙΊΙ, Π'ιΙ-

ιΐιπιΐ ιιι ηοη ιιι:ιΙι· 3 Ρεΐ3νϊθ.

(33) Τω*· ίΛβύντι^τ Μάγων. Ερϊρΐιαηϋ ορϊηίοηϊ

ϋβ Γβςϊυηε ιιηϋβ νειιεπηΐ Μιιμί ('.Ιπ ι^ΐιπιι Ίη ίηευ-

\.ιμ;ΐί ιιΐπΐ' ,ΐιίοι ,ιίϊΐΐΊ, ΐ'ΟΙ1ί>1»1 ι|ι· νβΙεΐΊ|}Ι!$

Μ;ιπ νιχ·ιιι,

Ι1ί!:η·Ίιιιη ; ιΐο Γεοεηιίοπ|)ΐΐ3 Ιοη^ε ρΙιίΓε». ΑΠοΓυιη

Ι'.αππη ηοη ιιηα ε8ΐ ορίηίο; ηεε οιιί(|υε ορϊηϊοϋϊ

ιΐ.-,ιιηΐ ιιι Ιιαο Π081Γ3 βκίαΐβ 3ΐ> ΠΙοπιπι ΐειηροήΐιι»

ϊ'.ιιιμι· (Ιίββίΐα, $υΙΓΓ3ξ3ΐυΓ(!&. νίϋέ$Ί8 \(·1 υιιιιιη ('.:»!-

ηιείυηι ϊη Οϊδ8βΓΐ3ΐΊοηβ (1ε Μβζίί ΰοηιιηβηίαηο ί«

ΜιιΙΐΙΐιΐΉΙΗ ρΓί£ΐηΪ883·, 01 111 /*!ι ίίίίίΙΙΙΙ Ι ϋ ίΜΓίΐ 8ϊΐ'ΐ~

ιΐ νοεεαι Μ»ιβ.



δ. ΕΓΙΡΙΙΑΛΊΙ

Ιιβαιϊ ο&ΐυΐεπιηΐ, ειιηι 3(1 βδρειίυηι δίιΐοπ» εο ρΐΌ- Α χαΐ δώρα εις συμμετο/ήν της αυτής ελπίδος τφ

ίεείϊ Γυϊδδοιιΐ'. ϋυ]ιΐδΐιιθ(]ϊ ϋοιιη ϋίίεΠε ρι-ορίιεί»

ιΙπ·!.ΐ!·:α 1ιί$ τει·1)ϊδ : (}ιιοηίαηι αηΐεηιιαηι ιήαΐ ραοτ

«ρρίίίοΓί ραΐΐ'ΐιη αιιΐ ιηαΐτειη, αψι'βί ροΐβιιΐΐαηι Οα-

ιιιβίί·) ίΐ «ρο/ια 8αηιαηα·, οοταηι πι/β Λαι/Γίοηιηι '.

Ν:ιιιι ηοεο υηιιιί.ι Α1)Γ.ι1ιαιιιί ΐβηιροπίιιΐδ ε Οβηιαδοο

ει Ι·νιιιι;Ίτ.ι 3 δΐιροπ'εηίεηΐίΐχΐδ ίΐΐίδ ι·θ»Ί1)ΐΐδ ΐ'αρία,

υΐ ηιιΐο ϋίχί, Γιιοπηιΐ. Οιιοϋ εδί \%\ΐ\ιτ Ιεηιριΐδ ίΐΐυιΐ,

φΙΟ :ΐϋ!ι·.;;:,ιι,ι Γ·,Ίπ·:ιΐ αΐΐΐ Ι113ΐΓεΐ1Ι 3ρρε1ΐ3Γ6 801-

Γ6ΐ, (Ιοικι ϋ>3 οΐ'ρίΐ, ηίδί εαιη ;ΐιΙ ίρβυηι 3εεβ(1εηΐε5

!ι',:·μ! ρεπιδ δΐΐ3δ, νεί ΐΙιοδίΐιίΓΟδ,υΐ (ρ!., ·η;ι:ιι εχεηι-

ρίαπα ρι·# δε ΓεΓυηΙ, αρεπιεπιηΐ, οίηυΐβπιηΐφΐβ

ιιΐ}·π·|ιαηι εΐ Ιΐιυδ ει 3ΐπ·ιιιιι ? Υίιίεβ ηυ&ιη βρίβ νε-

δεπιιιι δεί'ηιο βεπβδφΐβ οοηδοιιΐίαΐ, υΐ|ΐ!β

εοηειι1)ίηχ δίιιΐ, φΐ.ιηιηι ΠΙ»· ί πι ι-

ιΐΙ? Οιι» ςιιίιίειη ΙιΐΒΓεδΟδ 1086 80"

Ιιιηι ηοιιιεη οίΐίηεηΐεδ, ϊιΐ εδ(, δοΐ3 ϋΐιιίδΐί αρρεί-

Ινίίοηε οεηίίι.;: ρηυοβδ ε δ3θ·ίδ ίίΙΐει·Ϊ3 βοηίειι-

ΙΪ38 :κ:ι·Ί]ΐίιιιιΐ ; ρεΓ ΐ|ΐΐ35 \ .'!·ίΐ:ι! -.υ, ϋϊ νείίηΐ, ΐη-

(εΙίίςεΓε ροβδίιιΐ. 8ίη ηΓιηιιβ νείϊηΐ, εΐ 3ϋ Πεπχίβηι

Γβιΐββηΐ : ιιι;πιιΙ;ιΙΐ![ΐι ειιίιη ίΙΙΙίδ 081, ιιο :η! ϋΰΓΟιΙοιη

τβιίεαηΐ, δειΐ ρει· βΐίβηι νίβηι η>νβι·(3η'.ιπ· ίη ρπίρίαπι

βυαιη. Βειΐ δϊ ίιΐ)|κτ.-ιΐα Γηοεηε ϋεΐι-εείοηΐ , ϊη3ηΐ3

ει ίηΓΓυεΐιιο83 Ιικε ί!Ιί$ ϋοη» ΓυεΓίηΙ, ρεπη(1ε 3ε

ηΐ3£ΐ8 ρΓοίεοΓιο δι ηιΐ >',<··< Ιειιι ΓενεΓίίδδεηΐ, εο

φ.ΙΟ(1 δΐΐΙΐΙΙίΙεΓ ΙΐΧΓΟδβδ ίρ$Χ 830ΚΙ) α.ίί ίίΙΐ6Γ3Γυηΐ

ι1ι:·:!ΐι.ι!:ι 3ϋΐΐΙΐ6Ι*3Ι1(]θ ( (ΐπ ιιιι]|>;ιπ1.

IX. ΙΙίΟ Βΐιηΐ ί({ίΙ<ΐΓ οείοςίηΐ» εοηευ!)ίηχ, ηιΐ3-

τιιιη ηιιηκτυδ εχρι·ίιιιίΐιιι·; Γεςίηχ ηυοΐ[υε ΓΐΙ,,·

ιρδίΒ δυηΐ 3ΐιίηΐ8Ρ. φ^ι* ροΓ ςεηεΓ3ΐϊοηε8 Γεεεηδεη-

ΐιιι·, Ιιοε εδί νίπ 3ΐφΐβ ρ3ΐι·'ΐ3Γε1ιχ. Αύο1β$εεηΐυ1χ

ΡΟΓΓΟ ΐ]ΐΜΓυηι ϊηίπ ηυιηεπιβ ηοιι ροιεβΐ, ν3ΓΪ3δ

ρ1ιίΙθ8ορ1ιοηιηι δοοίαβ φΐχ ΐιι ηιιιηϋιιιη ίηίΓοάυείχ

ϊΐιηΐ, αε (Ιίνεικα ιιηίιΐδειφίδφΐε νίνεηϋϊ ϊηδίίΐυο

8ΪςιιίΓιο:ιι>( ; ιρκιπηυ Ιαιιϋβ (1ί^ιι:ι ;\1ί;ι βιιηΐ, 3ΐίϊ

νίΐιιρίίπιηιΐ,ι. Εεφίίβ ειιίιιι ηιυηιΐί Ιιιι]ιΐδ ν·3ΓΪοΐ3ΐειη

ρεΓεεηϋεαι? Οϋηιη ιηιιΐΐχ βρυιΐ £6ΐιΐί1ι.·8 ϋΐίφ δβεΐχ

Ρ0δ1 ηΐ31ΐΊΓ68ΐίδ8ΪΙ1138 ίΐΐαβ ι,ΐϋΙΙΙΙΟΓ ΐΐε φΐίΙΐ'.ΙΚ «'^ϊ-

ηιιΐδ, ι !ΐϋιι1:ιπ!ΐιΐ ? Οιιίιι εΐΪ3ΐιι ροδί ϋΐ38 Ιιχί'εδεδ 3ε

ίΐ'ΐίικ'ϋΐι1!, , ιϋνοΓδί Ιιοιηίηυιη ηηίηιί εΐ ορίιιίοηεβ

]ιινεηΊ1ϊ ςιιοιΐ3ΐη ί.ι··ΐιι εΐ 3ΐΓθ£3ηΙί3 ρΓΪνηΙαϋ 860138

ρΓΟ 8113 <|ΐπι|!ΐι· Ιίΐι'ιϋίηε οοιιιΐίιίοπιιιΐ. υίριιία ΡνΓ-

τΐΐϋηϋ (]ΐιί(Ιαηι 3ρρε11.ιιιΐιΐΓ ; 3ΐϋφΐβ ευηιρίυτεδ

βιιηΐ, φΐοΓυηι ηοπ)ίιΐ3 3ε (Ιεεπείβ κίη^ίΐΐ.'ΐΐίηι βΐ ΟΓ-

ιίίιι·· ιι·ΐΊ·ι·:ι:!ΐ. Αε Γιοεί ιΐε ηιιιΐΐίδ Ιΐ3εΐςηυδ εο^ηο-

νειίηι, ;π ΐ;ι ρβΓδ Ιβηιεη οοΓίιιη εδί .·,:;,>· (οίο θΓΐ)β

νεΓδ3ηΙυτ? Εχ ϋδ ρυιτο· 8ει·Γΐδ §;εηΐίΙίυιιι Ιιχ

Γ.επτι 3ε (Ιθ£ΐι>3 ρρίορε Ιυεο ρΓυροηβιη.

ΤΙΐ3ΐε$ ίι.ι:|Γι· Μίΐείίιΐδ υηιι$ ε νιι δηρίεηΐϊϋυδ,

1 Μαΐΐΐι. π, 1 $φ]. » Ιδ3. νΐϋ, 4. ' Ρ. Ιχουσι.

(3ί) θα.ίης ό Μι.1>]σιος. Τΐιβίοβ, ρρηει-ε ΡΙιοΕίιϊ-

είυδ, ΜΙΙείί Ι3ΐηηι ίη Ιοηία ιιβίιυ, ιι!)ί Ιΐυπιίΐ, ]πχΐ:ι

Ι,.ΐϋΐΐίαιη, δβχοεηΐίδ είιχ·ίΐι;ι· βιιΐε Γ,Ιιι-ίδΐιιιη 3ΐιιιίδ.

'ιηΐϋ Μϋοδίιΐδ ϋ'κΊιΐδ; (Ί φΐο<1 ρΐ'ίηιιιδ οπίίιιε ()ΐιο-

(13111 ΙΐρΐΙΐΙ 81108 ρΙΐΐ1θ8θρ!ι3ΓΪ ΐα'ρί'ΙΪΙ, ρΙΐϋΟΐΟρΙΐΟ-

πιηι βιχι-ία; ιιι·Ίηι·ερ$ ΙκιΙκΊιΐΓ, εΐ Ιοιιίι·* δεοί*

ρβιειίδ, είςιιοα ΙΙΟΜΙΟ ρΐι'ιίοςορίιυπιιη ίίΐυ 3ΐ·.ΙίφΐίθΓ

*<Ι ηοΐίΐί.ιιιι ηθδΐΓ3ηι ρεΓνεηεπΙ, 5Βΐ';Β ρΙι:ι··'—'·:—

αί) εο ίιιίΐίιιαι (Ιικιιηΐ υιιιιιοδ. ΝΊ1 ίΐΐιιιη

Χριστώ ί.ν Βηθλεέμ, τα αυτά δώρα, οτε τδν

θεασάμενοι ήλΟον. Τβν δώρων την σαφή παράστασι·»

ώ προφήτης παρίστησι λέγων, ίτι /7ρ!ν ί) γτώγαι τ&

παιδΙοΥ χαΛε'ιν πατέρα ί) μητέρα, Λήψεται δι'να-

/«ν Δαμάσκου χαϊ τα σκνΛα Σαμαρείας, ίΐΌ)·π

βασιΑέως Άσσι·ρίωτ, · Ταύτα γαρ άπδ Δαμάσκου

εν χρόνοις Αβραάμ, ώ; προεϊπον, ύπδ των βασιλέων

των έλθόντων εΟ.ηπται κα\ άπδ Σαμαρείας. Πότε ουν

έλαδεν αυτά πρ\ν ή γνώναι καλείν πατέρα ή μητέρα,

αλλ1 &τε ήλθον ο£ μάγοι, καν. ήνοιξαν τα; πτρας

εαυτών, ή τους θησαυρούς, ως ϊχει ?νια των αντι

γράφων, κα>. προσήνεγκαν σμϋρναν κα\ λί6ανον και

χρυσόν ; Και οράς πώς Ιχει ' αί της αληθείας φρά

σεις καΐ άχολουΟίαι; ως και αύται αί αιρέσεις παλ

λακίδες ύπάρχουσι , και τα αυτών τέκνα Ελαβε 56—

ματα, τδ δνομα μόνον λαβοϋσαι, ονόματι μόνον Χρι

στού κληΟεΙιαι , κα\ τους ολίγους άπδ της θείας

Γραφής λόγους ύπαδεξάμεναι , ίνα δι1 αυτών ι

την άλήΟειαν , εάν θέλωσιν. Εί δε μη Οέλοιεν,

άναχάμψωσι πρδς τδν Ηρώδην παραγγέλλονται γαρ

μη άνακάμπτειν πρδς ΊΙρώοην, αλλά δι' άλλης έδοΰ

άφικνεϊσθαι εις την εαυτών πατρίδα. Εάν δε μη

ποιήσωσι τα προστεταγμένα, μάτην έαυτοϊς τα δ<5-

ματα, ως έκείνοις ή Ελευσις, ει άνέκαμψανπρδς τον

Ήρώδην, δια τδ ομοίως τάς αύτάς αιρέσεις ταρα-

χαράσσειν των θείων λόγων τα διδάγματα.

θ'. Αύται οΰν εϊιιν όγδοήκοντα παλλακίδες, ων Λ

άριθμδς ούτος εμφέρεται, κάκεΐναι αί βασίλυσαι <ιϊ

κατά τάς γενεάς άριθμηθεϊσαι ψυχαΐ, τουτέστιν άν

δρες κα\ πατριάρχαι. Νεανίδες δε ων ουκ Ιστιν

άριθμδς , εν ταΐς λοιπδν κατά πάντα κόσμον φιλο-

σοφίαις , κα\ εκάστης ψυχής πολιτείαις, της μεν οΰ-

σης επαινετής, της δε ου. Τίς γαρ άριθμήσειε τοΟ

κόσμου τούτου την διαφοράν ;· Πόσαι γαρ ίλλαι παρ'

Έλλησι μετά τάς προειρημένας τέτταρας φανερωτά-

τας ουκ ϊφυσαν; χα\ Ιτι μετά τάς αιρέσεις έχείνας·,

χαϊ τάς μετέπειτα , κατά την εκάστου γνώμην, εν

δοκήσει νεανιότητος καΟ' έαυτάς γινόμενοι ψυχαί τϊ

κα\ γ·«ομαι · ύ>ς Πυ^ώνιοι καλούντα! τίνες, χα\ 5λ-

λοι «λείους, ων τα ονόματα καΐ τάς δόξας καθ' είρ-

μον υποτάξω , πολλών μεν δντων των ε«ί γνώσιν

χήμών έληλυΟότων, πολλοστή μόριόν τε των εν κόσ^ω

υπαρχόντων. Κα\ ε!σ\ μεν αί εξ Ελλήνων αΐδε, ων

πρώτην τάξαιμι απαρχής την θαλοϋ του Μιλησίου

γνώμην τε κα\ δόςαν.

ΓϋεΓίιηΐ : ίηΐεΓ ηυηδ Τΐιβίείΐβ Μϋεδϋ ορΐηϊο-

Αϋτδς γαρ Θαλής ό Μιλησιος· (54) , εΓς ων

ΐι·;ΐ ',ιπιΐ ; (|π;ι· ιΐε ϊρβο ηιβιτιοΓηηΙιΐΓ, »1) ΗεΓριΙοΐο, Πι-

οβι-οπε, ΡΙιιϋίΓοΙιο, Ιι»εηΐο, βΐϋδςιιβ, Ιι·αιΐ5ΐηϊ$5ααι Ρβ-

ρίηηίδ. υιΐ()β οπίυτ οηιιιϊηιοιΙ;ιηι ϋβ ϋδιίειιι 30 ρ!ε-

1Ι3ΜΙ ηο(ί[Ϊ3ΐη ηοδ ηοη ΙΐίΙιοΓβ , ηεο βΜΐϊδ βοϊΓε ςαο

80ΙΙ8Η ΒηυΒίη ΓΟΓΟΠΙ οιιιηίιπη ρπηπρίυιυ δΓαΙαεήΙ.

Οοιΐδυΐ3ΐιΙυΓ (ρ,ιϊ νείεπβ ρΐιίίοδορίιϊ* Ιιίβίοπαιη

δοΐ'ίρίο 3(1οπΐ3πιηΙ : 6355ειΐ(Ιιΐ!>·, 5(αιι1εϊυ5,

Γα1>πυϊυδ,
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ρπικίρίιιιη ινπιηι οιηιιΐιππ ηηιιηηι εββε (Ιϊχίΐ ; η»ιη

εχ ιιςυα ΟΓΪΓ οηιηία, 81 ίιι αηιιβηι οιιιι,ί.ι Γε-

βοΐνϊ.

Λ!ΐ.ι\:ι·:.ιΐ:Μ,·|· ΡπίΜ. «<'..· 6ΙΪΙΙ3, ΜΊ1ε8Ϊϋ$ «Ι ΐρδ8,

ίιιΠηίΐιιιη ρπιιεΐρίιπιι οηιηϊιιιη εοιίδΐϊΐυίΐ, εχ εο

ειιίιιι οηιηία η:·-< ι, οι ΐη ίΐΐυι) δοφίε Οίδβυΐνί.

Αηηχίιηοηοϋ Ευΐ)ίΐηΐί Πΐΐιΐδ, εΐ ϊρδβ ΜΠεδϊιΐϊ,

:ι;'ΐνιιΐ ρπιιείρΐιιιιι Γεί'ΐιιιι ε$8β (ΙεΓιιιϊι, αϊ) εο<]ΐιβ

ίτ:τά ιο^ών, άρχέγονον πάντων άπεφήνατο τδ 02ωρ·

ες ϋδατος γαρ φτ,ϊΐ τα πάντα είναι , χα'ι εις δδοιρ

ϊΐάλιν άναλύεσΟαι.

Αναξίμανδρος 6 του Πραξιάδου, χοι αύτδς Μιλή-

σιος (35), τδ άπειρον αρχήν απάντων Εφησεν είναι ·

εκ τούτου γαρ τα πάντ* γίνεσθαι , κα\ εις αϋτδ τα

πάντα άναλύεσθαι.

Άναξ-.μένης 6 του Εδρυστάτου (36) , κα\ αύτδς

Μιλήσιο; (37) , τδν αέρα του παντδς αρχήν είναι

λέγει , χα\ εκ τούτου τα πάντα.

Αναξαγόρας δ του Ήγησιβούλου ό Κλαζομέ- Απηχϋ^οπίδ ||,.,.,.-Ί;κ.ϋ Πΐίιΐδ, €ΐ37.ι)ΐυειιίυδ, 8Η

νιος (38ι , αρχάς των πάντων τάς όμοιομερίας (39) ηιΐΐίΐιιιΐίηεδ ραΠΐυηι ρΓΐηεϊρΐυηι Γεπιιη οηιηΐυιη

ϊφησεν ε'ναι. 655β &ιηΐιιΐΐ.

Αρχέλαος ό Άπολλοδ<';ρου , κατά δε τίνα; Μίλτω- 1087 Ατεΐιείβο Αρο1Ιθ(ΙθΓΐ, δίνε ιιΐ »1ϋδ ρίβεεί,

νος , Αθηναίος δε ην (10) , φυσικδς, έχ γης τα Μίΐΐοηϊδ ΓιΓιο, Αΐΐιεηίεηδί 3ε ρηνδίεο, ρίβεεί βίτ

ΐϊάντα λέγει γίγενησθαι · αυτή γαρ αρχή των όλων Β ΐβιτ» οιιιηΐβ ρνοΠοϊδεΐ; υ<ΐυε βιίεο Γβπιηι εβΗΟ

ρΓΪηεΐρϊυιη.

8θΓΓ»Ιε5 Ε11)3|;1ΐ δίνε δί ρΙίΓοηΊδΓΪ, εΐ Ρ1ι;Ρΐι»ΓβΙα!

οβδίείπϋίδ Γιΐίιΐδ , ηιοΓαϋδ ρηίΐοίορίιιΐδ , ΐ|ιι« 3<1

6838 ρεπίηεηΐ δοΐυη: Ιιοπιίιιί ίιΐ(|υίΓειΐ(ΐ3 ϋίχίΐ, ηο-

ςιιε ρΓΧ(8Γ83 (]ΐΓΐ(](|υ:Μΐι.

ΡΙιεΓεε)ί(1βδ ςοοίΐιιε ιειτβηι οηιηίΐιοβ ρι-Ίοπεπι εβίβ

, ως φη

Σωχράτης 4 τ&ΰ Έλβάγλου (41) ή Σωφρονί-

βχου (12) , χα\ Φαιναρέτης της μαίας , 6 ηθικός,

Τα καΟ' εαυτόν, Ελεγε, μόνον δίΐ περιεργάζεσΟαι τδν

4/Οοωπον , πλείονα δε μη.

Φερεκύδης (-13) χι\ αυτός γην φησι πρδ πάνϊων

γίγϊνήιθαι.

ΠυΟαγίρας ό Σάμιος , Μνητάρχο» οίος , θεδν !φη

είναι την μονάδα, κα\ δί/α ταύτης μηδέν γεγενη-

οΟα·.. "Ε)εγε δε, μη δείν θύειν τοϊ; θεοϊς ζώα, μηδέ

μην έσΟΕειν τι των εμψύχων, μήτε κυάμους, μήτε

οΐνον πίνειν τους σοφούς. "Ελεγε δε τα άπί) σελήνης

κάτω, παΟητά είναι πάντα. Τα δε ΰπιράνω της σε-

λή·/η; , απαθή είναι. Έλεγε οέ κα\ μεταδαίνειν την

ψυχήν ε!ς πολλά £ώα · έχέλευσε δε χαΐ τοις μαθη-

ταΐς αϋτοϋ σιωπών επί πενταετή χρόνον · κα\ τδ τε-

/.ευταΐον, Ο^δν έαυτδν έπωνίμαιε.

Ξενοφάνης 6 του ΌρΟουμένου , Κολοφώνιο; (-44),

Ι·/, γης και ϋδατοί Εφη τα πάντα γίνεσΟαι· είναι δε

τα πά·/ια, ως ίφη, ουδέν αληθές. Ούτως τδ άτρεκές

ήμΤν άδηλον , δόκησις 6έ έπ\ πασι τέτυκται μάλιστα

ιών άφανέων.

(35) Καΐ αντύς ΜιΛήσιος. ΑηβχΊιηοηιΙοΓ ΜΊΙ65ΪΠ5

ει ϊρ$ε Γιιίΐ, ει Τΐιηΐυΐϊβ .ΐι . ΙΝΊ!"-. Νοη εοιιςίηΐ

ί|ΐιο βεη$υ ίιιΓιηϊΙυιη τείΊΐιη οιηηίιιιη ρΓίιιοϊρίυιη άι-

\··ι·Ίΐ ; ίΐΐιΐίΐ ίρβεΐιοη αρεΓυί(;ηυί ρο$ΐ ειιιη ΙΙοπιεΓβ,

ϊικ·6Πιιιΐί !>η ιρ$ΐυΒ ιηεηΐβιιι εοιι]εεΐαη(Ιο βυιιΐ Ο88β-

πιΐί. ι ;ί. ···, ·· ϊη /.ί'ί·ί·//.ι, ηιιιη. 37, ίηΐίιιίΐυιη Αη»χί-

ΐΓ,.πκΙι ί, ϊη/Ί>:ίΐιι!ιΊΐι ηαίιιτα ηρ|)βΠ;ιΙ.

(36) Άναξί/ίίνης ό του Εϋρνστάτον. €ΟΓΠ. εχ

ΐΛίεΓίίο, Εΰρυστράτου. ΡΕΤΑΫ.

(37) Καί αντύς ΜιΛήσιος. Αηηχίπΐϋΐκΐπ

Γηίΐ αυΐεπι Ιίΐίιιβ ΕυΓ^βίπιΐί, ηοη ι -ι \ ΐ:ιΐ;, ιιΐί

3(1 ΙΙΙΙΙΗ- ΙΙΜΊΙΙΙΙ αηίιηαιΙνοΓίίΐ ΙΊ·ι.·.\ Ι·;·..

(38) Ό ΚΛαζομέτίος. Οαζοιυειιίίί ιιΐηιΪΓΐιιη,

Ιοηίχ υΓΐ)5 Γυίΐ (·ε1κ1)Γί$, ηηΐιιβ. 8|ΐβ(Ί:ιΐ ϊςί

ηοιιιΐιιε εΐ Λιι.ιχ.ι-.ιι ;.-; :>ι! Ιοηί(·αιιι $εεΐ3ΐη ;

• ί κιιΐ εΐ Λιι;ι\ίιη.·υ.·ι:ι Ιι:ι1>ιιεπΙ ρΓχεερΙηΓυιη.

(59) Τάς ύμοιομερίας. Μ;ι1β ίηΐεΐ'ρΓϋΙαίί δΐιηΐ

Π,ΙΐίΙίΐΗίίΐΙία ρΐΙΓίΙΙΙΙΙΙ. Ιϋ('Γ|·(Ι Ι()(Ί) ρ ιΐΐΐιι $Ιφ6ΓίΐΙ$

η ιιο1>ίβ ίηιΐίεΐΐο, όμοιομέρειαν Άρ<ρύ\\Άΐ ριιιΊί* ίίιηίία

ί ίι·Γ ίί ; (|ποι1 ιιεο ΓείίίΙΊΐ νεπιιιι £τχ.νχ νοοίβ «οη-

Μΐιη. ΑΙίί ηΐΐΜ α; .ι ηεε Ι,ηΐίηα νοεε ιΙΙ<·ιιηΐ ρατίβ» «ϊ-

Μΐίΐαη». Νβε ΙΒΜΓΗΠΙ ; ίβΐ'ιηι» ιβταιο αιΓιηιηίΐνβΓίίοηο

Ι.υεΓεΙίί, Ιίΐ). ν ϋί ητι/.., ηαΐατα, νυ(·ε ε:ιι·ε( ηιο

όμοιομερείας $εηίυιη εχρΓΪιη»!. Νοκίπυιη ηηη ε$1,

ιιυο Ι)ΐοί |.ι ··-! ι.! ι~, νείεπιιη ρΐιίίοδορίιοηιιη ορίιιίο-

ιιοϊ εχρΙηιιαΓε. ΛϋβαΙιΐΓ Ιοευ είιαίο ΙιΐιεΓείίιΐίί, ([ΐιο

8αιηϊυδ ΜηεδαΓεΙιί Πΐΐιιβ, Οειιηι ε««β

ηιοηαιίειη &8»επιίι , ηεηυε ηυίιΐιιιι.'νηι βϊιιε ϊρδ»

ρκκίυείυηι. Νβ^3ΐ)3ΐ ϋϋ8 εβ8β αηίαηαΐία δαοπΠεαικΙ»,

αιιΐ ηιιΊηΐϊΐίΒ νεβεεηϋιιιι», »ε ηβ ΓιΛβδ ςιιϊιΐβιη εο-

ιιιι·ιΐΓΐιι!:ι-ί , ηεςιιε νίηϊ ροΐιιηι $3ρίεηΐΊ1>ιΐδ ηιΐΐιί-

ΙκΜίιΙιιπι |>πϊ:ι1ι.!ΐ. 1ι!·Ίϋ ΐ|ϊΐ;ι· ιιιίν:ι Ιιιηηιη δΐιιιΐ, ρ ι -

ιϋιιϋ;ι εδ$ε (1ϊεε1>3ΐ οπ)ηΪ3 ; δυρεΓΪΟΓβ νει-υ ρηΐϊ ηϊΐιΐΐ

))08δε. Λιΐ ΙΙ:ΓΓ 3Ι)ίηΐ3ΐη \ ;ΙΓΙ:Ι ΪΙ1 3ηΐΙΙ13ΐΪ3 ΐΓ3ΙΙ8ΪΓε.

Ιΐβπι <ΙΊ8είριι1ϊ$ δΐιΐδ ηυίηηυεηηβίε βϋεηΓιιιιιι ϊηιΐϊεο-

Ιι.ιΐ ·, ροδίΓειηο άειιπ) βεββ ηοιηϊη.ίΓε πυ·;ιΐ8 εβί.

Χεηορ1ΐ3ηεδθΓΐΙιυηιοιί Π1ίιι$,0ο1ορ1ιοηίιΐ8, ε ΙΕΓΓΑ

ει 8ςυ» ρΓορ»§3ΐα εδβε άΐχϊΐ οιιιηϊβ; ηβηιιβ «ιιΓιϋ-

ιρι;ιιιι ιιι υ!ΐ3 Γβ νεΓίΐ3ΐϊ$ ίηεδβε : βίε ίηεεΓίυηι

ίί|!ΐΊΐ·.π;ι,;\ϋ· νεΠΗη 8856 : Ορΐΐΐίο Υ6ΓΟ , ΪΙΙ'ΙΙΐίΙ ,

ιι1.ϊΐ]ϊΐι· \.ι·ΐ Β.ιΐηι , ρΓΧδεΓίίιη ιιι οΙ)δευΓΐδ.

ηειηο ΓίΐεϊΗυ$ ηεςιιε εΐε^ηΐίυβ άίχίΐ (|ΐιί.1 αριιϋ Αηα-

χαςοι·αηι ΓιιεΓίΙ ίμοιομέρεια.

(<0) 'ΛΟηΓαΐος 6έ τ}**. Αΐΐιεηίεηδεηι Ατεΐιείαιπη

Γβείιιηΐ Ιι38Γΐίυ8 3ΐηιιβ δϋίϋαί^. ϋοη8ΐ3ΐ Οηιοιι

Μϋεδίυιη Γυίβδε, εΐ Αη3Χ3^οι·9Β (Ιίδείρυΐιιηι. Αΐΐιειιίβ

Ιηιηεη δείιυίαιη ρ:ιΙι·ίχ ροιΊχδΐΐδ Ιι·3ΐΐ8ΐυΓιΐ, ΐυίηιιυ

νίΓΟδ εΙηΓΪϋδΊιηί ηοηπιιϊδ βυιΙΊΐοΓΟδ ΙιηΙιΐΗΐ, εΐ ρι·:κ-

0 εϊριιβ δοεΜίειη, α ηιιο ηοιηοη ιΐββιιηιρβϊΐ ρΙι!Ιθ8ΐ>-

ρΐιίε;) Η·Ι· ι ;ι δοεΓαιίεα ηιιιιοιιραΐα. Αη Γενεπβ Ανεΐιείαίικ

Ιβιταηι ροδυει-ίΐ νεπιηι οιηηίυιη ρΓίηείρίαιη, εΐ ψιυ

δοΐδυ, ίηεεΓίυιη εβί.

(11) Πι,ΐίΐη.ι νοχ. — ΚΡ3· Έμάλγλου. Ρκτιν.

(12) Σωρρογίσχον. δορΙίΓΟίιίβοιιιη, ρΓοΓεδκίοηβ

1ηρΊιΐ3ΐ·ίιιιιι, ριίΓειιΙοιιι Ιΐ3ΐ)ΐιίΙ 8υο.Γαΐ68.

(13) Φερεκύδης. ΙΙΙιιιη εΓειΙίϋεΐΊΐη ηιεηΊΟΓΜΓΪ ϊΐ'ΐ

ΡΙιοΓβί'νιΙϋΐιι ρειιΐο δγι·αιη, ηιιοιΐ εχ 8)το, ιιιΐ3 (1«

ΟνοΙαιϋΊιυδ ίιιβιιία, βϊΐ οπιιηαιιβ, η.ιΐιιιιι Ιείΐίιηοηίΐ)

δίιί(1;ν οίι-ΟΜ οί)·ιιιρί3ΐΙοιιι ΧΊ.Τ, δίνε ηηηοβ 8βχι·ειιΙθ8

3Πΐβ ΟΙΐΓίδΙιιπι ιιιιΐιιιη, ΡνΐΙιηΐ'ΟΠ»: ιιι:ι«ίϊΙπιιη.

(ί-4) ΚοΛ^ώηος. Οοίορίιοηβ ηϊιηίΓϋίη1οηί.·β απίίβ

ηπιιΐϊ. Ιη ΙΐαΙί3ΐιι ηανίξΒηβ (ΙεΊηιΙο. ηβΓΓβηΙε Ι^ηεπίο,

Ρ^ΐΙιαςο:· ·· ΐεηιιίΐ δείιοΐιιιη ροδί Τείβυ^εηι ιΐϋιιβ Γι-

Ιίιιιη ; εΐ ΕΙε3ΐϊε»; βοοίιε, <]ΐιχ 3 ΡνΐΙιΐι^ιίΓοΊβ Ίη ΚΙεα

β'ινβ ΥεΓια, Μη^ιιχ ΟΓΗ^ΪΚ υι·1>β, θΓΐ:ι ε«1, ρ,ιι·εη3

εχδΐίΐίΐ. ΛιιϋίΐοΓε,β ΙιηΙχιίΙ, (]ΐιί Ιιίε βρικί Κρί

ιιίαιη ίεηιιυηΐιΐΓ, Ραηηεηΐάβιη 3((]ΐΐϋΖΰηοηειυ.
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ΡβπηεηίίΡδ ΡγΓϋΙί8 ΓιΓιυϊ, ρηΙπαΕΙοαΙβϋ,ϊηΠιιίΙυιη Α Παρμενίδης 6 του Πΰρητος , τδ γένος Έλεάτης,

αϊιΊκιΙ οιιιιιίιιιιι Γεπιιιι 638ε ρπιιηρίιιιιι.

Ζβπο ΕΙ83168 ΕΓίβΙίευβ βίνβ Οοηίβηΐίοδίιβ, πιι>!

ι·:κ1ι·ιιι αΙΐβΓΟ ΓΙΙΠΙ Ζεηοηε κι.·ιιΐίι·Ιι;ιΐ ; ΐιπιι ίιηηιο-

1'ΐΙιΊΐ» 8856 ΙΓΓΠΙΜΙ , !)(·<; ίιΐΜππη ιιΐΐυηΐ 6886 Ιοπιιιι.

Ει-βο ϊΐ3 ύϊ$ρυ(α1).ιΙ: Οιικίφΐίιΐ ηιονεΙιΐΓ , αιιΐ ίη ο>

ίιι (]ΐιο εδί Ιοοο ιιιιΐΥΓίΗΐ·, :ιιιΐ ίη (|ΐιιι ηοη β$ΐ. Αΐπ,ιιί

ιιβε ίη ςιιο ίηεβΐ Ιοι-η, ηβο ίη<]ΐιο ηοιι ίιιοβΐ, ιηονϋ-

Ιιΐϊ. Νίΐιίΐ ϊ^ίΙιΐΓ ιιιονιΊιη·.

Μο1ϊ$8α$11Ιΐ3§εηί9Π1ίυ$, δαηιίιΐδ, ιιηιιιη 688βϋβΠηίΙ

οιηηία : ηβηιιβ ςυκίφίαπι ίη ηαίιιρβ ε88β εοιίδίαηβ

.1111 |)ι'ι ]1Γ|1ΠΙΙΙΊ, $6(1 Οΐιιη'κι νί 6886 ΟΟΓΠψΙίΙπΙίβ.

Ι,πιπρριι* ΜιΙιΐΐΜΐ*, Είεβίειη 3ΐίί Γαοίιιιιΐ, βχ

Γ.ΙΊΗΐΊ(·()ΠΠ!Ι (5Γ8{56 , ΙΙΜΪνι'Ι ΚΠΙΙ1 ίη ίΐιΐίΐιίΐιι Υ6Γ83Π

ιΐιιπιίι. ΡΟΓΓΟ οιηηία 8θ1α βρβείβ ε( ορίηίοηβ εοη-

χαι αύτδς Ά Απειρον ίλεγεν αρχήν των πάντων.

Ζήνων 6 Έλεάτης ό Εριστικές, Γσα τω έτέρφ Ζή-

νωνι, χο\ την γήν άκίνητον λέγει , χ*\ μηδένα τότα>ν

κενίιν είναι. Κα\ λέγει οΰτως · Τίι χινοϋμενον (45)

ήτοι εν φ έβτι τ<5πω χινεΐται, ή εν φ οϋχ Εϊτι·

χαΐ οΰτε εν φ εστί τίπφ χινεϊται , οΟτε εν φ οίιχ

ϊστιν · ουκ άρα τι κινιϊτα·..

Μέλυυοί ύ του Ιθαγενούς , Σάμιος τδ γένος , Ιν

τδ ιι3ν ίφη είναι, μηδϊν δε βέβαιον Οπάρχί'.ν ττ) φϋ·

οει , αλλά πάντα είναι φθαρτά εν δυνάμει.

Λεύκιππος 6 Μιλήσιος (40) , κατά δε τινας Έλεα-

τη;, καΙ ούτος έρυτικδς, Ιν άπείρψ χα\ ούτος -Λ

πάν ίφη είναι , κατά φαντααίαν δε καΧ δόχηιιν τι

δΐ3ΐ·β» νβπίοΐβ ϊρδ3 ηίΐιίΐ; 80(1 βρρηηβΓβ ίΐ3 (Ιυη- " πάντα γίνεσθαι , κα\ μηδέν κατά άλήθειαν , άλλ'

οϋτω φαίνεσθαι κατά την εν τω ΰδατι χώπην.

Δημόκριτος ο του Δαμασίππου , Αβδηρίτης , Αν

χόσμον δπειρον Ιφη , χοΛ υπέρ κενού κείσθαι. Έφη

8έ κα\ εν τέλος είναι των πάντων , κα\ εύθνιμίαν τ!>

κράτιστον είναι, τάς δε λύπας όρους χαχίας · χαΐ «

δοκούν δίκαιον ουκ είναι δίκαιον ίδικον δε τδ εναν

τίον της φΰσεω; · έπίνοιαν γαρ κακήν τους νόμους

ϊλεγε, κα\ ου χρή νόμοις πειθαρχεϊν τδν σοφδν, αλλά

έλευΟερίως ζην.

Μητρόδωρος ό Χίος ϊφη μηδένα μηδέν έπίστασθίι,

αλλά ταύτα α δοκού μεν γινώσκειν, ακριβώς ουκ ίπ:-

στάμεθα, ουδέ ταΐς αΐσθήσεσι δει προσέχειν · δοχήιει

γαρ εστί τα πάντα.

Πρωταγόρας ό του Μενάνδρου , Αβδηρίτης , εφη

μη θεοΰς είναι (47) , μηδέ όλως θε&ν ΰπάρχειν.

Διογένης ό Σμυρναϊος, κατά δε τινας Κυρηναίος,

τα αυτά τω Πρωταγόρα έδόζασε.

Πύργων άπδ "Ηλιδος, των άλλων σοφών τα δόγματα

ουναγαγών πάντα, αντιθέσεις αύτοϊς ϊγραψεν, ΛΙΛ-

τρέπων τάς δόξας αυτών, κα\ ούδεν\ δόγματι ηρέ-

σκετο.

Εμπεδοκλής ό του Μέτωνος, Άκραγαντϊνος, πυρ

κα\ γήν κα\ ΰδωρ κα\ αέρα τέτταρα πρωτόγονα είι-

έφερε στοιχεία, κα\ Ιλεγεν ΕχΟραν ύπάρχειν πρώτον

των στοιχείων · κΐχώριιτο γαρ, φη<Α, τδ πρότερον,

νυν δε συνήνωται, ως λέγει, φιλωθέντα άλλήλοις.

εοιιεί1Ϊ3ΐ3 ίηνίεεηι, εΐ :ιιιιίι·;ι Γεϋϋίΐ3. Ουο- Δύο ουν είσι κατ' αύτδν άρχα\ και δυνάμεις, ϊχΒρα

<',ίιι·:ι (Ιιιο βιιηΐ ίΐΐίϋβ ορίηίοηΰ ρι ίιιι·ίρϊ.·ι , νίβηυε Ο κα\ φιλ(α· ων ή μεν ίστιν ίνωτιχή, ή δε διαχω-

(Ιυρίεχ, ίπίπιίείΐία εΐ 3ΐιιίϋίΐί3; (]ΐιοΓυηι ίδΐ3 οορα- ρισιική.

Ιαηιΐί, ίΙΙα 8ερ3Γ3ΐ>ϋί ροΐ68ΐ3ΐβ ρΐ',ϋΐΐιΐ,1..

ΗεΓ.ιεΓιΐυβ ΒΙε3θηΪ8 ΠΙίυδ, Ερίιοδίυδ, ϊβηί ΟΓί^ίηεπι Ηράκλειτος, ό του Βλέσωνος, Έφέσιβς, εκ πυ-

κπιιη ιιιιιιιϊιπιι βδεί'ίΐιείκιΐ, ίη ειιιηι1εηΐ(]ΐιβ Γεβοΐνϊ ρδς ϊλεγε τα πάντα είναι, καΧ εις πυρ πάλιν άναλύε-

1 .ιΐιιΐκιΐ ΟΙΙΙ11Ϊ3. σθαι.

εΓΘ' όποιοι τίνες ίδέαν,εΐε.,ΐ)ΐΗ)<1 ίηίΐίηπ) ΟΐεβΓΟ. ΙϊΗ. ι

Ιΐι' ηαί. (Ι,'ιιΐΊΐιη, Ι.ίΐΐίιιο ίΐ3 ι Ί-ιΙιϋιΙοι ;ιΙ , !><< άϋί ηι-

ηηε ιιΐ ιίιιΐ, ηίηηε «< ΝΟΜ ίίηΐ, Ιιιιύΐο άϊαεη. ΥβΓϋηι,

8ΐ Ι'"1;ινίο ΡΙιί1θ8ΐΓ3ΐί Γιιΐί'3 Ιι;ιΙΐι'ΐκΙ;ι, ίιι Ιϋι. ι Βί $ο-

ρΐιίίΐίί, (Ί)μίΐ;»π: (Ιβϋειηυδ, ηοη ιιΐ (Ιεοβ ηρ(;3ΐ·6ΐ ίΐΐαϋ

(Ιίχίδββ ΙΊ·υΐα)ζθΓ3ηι , 8πΙ εχ Μη^υπιιη ΡεΓββΓοηι ίιι-

8ΐΊΐιιΐίοηϋ, 3 ((υίΐιυβ βεεερεί'αΐ (1οεΙπη3πι 4ε ϋίί$ ηοιι

6836 νιιΐ^αηϋαιη. Λ<1 Ιι;ι·ι: ίρδίΐ ίιιευηΙί5 1ί1>Γαηι ΥϋΓΐ»

"Ί&υηΐ, Μ'ιΙ ιΐιιΐιίΐιιιιΐϊ».

13X31, ρΐΊΊΐϋΙι· 3ε τεηιυδ ίιι :κ|ΐι;ιιιι

1088 ΙΊ'ΙΙΙΟΓΠίΠΗ θ3Π138Ϊρρί Γ|1ίυ3, Λ!Ι;!Γ|·:|:Ι,

πιπιιιΐιιιι: ίηΓιηίΙυηι 6θΒ3(ίΙιπ(,3εβυρΓ3 ίηβηε ροδίιίΐ.

Ρηεΐ6Γ83 ιππιιιι 6$8β ΐίιι ·ι;ι οηιηίυιη , 61 «ηίπιί

ΐΓ;ιιΐ(|ΐιΐΙ1ϊΐ;ιΐΐΊΐι ορίίηιυιη 6386 , ϋοίορββ νβΓΟ ηιβίί

οιηηίβ ΐεπηίηοδ 3336πιί(. Ουθ(1 ]ιΐ3(υηι

ιιι·(πι;\(|ΐΐ!ΐιιι 6336 ]υ3ΐυπι : ίιι]υ$1υιη Μ.ΊΊ

6386 «'οιιΐΐΜπιπιι. Ιιηο νεΓΟ ρεδίίηκιηι ίηνεηΐυηι

Ιε^ββ 3ρρε11αϋ3ΐ , ηεε ϋδ ρβΐ'βΓβ 83ρίβηΐ6ΐη οροι·-

ΙΓΙΊ', 36(1 !« ΝΙΙΙ11ΙΙΚΙ 1ί1)6Γΐ3ΐβ \ ΪΜ.·ΓΓ. ·

.ΜιΊπιιΙιιπίΗ (',ΙιίιΐΗ ιιίΐ.ίΐ 3 ιΐηοηιιιιΐΜ βείιί νοίυίΐ.

Υβπιιη , ίηςιιίΐ , ςυ« ηοβ86 νίιΐΒΐηυτ, ηεοιιηΐβ ηοιι

ίιιΐ(ΊΙϊ^ίιΐ)ΐΐ5 : ηεηιιε 3ΐ'ΐΐ8ί1>ιΐ3 :ιι!ΙιίΙ»'ΐΐι1:ι Ιίιίεβ 831 :

οπιιιίκ ι|πίρρΐ! ορίηίοιιβ εοιΐ3ΐ3ΐι(. |

ΡΐΌΐη^οΓαβ ΜεηβικίΓί Γιΐίυβ, ΑΙιι1βι·ϊ1.ι, ιΐκοβ 6836

η6£3Π3ΐ, 30 (1ίνίιιίΐ3ΐειη οηνηβιη ['υικίίΐυβ ΙοΙΙεΙιβΙ.

Οίο^εηεβ διη^ηιχυβ, νεί, υΐ 3ΐϋ νοίυιιΐ , < '.\ :··.:-

11ΧΗ8, πιιιΐιίΐ'ΐιι <:ιιηι ΡΓυ1α§θΓ3 ορίηίυιιεηι Ιειιυίΐ.

Ρ\Γΐ1ιο Είίϋεηδίδ, εοΐΐεειίδ ίη υηαιη 33ρίεηΙίυιη

οηιιιίϋΐη ι.Ιομιη:ιΐί)ιΐ!8, εοηΓυΐ3ΐίοηε3 εοΓυηι 86πί-

ρβίΐ : 61 ΓνίΜ'ϋΊβ ίΐίοππη ορίηίοπίυιΐ3 , ηυΐΐϋπι 3πι-

ρ!εχυ3 631.

Εηιρβ(1υΓ.ΐ63 ΜίΊοηίδ Ιιίπι», Α{;ή([6ηΙίηυ8, ίςηεηιεί

16ΓΓ311) 61 3({υ3ηΐ 61 ΟΟΓείΠ ((1Ι3ΐυθΓ 6586 ρΓΪΐηη (ΙΊ-

χίΐ ε1εηιεηΐ3, Ηΐηυυ ίηίιηίείΐίαηι εΐϋΐηεηΐίϊ οηιηί1)υ3

ρΐ'ίοπ'ΐιι. Κϊφπιίπιΐ ίηίΐίο 86ρ3Γ3ΐ3 »6 ιϋ-ιΐ Γ,ιι·1;ι

βΓ3ΐιΙ, ίη(|ΐιίΙ, οιιπή;ι; ηυιιε ίη ιιπιιπι εοη]υηε(3

(•45) Τύ χίτούμε>·ον, 6ΐΐί. Βεΐΐ» ρΓοΓεεΙο

,'.'.ΐκι, «Ι νίι-ο ρΙΓιΙοβυρηο (1ίξίΐ3 !

(46) Ό ΜιΛι'ιυ-ιος. Νυη ίηνεηίο Ι,βιιείρρϋΓη

ΜίΙΐ'Μΐιιη Γιιίβ&υ : :ι!ιί ίρβυπι Εΐεαίεηι Γαείυηΐ,

Λ1)·Ι«·ΓΪΙ:ιιιιιιιι, :ι!ί'ι Μβΐίιΐιιι. <1ιιιΐΜΐ1;ιΙιιι· 1,3ΐ·ηίιΙ8.

(47) Μοη 8»Γΐ8 νοιικίαΐ, 3ΐι ΙΊ οΐ:ι^οι ;ΙΊ <Ιεο^ ηε§3-

νεΓΪΙ, ηεοιε. Νοββνίβδβ €Γ6(1ί(1βΓ6 νείει-υηι μΙιΐΓίιηί,

ιριιΐιΐ ΙίΙΐΓΐιιιι !)('. ίΐιίί πιιιι εοιιιρθ8υί58εΙ, ί!Ιίυ8 Ίηί-

Γιαηι ί(·π.·ι·Ίι , υΐ 681 αρικί Ευββϋιυιη Ρτπραταΐ. ιναη-

<}«/. 111) χιν, οαρ 1; ΕΓΘ' ως εϊιΐν, εΐΟ' ως ουκ εϊσ\ν,
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Πρόδικός τις τέισαρα στοιχεία θεούς καλεί, είτα Α

ϊ,λιον κα'ι σελήνην · εκ γαρ τούτων πάσι τδ ζωτικδν

Ελεγεν ύπάρχειν.

Πλάτων Αθηναίος θεδν Ελεγε κα\ ΰλην είναι χαΐ εί

δος. Τδν κόσμον δε γεννητδν χα.\ φθαρτδν ύπάρχειν · την

ψυχήν δε άγέννητον, και άΟάνατον κα\ Οείαν λέγει·

ίΐναι δε αυτής τρία μέρη (48), λογικδν, θυμικδν, και

έπιθυμητικόν. "Ελεγε δε τους γάμους κα'ι τάς γυναί

κας δεϊν κοινίς τοις τ.ίνι γίνεσΟαι, κα\ μηδίνα ιδία

μίαν ίχειν γαμετήν, αλλά τους θέλοντας ταΐ; βουλο-

μέναις συνεΐναι.

Αρίστιππος ό Κυρηναϊος (49), οΰτος γαστρίμαρ-

γος ων κα\ φιλήδονος, τέλος Ιφη της ψυχής την ήδο-

ι»ήν· κα\ δστις ήδεται, ευδαίμων ούτος· ό κα\ μηδ'

5λως ' ήδόμενος , τρισάθλιος κα\ κακοδαίμιυν , ως "

φασι.

Θεόδωρος ό "Αθεος (50) έπικληθε'ις, Εφη λήρον εί

ναι τους περ\ του θεού λόγους, "Ωετο γαρ μη είναι

θείον, κα\ τούτου Ενεκεν προύτρέπετο πάντας κλέ-

πτειν, έπιορκείν, άρπά^ειν, καΐ μη ύπεραποθνήοκειν

πατρίδος· Ελεγε γαρ μίαν πατρίδα είναι τδν κόσμον ·

χα\ άγαθδν μόνον Ελεγε τδν εύδαιμονοΰντα, φεύγειν

δε τδν δυιτυχοΰντα καν ί] σοφδς, και αίρετδν (51)

ΐΤναι τδν άφρονα πλούσιον 6ντα κα\ άπειθή.

Ήγησίας Κυρηναϊος, ούτος ?φη μήτϊ φιλίας, μήτε

χάριτας είναι. Μη ύπάρχειν γαρ αϋτάς Ελεγεν, αλλά

γρήζων τις Ιδωκε χάριν, ή κρεΐττόν τι παΟίυν ευερ

γετεί. "Ελεγε δε κα\ τω φαύλω άνδρ'ι λυσιτελές τδ _.

ζ7,ν, τφ δε σοφώ (5ϊ) τδ άποθανεΐν. 'βς τ-.νάς εκ

τούτου ΠεισιΟάηιιον αυτόν καλέσαι.

6 εκ Θράκης μητρδς, αΰτδς δε ΆΟη-

ναϊος, τδ πρώτον Σωκρατικδς, Επειτα Κυνικδς (55),

Εφησε, μί) χρήναι τί κακά ζηλοτυπείν Ετερον, ί) τα

καρ' άλλήλοις αίσχρά. Τα δε τείχη των πόλεων είναι

τφαλερά πρδς τδν Ισω προδότην. Ασάλευτα δε τα της

ψυχής τείχη κα\ ά^αγή.

Διογένης ύ Κυνικδς , άπδ Σινώπης της κατά

Ι3νίΐ ; πι.ΐι· 3θΙεπι εΐ Ιυιΐϊαι : αΙ> ΪΪ8 ειιίπι νΚαΙειπ

ίπ οπιηΪ3 νϊιιι «1ί1Γυη(ϋ.

Ρΐ3ΐο ΑιΙιειπεη8Ϊ8 Οευπι ει πιβίερΐαπι 3ε ΓΟΓΠΙΟΙΙΙ

εοιΐ5ΐίΐυε()3ΐ. Μυηϋαηι ίρβυηι εΐ ρπχΐιιείυπι ει εοι-

Γυρίίοηϊ ο1)ΐιοχίιιηι. Αηίιιΐ3ΐτι ηεηυε ρΓΟίΐΗεΙ.ιηι , οΐ

ϊιηιηοπβίειη 3ΐ1εοςυε (ΙίνΊιι.ιπι εΓείΙεΙιαΐ : ειι,ίιΐδ ΐιϊ -

ρΐίεειη ε8$ε ρ3Ποη ; τηΐίοηε 8είΙίεοΙ

ίι·33εεηΙεη), εΐ εοηϋΐιρίεοεηΐεηι. Νυρΐία3 ε(

ρΓοιηίβειοδ εβ8ε οιιιηί1ιυ3 3ε εοηιηιυιιεβ

ηεηιο υΐ ρηνβίπη εοη]ιι§ειη ΜΜΙΙΙ Ιιηΐιειτί ; 58(1

Φΐϊίιίί· ι ειιιη νο1εηΐί1)ΐΐ8 εοιΐ3υεΙυι1ίη(>ιιι Ιΐ3ϋυη·(.

1089 ΑΓΪ3ΐΐρρυε ι.ϋνιι ;·ΙΗ νεηΐΓΪ §ιιΐΐιιπ(|ΐκ:

ιΙΐ'ΐΙίπΐΜ 3ε νοΙιιρΙυ3ΓΪυ5, Γιηειη αιιίηιχ ιΐϊχίΐ εββε

λθ1υρΐ3ΐειη : 4113 (|ΐιί Ιιΐίΐΐιιι· , 1>ε3ΐιΐ8; ηιιί οηιιιίηο

ηΐθΐηοΓΟίιΙ.

ΤΙιεοόοΓυβ εο^ηοηιεηΐο Αΐΐιειίδ, ηϋ36 άε Οεο Αι-

εεΓειιΙυτ , ηιι§33 ε3$ε ηιεΓ33 3Γΐ)ίΐΓ3ΐυ8 ε$1 : (]ΐιϊρρβ

Οευηι εβββ ηυΐΐυιη. Οΐι \<\ Γυι·3π, ρε|εΓ3ΐ·ε , Γ3ρενβ

8ΐΐ3(]ε1)3ΐ οπιιιίοιιβ , ηεηυε ρπο ρβίρία ιηυιΊειη ορρε-

ΐι·ΐι· ; ϋΐεε1)3( ειιίηι ιιηίεβηι ρκΐ π.ιηι εββε ιηιιη(1αιιι ;

εαιηηυε ΐαηΐιιηιηιυάο Ιιοηυιη ε53ε, ηκί βίΐ 1>ε3ΐιΐ3;

ςυί3(]ΐιί$ 3υΙεηι ίηΓεΙίχ εββεΐ , Ι3ΐηε1βί 83ρίεη8 ΓθΓε(,

ε58β Γΐίςϊεηύυιη. Οεηϊςυβ εχρείεικίυιη ϊηβίρίεηΐεηι

ε35ε ι!ι\ ίΐι-ϋΐ αίςυε εοηΐυηΐ3εεπι.

Ηεςε8Ϊ33 (1; ινιπίΊΐι, 3ΐηίεϊιΪ3ΐη 3ε μι·;ιΐί;ιιιι Γιιικίί-

ΐυβ ΐιιϋιΊι ι: ; ηεε ιι!ΐ33 εββε Οϊεείιβί. Ν.ιηι :ιηΐ εςεη-

Ιειιι βΙίεΓΪυβ ορεΓ3 ΐπίΐ'ε ;ιί> εο ςΓ3φηι, 3ΐιΐ ηΐ3]ηι·β

ηΠεείυηι Ιιεηείίεΐο νϊεΪ53ίηη τερεη(1εΓε. Ηοηιίηί ηι.ιΐο

νϊιαηι ι·\|'-·ι1ϊι·ι·, δηρίεηΐϊ πιοπεηι 3Ϊε1)3(. ΙΙηϋε α

ρΐεηδηυβ Ρί3ίΐ!ΐ3η3ΐο8, ί.1 ι·.- 1 , ιηοηϊ$ »ηαιοτ ηρ-

ραΐίαιυβ εβί.

Αηΐίδίηεηεβ β Τίπ^κ ί;ι ιη:ιΐ ι ,· Αιΐιεηϊβ ηβΐυβ, ΡΓΪ-

ηιυηι δοεΓ3ΐίευ5, (Ιεΐηϋε €γηίευ3 εχ3ΐίιίι. ΙΗε 3ϋο-

Γϋηι ννΐιτιι βε ΐιίΓρίΐιιϋΐηεβ χιηυΐβπ ηειηίιιειη

οροΓίεπε (Ιοευϋ. Γι ΐιίιιιιι ιηιεηία 3>1νεΓ8ΐΐ3 ίηΐεδίί-

ιιιιιη ρΓοϋϊΐΟΓειη Ϊηι1)εεί1ΐ3 ; βιιϊηιχ νεΓΟ Γιιηΐ3 εΐ

ΐηεοηειΐ35α ιηοβηΪ3 (ϋεε!)3(.

Οίοςεηεβ €^ηίειΐ3 δϊιιορϋΐιβίβεΡοηΙο, Ληΐί$ιΙιεηϊ

(48) Τρία μέρη. ϋβ (πρίίεϊ ίΐΐβ αηίιηχ ρ3Γ(ε, νεί

ΐΓΪ1>ιΐ3 υιιϊικ βυίιιι» Ι'αευΐΐβΐίϋιΐϋ, 3(1ευη(1υ$ Ρΐ3ΐο

Ίρϊβ ΐη Ι ΙΙ:Ι·:·Ί : &\ Ιαιηειι Γ38 βίΐ εεΓίί 3ΐϊςυίι1 εοΐ-

ΐ!-··ι·. 3ΐ> ίο, ηαϊ ίηεοηβίαιιΐϊχ εΐ ο!>ί>ευπΙ»ΐί8 βιιϊδ

ΒβΓηιοιΓώυβ 3$μει·3επΐ ροΐίυδ ςυ3ΐη νεπίαΐίβ, 3ΐιΐ

Ορϊηίθ1ΐί8 .ιίΐι·ιιίΐ!> ,!.!.·! ;ιιι:ι;ιΙ:ι· ι|ΐι..·ι1;ιΐ!ΐ νείυΐί 86-

η ι πι. ι. ΙΠικΙ εεΓίιιπι εβί βίςυβ εχρ!θΓ3ΐυιη, 3ΐ> ε» ΙΊΊ-

ΐοη'ι$ (1ε αηίιιιβ ϋοείηη.ι (1εΓίν3νί88ε ΡΙαίοιΓιεοβ, ε(

< ΊΙΜ ίβΐϊ» ηοιιιιιιΐΐοβ ρήηΐίΕνχ Εεεΐεβ'133 ΡαίΓεβ, ορί-

ηϊοηειη ϋΐαι» ι!ι· ιηειιΐε αϊ) βιιίιηα ίη Ιιοιηίηε (Ιιβ-

ιίηεΐ3; ευ]υβ ηοη δεηιεί ηιεηΐίοηέιη Γιιείΐ ίη ΑΙΜΟ-

ταίο Ερίρ1ιαιιΐυ5. \'ϊ(1ε βυρεΓίοΓεβ ίΐιιίιιΐΗϋνεΓϋίοιιεβ

ΙΙΟ81Γ33.

(49) Ό Κ»ίψ·αΐος. Ηίε βεείχ ρΐιίΐυβορίιίεχ, ΐ]ΐιχ

α < ΛΙ.ΊΙΓ Γ. ί.·1^·Γΐ [[;;,,ι Λίπι-.Γ υρ1>ε, ί.;;ι.··ιι,·;;ι ,( ,·~1

ιιΐ! ιι". ιι ρ ι!;ι , ι|ΐι.. ΐ|Ί·· ίιηρυιΐίείϊβίιηα ου ιηοΓε$ ϋερρα-

ννιοβ ίι ιηυΐιίβ Ιιαϋεΐυι·, ηυϋΐΟΓ, ϋε ηυο εοηβιιΐϋΐι-

ϋιΐίί ϋΐαχ'ιιηε ίιιοΓίίιΐδ.

(50; Ό 'ΑΟεος. ΑρεΠχ ϊηιρίε1.ιΐΪ3 3εευ$3(ιι$ εβί

Ι Ιιι·.'ιΙ(ΐι ιι-, ΪΙΙβ Μ.·· !.ι· ( Λ·ϋ·[ι:ιΐι·;ι· 33$βεΐ3, ι·1 θ!) ι'.ϋ'ΐ

ι .πι --.ι ίη νεηεηο ηεε3ΐιΐ8: ηοη (]υο<1 Κ·ΜΊ;Ι ηιιηκ·ιι

ΟΙΙΙΜΓ ηεςβνεπι, βειΐ ςιιο<1 α βιιοπιηι ΓεΙίϋίυηβ ϋί»-

&6ΐι$€ΓΪ1, ••.ι'ΐΐιρκ; ίι ι ι:>ι·ι ιι , εοηΐεπϋυιιΐ ρΙϋΓΐιιιί ι·υιιι

Υοββίο, <·:ιρ. 1, 1ίΙ>. ι η,· ίάοΐοΐαΐ.,εί εχ ίαει-Ιία ορί-

ηίοηεηι Ιιηιιε βυηιη 8? εοΙΙϊ^εΓε ροβββ Μ!» νίιΙεηΐιΐΓ.

\ Ίιίΐ' Ι|Ί;<· (Ιέ Ιιβε τε εοηξεββίι ΐη //(.·;(, ΓΠ(. ρΗϋοι.

^.1(·:ι!ρ. Ι!· ΐϋ !,., § 11, Γ;Ι]Ι. 3, ΠΙ). Η, ρ3Γΐ. II.

Ο (51) Καΐαίρετόγ, εΐε. ΙΙβηε ροβίΓεηιβηι Ιοοϊ ί1Ιΐιι$

|ΐ:ιι ι··ιι: ιΐ:ι Ι.:ιΐί;ιι· 3 Ρείβνίο ιχ·άί!ιΐ.ιιΐι 1ε(;ίιιιυ3 . άβ·

ιιίηαβ νΐΐ ίηήρϊαιίβιιι αΐηαί αιηίαιηααιη άίνίΐηη

αΐίϊίΜηάαιη ειιβ ; (\\ιοά 33ΐιε Οτχυί Ιεχίιιβ βεηβιιιη ηιί-

ηιΐ8 1>εηε ι-εΓειτβ νΐϋεΐϋΓ.

(52) /·;) 5ί '··;-!··, εΐε. ΟοεεΙ)3ΐ ΙΙεςεϋϊηδ ηιοηειη

νίΐχ (·33ε :!ΐιΐΓ[κιιι·Ί:ι!:ΐϋΐ ; ηοη ςυοιΐ :ιΙ> Αρίκΐίρρί,

;ι:ΐ( (Λ ι ι-ιι,ιϊ.·:.· 81'ΙΐθΙΧ ΐΙεεΓε1Ϊ3 ι|ι·Ιι·.· ι'ΐ ·[ αΙί(]ΙΙ.1ΙΙ(Ιθ,

5ε<1 ςιιοϋ 3ηίιη3ΐ1νει·ΐεΓίι ηΐϋΓΐβΙεηι νίΐ3ΐη νίνεΓε

Ιιοιη'ιιιεηι .Ι!ΙΜ|ΙΙΓ ίηοοιηηιοιίίβ ηυη ρο33ε. ΙΓιηε 83-

ΐίυβ (1ιΐ(·εΙΐ3ΐ ηιοπειη ορροΐεΓε, ςιΐ3ΐη ίιιΓεΙίείΙεΓ \ί-

νεΓε. ΕΙο<ιιιειιΐΪ33Ϊηιιιηι ίΐΐιιιιι Γυίδβε ϊηϋε εηπιηιις,

(Ιΐΐιιιΐ ιΙΐΙΙΙΙ ίΠ33ΙΐυΐΙΙ ΐΐΐιΐιΐ ΙΊΜΙΙΙΙΜΜΙΙ ΙΙΙΙΙ Μ11ΙΙΙΙ (Ικ'ι.ΊΙίΙίι

εχροηεΙ>3(, ρΐυποαβ νοΙηιιΐ3Γίχ ηιοΓίϊϋ ιΙ»ίιΙι·ι ιιιικ

ι·;- ,η.Ί ;ΐ, Ει εο ιιοιηίιιβ εβιιιυιιι β3ΐ Λ Ρίοΐεηιχο

τεςε ιΐϋ υΙίεΓίυβ άε εο ϋίββεΓεΓεί. Υίϋε ΰϊεεΓΟίΐϋΐη

Ταιαιίαη. ηαοηΐ. 1ίΙ>. ι, ηυηι. 34.

(55) 'Τ. ;· : ίί Κυτιχός. Ιιηο ΓαικΙαίοΓ δεείχ 0}··

ηίε».
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ορίταηι ιΐαΐϊΐ. Βοηυιη $3ριβηΙι οιιίΐΐϋοΐ Α *δν Πόντον πόλεως, τα πάντα ΆντισΟένει συνή/.

π.:ιΐϋ.ι ρπΗίυΐϊ- "Εφησε τδ άγαΟδν οίστδν παντ'ι σοφω είναι, τα δ'

άλλα πάντα ουδέν ή φλυαρίας ύττάρχειν.

Κράτης άπδ Θηβών των Ιίοιωτιχών, κα\ αϋτδς Κυ-

0356 Ιθΐ6|·3ΐ)ί1β, ι·,ι·ΙιΤ:ι

Ιίανϊι.

Οτβίβδ ΤΙιοΙ>ί3 ίιιΒοΕΟΐία ΟΓΪυηάυβ, 8βοΐ3 Ονηϊειίδ,

Γοηιιη οιηηίυαι ϊηορ[3ΐη νοπιιη 0680 ΙίΙχηΜαΙοηι νικδς, ϋλεγεν ελευθερίας είναι την άκττ,μοσϋνην.

ίΐΐΐίπιιηνίΐ.

Αΐ'οββίΐΛΐιβ Βοΐιιπι Ουαιτι νϋπίαίοιη 388θΐ|ΐιί, Ιιο-

ιΐιϊηυιιι ΥΟΓΟ ηοιηίιιοιιι, ιΐβοιτνΐΐ.

€.ιπκ·:ιι1ι>8 Ατεβδίΐαο ίιι οιιιιΓιΙιιΐδ αβίοηδαβ οβί.

Αιΐδίοΐϋΐεδ Νίεοιιΐ3εΙιί ΩΙίιΐδ, υΐ ιιοηιιιιΙΓίδ ρ':ιΐ(Ί,

Α1;ΐΓβιΙο , »€

Τ1ΐΓ3€βηι

ϊίοιιηι ϋο ιηβίει-'κιιΐ!. (}ιιχ ΜΙ,ΙΙ:Ι Ιιιικιιιι δΐιηΐ, αϊ

νίιιη ρΓονϊ(Ιοιιΐϊί) ςιώοΐΊΚΜ·! ; ίιιΓϋήοΓα ηυΐΐα π·-

ρ ονίιΐοηΐία, βοϋ Ιοιικτβ 3ο ΕΙΙΙΟ ι-αΐίοηο Ποπ ρυΐιι

Άρκεσίλαος ίφασκε τψ θεώ έφικτδν είναι μόνον

τδ αληθές, άνΟρώπω δε ου.

Καρνεάδης τα αυτά τ(ο Άρκεσιλάω έδόςασεν.

Αριστοτέλης ό Νικόμαχου, κατά μεν τινας Μακε-

ΟΓΐιιιιιΙιΐδ , (ρι:ιιιιι [ΐ.Ίΐιι αΐϋ δών, άπδ Σταγείρων ως δε ϋνιοι (54), θράς ί,ν

; ιηαϋιιΐ, (Ιαο ρΐ'ΊιΚΊρία ευηδίίΐιιίΐ, τδ γένος. "Ελεγε δε δύο αρχάς είναι, θεδν κα\ΰλην·

χα'ι τα μεν ύζεράνω της σελήνης Οείαί προνοίας τυγ-

χάνειν τα δε κάτωθεν τί,ς σελήνης άπρονόητα ΰπ·

άρχειν, κα\ φορ^ τινι άλόγιο φέρειΟαι, ως έτυχεν.

νίΐ. Ιΐβπι (1υθ8 0880 υιιπιϋυδ, 1090 8ΐιρι;π()Γβιι· οΐ Β Εΐνα·. δε λέγει δ^ο κνσμους, τον άνω και τδν κάτω·

Ιι,ΙΊηιιιιιι ; ϊΐΐιιηι ίηΐηιτιιρίιιιη βδδβ, (ΌΓΠΐιηρί ΥΟΓΟ χα\ τδν μεν άνω άφΟαρτον, τδν δε κάτω φΟαρτόν ·

:·:ι·ι:ι:ϋ. ΡυβίΓϋΐιιο 3ΐιΐιιιαιιι οοΐ'ρυιϊδ οβδί! ΐ'ΐιιΐοΐβ- χα\ την ψυχήν ένδελέχειαν (ου) σώματος λέγει.

< :':ι ·. !.(»· Γ:·,!, εοιιΐίιιιιαιιι ηιυΐ'ιυιΐϋΐιι αο ρβι·οηιιειη.

Τίιι'ιιρ!ιι\ΙΗΐιΐϋ Ε|·ε8ΙΙ18 Λΐ·|>ίΙι:1. :ι·1Ι1 ΟΙΙΙΙΐίΐΙΟ δϋΟΙΙ ·

ΙΜ8 081.

δΐΐ'ΐιΐο 1>:ιιηρ83εβηιΐδ οηπίαπι οηιηϊιιηι ιεηιιη

ίππι; ΐΓίί>ιιο1>αΐ. ΙηΓιιΓιίαβ ΟΒ$Ο ιΐίΐιηϋί

αηίιιιαΐ 0880 < .:ρ:ι\ οιιιηο

Ρι·η\ίρ1ιηηο8 ΚΙιιιιΙίιιβ οαίίειη 30 Τ1ιοορΙΐΓ.ι$ΐιΐ3

ϊί8(!ΐ·(.Ί);ιΙ.

! .. Ί.'ϊ Γ.'Λ Γ;..ι-.·',Ίΐ.ι Α|·Ϊ8ΐθΙθΙθΙΙΙ 8·.ΌΙΙΙΐΙ5 0!>1.

Ζεηο Οίΐίβιΐδΐδ δίοϊειίδ Ιειιιρίβ ιΙΊΊί οχίΐΓΐιί ιιοΐο-

Θεόφραστος Έφίσιος * τα αυτά Άριστοτέλει έίί-

ξασε.

Στρατωνίων εκ Λαμψάκου την βερμήν ούσίαν ΐ).ί-

γεν αϊτίαν πάντων ϋ-άρχειν. "Απειρα δε Ελεγεν

είναι τα μέρη του κόσμου · κα\ πάν ζώον ίλεγεν &0

δεικτικδν είναι.

Πραξιφάνη; 'Γίδιος τα αυτά τω θεοφράστω έδό-

ξαιε.

Κριτόλαος ό Φαση/.ίτης, τα αυτά τω Άριστοτί)χι

έδόςασε.

ΖήνωνάΚιτιεϋς(56}6 ϊτωΐκδς Ιφη μήδείνΟεοΐςο:-

ι' ./::ι : βίνο ρυΐίιΐ8 Ιιαίιοικίαιιι |ΐ! ο 1>ϋο ιιιοιιΐοϋΐ ί]>8:ιι»;

«ιϊριιΐβ (]'!,' $Ίι ίιιιιηοιΙηΙ:8. Μυιΐιιοβ ίοι-ϊβ οΙι]ίι·ί(Μΐ-

ι) ·3. 3ΐιΙ ί^η'ι εοηοΐΐιΐίΐιιιΐοί: ρυοΓΟ» ίιι »ιιιοι·ϋ;ιΐ5 ,

»<". ιΐοΐίοϋδ ΙιαΙιβΓβ ρβπιηΐΐοΐ^η. Ιιΐβιιι ιιιοιΙοΓίιΐ'ί :κ;

1;:ιΙ ; ςιιίρρβ (Ιίνίηιιιη ηιπιιοη δοΐβ ιηι'ΐιΐο οοιιΐΊιιειι· Ο κοδομεϊν ίερά, άλλ' Εχε-.ν τδ θείον εν μόνω τω ·Λ~>

μάλλον δε Θεδν ήγεΐιθαι τδν νουν Εστί γαρ αθάνα

τος. Τους δε τελευτώντας ζώοις παραβάλλειν χρήναϊ

ή πυρ£· χαΐ τοις παιίικοΐς χρήσΟαι άχωλΰτως. "Ελεγί

δϊ πάντα δ:οικιΐν τδ θείον. Τάς δε αιτίας των πρα-

οιιιηϊϊ Οβιιιιι Β88θΡΰΙ)3ΐ. Κβπιιιι 0»ι\838 ρ3Γ- γμάτων πή μεν έφ' ήμΐν, πή δε ουκ έφ' ήμΐν · τουτ-

ροίοδίαίο ρο>;Ίΐ38, ρηιΊίιιι οχίΓα ηοδ £3τι τά μεν των πραγμάτων εφ' ήμΐν, τα δε ο·όκ έφ'

ήμΐν. "Ελεγε δε χα1, μετά χοιρισμδν * (57) του σώμα-

άβΠηίβΙ)3ΐ. Λϋ ΙΜΕΟ 3ΐΓΐ!ΐΐ3ΐιι 3 τ0ί) καν 4χάλει την ψυχήν πολυχρόνιον πνεϋμ»· ου

Ί, (|ΐιαιη οΐ ϋϊιιΐιιι-ηιιιιι δρίΐ'ίΐιιιη ;ιρ- ^.^ ^ ίφΟαρτον δι' όλου Ιλεγεν αυτήν είναι. Έχδα-

ρι·Ιΐ3ΐ)3ΐ·, δβ(Ι ηοη ρι-οίδυδ ίιιεοιτιιρΙΛίη Οδδβ; βιΐοο- ™ινϊται γαρ ύπδ του πολλού χρόνου είς τδ αφανές,

ΐ|«β ρ3ΐιΐ3ΐίιη ΐοηιρυι-ίδ Ιοιι§ί!ΐ(]ΐιίΐ3ΐε εοιίδΐιιηί, εΐ ϊη

ΐΓ.Ιιϋυιη κ·..Ί :Ί.

ΟΙι·3ΐιΐΙ)θ8 δυηιιηιιιη ϋοηιιιη, οΐ Ιιηηηκίιιιη νηΐιι-

ρΐαΐοβ εδδβ (Ιίεο1):ιΙ : Ιιοηιίιιοιη 5ϋΐ3ΐιι ηρρι:Ι1α1)Πΐ ρτάς ήοονάς · κα\ άνΟρωπον έκάλει μόνην την ·γυ;

αιιίιιΐ3ΐΐ) ; ϋοοδ ιιΐ)8ΐί(·θδ 088Β (ΐιι.ΐδιί.ιιιι Π·;ιΐΓ;ΐί, 8α- κα'ι τους θεούς μυστικά σχήματα έ'λεγεν είναι χα)

ιΤ3(]υβ ιιοιιιίικι. 1ΐ3(]υβ δώοιιι 1>3ΐΙιιεΙιιΐ[ΐι, Ιιοε Ε8ΐ χλήσεις Ιεράς. Κα'ι Λ,ιίοΰχοκ Ιφασκεν είναι ην

1ΪΙ1Ι ΪΟ

ί>ίΐ;ΐ8; Ιιοϋ

ι: (Π. ΙΓ, ·,.;';·, ('88β

ώ; φησι.

Κλεάνθης τδ άγαΟδν (58) κα\ καλδν λέγει είνβι

1 βο πιαπ <ι 8 Έρέσσιος, οΐ ιηυχ Στράτων. ' γρ. μεταχωρισμόν. Οοβϊδβ ηοηιιΊΙιϊΙ ραΐο.

(54) Ως δε ίηοι, Νοο ίιηηιβπίο , ηη.ιιηνίδ

Ί .·.! .ιι·ί;·.· ρ3Γ8 ίΠ (|ΙΙ3 ΙΙΟΐΐΙδ ΑΓΙ^ΙοΙϋΙϋδ, 3 βίΧΙ'ίδ

ίιιιτίΐ ];ιιιι ;ιΙ;ιΐο ίρβιιΐδ οε€υρ:ι(3 εΐ Μαεί'ϋοηίχ

.ΙΐΙ](!013.

(55) ΚαΙ·τΊ}Ίτ ψνχιι* έι·δε.1έχειιιν. Ιΐα ηριιιΐ ΑΓΙ-

ίίοιοΐβ'ΐι Οίεοιο Ιε^ΐ'ΐ'ϋΐ, ηοη έντελίχειαν. ΡΕΤΑΥ.

(30) Ζΐρ·ωγ ό Κιζιεύς. ίΐίΐιο ίΐΐΐ!, ϋΙοΊι «

. ..Μ : ;.·,, (|ΐΐ3ΐη Αιΐκ'ΐιΐβ Ι'ιιιιιίανίΐ ΐΓεοοηΐίβ

;:Ίι· ϋΙη·ϊδΐιιιιι ηιιηίκ.

(57) "ΕΛεγε δε χαΐ μετά χωρισμό*. ΜιιΐΊΙη ηο

ι·&ΐ οι·3ΐΙο. ϊ'οι ίο ΠΙιιΊ νυΐιιϊι : ηιιϊιηηβ οχ

ορϊηίοηε δίοΐοοπιηι εοΓρηπ!)ΐι$ βοΐιιΐηβ

ρερ^ονκπίΓβ, ηο ρ:ιιιΙ:<Ιίιιι ον3ΐΐ68(·ΡΓθ. ΡΕΤΑΥ.

(58) ΚΛεάι·()>ις τι αγαθοί·. Ιΐιιηβ 8κιί«·η; βοοΐ*

οοΐιιηιοη τοίιιΐί (Ιίιτ^υ ροοιιΐο ΓΡρι·ηΙβ Γβοΐιΐί ι·ίΙ

Κρϊουη (Ιο ΒΓΟ.-'β ροιοιΐ8? ίΝοιι οριιιοΓ. (ίιι»Γβ 3ϋΙ

Γ:ιΙδΐΐ8 €81 ΕρίμΙΐ3ηίιΐ8 , ηιιΐ 1ιοι·υιιι νει·1)ιιπιιι> ίίΐΐ

8ειΐ8ΐΐ8 ε8ΐ : ΝνΙΙαιη ηΪ5> ίη Ιιοηαΐαίε ΐοΙι<ρ'.οιαα

ίηαΐί άκίΙ>αί. Εοιίβηι ιηοιίο Ο38ΐί(!3ΐιι1ϋΐη ςιιοιΐ *β-

ηιιϊΙιΐΓ, Οιι-νδίρριιιπ Γιιιοιη εν τω ήδυπαΟεϊ

ΙΒΕ·.
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ί,λιον · καΐ τον κόσμον μύστας, και τους κατόχους

των θείων τελετάς έλεγε.

Περσϊΰς τα αυτά Ζήνωνι έδογμάτισε.

Χρύσιππος ό Σολεύς νόμους ίγραψεν ου θεμιτούς.

"Ελεγε γαρ δεϊν μίγνυσΟαιταϊς μητράσι τους παΐδας,

τοίς δί πατράσι τα; θυγατέρα;. Εις δε τα 5λλα συν-

εφώνησε Ζήνων, τω Κιτιεϊ. Πρδς τούτοις δε -λέγε,

κα\ άνθρωποβορεΐν. 'Ελόγΐ δε τδ τέλος πάντων τδ

ήδυπαθ = ς ε'νιι.

Λ'.ογένης 6 Βαβυλώνιος έλεγε τα σύμπαντα συν-

ίστασΟαι ες ηδονής.

Ηαναίτιος ό "Ρόδιος τον κόϊμον ελεγεν άΟάνατον

κα\ άγήρω, και τη; μαντείας κατ' ουδέν έπεστρέφε-ο·

κα\ τα περί θεών λεγόμενα άνήρει. Έλεγε γαρ φλή-

ναφον είναι τδν περ\ θεοϋ λόγον.

Ποσειδώνιος Άπαμεΰς ίλεγε τδ μέγιστον εν άν-

θρώποις άγαΟδν είναι πλοϋτον κα\ ύγείαν.

Αθηνόδωρος Ταρτεύ; τα αυτά Χρύσιππο, έδόξασε,

χα'ι τα αυτά Ζήνωνι έδογμάτισεν.

"Επίκουρο; ό Ν^οκλέους, εν Αθήναις τραφείς,

φιλήδονο·/ βίον μετήλθε · κα\ ουκ ήρυθρία γυναιξί

συνών δημοσία άκολάστοις, μεΟ' α πρώην περ\ αύ-

τοΰ είπομεν. Πά).ιν ϊλεγε μη είναι Οίους 159), άλλ'

1) μόνον τύχην διοικείν τα πανιά, χαΐ μηδέν είναι

«ων εν τψ βίφ έκούϊΐον, μήτε μάθητιν, μήτε άπαι-

δευ^ίαν, μήτε δλλο μηδέν, αλλά πάντα ακούσια γί'

νεσθαι παιι. Κα\ ου χρή ψίγειν τινά, ως φησιν,

οΰτε έπαινεΐν ου γαρ έκ<5ντ*ς ταΰτα υφίστανται.

"Μλεγε δε μη δεϊν φοβηΟήναι τδν θάνατον. Διεβί-

δαιοΰτο δε, ως ί,δη ϊφην, ες ατόμων κα\ τδ π2ν ττ,ν

σύστασιν εχειν, κα\ τδν κόσμον εν άπείρω είναι.

Ι'. Και ούτοι μεν οί εξ Ελλήνων είς γνώσιν ημών

έληλύΟασιν. Άλλοι ϊε δσοι κατά τί)ν Βάρδαρον, καΐ

Ελλάδα, 'Ρωμαίαν τβ χα\ τα αλλά κλίματα της

οικουμένης, έδδομήκοντα δύο μίν άηδίϊς φιλουο-

φίαν (00) εν τ5) των Ινδών έμφέρονται φατρία,

των « γυμνοιοφιατών, των τε Βραχμάνων, επαι

νετών τούτων μόνων, των τε ΨευδοΒραχμάνων, των

τε νεκυοφάγων, των τε αϊσχροποιών, των τε άπηλ-

γημένων · ων τδ κατ' είδος λέγειν, χαΐ τα παρ' αυ

τών μυσαρά γινόμενα, περιττδν ήγησάμεθα, καΐ

ο&τε δξιον, δια την πολλήν εν το!ς άνθρώποις φβοράν

κακίας τε κα\ εργασίας. Εν μεν γαρ τη Μηδίϊ

ες αιρέσεις πάλιν λέγονται είναι διάφοροι · εν δε τη

Λ /απ/ίπιιη βδίβ; ηηιικίυιη ίρςυιη ϊηίΐϊαΐοηιηι : αΠΙαΙιι

ηυιηϊηυηι εοπΐρίοβ, εχι-ϋΐιιοηίαΓυιη αο· Γϊίαυιιι νί-

οβηι οΙιΙίιιοΓί.

Ι'. Γ>··:ΙΜ Ζβηοιιί ροιπίιιβ η$ΐίρυ1ηΙπ$ ε$1.

ϋΐιτνδίμρυδ 8»Γοιΐ8ί8 ικΤ:ιπ»8 εΐ ΠΠαΊαδ Ιο^οβ

ΒηηχΊΐ. Μϋΐη οΐ ΠΙίυί οιιτι ηιαΙι·ίΙ)ΐΐ5, ι·Ι ΙΊΠΙΙ ΙίΙΙ:ιΙ)ΐΐ8

ρ.ΊΐΓί'8 ΟΟίηΐΙΐίδΰΟΓβ ΟΟΙ'ρΟΓί V ·!'·1:::1. Ιΐ) ι·.:·Ιι'ΙΊδ 011111

ΟΊΐΊοη^ί Ζϋηοηβ 5οηΙϊί>1):ιΙ. Λ(1ιΙιΊ);ιΙ εΐ ίΐΐυιΐ, ιιΐ

Ιιιιιικππδ ε.ιηΓιΙ>υ$ νοδΟΓηιΙπιη $(ΗΐυοΓεΙ. υΐΐίιηιιηι

ϋοηοπιιιι ΙίΐΜΊΐι αιιίπιΊ ]ιιουικΙί(3ΐε ιηεΐίεΙ>αΙιΐΓ. '

ΒΐΙ>ν1οηίιι$ οιηηϊα εχ νοίυρίαίε «ιη-

πιιηκίιπη ;ιί1ϊπ:::ι1ι;ιΙ ίιηπκιι ί:ι-

Ιειιι, ηε(]ΐιο $οηίο »ο νείιΐδίαίε οοιιΐπ ί. Οίνίηαιίοηειη

ίιιηίΐίΐιιβ Γοριΐ(1ίίΐ1):ι(. 1091 Οιι:£ ('Γ "'!" 3$5ΐτυη-

Β ΐϋΓ, εν(τΐο1)3ΐ. ϋιπιιιΐΓ,πιι Ιιυηιίιιίβ 1>οιιυιη ίη ϋίνίιίίδ,

30 ιηηίΐαΐϋ ροιΐι·Ιι:ιΐ ((>0').

Ρϋδίιΐοηίυδ Λριιιηεηβίβ βυηιιηυηι 1ιοιΐ)ίιιΪ3 Ιοιπιπι

ίικίίνίιίίδ οΐ 83ΐΓιΙ»Ιε ροηβ1)3ΐ.

63(1επ) εαιη €1ιι·}·8ϊρρο

ΐεηιιίΐ.

ηίδϋϋυοαίυδ, νοίυρίιι.ι-

3ΐιΐ|)1εχυ8 εβί. Ιΐα(|ΐιε οιιη ηιεΐΐΐΓίείί)ΐΐ9

8°ιηε ιιΐΐο ΓυΙ>ηη! Γθΐι$υι·Ιυ(1ίιιεΜ) Ιιαίιυίΐ :

ρι·χΐεΓ63(|υα! ιΐε ίΐΐο οροι·ί8 Ιιιι^υβ ίιιίΐίυ $επρ8'ιιιιιΐ5.

Οι*ο8 β$8β ηυΐΐοβ η'ιοΐιαΐ, βοΐ ΓοΓίιιιι* αι-^ίπΊο Γ,υαείΐ

βυ1)εΓηαΓΪ..ΝϋιίΜη ηιυικίο νοΙιιηΐΗΐ'ΐυιη αο Ιίϋεπιιιι

ίηε$8ε, ηοη ιΐίδεϊρΐίηίίπι, ηοη ίιιιρεί'ίΐϊηιη, ποη βΐίικί

φΐίιΐηιιαιη, ίβιΐ οιηιιΊΙιΐιβ οιηΐιία ριχίετ νοίιιΐιΐίΐΐεπι

αϋείϋεΓε. Νεηιίηειη ϊ(1είρεο νίΐιιρεΓαηιΙιιιη, αυΐ οοΐ-

- Ιηυϋαικίυιη εβδβ, εο ςυοιΐ ηίΐιίΐ ί8ΐίιΐ8ΐιιοϋί εχ 1ίΙ)ΐ·ιο

αηίιηί ϋεεΓείο 8ΐΐ8ΐ·ίρίαΙ. ΜοΓίεηι ηο^αίιαΐ ιιηηιιαιιι

0558 ρεΓΐϊπιε8εεηι1αη). Ιϋειη, ιιΐ ϊηΐεα ιΐίχί, βχ !\ΐο-

ηι'ικ (οΐιιΐιΐ Ιιοο υηίνεΓ$υιη εοηβίαρε, βΐ ίη ΉιΠιιίΐο

>ρ:ιΐίο ηηιικίυιη ε5$ε ρΓθ6ΐεΙ)3ΐιΐΓ.

Χ. III βυηΐ δβεΐ.ιπιιη ΐρυϋ 6ι·χοο8 εοηάϊΐΟΓοβ ,

(]ΐιοδ εοηιρειΪΓΟ ροΐιιίπιπ . '/ϋο,ι αΊ :ιϋθ5 $ρβΓΐ:ι1,

<]ΐιί ϊηΐεΓ ϋ,ιιΊ :π·ΐ)·<, αυΐ ίη (ΐι·χϋία, 3ε Κοιηβιιοπιηι

ΓΟξίοηε, 3ΐϋ$ν6 ηιυικίί Ιι·3εΐίύιΐ5 ειηεΓδβηιηΐ, Ίη Ιιι-

ιίυΐ'υιη ηαΓιοηε ίχχιι αϋδΐΐΓ'ΙΊδδίιηα.· ρΐιϋοδορίιΐχ 5θθΐ;ο

ιιυιηεΓαηΙυτ; νβΐυΐ βνιηηθδθ|>1ιϊ5ΐ3ΐ·αιη, βΐ Βι·αοΙι-

:. π:»·! ;ιι;ι ; <]ΐΐ33 $οΙίΒ εχ οιηηί1>υ8 Ιαικίβηϋχ δΐιηΐ.

'!'·,·:!! Ρδειΐ(1ο1)Γ3οηιη3ηοΓυιη, εΐ εορυηι, (|ΐιί ηιοΠιιΐ)-

πιιη εαιίανει-'ώιΐδ νεδευηΐυτ ; εΐ |πί Γοεϋίίβΐιη.ιιη ΓΟΙΙΙ

_ ρθ|·ρεΐΓ3Ι)1, (Ί ιριί δΐΐΐρϊϋί ι!ι·>ρι·ι:ιΐ!ι|Μι.· δΙΙΠί. (,':ι·.ι-

Γϋΐη δϊηςιιία ρεΓδβηιιϊ, εΐ Ικιπ-οικίη Γ.ΚΊΙΙΟΓΛ εοπι-

ιηριιιοΐ'αΐΌ , δΐιρεΓναεαηευηι εΐ ίηιΐί^ηυιιι ριιίανί:

ΐαηΐ» ε$1 ίδΙΟΓυηι Ιιοοιίηυηι ηε(|υίιί»!

(59) ΠάΛιν ΙΛκγε /(?} είναι θεούς. Ιιηο εδδβ ιΐβοβ

ίιΐίίΐη ηιίιιϊιηε ιιε^αϋπΐ ; δε(1 Γβηιιιι Ιιυιη3ΐι»ι·υιη

αε Ι'ΐΓίαΙυδ εδδι' ΓΙ!.. Ι..Λ ί,ικτεΐίυδ Ιίϋ. ι :

ΟιιιιΐίΊ ΐΐιΐιη ρ6Τ ι« άίνιιιη ηαΐατα ηβ^ί:€ αϊ

Ιιιιιηοτίαΐί α'ΐ'ο ιαηιιηα αιιιι ραα (ηιηίαι;

δειηυΐα αί> ηυίΐήι ινί'κ.ι, ιήΐίηααηιι» Ιοηι/ί.

Λ'βι» μηναία άαΐοη οιηηί, ρήναΐα ρ(τΜία,

Ιρια ιιιίί ροΐΐΐη» ορίίοΛ, ηΜΙ ίηάϊ^α ηυιΐΓί,

Λ'α· Ι>ίΊΐΐ ρίαηΐίήιίι ^αμ^1Η^, ΙΙΜ ίακίβΐ^τ ίηι.

((50) ΈβΒομί'ιχοντα δύο μ£ν άι\δΐϊς

'·-'ιπι:ιι ιοί αρυίΐ Ιιιϋοβ ρΐιϋοβορίιοηιυι Μ·ΙΊ:«Λ

Ιίδβε ; (|ΐιοι! ιιεδί'ίο 3η οΐίιΐϋ ;. ' ιι'ιτίι. 5ΐΓ

Ιίϋ. χν ιΐε ΙηιΙοΓίιηι δβειΐδ 3§ίΙ απ·υι·α(ε, <|ΐΐ;ΐ8

(Ιυοεβρίΐα τενοεαΐ, Βιαε1ιιηαιΐίΐ8εΐΟϋΓΐη»η.ι$. 5ο

ιίϋ'ΐι βδ! ΗυΙεηιΕρΙρΙιαηίυιιι,αίρέσιις, βίνβδεείβί

ροΙΐ3ΐ·6 ΐιΐ5ΐαιιΐα νϊνειιϋϊ, βοϋίνεΡδΟϋ ςοιίΐυι

ΙΊφΙϋΙΙΚΙ.ϋ ΊΐΙΙΙΙΙΙΙΙΓΓ.ΐΙΐϋΓΝ ΓΟΙίΙΪΙΊ ρ<ι||||'| ΙΙΙΐΙ.

(ΒΟ') ; Μ. ΐ).Ι..ι..;,ι νχ ϋτ.τεο Ιιιφΐ8 Ιυει Ι

1:ιΐίι.ι. Ιηιρίε ίΐΐΐίί ιιιιιΐ Ρίΐιι%1ίυδ ιιιι;:;κ ι ιιι εϋδΐ υι:;:ι

< ιι··ιΐ|.

»Ι>ο

α<1

ϊι·ιι-

βρ·

ιι:ιΐί
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ιρκ· ( οι πΐ|ΐ!(·1.«. Νηιη ία ΜβιΙ'ια ΠΙΓΜΙΙΠ 8βχ οδββ Γβ-

ιιιιιίιιι- ΜΙ·!.!·. 3 δΟ ίΐινίεβηΐ :ΙίνιΊ -;Γ, Ιη .Ι·,ΐ!ιίιΐ|ΐί;ι

\ΟΓΟ, 30 Ρεί'δϊιΐε, Ρ3Γ11ΓΙ3, ΚΙ,ιιι,ΊΐίιΙι·, ('.;ι>;ιί:ι, 6θΓ-

ηΐ3ΐή3, 8απ)ΐίΐΐΊ»,αριΐι1 Παιιιιοδ, Ζίοι-Ιιοδ, Αιιιαζο-

1133, 1.;ι/.ο-, 11)βΓθδ, ΒοδρΙ)θ)·3ΐιθδ, Οείοδ, 5εΓ3δ ,

αΐίαβηυβ ςεηίοδ, ΙΟ&ΙΙΜΙ, 3ο δεείβπιιη εΐ ΙικΓεδβοιι ,

3ϋ ν3ΓίθΓυΐ1Ι ίΐΙδίίΙΙΙΙΟΠΙΐη ίΐΐΙίΐΐίΐ3 μι·:ι.Ί ; $11111.

Εχειηρίί οβυδ.Ί,ηρικΙ 8οι·;ιβ ν'ιιϊ εβρίΐΐοδ ίιιΐθΓ(|ΐιεηΙ,

30 ϋοηιϊ η'Μ.ίίΊπ , ιιηςιιοιιΐίδ ιΐοΐίΐηιΐί, ηο ηιιιΠεΙιπ

ειιΐΐιι Ιεηυοίηίοηιιβ, (|υο ιιχοΓ°ιΙ)υ$ ρΐαεββηΐ, εχροΐίΐί.

Κ ι ιι;ιπ:)| ίιι Γ··ιι:ίιι Γ, ΙΟΠδΟ Οαρίΐβ, 1092 30 νΐπΐί

ΙΊΙΙ;:ΙΙ|ΙΙ ρι.ιν'.ΙΙ! Ι:ι·, η£ΠΟΙΐΙΐ|Ι|·3Μ> ι'ΜΤι (·;ι'. Αρίΐϋ

(.-•1(1.·, [κ'ΙΜ',^.ι Γ31ΙΟΙ10, ιριί Ιιι:ι1 Ι ρεΓρΐ'ΐΓ3ΙΐΙ »1)

ϊρδίδ Ιη',ιΐιικ ΟΟηΐηΐβΙΙΐΙηηΙΙΙΓ. ,Ι;ηιι :ιριΐι! (.Μτ·^

ςιΐ3ΐη ιηυΐΐβ ηινβίεπα ι-ΧΓουιοηίχςυβ δΐιηΐ! Οιι,ΐιΐδ-

ΐΊΐΐίΙί δΐιιιΐ Μι·;.·:ιι 'κ·:ι ιΐΗΐΙίοπιιιι βαοια, ΤΗεδίυορΙιο-

ι·ί:ι; φιοπιιη πΐαβ α 80 ιηυΐιιο (ΗδεΓερ.'ΐηΙ. Τιιιη

Μ'·ΜΜΜ'Ι;Ι, ΐ|ΐι..· ϊιι ΙιοηοΓβιιι ΟβΓΟΓίδ 3ε ΡΐΌδΟΐ-ρίηα:

< Γΐ.Ίιι·;ιιι!ι;ι· , βΐ ο,ιΐίΕ ίΙΓιε Ίη ριηίοίΓβΙίΙιιΐδ οΙ)$(·ειΐ3

• πιιηηίπι ΜΙ!.·]||, νβΐυΐ οιηι ιηιιΓιθΓβ5 (ΙοιιικΙΐίπυΓ,

ιιΐ Ιικιΐι·. ΙΐΝΜΐιιι- ιΐίεαίΐΐ. ΟιιιΙ.-ιι-, ;ιι ι Γιίιΐίΐΐ !\ :ι·ρ.ιιι.ι.

Ιϊϋ:Ι, |·))ΟΙ1ιΙ)11$, ι·.!ΐ.!!!ιιι-, 13113 Ι.κ·:;ι, ι \ πι!ι:ιΐ!ΐΜΐ, είιΐ-

ηιιβ ϊη ροευΐο ΐεηιρεΓ3ΐυ8. \.!ΙΪΓ οι Γ\ ιΐιϊ.ι. ς<ι:Ε Ίιι

Ιιοιιπη-ιιι Λι·<·ΙιΐΊΐιΐ)ΐΊ : εΐ Ι-,ι'ιηπ.ι, (;ιι,ι· ίιι Λΐΐκιιιιηιι-

ΙΪ8 Βΐ ΜιΊίΐ'ιτΙ,ι: Ιΐΐυβ Ιίΐιι ΙΙΙ01Ι1ΟΠ3ΙΙΙ Ίιι.ΐκ ιϋίΐιπ·.

Τιιηι 608, ΐ[ΐιί ΡΙιαΙΙιιπ) ε'ίΓειιιιιΓοΓυηΐ, (|υχ(|υβ ΙΊ·,::-

|ιι'ΐ:ι -;κ· ι ;ι 1υΓρί$8ΪΙ113 3ε II.·;- ιΐ !ι)^;ι-;ΐιι.ι 1 1·,·;| ιιι·ι:!.ι:ι! .

Αϋ ΙΙΙΓΙ'. ΚΙιβχ (Ίΐΐΐιιιν·, νΪΓΟϋ, (|ΐιί ιεηεΓοβ ιιΐ3ΐ·ε8

ι·\Μ·<·;ιηί., βΐ νίπΐί» ! ιπ ιιΐ 1 1 ιι.·; 3ΐιιρυ(3Πΐ, 3(Ιεθ ιιΐ ιιβ-

Ι|Ι!Ι· νίΐ'ΐ 3ΜΦΙΪΙΙ8 εβ8β ρΟδβίΐΐΙ, ΙΙ.'ιρίι' ιιιιιΙ:ι·|·[·^ 8ΙΙΐ(

Ά ιι.ιΐιιι.ι ι.ιΐ'ΐί. δυιιΐ υΐ »Ιϋ Οϊυιι^βίβεϊ, ηυί

Α Αίθιοπίίι Ζαται, παρά Πέρσαις τε, ή εν τί) ΠαρΟΙςι,

ή Έλαμίτιδι, ή Κασπία, ?) Γερμανών χώρα, ί( Σαρ-

ματία, ή &·π6αοι εν τοις Λαύνιβιν (61), ή παρά Ζικ-

χοϊς, χα\ Άμαζόσι, Λα£οΐί τε κα\ "Ιβηρσι, χα\

Βοσπορηνοΐς, ή Γηλοΐ;, ή Σηροίς, ?, τοις &).λοις

ίΟνεβι, νίμων τε διαφορο\ και φιλοσοφιών, κα\ αι

ρέσεων, κα'ι διαφορών δμετρον πλήθος. Ός Σηρο\

μίν άνδρες εμπλέκονται, οίκαδε καθεζόμενοι, μυρι-

ζόμενοί τε χαΐ θηλευόμινοι γυναιξ\ν έτοιμαζίμενοι ·

αϊ δε γυναίκες τλ άνάπαλιν, την τρίχα της κεφαλής

κουρευόμεναι, άνδρείω ζώματι ζωννΰμεναι, καΐ τ3ι

κατά την άρουραν πάντα £ργα έχΐελοϋβαι · παρά

Γηλοϊς δε τουναντίον οι τα φαΰλα δρώντες προς των

νόμων αυτών επαινούνται · παρ' "Ελλησι δε ποΊα

μυστήρια κα\ τελετα! ! ως αϊ Μεγαρίζουσαι γυναϊ-

κες, κα\ θεσμοφορίζουσαι 4λληλαι προς άλληλα;

διαφέρονται, όσα τα ' άλλα, τα τε εν Έλευσΐνι (6ϊ)

μυστήρια, Δηοΰς * καΊ Φερεφάττης, καΐ των έ/εΐσε

άδυτων τα αϊσχρουργήματα, γυναικών άπογυμνώ-

βεις, Γνα σεμνίτερον ειπώ, τύμπανα τε κα\ π4πανα,

βόμβος τε κα\ κάλαθος , έρεα έξειργασμένη , κα\

κύμβαλον, κα\ κυκεών εν πώματι κατεσκευασμίνος ·

όσα τε άλλα τα εν Πυθοΐ (03) Άρχεμόρου τα μυστή

ρια, εν ΊσΟμοΙς δε ϊτερα, ΆΟάμαντός τε καΐ Με-

λικέρτου του Ίνοϋς γίνου , κα\ όσοι τον φαλ).ί>ν

άναστρέφοντες (64), αϊ -α φαλαρίζουααι αίσχρουρ-

γίας μελετήματα · οϊ τε την 'Ρίαν θίραπεύοντίς

άνδρες, παρακόψαντές τ: τον παΐδα τον άρ'ίενα άνευ

σχήματος μορίων διατελέοντες , ούτε μην άνδρες

£ δυνάμενοι Ιτι είναι , οδτε γυναίκες γεγενημένο: ·

Διονύσιοί τε έτεροι, οί τους Κουρήτας, χαΧ την

1 Ρ. όσα τε. ' Ηϊο ηοδ Δηοϋς οχ Κοβ. 8εΓίρ8ίιηιΐ8, ρρο βο ({ΐιοϋ 1β§ο1)3ΐιιρ ναΐ^ο Δημητροϋς.

(61) "Η ύχύσοιίν τοις Δα

ϊιιΐεΙΙί§:·Λ,<ϋνΊιΐΐΐιιΙιιιιιβ8ΐ. Νοη εηίιηβϋ ϋβυηοβ, ορϊ-

ΙΙιΐΓ, Ιΐ:ιΙΊ;ι; ρορίΐΐΐΐΐη, |Ι:ΙΓ 081 ινίι·! Ι'ί. ,Ι:ιιιι ΖίΐΚ'ίΐί,

βίνβ /.κ·ι·Ι,ί 3(1 Ρυηΐυιη Ευχίηυηι ϊιι 8:ιπιΐ3(Ί3 Λ·ίί:ι-

ι ΙΓ;'. εοΙΙοοηηΙιΐΓ 31) ΑΓΪΒΙΙΟ. Οι,Ίί ιιΐΓΐιηι ΟβΙοηί βϊηΐ,

ιιοη Ιίΐ|ΐκ·ι. Οεΐΐί ςιιϊϋειη ίιι ΜβηιβΓίίηί Ραηεαιιι·. αά

Μαχϊιηίαηιιηι, ροριιϋ ςυίϋαιη ΓΙΊΙΗ, ηΐιιι , ιιΐ οΐ)8βι·ν3ΐ

Οιίεΐίυβ. ΡΕΤΑΥ.

(62) "Οΰα τα <> ί.ι«, τα τε ίν Έ.λενσΐη. Ρβυοα

βχ ιιιΐίιιίΐΐβ Ι 1·ιι^ίιιίιΐϊ ιιηι ΐΊΐϊΐιΐι-, 3ο εχΓοηιοιιϋβ

οχρΓΟ&ϋίΐ ε ΟΙβιηειιΐΒ ίπ Γτοίτερί., ςιιβηι ίιι εοηβιιΐβ,

ιιΐ εΐ Αΐ'ηοΐιίιιιιι, 3ϋθ8(]ΐιο Ιαιη νεΙεΓοβ, (|ΐΐ3ΐη ι·β-

οεηΐίοΐ'εδ, (|ΐιϊ (ίε < '.ΐ'ητί·, ιην^ΐι-πί^ (Ιίΐίςβιιΐίββίιιιβ

βεπρδεηιηΐ. Γι ιιο$ ίιι Τ1ιειιιί8ΐί3ηί$ ηοΐί$ ΙκκκΙ ρ.ιιιε.ι 1

ϋοηΐυϋιιιυβ. ΟιΐίΒ 3ΐΙεο ηοηηιιΐΐίδ ρεΓ8υ3ϋΐπιυ8, αϊ

β'ιιιε πΙΙ ι ειι]ιΐί>ςιΐ3ηι ιη^ηΐίοιιβ Ι3ΐΐ(]ΐΐ3ΐη νιιΐ£:ιΙ:ι, εΐ

πι εοιιΓ(·88υ 3ριΐ(1 οηιιιε$ ρόδιο, <]ΐια: κίηο Ίιιΐι.ο εχ

Ι1081ΙΊ5 Ϊ11Ί8 Ιι.ιιΐΜΊ·;ΐ!ΐΙ, δυίδ €ΟΙ11Ι1Ι6Ηΐ»ΠΙ8 ί!!ι ·:ιΐ!ΐιΙ.

(.ΙικιιΙ Ι:ιιιΙιπιι αΙ)ί·8ΐ ι;1 Πΐοΐε&ΐΰ Γεΐ'3111118, III μι·.ιΙι:ιηι

ίΐΐίβ «Ίί.'.ιιι ιιΐίπι ϋϋ1)ϋαηΐΗ8, ()ΙΙΟι1 ΙΙΙΙΙΓ ΙΙΙΊΙΙΙΙΙΙΙΙ 3

ηοΐιίβ ι (ΐ)ΐΐ|κ·ι ι ;ι, Γιιιιίιΐβ »ε (ΙίΙΙίϋειιΙνΓ ρΓορο$ίΐ3 ίΐϋο

6Γ3ΐιΐ, 63 ρι·ο νεΙβι·ί1)ΐΐ8 3ο Γεεερίϊδ ΐι;ιΙ.ίΐ.·ι ιιιΐ, ο!>-

>.··! ι :ιΐ!(ι!ΐί']ΐΙι· ηιι-Ι ί ;ί' ροΐΐιΐΐΐδ 6ΐ :Ι1Ι(·|<Μ Ι1::|ι.||| :ιι! Μ'·

ι ι-ίίιιΐ. 1ιιΐι:Γ63 ροιτο ιιοη ιηΊηίιηυηι ίΐΐυιΐ Γιιίΐ, (]ΐιυι!

»ϋνβΓί>ιΐ8 δοϋΐίςβπιιιι νβϋϋίίίβίιιιε ρι·ο1>ανίιιιιΐ8, ιην-

ΒίΟΓία Οβί'ΟΓίδ ιιοη φΐΊιΐ(]υεηιΐ3ΐΐ3, ϋβ(1 »ηιιυα !Κ:>Μ·.

Ου]υβ π·ί ΙίΊι-ιιι Λ ηυρεΓίβ ίΐΐίβ δοΐ'ίρΙΟΓΪΙιυδ οχρι·«:8-

Κ3ΐιι Ο88β ηοη ιηεϋίοεηίοΓ ς3ΐΐ(1οηιιΐ8. Ρβυΐυ αιιΐβ,

ΐ|ΐπ·Ι 8°ιηΙ Μεγαρίζουσαι γυναΐχες 3ΐιιρΙϊυ8 ςαχΓεη-

ΐΙΐΙΙΙΙ. ϋπ-ΙΐΙΐΝ ΙΙΙκιιΙ ;:. ΙΪΙ). XV, Γ. |ι. 9, ΟΟΓΐ3ΙΙΗΙΐί8

• Ίΐ|ΐΐΜΐ:ΐ!ΐ! Μ. ;.',;ιι·ι·ιι-ι^ ΙΙΙΟΙΙΐίΐιίΙ, 8ου ((ΐιικί ίπΙΟΓ

ηυη ιιιυΐίίτυ^, ρεΓ.^ϋΙ>;ιΐυΓ : (μήπαιη ;3ιι.ι-

.__ αηιηηΐθΐη βδδβΐ

(63) "Οσατε 6ΛΛα τα εγΠνΟοΐ. ΡνΙηϊαεβΠβιηϊηο,

φίειηαιίιικκίυιιι Οψιυρϊεα, φΐίηφίεηηϊΐϊα ΟΓ.ΙΙΙΙ, υΐ

ΓιιιιΙ.ιπ 8εΙιοΗ38ΐεδ ίΐοοεί. ΰε1ο1)Γ3θ3ηΙιΐΓ 3ΐιΐ6ΐη

ίηευιιΐβ νβΓβ, ηοη ρρίκοϊρίίβηΐε, ιιΐ Γ^Ιβο δι/ΛϋβΟΡ

III). ι !>:· ΐΊΐΐ: >ιι!α'. /Γ·;/,)- δοπρδίΐ. Ηοο εδί Εΐ3{·Ιιβ-

1)θΗοηβ ηιεηίβ, ςυί Μ:ΐρΓιο Γερο ρο$ροιιιΙβΐ ; ηοη

ΤΙΐ3Γ^εΙίηιΐ6 : (](ΐθ(Ι :ι!ίο ίιι ορβΓβ ϋοηΙίρηΐ3ΐ)ϊΐιΐΓ ;

ιιΐ εΐ ίΐίικί : εοηιιηίδδΟδ ροβϋβηι ε$δο Ιυ<1οδ 3ηπο ββ-

ι-πΐιιΐιι ΐοΐραείοπϋίδ υΙ)·ιηρίθίΒ, ηοη ία δεβίί^οι· ρΐί-

Ι.ΐ1, 311110 ΙιΊ'ΐίιι.

(01) Καΐ Βσοι τίν (ρα.11ύν άναστρέ^οι-τες.

ΟπιτιΙ :ι!ι ^Ε§γρΓιϊδ ιη;ιιιανίΙ, βΐ ΟδίΓΪ<Ιίδ δοερϊδ: 1)ίο-

ιίοι-ιΐδ ΓιΙ). ι. δειΐ ρΓΟ φαλαρίζουσαι, ΓοιΊο φαλλί-

ζουσαι ρεροηβιιιΐιιιη. Υί(1εδίδ Εϋδβΐ). 1Ί1). π />«

(ΐΐιΐ;ι/(ϊ·.; (|ΐιί, οιιηκίο ρΙβΓίδίρβ, ιιιι;ι· ϋοο Ιοεο οοηι-

ιηβηιοι·3ηΐυρ, δΐιροΓδΙ'ιΐίοδίδ νείερυηι ρίΐίϋιΐδ .ι.ίι

ιιΐ'ΐτπιικ1, Ιιιιιι ΐ|ΐι;ι.·; ρίβρίςϋθ Ιβίβρε βιιΐ) ίΙΠβ βΐΐβ^ο-

τίαδ 3δδενβΡ3ΐ)3ηΙ, οπκΐϊΐβ ΓείεΙΓιΙ. (}υα5 ϋυιιι Γορίβ

ριτευτίΌ, Ιοειίδ (|υίϋ3ηι ίηε'κΐίΐ οοη]εεΐιΐΓ3, υΐ ορί-

ιιιιι·, ηοδίΓβ, Ιιιεί 3ο νειιο δεηΙοηΙίβΒ Γββίίΐιιΐυδ. Ι& ι·«1

ρ3£. 53, νβΓδ. θείον, υΙιϋΐ3 ΙοφίίΐιΐΓ: Ός άρα χιΐ

ή θαυμαστή χαΧ ά-ό|1ίητος φυσιολογία της Ελλη

νικής θεολογίας θείον μεν ουδέν, ουδέ τι μέγα χαΧ

θεοπρεπές, καΧ της αναστάσεως άξιον έπήγετο. ίοπίκι

χαΧ της άνατάτείυς άξιον, Ιιοο βδΐ ρΓΟίιιίίίίοιίΒ ϋί-

Ιι·3ΐΐδΙαΙίοιιο :ι ρπι·.εοιιίΙ>ιΐδ ι!ιιιΙ;ι . αιιΐ

ρπιηΊΙιιιβ, αιιί νοι·1)3 Γΐεΐυεί βΐηία πιβπυ δίΐϋΐιΐίυιιι

ϊιιϋίουιιΐ. δϊε ηινίΐιοΐο^ϊ ίδΐί ιιπιΐια , οι ρπβοΙϊΓ*

πιΐη.ιιιΐι'ϋ ΐηερίίδδίπιί δΐιηΐ, ηοηιιο (|ΐπιΙι|ΐι>ιιιι (αιιΐο

Ιΐί.ΊΜΙ ρΐΙΙΙΙΐίίΗΟΓΟΪ ί»ΐί ΙΟΓΙΙΙΐΙ.
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κρεωνομίαν μουντές (65), τους δφεις άνεστεμμένοι,

ίύίζοντες τδ, οΰά, ούό (66), έκείνην την Εδαν Ετι

την δια του δφεως άπατηθεϊσαν επικαλούμενοι · ου

δια της δασείας φωνής τδν δφιν άπδ της Έβραΐδος

εις εαυτών πλάνην χικλήσχοντες. Εΰα γαρ κατά

την ψ'.λήν (67) άπόδοσιν την γυναίκα, κατά δε την

δασείαν εύΐα τδν δφιν παίδες Εβραίων όνομάζουσι.

ΙΑ'. Καΐ τί έρώ ; Έπιλείψει γαρ μοι ό χαιρδς

διηγουμένω περ\ των άμυθήτως εχόντων τω αριθμώ

εν ταΐς των ανθρώπων διαφοραίς, πρδς τη άρ:τ?, τε

κα\ φαυλότητ·.. "Οσοι μεν κατά την Αιγυπτίων χω

ράν τω μεν Χρόνω ' ϊτεροι τελισκόμενοι, κλοιοί»

εαυτούς σιδηρέοις καΟείρξαντες, χαίτη τε υπέρτατη,

έσθήτί τε (δυπαρά χα'ι καταμεμωκημίντ) , ως κρί-

χοις μεν τους εαυτών μυκτήρας έμπείραντες χαΟ'

έκάστην τω Κρίνω εν τη Άστώ (68) καλούμενη

(πολίχνη δε εστίν αυτή μητροκωμία κατά τδν Προσ-

ωπίτην καλούμενον νομίν ·) κατά τάς εναγείς της

πανδήμου των πεπλανημένων συνελεύσεως τελετάς,

χαΐ των καταλιζόντων · (09) κα\ όργιούντων έμμαν.ίί

δήθεν ίεροφαντίας σχηματιζόντων. Εξώλεις δ£

ούτοι. Παρ' άλλοις δε δσοις ', ως οι μεν παρά τδν

Βουτικδν, ή αυτήν την Βουτώ (70) την πολίχνην

τδν Άβποκράτην τιθηνοΰντες, ο! γέροντες μεν ήδη

είσ\ την ήλικίαν · οι κρδς τη ίερομηνία τάς φαντα

σιώδεις του "Ορου ένΟουσιώσεις έπιτελείν εκ του

δαίμονος άναγχαζόμενοι. "Εκαστος δε των πολιτών,

χα'ι πρεσβϋτης ήδη ύπεράγαν δμα νεανίαις 'όμοτρό-

ποις έτέραις * ήβηδδν ήλικίαις, Ιερείς του αύτοΰ

"Ωρου δήθεν χα\ Άρποκράτους , έπ'ι της χαράς

έξυρημένοι, μάλλον Εκαστος φέρει άναιδώς τδ δουλι-

χδν δμοΰ, χαΐ έπικατάρατον χα\ παιδαρΐ(Τ.δες σήμα

φίροντες· άθύρμασί τε πρδς τοις συνετοϊς τοις άπδ

του δαίμονος εαυτούς έκδεδωχόσιν ', έμμανεΐς τε

χα\ άφραίνοντες, γελοιώμενοί τε ασχέτως φέρονται,

άθήραις τε χα\ σεμιδάλεσιν, &λλαις τε βαναυσο-

ποιίαις πρώτον μεν τάς δψεις χρίσαντες, τω λέβητι

άνακαχλάζοντι τδ πρόσωπον ένΟέντες, από τε του

Λ ΙΜΙΙΙ $30ΓΪ$, ει οηπυιιιη (Πνϊ$ίοηϊ ίηίΙϊπΓβ κοίβηΐ;

ευΓοηαιί $6ΓροηΐίΙ>υ$, ον»ιιΙε$, εΐ,οιια, οιια, νοεϊίι-

Γαηΐ6ί>; Ιιοε ε$ΐ Εναιη ιΐΐαηι, <]υαιη $βΓρεη» (Ιεεερίι,

ϊιινοεαηΐεκ : $ίνβ 38ρΐΓ3ΐα νοεβ βεΓρεηΙειη Ηεΐιπιίε»

Ιίη§ιια ;κ1 ίι·.ιιιι|ι·ιιι ΜΓΙΙΙΙ εΐ εΓΓΟΓβιη νοε3ηΐε$. Λ'.ιιιι

ΕνΑ 81 ΙΓΜΙΜ ΒρΪΓΪΙυ |ιπιπιΐ!ΐΐΊι·Ιιιι·, /έηΐίπβηι $Ί^ηϊ·

Ιίι·:ιΐ ; βίη :ι^|ιίπ·ΐηι·, 1(<·1ιΐ;ΐ'ί Ιιοε νοοπ!)ΐι!ο Ιιενα χβΐ-

ρεηίοιη ίηΙιΊΙίμιπιΙ.

XI. Ει ςυΐιΐ αΐΐΐηεΐ ρΐυτα (1ίοεΓθ? Τεηιριΐδ ιιιβ

ιΙι-ϋ'ΊΓΐ. $ϊ Ίιιΐί,'ΐίι.ι ιΐΐ.ι Ιιοιηίηυηι (ΙΐβεΓϊηιιηα ϊιι

ιιΐηιπιςυε ραηεηι, Ιιοε «$( τίΓίαΐεπι αο ρπίΐνίΐιιίεηι

ρερςεςιιί νο1υει·ο. Υεΐιιΐί ςαϊ ίη ./Ε£γρΐο δαίυΓηο

ίηϊΐίϊΐί ΐΓΐΓι·Ίϋ ΓΐιΙΙ.ΐΓίΙιΐΐϋ $είρ503 )ΐ!ι,ί;.ιιιΙτ :ιι; ρρυΐί-

χϊοΓβ Ιι.ιι·1ι;ι, εΐ Βοηΐίϋίδ νε&1ϋ)υ$ αο Γϊϋίϋαϋβ υΐιιιι-

ΐ;ι;. Οιιίρρε ϊη ΙιοηοΓεηι δαίυηή Α$ΐί (ςυοιΐ εχί-

" μιιιΐϋΐ ορρίιΐυιη εδί ηο ρηςοππη εαριιΐ ίη

ΡΓΟβορϊΐϊιΙε) ατοιιΐο» ϊιίειιΐίιίβι» ηιιπίιιι- ίη

ΙΜΙΙΙ ΐεηαροΓε ηεΓ.ΐΓΪο$ »ε $εε!εΓ3ΐο$ ΓυΙ

εοηνεηΙιι$ εχ ηρρίιΐϊβ οηιηί1>ιι$ ϊηβΐίΐυυηΐ : ΐιιηι εηϊηι

εο»εΐί$ <·ι;·ΐ)ΐι;ικ, ιιι·μί:ιΐ|ιΐιΐ εε1εΙ)Γαηΐε$, Γαηαιίεοβ ε(

ίιιι'οιιιΐίΐΐίΐ ιίίιΐΗ εχρι-ίιηυηΐ. δε(Ι εχ$εεΓαιΐ(Ιιιηιι ε$Ι

ςεηιι$ ίςίαιΐ Ιιοιηίηιπη. δυηΐείαρικί 3ΐίυ$ βοερά ηιΐίβ-

ιΙ:ιιιι ίδΐίιΐδηιοιίί : νείιιΐ ςιιί ίη Γ!ιιΐίι·;ι ρΓ.-εΓεοΐιΐΓί ,

:ΐίίί·ιιΓιΐΐΓ ΙίιιΓι ορρίιΐο ΙΙ;ιΐ'ροπ·;ιΙι·ιιι ιιιιΐι ίιιιιί, πιη-

!'ΐΊ·ΐ:ι Ί;ΠΙΙ ;ι·ΐ:ιΐι' $εηε$. Οιιΐ δοΐεηιηϊ ιΐίε, ει ίρςίς

€3ΐεηϋί5 1093 νε83ΐΐ3ί> 3ε Γυπο$η$ Οιί εχΓειηα-

ηίηκ ϋχιηοη'ΐΒ ΟΒβΙτο ρβΓείΐΊ εο!«1)Γ3Γε εο^πηίιΐΓ.

Τυιη εηϊιη οίνεδ υιιίνεΓβί βε νεί (ΙεεΓερίΐϊ βοιιεβ ,

ι-ιιιιΐ 3ϋο1ε$εειιΓιΙ)υ$ ίίβάειη ηιθΓΐΙ>ιΐ5 ρΓ.ικΙίιί.'·, αε η··

1ίςιιί$ χΐ3ΐί1>ιι$ ];ιιι; ΙΜΙΙΙ :ι!> ίρςα ρυοείΐίΐΐρ, ΟΓΪ

" νίιίεΐίεει, ει ΙΙβΓροοΓηΓι* $αεεη(Ιοΐε$, (1ειοη<;ο εαρίΐϋ,

ΜΜτίΙπί! εΐ 3ΐ>οιηίη3η(Ιιιιη 3ε ρυεπίειη $ρ«;είειη $ίηβ

ιιΐΐο ρικίυρε εΪΓειιηιΓεί'ΐιηΐ. Ταιη νεΓΟ Ιπιΐιπιι ςιιη·-

(]3ΐιι οϋευιιΐ 3ε βεβε ρηΐ(1ειπίΙ)ΐι$, ηιιί $είρ$(ΐ$ 3 ΜΤ-

ν'Μΐιΐι· ιΐίηιηοιιίβ η$$ει·ιιει·ιιηΐ, (1ει·ίιΙειΐ(Ιο& ρΓχϋοηΐ.

Νηιη νεοοΓίΙεβ, ηεε βιιί οοηιροιββ αο ΐ'ίϋίειιΐε (ΙεΓορ-

ηΐ3ΐί, ρι·χείρίΐε$ ΓεπιιιΐυΓ. Ρνίηπιπι εηίιη ροΐεηΐ.ι 9ε

ϋίιηίΐα. 3ΐϋ$ηυε Μ £εηιι$ εοηΓεειίβ εϋυΐίίβ Γαείειη

ο1>1ίιιυηΐ, νυΐΐυ ίη Γει·νοη8 εαίιίαπυιη ίπιηιει$ο : εα-

Γ.ΟΓ. Κρ4νψ.

(65) Καΐ την χρεωνομίαν μνοΰντες. Ιη

«ι ιηίΐϋδ Οει-ει-ίδ ιηυΙΐ3 εειαίβ ι-ϊΐίΙχίΒ αύυιιιΐίι-αη βο-

I. Ι. ιιιϊ. ΐ]ΐι·ι· 3(1 !!:ϋΐ ΊιΜϋΐ ρ.·Πίιιι·',ι.ιΐιΙ : ευ]ΐΙ!>ΙΙ10(Ιί

ίΐΐίυδ Ιαηίαΐίο. 1>ι· ςιια Οεπιβιιβ ΑΙεχ. ·>;-; ι ίη

(66) Εύάζογτες τύ, ονα, πύα. Αοείίΐηίΐίοηεδ

ϊ-ι !· ίη Ια2ΐίΙΪ3 εΐ Ιιίΐ3ΓΪΐ3ΐε Γρειριεπίοπ υ^ητραΐΐΚ.

Ι'ηϋε ον^ΐίο (Ιβϋυείβ. Χίρΐιίΐίηιι» ίη ΚίΓοιιβ 8θΐ·ίΙ>ίΙ

Κοιη*ΟΙνηιρίοηίε«ΝεΓοηί αεείαιικιΐιπη ε^ϋε : Όλυμ-

πιονίκα,ιΰα· Πυθιονίκα, οΟά.

(67) Εΰα γαρ κατά την γιΛι'\τ. Ηϊΐιΐ ηιιΐΐβ νοχ

οεευιτίΐ ε]ιΐίίΐηο«1ί. ηιιχ ,ι>,ιΙ:<Ί·,··!ΐ Ηε1>Γ3ίεε βί^ηίΐί-

εεΐ. Αϊ Ν'νπ ίάειη ε«ΐ βε 8εΓρειΐ8 : φίοιΐ νοεαυιι-

Ιιιιη ρβΓ (1εη8Ϊβ$ίηιαιη ακρίταΓιοηριη εΙΤει·ΐιιι·, ηϊιηί-

ΓΟΙΛ Π : «Ι βΐ Ενίβ ηοιηεη ΓΤΠ· Υεπιηι Ι.ΧΧ Εΰαν

ι.·π»Ί βρίτίΐυ ΐΓΐΙιΓ,ιΙοπιιι1. (,)ιιι· ηί$ί ΓαΙΙοΓ ι·ε$ρεχίΐ

Κρίρΐιαηίιιβ. ΙΙηιΙε εΐ κατά την ψιλήν άπόδοσιν, ί<1

ι -ι. ΜΙΗΙ' βρίΗΐΗ Γ,ΊΐιΙίΙιιιιι ιΐίχιΐ, ιιι·:ΐ'ρι· ;ι(1 ΙΛ\ 88-

πίορυιη άπόδοσιν, εΐ ΐΓηιι&Ι»ι'ιοηειη ηΐΐιιιΐοη^. Ε^Γβ-

ί·ι·ι> ."-ι ;ιιιΙ··:ιΐ Ιιι<· Ερίρΐΐΐηίΐ Ιοϋιιβ 3(1 ιΜΠίιιι \Όι:ιιιι1

ί χ|ιΙίΓ.πιιΙ;·ιιι οΐΊξϊηειη, φι» ίη Βαοοίιί ίβετίδ υϊΐιι·-

: Εναη, Ενοε, Ειιΐιγι;, εΐο. Οααηιηι ϊηΐεΓ-

ζ. πατ:αλιζόντων. 3 Πι-β. ούτοι. ' γρ. έταίραις. * Ρ. έχδεδώχασι.

ρι ι·ι.ιΐ ίοιίΓ- 8ηηε ΓΪιΙίειιΙα$ Γπΐίοί 3ε ιηνίΐιιιίομ,ϊ $η-

Ιειιΐ :Γ|··Ι ιν. Υι-ι Ί 3ΐιΐειιι Ιι,.τ εβί Γ3ΐίο, ({ΐιαιιι Ιιίε

ηο8ΐερ ϊιιηιιίΐ, 3 8ει ρειιΐίυιικ, ηιιί ϊΙΜβ ίιι 8η<τί5 εο-

' ΙεΙ>:ιιιΙιΐΓ, ε3 ι)ει·ί\\ιΐ:ι νοεί<1)ΐιΙ:ι. (,ιιιηιί ((ΐιίϋειη οχ

ΕιΙΒΟϋϊΟ ΐΓ3ΙΙ8ΐΐΐΙίΐ. ΐ|ΐι! Ιιΐι, II ϊ>ι· ρκκρατ., (ΐ:ιι;. 5!),

Αϋ-ίκα γοΰν, ίιΐ(]ΐιίΙ, κατά την ακριβή των Έβραίΐι^ν

φωνήν τδ-δνομα τδ Εύα δααυνόμενον ερμηνεύεται

δφις θήλεια.

(08) 'Εν τη ΆσΤίρ. Ορρίιΐιιίαηι ίΐίικί ρΡίεΓεεΙιιι·.·υ

ΡΓΟϋπροΐίϋίκ ι·;;ιιιιΐ ι'ιι, ·,-,·.· .ι.· ρΐ'ίηείρεηι νείυΐϊ Ιοειιιιι.'

Γΐΐϋ^πιΐιΐΓ ιιοη νί(1ειιΐιΐΓ νεΐεπ'8. Οοηβιιΐε 6(Ίΐ3Γίιιιη

ί.ι·.'ΐ/. αιιΐίη. Ιίΐ). ιν, εαρ. Ι. Ι)ε πκίππ ρΓ9ΗΓεεΐυι·3,

ηιιαιιι Νομόν 3ρρεΙΙηΙ)αηΙ, 3§ίΙ Ρ1ίηίυ8 Ναΐιιταΐί» Ιη-

ίΐοΓΪα; ΜΙ)>·ο ν, ορίΐβ ιχ.

(09) Καΐ των χαταΛιζόντωτ. ΓοΓηαΓΪυβ παττα-

λιζόντων ϊιι <Ί>Ι|ΪΓΓ 8ΐιο Ιε;;ί88ε ν'κΙείιΐΓ. ΥεΓίίΙ βηίιη

ρβτΐίεαί ι/ΐ'ίίικ/ίΐΗΐιι, ηυοιηοϋο ίη Κεκίο ίηννηίιηιΐδ.

δεά '.|ΐιΊη:ιιη $ιιηΐ οί πανταλίζοντες: Αη ϋιΐβιη »ε

φαλλο?όροι? Ρετιν.

(70) Γ/)ν Βουτώ. Υί(Ιβ Οεΐίβηιιηι Ιαιιιίαίο πιοχ ίη

ΐ',φΐΐί', ϋΐι. ιν ; δίΓαυο ϋε Ηιιΐο ,Ι,ί"·!11 ΐ "' '!ι'

Γ. Ιί1>. νι.
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οοηοίΙπιΐ(3ιιηι ·,ΐιιροΓοηι νιιΐ^υδ ϋΐυ- Α προσώπου δήθίν υπέρ θαύματο; ίτ-ατηλώς τα πλήθη

έξοιστρήσαντε;, μεταδ:δόαβ·. τη χειρί άπδ του προσ

ώπου άπομαξάμενοι έχάστφ των αίτησάντων, εις

μετάληψιν υγεία; τε και άκου; πίνων εν:κ;ν.

ι,ιι.· βρβειβ

(Ιυηΐ; οΐ <|ΐιίΙ>(ΐδΐΙ:ιηι Γιιπίβ .π^ίΙ»ιιΙ : ιιιιη ι·ι Γβείβ

ιιΐϋΐιιι (ΙβΙβΓδίιιιι ΐ]ΐιίι!|)Ί.ι,ϋ 3(1 ΜΐϋΐΙϋΐΓΐη ΓεπιρεΓαη-

ιΙ;\ιη, 3ΐΐ|αβ α'^ΐ'ίίικίίιιοιιι π.'!ΐκ·:ίι.ι ρ»!>ΙιιΐΛΐιΓιΙιο ίιιι-

ρι-ιΜυιιΙ.

XII. Λ(Ι.ΙιηίΟ 8Ϊ ΜεπηρΙιίΐΊθ38 εΐ !!.·!;ιι;κ.!:;ί(·;ι:, ηπι-

Ιΐι'Π'δ Ορ^ϊί εβΙι:1)Γ3!ΗΒ5 ρβΓ*β)|ΙΙ;ΐΓ, (}ϋ* Ι^ΊΙΐρΐΙΙΟ-

πιιη 30 ΐϋ>Ί:ιπΐ!ΐι &ΐινρ!ΐιι δε ίρ-;; . ε\£ΐίιιιιιΙ:ιιιΐ ; δι

Οοι·ίΐί(1.·ΐ8 οι ΐπείοπΙκΙβδίφιτφΐβ ϊη ΒηΐΙυηοΒΟί Μι;-

ιιιιΐΙΓιΐίιΙε ΓυΐΌΓο εοιτεμίίΕ, ριιιίοπδ 5ΐιι 3ε ιιιοιίεδίία:

ηιυ1ι<:Ι>ι·ίδ ο1)1ίνϊδεπιιΙιιι· : φκιηΐ» ηιίϋί νειΊοπιηι

εορΐ3, ιμιαηΐφΐβ βηιρίίδ νυΐιιιιιίιπίιΐΐδ οριΐδ εΐ'ϊΐ, υΐ

ο>ιιιιιιειιιθΓ3ΐΐιΙίδ ϋδ ΐ'ΐιιιιίΐιΐι ·, φΐ;θ δΐιρηι ρβΓεειιδίιΊ,

ί"·.:"|ΐι·.· ρρορειηοϋυΐΒ ίηΐίιιίΐη :,;.;·.!, ίιιειιηιΙιεΓβ \β-

Ιίιιι? ίιίαοί ειιίιιι ϊη?ειι(ϋΐιι ιιιϋιί Ικιο ίιι ιν |;Ι!.ΟΙΊΊΙΙ

ΙΒ'. Τα; δ^ Μεμφίτιδας Ήλιουπολίτιϊα; ίργώια;,

τυμπάνιο τε κα'ι αΰλώ το Οέλγητρον εις έαυτά; λαμ

βάνουσα;, εί διηγησαίμην, Κορίτιΐά; τε χα\ τρ:-

ετηρίτιδας, χα\ τα; ίτΛ της ΒαΟ;ία; χα\ εκ Μ:νου-

θίτιδο; έ'ξω βεβηκυία; αίδοϊ τε κα'ι καταιτάΐίΐ γυ-

ναιχϊία, πόσοις ίγκοις γλώττης, ή1 πόσιο πλάκι

συντάξεως εαυτόν έπιδοΰ; έπι τον προειρημένον

άριϋμδν, τδν άμύθητον εαυτόν έκδοΰναι ουνήσομαι ;

Εί γαρ κα\ κάματον υπερβάλλοντα εί; Ιμαυτδν

άναο^ξαιμι, άτέλεσ-ον καταλείψαιμι την τούτων κατά-

ιηιροδυβπαι, ηίΐιίίοιιιίηυδ ΜΙοπιιη ΐΓϊθΙ»:ίοιΐθΐΐ) 3ο Β ληψιν επειδή γαρ, Κΐάηδες,ωνούχ Εστί}· άριθμίς.

Εοιιιρίΐΐιεηδίοηεπι ίηιρεΓΓεοίαιιι ηβοεδδΰ ιτίι ι·ε1ίιι·

()ΐιί. δο'ίρΐιιιη εδί οιίιιι : Αάο!βιαηίαία!, ηααηιηι ιιοη

αϊ ηΐίΐηεηΐ! '. Αιΐ ςυηδ 830Γ.1 ϋ!:ι ροπίιιρ.ηΐ, ςιι?Β ίιι

ορρ.(Ιο δαί εΐ Ροΐυδϋ. Βιώαδίϊ εΐ Α1))<1ί μεπιηΐιΐΓ :

ικ'ΐ'ηοη εΐ ΑιιΓιηοί (1ε1ιι1)ΐ·α, οιιιη ιιΐ)·5ΐ8Γϋδ, ςιΐΐο

ιΐϋο οΙιοιιηΐιΐΓ. Ηϋΐη εΐ ηιιχ Ρ1ΐ3Γΐ>ϋΙϊ, αιιΐ <]υί1)ΐι$

ΙΙΙΠΙΝ 3 Μεικίεδϋϋ ουίίΐυτ; εΐ (]υχ ίη ΒιΐδίΓΐΐί-ηβ

ρΐ',ΐ'ΓιΜ.Ίΐ!!», 8(·1)ιΊΐιιΊΐίθ3, 30 ϋίυδροϋΐίΐηη εο1οΙ)Γ:ιη-

ΙΙΙΓ. δο(Ι εΐ ΐΐίοιιίιί ίη Ιιοηοτειη δείΐι, ηιΐϋΐη Τ}·ρΙιο-

ηβηι ριι(3ΐιΙ, 3ϋίιιο ΐ'ϊΐιΐδ 30 εχι·ειηοηία<; ρει·3£ΐιηΙ.

ΑΙΊΊ ΤίΐΙιι·3ΐηΙιοηι,(]ΐΐ3ηι ι'ηΙβΓρΓβΙβηιιΐΓ ΙΙοοαίεη ; :ι!η

Νι·ρΙΙι>·, :ιΙΐί ΐ;.π· ,ιιιιιι, 3ΐϋ Ιδίϋί ίηίΐΐηιιΐιι ι·. €ιι]υδΐιιοιΙΐ

ίιι(ίιιίΐ3 :ιί,;ι ιϋ.Ί ροδδυηΐ,ςυβΐ βρεείαΐΐπ) αϊ Γβεΰηββαη-

ΙΙΙΓ, ΐεηιροιίβ ρΙιΐΓίιηυηι 1094 <1'·5'κΙο·ειιΐ. ΟΜΟ-

ε'ίΓοη 5ΐΜΐιιη;ιΙίιη Ιιί» νεί'ΐιίδ εοηοίικίί ροΐεδί οιβίίο : ι

Αάοΐβίαηΐιιία, ηιιαηιηι ηοη αϊ ιιαηΐϋηι». διιηΐ εηίηι

:\1ί;\ ροιτο ιιιν>Ιι·ΓΪ;ι ηυηιιιρΙιΐΓίπια, <·1 δβεΐ3πιηι ικ:

Βοΐιίβιικιΐυιη 3π:ΙιίιεεΙί : νι-ΐιιΐ ηρικί ΡοΓδ38 ΪΙα^ιιββκί,

αρικί γϊ'.;:ν|ΐΐ'.<ΐί ρΓορΙιεΙ,Έ , η(Ι)·Ιοπιιη εΐ είΐιτοπιιη

«ιιΐίδΐίΐβδ. Ιΐεηι βριιιΐ ΐ: ι:. . ΙοιΓιοκ, (|ΐιί ΟαζΛΠ'ΐιί νο-

ειιηΐυΓ,δβρίβηΙεδεί ίηεαηΐαΐοι·β§. Ουϊΐιιιβ εΐΐηιίοπιηι

είρηται. Τα τε εν Σάϊ, τα τε εν Πηλουσίψ, τα τε εν

ΒουΡαστω , τα τε εν Ά6ύδι ·, τα τε του ΆντινΑου

τεμένη, κα'ι τα έκεϊσε μυστήρια, τα εν ΦαρβήΟψ ',

χα'ι κατά τδν τράγον του Μενδησίου, όσα τε έν,Βου-

σίρι, «ίσα τε εν Σεβεννύτω, πόσα τε εν Δ'.οσπόλει·

ως πή μεν τί> δνω εις δνομα του Εήθ, δήθεν του

_Τυφίΰνο; τελετά; εργάζονται, άλλοι δε τη Τιθράμίφ*,

'Εκάτην έρμηνευομίνην, Ετεροι τη Σενέφθυ, άλλοι δε

τη θερμοΰθι τελίσχονται , δλλοι δε τη "Ισιδι. Κα\

πόσα £στι τοιαύτα λέγειν, ων τδ κατ' είδος εϊπίϊν,

•πολϋ; χρόνο; άναλωΟήσεται ; Δω περιλήψεται πάντη

6 λόγο; πληρούμενο; δια του, Νεάηδες, ώκ ονχ

Ιστιν αριθμός. Έτερων δε πάλιν μυστηρίων πολλών,

κα\ αίρεσιαρχών , σχισματοποιών , ων μεν άρχηγο\

παρά Πέρσαι; Μαγουσαϊοι, παρά δε Αίγυπτίοι; προ-

φήται (71) καλούμενοι, των άδυτων τε καΙ ιερών

αρχηγοί [καΐ μάγων]· Βαβυλωνίων δε οϊ τε καλού

μενοι Γαζαρηνο\, σοφοί τε κα\ έπαοιδοί· Ί"/δών ίέ

οί Εύΐλεοι καλούμενοι, κα\ Βαρήμα εν ταΐς Ελλήνων·

ίεροφάνται τε καΙ νεωκόρων (72) Κυνικών πλήΟο;,

κα\ άλλων αμύθητων φιλοσόφων αρχηγοί.

ΕνίΙεΊ 3ε Βι·3θ1ιπΐ3Π68 3θ«ι·ιΙιιιιΐ; Π ΟΓΧΕΟΓΙΗΠ ΙιίείορΙιβηΐ,Έ, βι ,τιΐίΐιιι. Νοεηοη €νηϊοχ ϊεοΐ;ο, εΐ αΐϊαπιηι

ρΐ'ορειηοιίυιιι ΊηΓιη'ιΐ3Γυιιι :ΙΙΙΓ!«ΙΓΓΚ ρΙιίΙοΒορΙιί.

XIII. Αρικί Ροΐ'ϋΐΐδ ί^ΊΐιΐΓ ΜοβίΐδίκΊ, υΐ ιΓιχΐ, οιιιη ΙΓ'. Τοίνυν, ώ; προιΐπον, παρά Πέρταις Μαγον-

ϊιΙοΐΛ ϋεΙι.'δΐριιΐιΐΓ, ε3ϋεϋΐ Ιηιηεη ίΐΐβ νεηοΓβηΙυΓ, σαϊοι καλούμενοι, ο! εΓδιυλα μεν βδελυττόμενοι, εϊοώ-

ϊβΐιοηι ν'κίοΐίεοί οΐ Ιιιηηηι 30 δοΐεηι. ΑΓι'ι ρι·χΙεΓ63 λοις τε προσκυνοΰντες, πυρ\ κα\ σελήνί) καΐ ήλίω.

βιιιιΐ, ηαί ΐή Οτ3Πθί3 Ν)·δί εΐ Α1)ϋ νοε:ιηΙιΐΓ : ςιιϊ "Αλλοι τε πάλιν εν τη Ελλάδι (73) Μυσοί καλούμενοι,

«•(μηιιο' 1»ι·.ιο νϊεΐίΐαίιΐ, εΐ η^ΐ'οβίβηι 3ΐςυε ϊηοιιΐίαιη "Αδιοι, γάλακτ·. ίππων χρώμενοι, χα'ι τδ π3ν άγρίαν

χοΟραν κατοικοΰντες. Κα\ πόσα δυνήσεται ό νου; των

ανθρώπων συλλέγειν των τοσούτων κα\ μεγάλων

ονομαζόμενων , κα\ εν ταϊς έπαινουμέναις δσαι είιΐ

διαφοραΐ νεανίδων, ων ουκ έ'στιν αριθμό;; των μεν

πρδς έ'παινον, άλλων δε μη έπαινουμένων · των δ«

ρΐηηβ ΓΡ^ίοηΐ'ΐιι Ιιαίιίιηηΐ. (,)ιι;ιιη ηιιιΐΐα 31) Ιππιι:ιΐίί.ί

ΪΜ^οηϋδ εοΐΐίςί ροβδίιηΐ (Ιο ίίδ ηαΐ Οηΐί 3ε ΐαηι

οχΐ'ϋΐΐεπίεδ Ικώεπίπτ; εΐ ι\ιιχ :κΙ ΐ3ΐκΐ3ΐ)ΊΙίιιιη 3(Ιο-

ί.··.ι ι·ι;ί|ΐΙ ι, ·;|[ίΐ ί;.'Ι1ϋδ 380ΓίΙ)ϊ ΐΐοΐι. ίι , ςΐΙ3ΠΙίΠ 1ΙΟΠ

€81 ηιιιηεπι°? Νβηι ηϋχ εοηιηιειίιΐηικίχ δΐιηΐ, βϋίΟ

νΊΐυροΓαΐίοηβ ϋΐ^ηχ. Ν.πιι ηηηηιιΐΐί ΓερβπυηΙυΓ,

'ΐι,ί βχ ρΓίναΙο ίηςεηίο 8ενςι·3ΐη ιμι.ιιικΙα:ιι νίιχ <1ΐ-

άπ' ίδιου νοδ; τα πρδ; πολιτεία; άσκησιν καΐ

εαυτοί; συλλεγόντων, εν κίμαι; τε προότηω; προ-

1 €:ιΜ. VI, 7. * Κρ([. Ά6ύδη. · Κί^. ΦαρδήτΟ).

Βραχμανες, Ελλήνων δε.

την Τιθρ., οΐ φοχ τη; ΈνέφΟυ. Τ.

Παρά δε Αίγνπτίοις προ^ηται. Ι)β ΙπρΙΊεί

ηριιιΐ ^4Ερ;ν|>ιίο8 κθιι(;Γ<1 < ν'ι'β 1"* 'Λ&

8>ιΐΡ5ίυιιι ίη ΕΜΟΙΙΙΪΟ ηιΐνίιϋ, εΐ 1ί1)Γίδ ί>ε ρτονΐιΐ.

οΓιιη οΙ)δϋΓνβνίπιιΐ8. ΡΓ.ΤΑΫ.

(7ί) Ίεροφάνται τε καΐ νεωκόρων. ΒίδΙίη^υρη(1α

Ιιοο ηιοίΐο ϊδίη δΐίΐιΐ : ίεροφάνται τε κα\ νεωκόρο:,

Κυνικών τε πλήθος, βίε. ΙΟΕΙΙ.

(75) "ΑΛ.ΐΓ.ι τε πά.\ιγ έτ τη ΈΑΛάδι. Νοη ηιημί

ίηΐηι· Ιι*Γβδεδ 30 δβοΐβ» ΓβΓεΓΠ ηιβη-ηΐιΐΓ Αϋιί, Μ

Μνδί. ·;:::ι;ιι οιηηβδ υι·1)ΐ$ Ιοίίιιβ ροριιΐί, ηυοπιιιι »',·!

ηΐϊίοηί, νεί 3 ε»;ΐεη8 (1ί8εΓβρ3η'.β8 8υηΙ πΐυ» ηΐϊΐί-

ΙΐΙΙ3ςΐ!6 \Ίν.·ι<ιϋ. Ι
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ιρχομένων άλλων δί αγίων αδελφών εν σάκκω χα\ Α

ιπ'.δω οίκαδε καΟείομένων · κα'ι έτι άλλων εν πολι-

ΐϊίαις, νηστείαις ΰπερβαλλοΰσαις, κα\ «αμάτω προς

(ίείν, εν νεανιότητι τη προς τον νυμφίον, τελεία

συνειδήσει πληροφορουμένων ετέρων δε, ως προ-

είπον , ουκ ορΟι'.ς , αλλά κατά τίνα πρόληψιν νοδς

τυραννικώς παρά την άλήΟειαν νεανιευομένων · ως

Ζακχαϊος (71) μεν πρδ βραχέως τελευτήσας εν τη

όρΐ'.νη τη περ'1. τα Ιεροσόλυμα, οΰοεν\ όλως συνευ-

χόμενος διετέλεσεν · αλλά κα'ι δια την αυτήν ύπί-

βίσιν τολμηρώς αγίων μυστηρίων ψαϋειν , κα\

Ιερουργία·;, λαϊκός ων, αφειδώς έπεχείρει. "Ετερος

δε τις, όστις ποτέ ην άνήρ εκείνος κα\ των δοκού ντων

εν άκρότητι βίου πεπολιτευμένος, προς την ΑΓγυπτον

έπ\ τα ερημικά κατοικήσας εν μονοστηρίΐ;), κα\ άλλος

πρ6ς τω Σιναίιο, ως άπο ονειράτων εν'εανιεύσαντο, Β

επισκοπής δεξάμενοι χειροΟεσίαν ', κα'ι καθήσΟαί τε

χοή τα επισκόπων πράττειν καΐ αυτοί έπεχείρουν.

"Ετεροι δε κα\ ουκ ολίγοι εύνουχίζειν εαυτούς παρά

τα προστεταγμένα δήθεν νεανιότητος χάριν έτόλ-

μησαν.' "Ετεροι δε δοκοϋντες νεανιεϋεσθαι (75),

8είρΙίΐΙ3Π1 30 ]Μ·.··ΙΙΙ δίΐιίΐιίεΐίρβίβ (·ιΐιΐι!'ίΐ!ι·!·ΐ'ΐ:Ι. 3ε

ρΓοΙίχίοΓΟ ι·. ΐί·ι:ι ραΐϊΐΐ) εΐ ίη οηιηίυηι οευϋδ ρΓοεε-

(Ιιιηΐ; ;ι!ϋ νείΌ 83η<:ΐί Γι-ηίΓεβ ίιι είΐίείο εΐ είιιεΓβ

ϋοιιιΐ β»1.· εοηΐίιιεηΐ; αΐϋ (Ιεηϊηιιε αβροιτίπιο τί-

νεπιϋ ίηδίίΐιιΐο. αο όιΐΓΪ$$ίη)ί$ ]β]υηϋ$ 1 1 Ι3ΐιοπ1ηι$

1>εί εαυκα $ιι$εερΐί$, μινεηίΐί ςιιηϋίΐηι Γονίίίικίϊηε,

εΐ ρ(τΓε(Ία οι μ. ι εροηβιιιη εοηβΓ'ιΐ'ηΐϊ» οηιηίΐιυβ ηιι-

ιηεπ8 αΐιδοΐιιΐηηι ΛΊΙΛΙΜ εχρΓίηιυηΙ; »!ϋ ϋοηιυηι,

()ίκΐ(1 ραυίο ;ίΐ:ΐι.· ι!ί\ί , ιιοη &ίιιεεΓβ, 8βι) οΙ)5ΐΊηϋΐίοηβ

ι;ιι:ιι1:ιιιι ίΐπίηΜ, νείαΐ 1)Τ3ηηιεε ρτ»ΐ8Γ νβΓίΙηΙβιη ΐη-

δοΙκηΙεΓ εΙΓοίΐΐιΐιιι·. Ε]ιι$πιθ(ϋ Ζη(·εΙια:ιι$ ίΐΐε Γιιίι,

(]ΐιί ηιιρετ ίη ιι:οιιΐηηα Γοςίοιιε 8ΐ1 Ιϋι ΐι^· '.\·:. ,Ί

ηκΐΓΐιιιΐϊ ε$1 : (|ΐιί οιιιιι ηεπιίηο υιιψιαιιι ρΓεε:ιιιιϋ

εοηιιηυηίοιιε ΓΟΙ^ΙΙΙΙ^Ϊ $ε ρ:ΐΝ;<ιΐ8 ε.1-!, ϊηιο νΐ'ΐο εχ

(οιΐοηι ϊηίΐΐο ιΐίνίιι» ηι^ί,ίοιΊα, ευηι 1:ιίι:ιΐϊ ε»ββΙ,

ηΐΐίιι^εΓε, ηε $ϋει·ΊΠι·ίη εε1βΙ)ΐ·:ιι·ε ιιβίΒΓΪο αιιβιι 30

ιεπιεΓαΓΪο εβί ηίΤβΓεϊβιιβ. Ιηνεηΐιιβ εβί εΐ .ιΐίιιβ, ςηί-

ευη(]ΐιο ΙΙΙε Ιαηιίειιι Γιιίΐ, εχεείΐεηΐί ςιιούαηι \Ί..Ι·

ςειιεπε, ςυί ίη .·; ννρΐί 5θ1ίΐυ(Ιίιιε ίη ιηοηαεΙεΓίυ

(Ιΐ'^Γΐιιιΐ. Ιΐΐ'ΐιι αΐίυβ 3(1 &ίηηηι ηιοιιίειη ΙιβΙ>ίΐ&π5.

1095 Οιι' :|1ΙΙ^(1 ιιεΒείο ςυί!)υ$ βοιιιηϋβ εο ΐεπιο

1 Ρ. ου δεςάμ. χειροΟεσίαν.

(74) 'ίί.. Ζαχχάϊος. Οε Γβΐίίο ΊΙΙο ηιοηαοΐιο αςίΐ

Ερίρΐΐίΐηίιιβ οΐ ίιιΓι·3 ίη ΑηαίβρΗαΙα;ο$ί,η\ΐία. 5. Λ-ίι

εΐ Β:ιι·οιιίιι$ 3(1 αηιιιιηι όϋΐ, ιιιιΐϋ. 43.

(75) "Ετεροι δε βοχονπες ΓεαηκϋεσΟαι. Οβ 1)26-

Γεΐί(·ίβ «υ!]. ' ', ι·:.·>ί:ι Γβ(·οιιείΙί»η(1ΐ8 νατίε 3 εοηείΐϋβ

αϊ: ΡαιπΙιιι$ ρΓ(ΗΐυηΙΪ3ΐιιπι βειτρίηιυβ. Ναι» (|ΐιί

1):ΐ()Γΐ8ΐιιί Γοιηιαιιι, (|ΐι.ιηι :ώ Ε(·(·1ο5ί:ι ε»ΐ!ιο1ί€3 ΙΓ:Ι-

(Ιίΐιιηι αεεερι·Γ3ΐιΙ, ίιιΐο^Γηπι ι·οΙίη«ι·εηΙ, Ιιοπιιη 1>3-

ρΐί$ιιιιι$ ρρο νεηο η υ Εεείεβίβ τεεερκιβ εβί ; ιιβηιιβ

«|ΐιί 31» ίΐίοπιηι %ΓϋξΚ ΆΙ\ εοηιηιυιιίυηειη (.-αΐΐιοΐίοχ

Ιίιΐοί ΓενεΠεΓειιΐιΐΓ, ιΐιιιιιιο 1)αρΐίζ3ΐί ευιιΐ. ϋιείει-ί,

||(|| ΙΙ8ίΐ3ΐ3Π1 31) Ι ι ' 1.--ΙΛ Γ,ΊΠΙΙ:;:ΙΙ εθΓηΐ|ΐεΓ3111, ριιι

εΐ!ιιιίϋί$ Ιιαϋίΐί βυιιΐ, ιιεε ίίίιιβ ϋαρίίβηιο , <|ΐιί εχ

ίΙΙοΓυηι ραπί^υβ ΐι·3ηϊΓΐ!£ΓΓ;ιι:ΐ , ίιιίει· ϋ:ιΐ!ιοΙίευ$

.πιίπιίκ^ί. Ιι.ι ί'.ι:ι·ι.;ι.!-ΐ;ι*, Ιιοο ε»Ι Ραιιΐί δαηιο3»1οιΐ!

σ-ασιώτας ιτ1);φΙιζ»ΐΊ Νίείειιβ 8)Ίΐοϋυ5 ]ιΐ85ίΐ, εβη.

111, ()υυιΙ «Ι Αιΐβΐΐϊΐίιιυδ, ΙΙ&Γ. 44, ιΐεεί'οΐιιιιι ίιίβο

Γ<?Ιί·Π, ηιιοιΐ Γίριιίαιη ϋιιρίίίηιιιΐίί ΙΙΟΗ Ηηΐτεηΐ. Αϊ

ΐΛΐι!ΐ3Γθ$, ίιΐ 051 ΝονιιΐΊαιιοδ, ειιιίειη 8)Ίΐθ(Ιιΐδ τε1)3-

ρΐί/:ΐΓΪ ηοιι ^ΐίβίΐ, οβιι. 8, βε(1 ίΐΐονιιιη οίετίεοβ χει-

ροτεΟουμίνους ίη εΐεΐ'υ ηιβιιεί'έ. 6οιΐ6ΐηηΙίηοροΙι13-

ΐιΐιιιι νειο ρΓίιιιυιη,εΐ οκειιηιεηίευιη κεειιικίιιηι, (·:ιιι.

7, ΑτίΗΐιοβ, ΜαεεϋοηίΒηοδ, 8.ι1)Ι)3ΐί3ηοί, Νον3ΐί3-

ιιο$, (2(ΐ3Γΐ3(Ιει·ίιιι.ιιιυ8, δίνε ΤοΐΓ:ιι1Ίΐ»8, Ο Αρυΐΐί-

ΙΙ3Π8138 νε1)αρΐίζαΓΪ νβΐ3ΐ; ΕιιιιοηΓΐ3ηο!> ]ιι!ιεΐ:τοΰς

εις μίαν κατάδυσιν βαπτιζομίνους. Ιιιΐ^εΐ εΐ Μοιιΐβ-

ιιίάΐίΐ», 8Ϊνε ^:)ι:ιρIιι·ν!;^8, εΐ δ3ΐ)(·ΙΓι»ηο8, εα;ΐβΓϋ8(ΐιιρ

οηιικ'ί Ι:3;ι·»;ΐίεϋί. Ι)ε 0:ιΐ3ρ1ιι·ν§ί1)»8 εοιίδεηΐίι ει

!.:ιοιΙιι·ι·ιι;ι 8}·ηυ(Ιιΐ8 »·ηιι. 8. ΟΒ Ατίαιιίβ νει·ο ουηεί-

Ιίιιηι Απ : ·) ι, ριίηιιιιη 8»ιιχίΙ, ιιΙ;χιΐ!, (;ι<ί ργορτία

Ιβφί ιαα «ΙΙ.Η/ΙΙΓ, άβηνο ύαρίίζεηΐιιτ : ι/νοΛ ίί ϊη

1'αΐτβ, βΐ 1·'ίΙίο, ίΐ ϋρίΓ'ιΐΜ ιαηαο Ιχιριϊζαιί [ιαηιιΐ,

ΐιίαηνί Ιαιιΐιιηι βί« ίιιιροηαιιΐιιτ, «ί ικΉρίαιΗ ϋρϊήιηιη

εαηπαηι. Αι Αιι^πί,Ι. Ιιΐ). ιιι !>,· 1>αρΐ. οοηΐι-α ϋοηα-

ιίχίαί, ε;ιρ. 15: (ί\ιαηιοΙ>τεη\ ίί βι·α»0?1ίπ°£ , ϊικιυίΐ,

ι·£Γ/)ίί ιιι ηυη, .,· Ι'αιήί, (Ι Πΐϋ, βι 8ρίήΙια &αιχΙί

^1α^^ίοη ύαμιίαιιιιιιι οοιι$(€Γαί>αΙ, ϊηκ^ηιηι ΪΤΛΙ «α-

ι ηιηι,Ίΐηιηι, ι/υα'ΐΐΐίΐί ς/ΐϋ {Ίάίί «ιιί α&άΐηι κτϋϊ!

,·.·ίιι<ι/ ορίηαιιΐίί, ηυαηι ι·<ιΐ!ιοΙκα νίτίΐα» άοαΐ , ηυη

, .ι / ι»/ί·ι/ι·ιι , .·ι'</ /'/ίί'ΐι/ο.-.ί* [αΐιίΐαίίίιιιι ίιιηιΛηαΙα.

Λ«ΙΜ ίΐιί» βίίάειη ναΐ'ί*, ία αϊ ϊη ιιυιηίΐΜ Ι'.ιίηε, ίί

ί·ΊΙιί, £1 8ι>η}ΐΜ$ *«Η£ίι , ηοη ιοίαιη ^Iα^^^υη, ανί

\ αΙί·ιιίίηιι·ί, ααι ΛΠ'ΙΜ, η«( ΐιιηοιιιιιυ, ιεά ίρίΐ ί«Γ-

ί «/«.'.% ρατοίΐϊ Ενιαία:, άε ηιιϊΐιαί άίεείιαΐ Αροείοΐαί :

, ΛΌη ροΐκΐ Ιοαυ'ι ναΐιίί, ηααι,ί $ρΜΐαΙίΙ)ίΐ!, ίβά ηααίί

(/ Ο'«Γ. ι" , Ι) : > *ί ροαεαΐ ιίιι^ιι/ϊ ιΐίίί-

ίηΙίΤΓοφατί, Ιοί ύίτβηίιαίβι ορίιιίοηιιηι [οτ-

(ι' ,:Ί'· , φιοί ΙιοηιΐΜί ηηηικτανίηΐυτ. ΡοβίΓρηιΟ Β.ι$ί-

1Ήΐ8 ίη Ερίίΐοΐα αά ΑηιρII;Iυ^Iι^ιιιη, εαη. 47, Εηαι·3-

ΐίΐιιβ, !)3ΐ·ευρ1ιοι·υ8 εΐ ΛρΩΐαεΐίΐ38 ϋειιυο Ι)3ριίζ3ΐι-

άθ8 ε88θ εοιιβεΐ ίρ8β ηιιίιίεπι. 5ίιι ε8ΐ, υΐ Αιηρίιί-

Ιοι Ιιίιΐδ, ρεΓίιιϋε βε Κοιηηηί, οικονομίας τίνος ένεκα,

τί) του άναδαπτισμοΰ ΐ'ββριικί, ηϋιίΐοηιίηιιβ Γ3ΐίοιιεηι

8ΙΙ3ΙΙ) ν»1εΓε ρι·οηυιιΐ):ιΙ· Οιΐ3 ιΐε ι·ε 8γιιθ(1ί ιΐ. ηνί ιιηι

-· βχ8ρβεΐ3η<1ιιιΐ). Ιϋει» 3ΐιΐεπι (·3ΐι. 1, εο ρΐ'ορεηοΙεΓβ

νίιΐοΐιπ1 , ιιΐ 1);ΐΓοΙίεο8 οηιηεί) ίΙεΓ31ο )>3ρΙίζ:ιηϋο»

εδδε (Ιοεεπιηΐ. Ν3ΐη 3ΐίιιι1 ΐ'8«ε ϋιείΐ Ι. .·ιι·>ιι; , βΐίικί

8ο!ιί8ΐηη , βΐίυςΐ παρασυναγωγή·;. ΙΙαϊΓείίδ εδί, ςυβί

εοΐ)ΐΐ3ΐίιιιιι 3ΐίΐ|ΐιειιι Ιίιΐι'ΐ ΐιιείυτ ειτοπειη : βεΐιίβηι»

νεί'ο (ΙίϊΒΐϋίιιηι ι·8ΐ ο!> 6ΐ·εΙ(:δΐ3δΙίεα8 ηυβδϋ»!)! εοιι-

ΐΓθνεΓδί«8 εχΟΓίιιιη : 31 παρασυναγωγή, ειιιτι ερηίυ-

1))3εβ8 (ΐκ : !ι\ Ι. ϋ, 3111 ι [ίί ·ί'· |ιί. 31)1 εΙΐ3Ι1Ι Ι:ιί'·ί Ιΐυΐΐ

Ι ;:ί!,;,ι.^ ευηνοιίιΐδ ηβϊιεηΐ. ·! ΙΜΙ ςυί εχ $ε1)Ϊ8ηΐ3ΐβ

»ιιΙ παρασυναγίιΐγτ^ 3(1 ΕεεΙε$Ϊ3ΐη ΓονεπυηιιΐΓ, εχ

ΙΙΙ3]θΓΙΐηΐ ΐΓ3(ΙίΠυΐΙβ δίΐΙΟ ϊ-.·;·ί '.'.ιιιιι Γ61'ίρίεΐ)(1θ8 ε88β

(Ιεΐίηίΐ, 1)<κι·ειϊεθδ 3πΐειη ιίειιιιο 1)3ρΓιζ3ηιΙθ8. (Ηϋΐιι--

φΐιιιιι, ίηΐ|ΐιίι, Ονρι·ί3ΐηΐ8 ει Κιπηίΐιβηυδ οιηιιεϋ (βιη

Ι..τ·η ΐι> π- , ιμιιιιη 8εΙιί8ΐιΐ3ΐίεοδ ι·εΙ)»ρΐίζ:>η(1θ8 ε$ββ

ι ; η>ι:: ι ;·ΐίΐ ; (|ΐιο(1, οπή δε 3|> Κοείεδίίβ εηηιιιιιι-

ηίοηβ δε]υηχ6ΓΊηΙ, Ίι,ι. η ιιιιΐ.ι δίΐ ίη ιΐΐίδ δρίπίΐυ»

83ηεΐί §Γίΐΐί3 : ηεε ι·3ΐιι ίη εχίερυ» 3Π)ρ1ίυ8 ροςςιιιΐ

ΐΓίηδΓυιιιΙεΓε: Διό ως παρά λαϊκών βαπτιζομένους

τους παρ' αυτών έκέλευσαν ερχόμενους έπι την

ϋ Έκκλησιαν τφ άληβινώ βαπτίσματι τω της Εκκλη

σίας άνακαθαίρεσθαι : Ρι·ορΐα·εα $ίΐ >//«« ΐαηηααιιι α

Ιαίαίδ ύαρίίζαΐοί, άεηιιο μ/^.ι ιηιιΐ, οαηι αά !.«·!, .Ήπιι

ηάίτειιΐ,νετο Επίβεία: ύαριϊαηιο τιρατ^αή. Μοχ βυΐ)-

]ίι:ίΙ: Επειδή δε δλΐιΐς Εδοξέ τισι των κατά τήν'Ασίαν,

, οικονομίας ένεκα των πολλών , δεχΟήναι αυτών τ^

βάπτισμα, Ιστοί δεκτόν · (ίαοηίαηι αίΐίειη Αααιιίί

<ΙΐίίΙιιι&άαηι ρΐααιίι, ριιώ» αο εοηοοτάία ιιταΐία ία η-

ίΐιιΐίί οροΓίβτβ, αί εοΓίίΐη ϋαρίίβηια ι-κίρετεΐιΐΓ : αιβ

^^^βρIαιη. ^ε<1 Ειιει·3ΐϊΐ3δ Γε1ΐ3ρΙίζ:ιιι(Ιυϋ εββε ιιοπιί-

Ιιαίιιιι 8ΐ3ΐιιίΙ : Εάν μέντοι μίλλη τη καθόλου οίκο-

νομίιέμπόδιον εσεσΟαι τοϋτο, πάλιν τω £6ει χρηστέον,

καΐ τοις οίκονομήσααι τα καθ' ημάς πατράσιν άκο-

λουΟητέον · δίιι ίίί «< ίΐο'πΐιΐί ίΐΐβ Ιχιρίίίηινί ραώ

Εθ€ΐεαί<Ε πάιιιϊηίίίΓαιίοιιίίΐιιε Ο/ΙΜ', ιιΐΐεΐ'α ίΐία ιοιι-

ιαείυάο οηιίίΐεηάί Ιιαρίϊιηιί ΓεΙίιιεαίαΓ. Ιίχε ιι1}ει·ίι:$

εχ (ΙεεΓείο ί(1ο Β.ΐδιίϋ εοιιιηιειιιθΓ3Γε νίδΐιιιι 8ί>ΐ ;

ί|ΐιι·ι! ηιυΐΐα ίη εο ηιίι·ίΙί(·3, εΐ, 8Ϊ νεΓυιιι (|υι<τίιιιιι·.,

ρηΐ'υιη εαΐΐιυΐίε» ευιιΓιιιεηΐυΓ. Ναι» ςυοιί 1 1 ·.·.;·:
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5. ΚΡ1ΡΗΑΜΙ

ιϊΐΒΐίδ 3<1ϋιιεΐί δΐιιιΐ, υΐ δΐ,δεορί» ' »Λ ερΐβεορΐ Γι.η- Α τολμώσι παρά τους δντας «, άπδ ορθοδόξων ορμώ-

αΐοηβιη ιηβηυυηι ΐιηροδίΐίοηε, δβίίορβ, εΐ εμΐδεορο- μενοι, σύλλογον έαυτοίς έπισπώντες, αλλά χα\ Ινν

πιπί ηιιιηϋδ ΟΟΪΓβ ηοη οΊιϋίΐίπηΙ. ΑΙϋ, εΐ Ιιί ςυΐ- έπικρίσεως συνόδου οικουμενικής άναβαπτί&ιν (76)

(Ιβιη ηοη ραιιοί, ε«δΐΓ3ΐ·β δεηιείίρβοδ εοηΐΜ 1β;·θ8

εΐβ :ΙΙΙΜ βυηΐ. ΑΙϋ, φΐί »\ιάΆ-

νϊίΙεηΙυΓ, ρχ Οηΐΐιοΐίεοπιπι ραηίουβ, ρπναί»

δίΙ>ΐ Γοοίΐοηβ οοηΠ;ιΐ3, ρρ^ΐβρ Εεοΐεδΐ* εοηϋΐιείιιϋϊ-

ιιβπι, 3ο εί(ι·3 :_·ί·]ιι·ι·.(ίι·, οοηοίΐίί (ΙβοΓείασι, βοβ ςυϊ

3ΐ> Αι·Ϊ3ΐΜ8 3(1 5υ3δ ρβΓίεδ Ικιη&οιιηΐ, ΐΐεπιηι βηρίί-

Ζ3Γβ ηίΐιϋ νεΓίΐΐιΐυι·; ειιηι ηοηιΐιιηι β3 ΓΟδ, ιιΐ (Ιίχΐ,

ιιιιίνεΓββΙΐβ 8)ηθ(1ϊ ]υι1ίείο (Ιεοίδβ »ίι ; ηικκΐ βιΐΐιυε

ρορυΐί μι-υιηίδειιβ η<1 Ιιοϋίεηιυιη ιΐδφΐβ Ιεηιριΐδ Ιιη-

Ιοαίιΐυι· : ίηίβι· ςυοδ ηιιιΐΐι ηιιίιΐοηι βιιηΐ Οαΐΐιοϋοί,

βεϋ Ποίβ 3ο ροή δΐηιιιΐηΐίοηειη (.·ιιιη δβεεπίοΐίύιιβ

οοιι]υηοΐί 8ΐιηΙ, άοηβε εχ«βει·3ηιΐ3 ΗΙα βεείβ ηΐ) Εε-

οΐβδί* οοιίδοπίο ιιΐ Ιιιηο

τους ερχόμενους πρλς ούτοϋς δί,Οεν ατά Άρειανών

μτ,δίπω του πράγματος εξ έπίκ,βίσεω; , ως ίφην,

συνίοου τμτ,Οίντος, δια τι) άναμ\ξ τους λαούς ύπάρ-

χειν Ιτι δεΰρο, καΐ πολλούς μεν είναι 6ρΟοίό|ου:,

κατά δε ϋπόκρισιν πρ6ς τους Ιερατεύοντας βυνηΐι-

μένους , ϊως αν αφορισμός γένηται της τοιαύτη;

βλαιφήμου αϊρέσεως , και τίτε τα κατ' αίιτΐ,ς ίρ·.-

σθήσετα·.. Εκ τούτων δε των ούτως άναβαπτιζόντων

άπ' ιδίου κελεύσματος, εις ήμετίρας άκοάς άφϊχται

εΓς υπάρχων εν τη των Λυκίων χώρα πρευδύτίρος.

Είσΐ δε και άλλοθι, ως ϊκαστος καΟ' εαυτόν εύχεται,

και ου μετά τίνος τδ παράπαν · έτεροι ίέ εν κλοιοί;

δΐΗΐιιηΐϋΓ. Εχ ϋδ, ςυϊ δυβρίε βυοίοπίαίο ίΐεπαπι Ιιοο

πιοίΐο υβρίϊζαιιΐ, βικίίο ςιιεηΐ(ΐ3ΐιι ίιι 1,3013 ρρεδί))·-

ΐοπιιιι οδδβ. 86(1 οΐ βΐϋβ πι Ι(ΚΊ5 ΓερεΓίυιιΙυΓ 3ΐϋ,

ηυϊ ίϊιι^ΐΐΐηΐϊηι 3ο δερβΓβΐί ρπεεοδ οϋουηΐ, εΐ Γοϋ-

(|υοΓυιη εοηχηυηίοιιεηι οηιηειιι Γεδριιιιηΐ. ΑΙϋ οοΐΐο

νίηευΐβ ρρχίεΓ Εεείεβί* Ιο^^δ ιηηεοΐιιηΐ. Ουηηι οΐι

ι ;ΐ!ΐ:νΐιιι (Ιϊδρυΐβιίοηειη οιηηεηι Ιιαε βεηίοηΐία εοη-

(ΙείΙΙβ Β παρά τον θίσμον της Εκκλησίας. Διόπιρ επί «λίΐ

παντδς του λόγου νεανίδας ϊφην μη έχουσας άριθμ6ν,

τάς τε κατά την ιδίαν Ιννοιαν αϋταΐς νίαν.ζούσας ο^

μην εις τι) αγαθόν, εϊς το τελειοΰν τη"ς σοφίας τι

είδη φρονήσεώς τε και ανδρείας και δικαιοσύνης· έ;

ων 4λλαι νεανί^ουσαι επί τω τυραννικωτέρφ , χαι

άπ?ι της αληθείας έαυτάς έκτρέπουσιν, ώστε μι; είναι

αριθμόν τούτων.

οΐυβϊ : Α(1οΙβδεεηΐιιΐ38 εδδβ ηυΐΐο ηιιηιβΓΟ εοηιρΓβΙιβηβββ; ςιι* ρηνβιο οοηβϋίο βιιϋβείβΓ, ΐηδθΙεηΐβη|ΐιβ

Μ· μ<·πιιιΐ ; ηοη ιι Ι 1)οηί βΐϊφιίί) εοηδεςιίΛηΐυρ, ηιιΐ Μρ'ιβιιΓίίΕ εροαεδ ρβπεβςυβ ρβι-Πεϊβιιΐ , ν'κίεΐίι-οΐ

ρπιιίβηΐία:, Γοηίίικίίηίί, ΐεηιρβΓβηΐία;, ]ΐϋ,ΐίιίαι. Οιιο βχ κυηιείΌ 3(1οΙβδεβηΙϋΐ3πιιη, ΐνρηηηίεο ηιΟΓβ ςυ*·

«ΐ3ΐη εΟεπιηιιιι·, βίςυε 3 νερΐΐβιε άεΐΐεείιιιιΐ, ηιιΐΐο υΐ ηιιπχιρο εοηΐϊηεπ ροδδίιιΐ.

XIV. Αι ίηψίΐαηι ίΐΐ» ίο/κηι&α, βηηείηςιιε νϊρβο ΙΔ'. Αυτή δε ή μία χεριστερά, και αγία παρθένο;

Ποιιιη εοηΓιΙεΙϋΓ, ΡβίΓβΓη ει Ρίΐίιιιη εΐ δρΐπΐιιπι θεον ομολογεί, Πατέρα κα\ Τίδν κα\ δγιον Πνεΰ; α.

βαιιείιιηι ; Ρϋΐπ;ιη ρειΤβεΐιιηι, Ρίΐϊυιτι ρειΤεείιιιιι, Πατέρα τέλειον, Υίδν τέλειον, Πνεύμα αγιον τέλ::ον-

1 Ρ. ηοη »ιΐ5ί·<φΐη. * Ρ. κανόνα:, ρη> δντας.

7:ιιΐ(Ιο8, Μ δίιιο 8(·3ηι1ηΙο ΓΙΟΓΪ ροδίίΐ, 1ιη.τοΙίεθ8 Ο

ηιιιηεβ 3(1ίι·ηιιιΐ'6 νίίΐεΐιιΐ1; (μιοιίηιιε -ι ι»· Ιιαρίϊδίιιο

ρΙεΓυ8ΐ|ΐιβ ρεΓίρίεη>Ιο$ οΐ) εηηι ιιικιηι ε3ΐι$.ιηι ι-νι-.'ί-

ιιι»1 , φΐία ί(1ίρ$ιιιη οικονομίας ένεκα ΓΙΟΓΙ ρΙιίΓυίΐ,

Ι> ιπιιπ ειιιη Γ(Ί·|ι·-ί;ι-ιϊ(·.ι (|<>£ΐιιηΐβ εοηνεηίι. (,)ιΐίΐ.|

ι)ΐιϊι!:·ιΐ! Ιι:.·ι·ιΊ ΊΙΊΙΙ ιι ϋι !',ι [Ί ι -ιιιΐι :ιι εχ ε3ΐ)ιοΠεο Πΐιι

3υ ρρχδεί'ίρίο δυβεεριιιιη »ρρρου3ΐ, ηβε ίΐι·ι.ιη ιιΐΐο

ιΐιι ιι !ι ι ρ3ΐίΐΙΙΓ. (,ΐιΐιιι! δί :ιίικ·1, Ι|!1.:ηΐ 11 1 ίη Εεείΰδϊ»

τβεερίιιιη εδί, Ιιοε εδί εχ Ιοςίιίιηβ ίοηηιιΐβ , 1ι»ρΓι-

Βΐηιιβ ηοη ιικκίο :ι!) Ιιχρβίίείδ, δεά ν··Ι ίρ*<ί8 ε:ιΐίιο-

ίΐ' !- ΐΓίΙ)υαΐιΐρ, ηυΐΐβ ρβείδ εοηεοριΐϊχςιιε δρεείβ

ροίεβΐ 3(1ιΙικ·ί, ιι! είΐΓ3 ηυνυιιι οπρίίδίηυιη ψιεηι-

ρίαιη 3ΐΙπιίΐΐ3ΐ. <^ιΐ3ΐ·β άβ ΕηεΓ3ΐίΙί8 ρ»Γυιη ουηδεη-

Ι3ΐιεε βειιΐίΐ Βΐβίΐίυβ, υΐ εΐ Ονρπαηυβ οΐίιη ; <]ΐ>\,

ι: Ι ΑΐΐςΐΙδίίΐΙΙΙδ 3ΐ]νεΓδ(Ι8 Ι)θΙΙ3ΐί*δ138 >.: ]ΙΠΙ-, πι: ιι'κ·;ι(,

ρΓίϋδΰΠίιη Ιίΐιρο ιι βΐ ιιι ϋε ϋαρίίίΐηο, ι.;ηιι·ι-,ι ηιιΐ-

Ιιιιιι ε$ββ υηριΊδίηυηι ΙΐίΒΓείίεοπιιη εειίδορεί, ΐ:πηειι

ΐ)πι Γβϋβρίΐζβπ ηοΐΐεηΐ , 3ΐ> Εεείββίχ εοιηηιιιιιίοιιε

ιιι·[|ΐι:ιΐ|;].πιΐ ιιΐϋο ρερβίΐεπϋοδ εειίδβυαί. Αΐιμιί $ίιιε

νβΓΟ ϋαρίίδΐιιο ΟΙΐΓίδΙίβηυβ ε*8β ηειηο ροΐε&ι. Ι] ι Λ

ςιιί Οΐιτίδΐίαηυδ ηοη δίΐ, ρ.ιείδ :ιε ι·.οηεοκ1ΐ33

ΜΙ!;·; ϋΐιρίδΐίίΐηοδ Ιΐ3ΐ)εαΐυΓ, είφιε »ϋ ϋίνίιηι

Ιΐ]\-!ΓΓ!:ι ρΐ.ΤΙΙΐίΙΐ3ΐυΓ 3(1ΊΐΙΙ8, φΙΟί! III Κ.ΐεΐΊΙΐίΙίδ

3ΐΐίδςΐΙβ, (]ΙΙ08 3ΐίθφΐί Γβ1»ρΙίΖ3η<Ιϋ8 ;':·8β Κΐίΐΐΐΐεΐ'31,

&ε(1 υΐ ηοη ΙϊβΓεΙ ρβείβ ε»ιΐδ:ΐ Γϋΐιιί8ϋΐ·»ΐ , ι> >··: ιυ·

(Ιιιηι εβδβ εοιίεηι πι εβηοιιβ ϋεεοΐ'ΐιίΐ. ί ΪΊ . ίιΐ(|υα:ιι,

31) Εεείεβίχ ιιβυ 3ε ηιθΓίΙ)υδ, ι·ΐ 3 Νίοιεηί εοπείΐίί,

:Ίΐιΐι ΐ!!ΐκ]ΐιι· νείβπιηι 83ηεΐίοηίΙ)ΐΐ8 αοΐιοιτεΐ. ΠΙΠΙ ·

ιΊί.πιι Ι)3ριίδηιυπι η Ι3ί(:ίδ εοΐΐιιΐιιιη ίιτίΐΜηι 3ε ηιιΐ-

Ιμηι βδδβ ΗηδίΓιυϋ ίάεπι βροίΐΐ'βΐυ» νίϋβΐυρ, ειιπι εχ

ΡίπηΊΙΐ3ηί, αΐίοηιιιΐφΐβ δβηΐεηΐίιι 1)3ρΐί-

:ι!ι ΙιχΓ«·Ιίείδ ρεΓΪικΙβ άληθινίο 1)3ρΐίδΐιιο βχ-

08 β5$β ιΙίιΊι, 3ε 8ί 3ϋ Ιβίείδ ίιΐ ουίίιιιιίδδβηΐ.

Ι,'ΊΊΜ Ιηίεοριιπι υβρίίβιηιΐδ αληθινός ηοπ εβκεΐ. (,ίικίι!

8β !:.ιίι.·1 , ίΐΐ ιΐι!.·|· ι_;ιΙι·ηι:, ΛιΙ^(Ι$1. Ιιί). II

»Ιϊ-

ΐ]*!*!. Ρατηι., ι·:ιρ. 13, (1βε1αΓ3ΐ.

εοιίειη ίΐΐο Ιοευ ϋυΐιϊοΐ, ιιίπιιη 3ΐ> βο , ηηί ιιιιιι-

φίοιη ΟΐΓΐ8ΐί:\ιιιι$ Γιιερίΐ, ΙιαριΊδΐηιΐ8 ρο88ί! εοηΓερπ.

Ει Αα·ί φιίάίΐη αΐία ηιιαιιίο ε$ί, ίηφιϊι, ιιίπιιη ίΐ α>>

ϋι, ηιιί <ιιι::·ι;!/ηΐι /«βπ'ηί Οιτί&Ιιαηΐ, ροίείΐ ύαριίίΐιη»

ι1·ιιΐ. Λ 1 1 ιιΐιιιΐι'ιιί ϊικίι' ΙειηεΓε αφηηαηάνπι ΐίΐ, ιίηι

ηιιοίοτίΐαίί ίαηίί ^οη^^ι^^, ηιιαιιίαηι Ιαηία: τΐΐ »«βή(.

8ϋ(1 πΓιπιιη ε«ΐ(|ΐιοι1 ίη Εϋυερίίβηο εοπείΐίο,εβιι. 3«,

8»ηείΙυΓ : Ι : ρΐτε<ιη ηαΐίςαηΐε» <». ./·»··,·(/. ηίααϊΐαΚ

α ι/ικίι ιηΐ'ΐίΐι' ί/ιίι Ιϊ, '/«< ηιιΐι 5ΪΙ ΰίφαιηιιι , Ιιιι]ΐΐί:αα

ροιιϊηΐ. Ερ^οηβ 3 οίξ3ΐηίδ 1)3ρΙίζ3ΓΪ ίη Ι3ΐιΐ3 ηι·-

εεδϋίοίε ηοη 1ίεαίΐ?

(70) 'Μ-αβαπτίζειν. Μεπίο ΓερΓεΙιβηάίΙ Ερϊρΐιβ-

ηίιΐδ ίΐπ ιι ιΐί 1>3ριίζ3ηΐε8 εθ8 , ςιιϊ βπβιιΐ ]3ΐη »\>

Απ3ηίδ !,.ΐ|ΐίϊ/:ιΐι. Ββρίίδηιυδ εηίηι νβΓίιίδ Ι

εο!ΐ3ΐιΐδ.. (]υί<1(|υί<1 ευηΐΓβρίβ ;ι.ΙιΙπι.·ι .·

ςυβηιΐο βίηΐ ηοηηιιΐΐ»; Εεείεδίχ, ναΙίαΊΐδ;, Ιΐπηιι$,

]·3ΐυδ |ΐ Ί ΤΜ ΐ:ιο εδί Ικιοίΐιΐδ :ιΙ> Εεε1β8Ϊ3 υηίνεΓδβΙί·

Οιιβηΐ3ΐ1ιηό(1ιιηι ιιη1Ιυ8 , ίπΊΐιΐδ, ί/ιν3ΐί(1ιΐ8 δειηρ«·ι·

681 ρεριιΐηιιΐδ,ίίί εο1Ι;ιΙιι.·< δίΐ 3ΐί3 Γ3ΐίοηβ, 31Ϊ3 ΓΟΓΠΙΙ,

3ΙΠ8, ι! II. ιιιι ΐΛ'Μίμΐ'Ιΐί, ΥεΡΟΪδ; !|!ΐίι Ι1Μ(|ΙΙι· Ι,ΐπίΐι'ΐΐΐ 15

Γιιεί'ίΐ, «|ΐιΐ εοηΐυΐίι, δίνε Ιι«ι·εΐϊευδ, βίνθ Ο3ΐ1ιο1ΐευ8.

Ιηηυιηεΐ'3 ρρορεηιούιιιη ΐίΐϋιιεί ροδββιιΐ νεΙεΓυηι ίο-

ειιπιεη(3 ηιΐ ίΙΙΐ!δΐΓ.ιΐ)(1ιιη) ρΓ«ί>βηΙεπι Ερϊρΐιβηϋ Ιο-

ειιιη; 8ΐ;ι1 ηηο εοηίειιΐί (·π;πίΐ>, δίΐ'ϊϋϋ ροηΙίΟοϊ^ι

(|υί ηοη Ιοη^ε νίνευβί ηίιιιίπιπι 3ΐ>9Εΐαΐε Ερίρηβηϋ,

ίιηο ϋδϋοιιι Γερέ ΐειιιρυΓίΙ>ιΐ8. 18 δεπίιβηβ 3(1 Ηίιιιεπυηι

Τ3Π·3εοηεηδεηι ίιιίΐί'ο βρ'ΐ8(οΙχ δΐιχ ε Γβ ποβίν» »Η:

Ρήηια ραρίιια: ίκα'/ΊοΗίβ ίί^ηαιίϊ, ϊαρίίζαίο» αΙ> ϊα-

ρϋί \ηιιιΊι.·. ρΐιιήιηο! αά [\άιη ΰαΐΐιοΐίαιιη ι'ιιΐίηβΓί,

1 1 ηιιοίάαιη άβ /)·«//·//"(.< ηοιίά» ίοαίβηι άαιαο ύαρίί-

ζαΐ'β νιΐΐι : ηιιοίΐ ηοη Ιίοεί, αιηι Iιο^ (ϊετϊ εΐ Αρο»ΐοΙβι

<···!'·/, ····' εαηοηβί εοηΐταάκαηΐ. Μιιΐι,ι ϋίε οπιϋίιβ

εοη^οδ^ίΐ ΡεΓανίυδ , (|ΐιοηιιη Οιηοιι 3ΐκ|ΐΐ3 3<1]ιιιι*

π.ιΐιΐ ιι ΐ[ΐιί;.·ι·.Μΐΐ τεείαιη ίηΐ6ΓρΓβΐ3ΐϊοιιειη.
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όμοούσιον την Τριάδα , ου συναλοιφήν την Τριάδα · Α ρει-Γκοΐιιιη δρίπΐιιηι δαικίιιηι ; 1;ιυΙΪ:ιΙι·ιιι

αλλά τδν Υίδν εκ Πατρδς άληΟινώς γεγεννημένον,

χαΧ τδ αγιον Πνεύμα οΰχ άλλότριον Πατρδς καΧ

ΥΙοϋ · ουσαν δι άεΧ την Τριάδα, χαΧ μηδέποτε προσ

θήκης έπιδεομένην μη ϊχουσαν δε τι εν αυτί) ύπο-

βεβηκδς, είς μίαν δε ενότητα καΧ μίαν αρχήν του

θιοΰ χαΧ Πατρδς άναγομένην. ΚαΧ έχ ταύτης της

Τριέδος Πατρδς χαΧ Υίοΰ χαΧ αγίου Πνεύματος τα

πάντα χεχτίσθαι ', ούχ δντα ποτέ, οδτε συνόντα τω

θίψ, οΟτε προϋπάρξαντα, γινόμενα δε εξ ούχ δντων

είς τδ είναι άπδ Πατρδς χαΧ Υίοΰ χαΧ αγίου Πνεύ

ματος · χαΧ τούτον τδν Πατέρα χαΧ Υίδν καΧ αγιον

Πνεύμα τοις αύτοΰ άγίοις χαΧ άπ' αιώνος καταξιώ-

σαντα εν όπτααίαις φανήναι, χαθάπερ ήδύνατο 6κα-

στος χωρεϊν κατά τδ χάρισμα αυτού δια της θεό-

τητος, όπερ έχαρίζετο έκάστφ των καταξιουμένων ·

πή μεν Πατέρα ΟεάσαιΟαι , καθώς ήδύνατο ϊκα-

στος άκοϋσαι της φωνής αύτοΰ , ως έχώρίΐ · ως

ίν. στόματι του Ήσαΐου ϋλεγεν · Ίδον συτήσει ό

Παις μου ύ άγαατητός· τοΰτο φωνή Πατρός. ΚαΧ

ως ό Δανιήλ είδε τδν Παλαιδν των ήμερων · τοΰτο

οπτασία του Πατρός. 'Πς δε εν τω προφήττ) πά-

λςν Έγύ> οράσεις έχΛήΟυτα, χαϊ έτ χβρσί προ-

φπΐτώτ ώμοίώβητ' τοΰτο φωνή Υίοΰ. Ως δε εν

Ίεζεχιήλ · Και ίΛαβέ με Πνενμα θεού, χαϊ έζ-

έβαΛέ με είς το χεδίοτ· τοΰτο ιτερΧ αγίου Πνεύ

ματος. ΚαΧ πολλά ϊστι τοιαύτα λέγειν, ων ολίγων

άπδ μέρους μνησθέντες εν παραδρομί) είς τδ δεϊξαι

τδν χαράκτη;»» της Εκκλησίας, τα δύο βήματα

παρεθέμεθα, μυρίων 8ντων καΧ έπέκεινα των ομοίων

τούτων εν ταΐς θείαις γραφαϊς Παλαιάς τε καΧ Και

νής ΔιαΟήχης έμφερομένων. ΚαΧ ότι αύτδς Κύριος

Ιπλασε τδ σώμα τω Αδάμ, χαΧ ένέπνευσϊν εν αύτω

ττνοήν ζωής, χτίσας αύτω ψυχήν ζώσαν, καΧ 5τι

αύτδς δέίωκβ τδν νόμον τω Μωϋσϊ) 6 θεδς Πατήρ χαΧ

Υΐδς καΧ αγιον Πνεύμα, ή μία θ:ότης · καΧ ότι ο!

ιτροφήται ύ«δ της αυτής θεότητος απεστάλησαν καΧ

δτι αύτδς ήμΐν ό θεδς, ό Ιουδαίων τε καΧ Χριστιανών

&ν θεδς, Ιουδαίους τε καλέσας είς δικαίωσιν τους

μη αρνούμενους την αυτήν του Κυρίου ημών Ιησού

παρουσίαν , χαΧ πάντας σώζοντος τους κατά την

αληθινή·; αύτοΰ πίστιν βιοΰντας, καΧ μη αρνούμενους

την άλήθειαν του κηρύγματος της αληθινής ευαγγε

λικής αύτοΰ διδασκαλίας. Ήλθε γαρ, ί,λθεν ό Μονο

γενής- χαΧ οΰτως Ιχ:ι ή μήτηρ ημών Εκκλησία, δ

λιμήν ό ευδιος της ειρήνης, ή εύφρασία ή πνέουσβ

την κύπριν * της αμπέλου, καΧ βότρυν φέρουσα ήμΐν

της ευλογίας, καΧ τδ λυσίπονονήμΐνπόμα καθ' έκά-

στην ήμέραν αίμα Χρίστου χαριζομένη άχρατον ,

αληθές.

νΐΐ38 (ρι.ι-.Ιιιιιι νίι ',- ι··. |» ιΐιιι Γβιΐοΐεηκ, εΐ 1>ο1πιηι "

ΊΊ ΊϋΊί:ι!ι'!ΐ;, ιιιιη 003|ε$0θη1εηΐ ::ιι! ΟΟηΓίΙΚ.ΙΠΙ ΤΓΪΙΙΪ-

ΐΒίεη» ; 3βο" Ρίΐίυηι νπΓο 3 ΡαΐΓβ βοηϊΐιιιιι, βΐ δρ'ΐΓΪ-

ΐιιιιι ΜπίΓΐιιιη 3 Ρβίπο Ρίΐϊοηιιο ηοη βΐίεηιιιη : ΊΊί-

ηίΐ3ΐ6ΐιι, ΊΙΙΙ|ΙΙ:ΙΜΙ, ηιιχ βεηιροΓ Μ!, ηεςιιε ιι1Ιίιι$ :»·-

οο$$ϊοηί$ ε^βΒΐ, ηεηυβ ηιιϊιΙ(]ΐΐ3ΐη ίη βο&β ίηΓεπιιβ

1)31)631, (|ΐι:ι·ι|ΐΐι· 3(1 $Ίηςιιΐ3Γεηΐ ιιπιί,ιΐι-ιιι ιιηίοιιηι-

^υβ Οεί 30 Ρ3ΐΓΪ$ ρπηοίρίυηι ΓοΓοΓηΙιΐΓ. ΑΙ} οη(Ι(ΐιη

Τπηϊΐβΐβ, Ρβίπε 1096 ·-'' Ρ'"0 °ι δρΪΓΪΐα 83ηοιο,

('Π·:ιΙ;Ι 0$5β ΓΙΙΠ: Ι;ι, ιμι.ι· 3ΐϊςυ3ΓιθΌ 1ΙΟΠ ΟΧ8ΐ1ΐβ-

Γ3111, 1!ι·,[ΙΙΓ ΙΊΙΙΙΙ 000 ΜΙΙΐΙ, ΙΙ.Μ' 3Πΐβ ίΐΙΙΊ'.ΡΙί), Μ'ι! ι'

ηϊΐιίΐο 3ΐΊ(]ΐιί(1 ε$$ο οοεροηιηΐ 3 ΡβίΓβ εΐ Ρίΐίο οι

$3ΐιοΐο δρίήΐυ ρΓθ(1ιιοΐ3. Ηυηο ίρβυπι ΡβίΓοηι οΐ Ρί-

Ιίιιηι εΐ δρίπΐυπι 83ηοΐυηα 3ΐι ΟΓΐιε οοηιΐίΐο $ηηε(Ί3

$111$ ρβΓ νί&υΐΜ 3ρρ3ΓΙΙ°Ι$80, Ι| ΙΙΙΙ1ΙΙ ΙΙΙΙΙ Ο.ΐρΟΓβ (]ΙΠ8·

β ηυβ ροΐΟΓβΙ, 30 ρρο εο βο οιηϋ^εΐ οοιηιηυηίε3ΐα

ρι'ΐ' ΙΓινίηίΙιιΐΓΐιι μι·:ι[ί;ι ε$1, ηυητη ΪΪ8 οππιίΙιιΐΗ φπ

ιΐίςηί ΐ'Γ,'ΐιιΐ, ΊιηρΓΓίϋί. 113 Ρβΐηβ 3$ροε(ιι$ ιιηΐοιιϊ-

(|(ΐι· (ΐΐτιιιί^ΜΐΜ ΓΜ, ΐ|ΐι:ιηΙιιιιι νοί'Γΐιι ίΙΙίιΐΒ :ιιιιΙίπ·,

30 ρΐ'οιιΐ οβρεί'ϋ ροΐεΓ3ΐ ; υΐ οαιτι ρεπ Ιδηϊηιη ϊΐ» Ιο-

Ρ31ΓΪ8 ίρ$ίυ$ \ι·ι·|ι.ι 8ΙΙΠ1. δίθ !):ιπ;ι·Ι ΛιιΙίι|ΐιιιιιι ίΐ-

Ιιιηι ιϋΐ'Γΐιπι \ΐι!ϊι · : ςιιοά νί$ιιιη Ρ3ΐΓΪ$ ρΓορπιιιη

Ιιιίι. ΟυϊηεΓΐ3ηι βρυϋ 3ϋιιηι ρΓορΙιεΙβηι, Ε0ο, ίιι-

<|ΐιϊι, ΐίιΐοηει ηινΙίίρΙΪ€ανϊ, εΐ ηιαηίΐχΐ! ρτορίκίατνηι

αίήηιίΐαίιΐί ίΐιηι ·, 03 νοχ εβί Ρίΐϋ ρΓορΓί». Λρυ^,

Ε/.εοΙιϊοΙοιη νοι-ο, Ει ακνηιρ»ίΐ τηβ, ϊηηυίΐ, $ρϊη'(«ι

/Ί'ΐ, (·ι ΐ'ίι'ΐΊΐ τηβ ίη ηιηηιι/ιη ' : ιριοιΐ 3ι1 δρΪΓίΙιιηι

83ηοΐυηι ροπίηεί. Ε]ιΐ!>ιηοϋί 3ϋη ρΓοΓΰΓΠ (]ΐΐ3ΐη

ρΙιΐΓΪιηα ρο$$υη(, ο ψιίΐηΐδ ρηιιεβ (|ΙΙ·ΓΙ!:ΙΙΙΙ ο1>ΐΙθΓ

" ρΓοροβυίιηιιβ· Αΐηπε ιιΐ ρπιρΓΪ3ΐιι ΕοεΙε$ΐηΒ ΓΟΓ-

ιηαπι 3ο ηο(38 οβίεηύοΓεηιιις, ιΐυο ΐι·ί;ι\«· νοΓΟ» ίη

ιιιπίππιι »ιΐιιΓιπιυ$ εχ ιηΓιηϊΓΐ8 Ιοοΐβ, ςιιχ ϊΐΐοηιιη

δϊπιίΐία ίη $οπρ1υη$ Ιαιιι ΎεΐεΓΪ8 ;|ΐι:πιι Νονί Τε»-

(;ιιιιι·ιιϋ Ιι'μ'ΐιιιΙΠΓ. ΙΠιιά νι'ΐο ίιι$ιιρθΓ Εοοίοβί»

ρροΠίεΙυΓ : ΟοηιΊηυπι ϊρβιιπΐ εοΓριΐδ Αϋαηιο ί:ι!ιπ

03580, εΐ ίη8ρΪΓ3$$6 ίΐΐι $ρΪΓίΙΙΙΙ11 νίΐιι: 7, ( Ι1ΙΜ \ ί\ι·π-

Ιεπι ει ]ΐηκ·η·:ΐ!·ι·ι 3ηίη)3ΐη. ΊΊιιιι Μο^βί ί:·-ι·ιιι ι π·

(]Ί(1Ί$$β Οοιιιη ϊρδίιηι ΡπίΓειη εΐ ΡΗίυηι οΐ δρίΓΪΙιιιη

• :ιΐιι·(ηιιι, ι|ΐι.ί· 08( 11113 Ι)ίνίηίΐ35. ΟείΐΐαΌ 30 ι·;ιι!ι·ιιι

Ι)Ινίηίΐ3)0 ρΓθρ!ΐΟΐ38 0$50 11118505. Α(Ι 1ι:ι'Γ , ιιι *

8ΐπιιη ϊρ$ιιιη Π ιιπι, ΐαϋίεοπιηι 30 6ΙΐΓί$Γι»ιιοΓυιη

ε$80 ΠΓΙΙΙ;Ι ; ιριι .ΙιΐιΙ.Γΐι^ ,ιι! ]υ$ΐίΠθ3ΐϊθηεηΐ εθ3 νιι

Γίΐνίι, ΐ|πί ίηεβπΐ3ΐίοηοιη ϊρ$»πι βοιυίηί ηο$(π Ιββιι

Ρ Γ,ΙίΙ!:,!! ιιι·ι|ΐι;ιι||ι.!ΐιι .ιίιιιι-μ.ίΐνιιΐ : ηυΊ((110 ΪΙΙΟ8 ιιηιιιι'-,

50ΓΥ31, ι|·.:Ί ΟΧ νΟΓΧ ίρδίΐΐδ Ιϊΐΐοί ρΓΧδΟΓΪρΙΟ νϊΐ31<<

ίηκιϊΐιηιηΐ, ηοφίβ δίηοοπη οΐ Βνηηββίίο»! ίΐΐίιΐί! (1ο-

εΐΓϊηχ ρΓχιΙίοιιΐιιιη ιι1ιί(|ΐιε (Ιοςηια νεδριιιιηΐ. Υεηίΐ

οηϊηι, τεηίΐ Ιΐιιϊβοηΐΐιΐδ, ϊίβηιιο ηιβΙΟΓ Είβίεδΐ» ρΓο-

ΙϊΐΡΐιΐΓ, ηιιχ ΐΓ3ηηιιίΙΙιΐ8 ρηοίχ ροΓίιιβ ο$1, εΐ δίο-

ιιοΙ>ϊ8 υεηείΐίοΐίοιιίδ ρΓοΓοροη» , ηοοηοη εΐ ρπι-δοιι-

Ιίβ&ϊιηιιηι ;ΐ.πιΙ .ιοβίβΓ^οηιΙο ηιοπροπ ροΐυιιι, ηιεπιηι $οίΙΐοοΐ3ϋ νοπιιη ΟΙιτΐεΐί βηπςιιίηηπι ηιιοιϊιΐϊο ΙαΓ^ίεηι;.

ΙΕ' (77). "Οτι άληθινώς ΙγεννήΟη Χριστδς άπδ 1097 XV. Ρι·α·Ιοπ;3θιπ§ΙιιιηοΜηπ3 $οπιρει·νϊι·-

Μαρίας της άειπαρθένου, λαβών τδ σώμα εν άλη - βϊηο ΓΟΥΟΓΒ ηαίιιηι 0850 Οΐοιί'ιΐ, αο Γοΐρδ» οοΓριΐδ ηοιι

θεία, καΧ ουκ εν δοκήσει, ΐάρκα άληΟινώς, σώμα $ρβοίο (ΙιιηΐΑΐ.11 ίηο)(ΐί$ί;ο, εαΓπειη, ίηηιιβηι, νβΓβιη,

• ΕΡ. κιχτήτΟίΐ. · Ρ. κύπρον. ' Ι$». ίΐι, 13. * Οαη. νιι, 9. ' 0$ο. χιι, 10. · ΕζεοΙι. ιιι, 12, 22.

1 Οειι. ιι, 7. " Οιιηΐ. ι, 15.

(77) ΙΥ.Γΐι·ι·ΐ)ΐΐ,- : ,· ιΐιί ΙΗΙΙΙ 3 Ροΐανϊο, ηιΐ3Πΐ λ Τΐιοιηβδίο, ηαιιιθΓΐι·:ιιη ιιοίαιη χν Γβ$(ΊΐΐΜΠΐιι$.
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νβπιηι ευιιι Ο88'ι1>ιΐ8 3ε ηβΓν'ΐδ Γοΐίφΐίδ- Α αληθινών συν οττέοιςκα'ι νεύροις καΧ πασι τοις ήμε-

φΐβ. (ι ιι:ι· ιιοΐιίδ Ιηίΐιηΐ οηιηΐηυβ, ιιίΙΓιΙ ιιΐ 3 ηοΐιίβ

ίρδίβ. ρΓΧίεΓφίαιη βχεεΜβηΓι φΐ«(1αιη 8αιιοΙίΐ3ΐΪ8 ηε

ιΐίνίηίΐηΐΐδ βίοηβ ιϋδεΓβρβΙ, Ιαιη ηιιοιΐ δβηεί'ιΐΒΐΐδ 38

]ιΐ8ΐίιΐ3Β ν3δ δΐΐ. ΙΙβυεί βυΐεηι οηιηΐβ ρβΓΓεαίδδίιηβ

θίΐΐ'3 ρ88€3ΐ11ΐη. ΟΐΙ3Γβ ΙΐΙΙΙΙι:ιΙΐ:ι Γβνεΐ'3 8δΙ 3ΙΠΙ1Ι3

ρι·χιΓιΐυδ, Ιιυιιιαιιβφίε ιηεηΐβ : ηοη ςιιού ηιειιΐβιη

]ΐ}·ροβΐ3&ίη εδδβ ϋίοβηιυδ, υΐ 3(Γιπη3ηΙ :ι!ϋ. 0»;1β-

ι·υιιι ηυΐΐβ ρεεεβίί εοηΐΒβϊοηβ Γοβϋβΐυδ 881, ηυιΐφίαιη

08 ΐ1Γιιΐ5 ηιβηΐίΐϋΐη εδί, ηειίϋβ ΐ3ΐ)Ϊ3 άοΐιπη Ιοουΐβ

£ΐιηΐ ', έοΓ 3*1 ΙιτίίΒηϋιιιή Ι)ειιπι ηοη αΌοΙΙιιβνίΐ,

ιιιοιίδ 3Λ ο», (]ΐϋβ ηεΓηδ βδΐ, ηοη (ΙοΟβχΐΐ, εβι-ο ιιϋιϋ

εοΓϋΐη, φΐ;ΐ' ;».! εβπιϊδ νο1ιιρΐ3ΐειιι ρεηϊηβηΐ, 3(1ιηϊ-

δίι : Οβιΐδ 31) «Ιεπιο ρειΤεείιΐδ ; ηιιί ηοη, υΐ 1η Ιιο

ηιΐηβ η3ΐ)Ίΐ3ΓεΙ, ιάνβηίΐ, δβά ΥοΓ&ιιιη ΐρδυηι Ιιοηιΐ

τίροις, μηδέν άφ' ημών διηλλαγμένος, ή μόνον τί>

Ενδοξον της αϋτοϋ άγιότητος κα\ Οεότητος, χα\

σκεύους άγιωσύνης κα\ δικαιοσύνης, χαΐ άναμαρτή-

τως τα πάντα τελείους Εχων, χα\ έσχηκώς ψυχήν την

άνΟρωπίνην εν άληθεία, νουν τον άνθρώπινον εν άλη-

Οεία, ούχ ως ημών 6ια6ϊ6αιουμένων τον νουν είναι

ΰπόιτασιν, καθώς άλλοι λέγουσι. Τα πάντα δε μη

χρανθέντα εν αμαρτία, στόμα μη ψευσάμενον, χίίλη

μη λαλήσαντα δόλον, καρδίαν μη κλίνασαν είς έρ»-

θισμον, νουν μη έκτραπέντα εις α μη χρή, σόρχα

μη τα σαρκός ηδονής έργασαμένην. Τέλειος άνωθεν

θεός, ουκ ελΟών κατοιχήσαι Ιν άνΟρώπψ, άλλ' αΰτ6;

6 Λόγος ένανθρωπήσας, ου τραπεΊς την φύσιν, συμ-

περιειληφώς άμα τη Οεότητι την ιδίαν ένανθρώπηυιν.

ηβιιι Ιηίΐυΐΐ, ηοη η3ΐιΐΓ3 ιηυΐβΐυηι, 8ου εβηι , ςιι* Β Εν μήτρα παρθένου γεγονώς εν άληθεία, χυοφορη-

ΙιοιιιΉΓΐδ ρι·ορΓΪ3 εδί, ειιηι όίνίιιΐυιο οοπιρίοχιιιιι. Ιιι

νίΓβΙηΙδ υΙεΓΟ ΓβνβΓ3 ββηΐιυδ, 38 ροΓ 8βη1ΐ3ΐ6δ ηιβη-

ΐϋ« ΐη Ιιιοεηι ειΐίΐυδ, δϊηβ ιιΐΐβ ΐιίΓρΐιυάΐιιε, Γ<ϊ!<1ίΐ3ΐβ

νεί Ι3ΐιε. Ροδί Ιιχε βιΐιιεηΐυδ, Βίςαβ 3 δ)·ηιεοηβ βΐ

Αηιιβ ίη ιιΐηϊδ «ββίβΐυδ, 3 Μίπ3 ροΠβΙιΐδ, ΐΐοΓ

ροδΐβ3 ρβίΐΐΐιυβ εοηΓβί-ϊι, ρ6Γβ§πη3ΐυδ εβί, 3(1 ριιο-

ΐΊΐΐηιη ρβι-νηηίι, !Εΐ»ΐβ εοιτο1)θΓ3ΐιΐ3 εδί, ΙπιηιβιΐΗ ϊη

«ε οηιιιΐ3 ρβΓΓβεΐβ ΙιβυιιΊΐ, βηηοπιιη ηυηιερο εκηβηβ

εβί, ηιιηιβΓΟ ηιεηβΐυιη ΐη ρΓ3Ρ{;η3η11δ υΐβΓΟ 88813-

ΐιΐδ, Γϊοΐϋδ βχ ηιιιΓιεΓβ, Γβεΐιΐδ 8ΐώ Ιεβε*. Οεΐηϋβ 3(1

ΐοπίαηειη ρΓοΓεείυβ εδί, Ιηίάβιηςυε 3 Ιοβηηβ ηβρίΐ-

Χ3ΐιΐ8, εαηι Ιοίίοηε ηϊΐί'ιΐ οριΐδ ΙιβΙιεΓεΙ : 80ά αϊ εβ,

φι» δϋδοερίίβ ηοηιΐηΐδ ηβΐυΓΟϊ οοηβεηίβηεβ βυηΐ,

8Ρ|·ν3Γ8ΐ, ]Η8ΐ11Ϊ3β 1β£8ΐη ρβΠϋΓϋ3Γβ ΠΟίΐΓΐΙ, »1 ΪΠ1-

ρΙυΓβΐιΐΓ, ςυεηιβάηιοϋιιηι ίρδε άΐοίΐ, οηιηΐβ ]υδΐι-

.Ιίί3, βίςιιβ νρΓ^ΐΗ 3 8β οβΓηεπι νβΓ^ηιςιιβ Ιιοιηί-

ιπ8 ι»3ΐιιι·3ΐη δυδεορίβηι εδδβ ιηοηδΐΓ3Γεΐ. Ι^ΊΐϋΓ «(1

3φΐ3δ άεδεεήιΐίΐ, 113 Ι3ηιεη «1 εοηίβΓΡβί βΐΐφΐΐϋ

ροΐίιΐδ ςυβιη βοοίρβί'Βΐ , ΙβΓ^ίΓεΙυι- ηιββίδ φίβηι το.Ί

ευ]ϋδρΐ8ΐη- 1η(11§ει·βΙ : φΓιρρβ «βδΟβηι ίΐΐϊδ 3φ^.·ιδ

βϋ» Ιιιεβ εοΙΙϋδίΓβνΙΐ, ει 3(1 εοπιηι, ςιι» ίη 8888

,ρει·Γιΐ·1εη(ΐ3 εΓβηΐ, 3(1υι«1)Γ3η(ΐ3πι ίιιιβχίηβηι, ςιιβηι-

χΐίηι νίπι ΠΓΐδ ΐιηρΒΓίϋΐ, «ι Φ'ί ΐρδί ΓβνβΓβ ει-εάβ-

τεπί 3ε νεΓίΐίΐΊδ εδβοιιΐ Π(1β ρι·«!ΐϋΐι, ΙιιΙεΙΙί^βΓοηΐ,

ηοη ΙΙΙαηι Γιοίε 1>ιιηΐ3ΐΐ3ΐη ΐηάιιΐδδβ ηΒΐϋΓβηι, ηβςυε

ϊ\ς δια γεννητικών πόρων άνεπαισχύντως,

τως, άμολύντως. Ανατραφείς , κα\ έναγκαλισΟε'::

υπό τε Συμεώνος και "Αννης, βασταχΟεΊς <αΛ Μ:-

ρίας, πεζεύσας,έδοιπορήσας, παιδίον γεγονώς, άδρ«·ί-

Οε\ς τη ηλικία, τα πάντα Εχων εν έαυτψ Ιν τε)ιιί·

τητι, εν αριθμώ ετών (78) λογισθείς, εν άριθμφ μη

νών εν κοιλία κυοφορηθείς, γενόμενος ύπο νόμον,

έλθών έπΧ τ6ν Ίορδάνην, βαπτισθείς ϋπδ Ιωάννου

ουκ έπιδείμενος λουτρών · δια τε το άκόλουδον τη;

εν νόμω ενανθρωπήσεως μη ταράσσων το δίχαιον,

όπως πληρωΟί], ώ; αϋτδς Εφη, πάσα δικαιοσύνη, Ιϊΐ

δείξί) ότι άληθινήν σάρκα ίνεδύσατο, οληθινήν έναν-

Ορώπησιν. Κατερχόμενος είς τα ύδατα, διίοϋς ΐ,κρ

λαμβάνων, παρερχόμενος* ήπερ έπιδεόμενος, φ^-'

ζων αυτά, ένδυναμών ούτα είς τύπον των μελλόντων

εν αϋτώ τελειοΰσθαι, όπως οί αΰτω πεπιστευχότε;

Ιν άληθεία, χα\ Εχοντες την «[στιν της άληθεία:,

μάθωσ*ν δτι άληθινώς ενηνθρώπησεν, άληθινώ; 16α·

πτίσθη, χα\ οδτως δια της αύτοΰ συγκαταθέσεως χΐ'

αύτο\ ερχόμενοι, λάβωσι της αϋτοΰ καταβάσεω; την

δύναμιν, κα'ι φωτισθώσιν άπο της αύτοϋ φωταγωγίαί,

πληρουμένου του εν τω προφήτη (δητοΰ · Είς μετώ-

λαγήν δυνάμεως, είς παροχην σωτηρίας τηςδυνάμεω;.

είς παροχήν σωτηρίας της δυνάμεως του άρτου ά»

της Ιερουσαλήμ λαμβανομένης, καΐ της ισχύος ν»

ύδατος.Ιίεΐβ εδδβ βιιιΓίδ Ιιιΐϊιιείυηι ; ββάβιηςαε ει ίρδ'ι ι·α·

ΐίυιιε ι»·Γ 83ΐη, (|ΐι:ιιη 111β ρΓ3Ε δβ Ιυ1βΓ3ΐ, ;ί('»·ιΐιιΐ!ΐΐ(ΐι! :ιΐϊοΐί!Ίΐι 3εεει1ειιΐε$, 1098 1η(11ΐ3πι ΙΙΙίυβ

νΐηι Ίη βεδβ ΐΓβηδίεΓαηΙ ε]ϋδ<1βηΐφΐβ Ιυεε ρβΓΓιιηίΙβηΐυρ, φΐο ρρορίιβίίευηι Ιπιρίεβίητ

Αιΐ 1ιηηιυΐ3ΐΐ(ΐ3[η νΐι-ΐυΐεπι οοικίΐίηηιίαηκμιο 83ΐυ(ειη «χ 111» ρβηίδ λίιΐυΐβ, φακ βο ϊΐίοπίδαΐβιιι βοοΐρΊΐιΐΓ,

:ιΐ|ΐι;ιι·ιιηιι;ιΐ('. νΐ.

\Υ1. ΙΙΙε εηίπι 1η ϋΐιρίδίο ρβηΐδ νΐι-ΐϋδ 38 νϊβ Ο

3ί(ϋ3Β ΟΟΓΓθΙ)ΟΓ3ΐϋΓ, <Η ΠΟΠ ρβΓίίδ ίρδβ δΐΐ 1Ιθ1)ΐ8 ΥΊΓ-

ΐυδ, 80(1 νίΓΐυδ 3 ραηβ ρΓοΓεείβ. Αε εΐουβ φΐΐάετη

Ι10816Γ ρίΐΐϊδ 881, δΟί! III ίρδΟ νίΐβΐίδ φ!Χ(1αηΐ

ι'οιιΐΊηίΊιιΐ'. Λΐ'φΐι' ίιΐ δοΐιιιη :ιι·1ιιιιι 881, ιιΐ

1·(·ρΐι|·ς»Γ8ΐ, 88(1 ιιΐ :Μ|||:Γ ΤΙ |ΐιτ ΙίιΙιΊ» 81 ιιι.ΊίοιΚϋΐι βΐ

βρεηι 38 ηιγδΐ8ΐ·ϊθΓυπι 1ηί1ί3ΐίοηεπι ε( εοηδεοΓ3(1ο-

ηίδ »ρρε1ΐ3ΐίοηβηι, 3(1 ρει-Γβείβιη βϋδοΐυΐβιηφαε 83-

Ι<7'· Ενταύθα δε εν Χριστώ ίσχυροποιουμίνων τη;

δυνάμεως του άρτου και της ύδατος ισχύος, Γνα οΟχ

άρτος ήμϊν γένηται δύναμις, άλλα δύναμις 4ρτϋ" '

χα\ βρώσις μεν ό άρτος, ή δε δύναμις εν αύτφ ΣΙ?

ζωογόνησιν. Κα\ ουχ ?να το ύδωρ ήμιϊς χαβάρη μ'^

νον, άλλ' ϊνα εν τη ίιχύϊ του ύδατος δια της ·

και ενεργείας και ελπίδος καΧ μυστηρίων

σεως, κα\ ονομασίας της άγιαστείκς, γένηται ι

Ι Ροΐ. ιι, 22. * ΟβΙ. ιν, 4. ' ΜβΙΐΗ. ιιι, Ιΰ. * Ρ. παρεχόμενο.:.

(78) 'Έν άριθμφ ετών, εΐε. ΡεΟνϊιΐδ Ιοευηι τεά-

ιΐιΐ, οιιηοπιιιι ιιΐί·ηι>ίι«Ηφΐΐ ηιηηείΌ οβ)ΐ$»9 ΐί( : ιιι

Η/ίΤϋ ί/αΐαΐιι$.

Ιοουβ ΠΙβ, αηιιοποιι «ιιηιβίΌ ί.·;ΐί«ι

ιικηΐίΓΟ ίη ρΓα'ΐ/ηαηΙίΒ Η(«ΓΟ, 818.
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τελείωσιν σωτηρίας. Άνελθών άπδ του 'ίορδάνου,

άχούων φωνήν Πατρός είς άκοήν παρόντων μαθητών,

εις τδ ύζοδεϊξαι τίς & μαρτυρούμενοί, κα\ του αγίου

Πνεύματος ϊ·/ εί'δει περιστερά^κατερχομένου, χαΟά-

περ εν -πολλαΐς αίρέαεσιν είρήκαμεν, ίνα μη συν-

αλοιφή ή Τριάς νομισθείη, σχηματοποιουμένου του

Πνεύματος εν Ιδία ύποστάσει · έπιχαθεζομίνου £1

του Πνεύματος κα\ ερχομένου έπ' αυτόν, ίνα ίφθη

6 μαρτυροΰμενος ' ίνα σαρξ ή αγία φίλη ούσα καΙ

εύδοκουμένη, ύπδ του Πατρός καΐ του Πνεύματος

μαρτυρηΟείη · ίνα 6 Πατήρ εύδοκητης κηρυχθείη της

του Τίοϋ ένσάρκου παρουσίας· ίνα ό Υϊδς αληθινός

όφΟείη, χα\ πλήρωση τδ είρημένον Καΐ μετά ταϋτα

επί της γης <·..<ΙΊ\, χαΐ μετά τώκ άΓθρώΧύιγ σνν-

ατεστράφη· άνελΟών άπδ του Ιορδανού, καΐ σαφώς χαΐ

άληθινώς άπδ του διαβόλου πειρασθε'.ς εν τη έρήμψ,

καίπεινάσα'ς ύστερον δια την άκολουΟίαν κα'ι άλήΟειαν

της ένσάρκου παρουσίας · χαΐ έπιλεξάμενος μαθητάς,

χα\ χηρύξας άλήθειαν, χαΐ Ιασάμενος τα πάθη, καθ-

ευδήσας, πεινάσας, οδοιπορήσας, θεοσημείας έργα-

σάμενος, νεκρούς έγείρας, τυφλοΐς τδ βλέπειν παρα-

σχόμενος, χωλούς καΐ παραλυτικούς ίσχυροποιήσας ·

ως έκήρυξε (79) τ6 Εύαγγέλιον, την άλήθειαν, την

βασιλείαν των ουρανών, την αύτοΰ φιλανθρωπίαν καΐ

του Πατρδς κα\ του αγίου Πνεύματος.

ιιιικίιιπι |·'.ν;ΐ!ΐ^ι·!ίιιιιι, ν(·ι·ίΙ:ιΙ(Ίΐι, ε(£ΐϋ$1β Γ?@ηυπΐ,

ιτμ:ι Ιιοπιίηβδ αιηοΓοηι ρι·χ(1ίεανϊΐ.

ΙΖ'. Ό υπέρ ημών τδ πάθος ύπομείνας εν άληθεία

Ιν σαρκ'ι κα\ εν τη τελεία ένανθρωπήσε;, παθών εν

άληθεία επί του σταυρού, συνούσης αϋτώ της θεότη-

τος, άλλ' ου τραπείιη; είςτδ πάσχειν, οδτης δε άπα-

θοΰς καΐ άτρέπτου · των δύο ακολουθιών σαφώς κα-

τανοουμένων, Χριιτοΰ πάσχοντος υπέρ ημών σϊρκ\,

άπαθοϋί δϊ μ-ένο-ηο; εν θεότητι · ου του ανθρώπου

κατ' ιδίαν δντος, χα\ της θεοτητος κατ' ιδίαν, άλλα

βυνούσης της θεοτητος, μη πασχούσης δε δια τδ

ακραιφνές κα\ άσύγχριτον της ουσίας · πάσχοντος δε

εν σαρκ\, χα\ Οανατουμένου εν σαρχ\, ζώντος δε άε\

εν θείτητι. κα\ ίγείροντος τους νεκρούς · του σώμα

τος ταφέντος εν άληθεία, κα\ αψύχου μείναντος τδ

τριήμερον, άπνου τε κα'. ακινήτου, ένειληθέντος δε

δια της σϊνδόνος, κατατεθέντος εν τω μνήματ:, συγ-

χλεισθέντος δια του λίθου, κα\ σφραγίδων έπιτίΟέν-

των · ουχί της θεοτητος συγκλεισθείσης (80), ου της

Λ Ιιιίοιη ηοΙ)Ϊ8 ίρβίδ εοηίεπιΐ. ΕΓ«Ο ϋΐιπβΐιΐδ ηβεεηίϋί

ο ,Ιηι·ι1:ιιιι\ νοεειη Ραίι-ίδ ηικίϋΐ, ί|ΐιηιιι εΐ (ϋβείριιΐί

ςυί ηιΙεΓΒΐιΐ, 3ΐκΙίεπιη(, υΐ ςιιίϊ ΊΙΙο Γορεί ειιί Ιεβίϊ-

ιικιη ί π κι ίΐΐϋϋ ρπιώεΓεΙυΓ, β^ηοχεεΓεηΐ ; Ιιιηι βΐϊηηι

δρίΓΪΐιιβ δβηοΐιΐδ (ΊΐίιιιιιΙϋΓ 8|>εείε (Ιείβρδυβ εδί ',

<|ΐκ·ΐ!!::ι!ιιι:ιι!ιΐ!ΐι ϊη ιιιιιΐΐιιπιηι ΙιχΓεβεοη εοηΓυίΐΙίυιιο

(ΙΊχίηπΐ8. Αε πε Τι·ίηίΐ38 ίρ$3 ίη υηυηι ι·ι·ιί,ιι·ΐ;ι

οοηΓϋ83(|ΐιε εΓει!(;ΓθΙυΓ, δρίΓΐΐυβ ρΓορπβ ίη ρεί'δοη;

(ΐρι-αιη ίΙΐ3πι ίικίιιίι, εΐ δΐιρεΓ ΊΠηπι ΓΟδεύίΐ, δεηυι

ίιι ϊρδυιη ίπδίηυιινίΐ; ιιί 18 ευί ΐεΒίίιηοηίυηι ϋίικί

ΐ!1;ιηι ε3Γηβιη βηιΐεηιη εβδβ Οεοηυβ ρΙαεοΓβ, Ρ»ΐτ·'ΐϋ

βε δρίι-ίΐιΐδ αυιΊΟΓίΐαίε εοηβίβη-Ι; αΐϋίικί ρΓ^ιΙΊεηΓΪ

ρβίβιη ρθ88βΐ , ϊηεβΓηίΐίοηεηί Γϋϋ νοίβηΐο βε ρΓΟ-

1)3ΐιΙβ ΡβίΓβ Θ8$ο ρβΓΓβεΙβιη ; 3ε ΛβηΊ(|ΐιο νοπίδ ιιί

β αρρ3ΓβΓ6ΐ Κίϋιΐδ, εΐ ίΐΐυά ρΓορΙιεΙ» νβΐϊείηΐυηι εχ-

ρΙεΓεί : Ει ρο«< Λατ ίη Ιιπα νάνι αϊ, εΐ ί«'« Λοηιί-

η/ίιιΐί ίοηιιβΓίοίΐί» «ί ·. ΙβΊΐϋΓ β ίοπίαηβ ιϋ§ι·ε58ΐΐ8

εβΓίο νβΓεςιιβ 3 ιΓι»1>ο1ο ίη (ΙεβεΓίο ΐεηίαΐυδ βδΐ* ; ει

ροδΐ]ε]ιιηΐϋηΐ65ΐΐΓϋΐ, ιιί, (\αοά \ετχ εαηιί βαβερρΐ*

εοηδεηίαηευη) εδί, βχρπιηβΓεί. δβευηάιιιη Ιΐίπε ιΐί-

8ΐ'ίριιΙθ5 βίε^ϊΐ , νβπΐηίειη ρΓΧ(ϋϋατίΙ,

ν;ιπιη 'ϋ, άοΓηιϋι, ε$υΓϋΐ, ϊΙβΓ Γεεϊΐ, ύίνϊηα

|ΐ;ιΐι:ινΊι, ηιοΓίιιοβ βχείΐ3νί(, εχοίδ νΪ3ΐπη Γβρρχδοιι-

Ιϊνίΐ, (ΊϋΐΐίίΐΝ ι·Ι ι·:ιι:ι1νιί(·ί« νίτεδ Γεκίίΐιιίΐ, (|ΐιι·ιιι:>ιί-

3ε ΐ'ΐιιιι ί])Μΐ,8 ΓίΙΊΊ ΐιΐϋΐ Ρ&ΙΠ8 3ε δρΪΓΪΙιιβ 83ηεΙϊ

1099 XVII. ΙιΙ>Ίΐι ϊ11βρθΓΓθΓ6νβΓ3ρ38$!οηειη ίη

$ιΐ3 εατηε ει ρεπΓβοΐα Ιιοιτιίηϊδ η.ιΐιίΓΛΒυδίίηιιίΐ; νεπ;

'· ίη επιεβ ρ3:>$ιι$ β8ΐ, ίΐ;ι ηιιιιίειη, υΐ ίη εο (Ιίνίιήΐακ

εχδίδίεΓοί, 8ε(1 ϊιΐ ρΒΐίεηιΙιιιη ιηίηίιιιε βεβε οοηνοπβ-

η·(, ϋΟι! ρ385ΪθηΪ8 εχρβΓ9 ΐ'Ι. Ίιηπιπ Ι ;ι!!ΐ!ι·Η ιικιιιοτί,

Ουβ ίη Γ6 ιΐιιο ίΐΐβ εοηκεηίβηΐίβ εεΓΐϊ$δίιηε ίηΐεΐΐί'

ςιιηΐιΐΓ : ιι! (Ί ΟΙιι·ί$ΐυΒ ρρο ιιοΐιί.ι εηΓηε δί( ρ3Βδΐι$,

ει ρ:ΐδΜθΐι!$ οχροΓδ ίη (ΙίνΊιιίΐϋΙο ροιτηβηεαί. Νοη

ιΐΐίΐι ί Ιιοηιίηίδ ιι.ιίαπι αε (Ιίνίηίΐπδ βεραΓαΐχ α 8ε ίιι-

νίεεηι εχδί8ΐ3ΐι( ; ΜΜΊΙΙΙΙ |;ΜΙΚ·ΙΜ ιιιιιι ϋδδβΐ (ϋνίηίΐαδ,

ηίΐιίΐ οΐ) δΊηεεΓ3ΐιι εΐ ίηεοιηραΓη1)ίΙειη η3ΐιιι·;ιιιι εδί

ρει·ρε8$3. Αϊ Οη·ίδΐυ$ εΐ ίη εαπιε ρ,ΐδδυβ εδί, εΐ Ίΐι

»·:)ΐΙι'ΐ!ΐ ι·:ιι·!ΐι· ιικιιΐΐ' εδί βΙΤεείιΐδ, εαιη ίηΐεΓίιη ϋίνί-

ηίΐ3(β ίρ83 νίνεπεί 3ε ιοοΓίυοβ εχείΐαΓεΙ; εοΓρυβ

νβΓΟ ΓΙΛ η .ι βοριιΐΐυηι , βε ΐπύιιο »ηίηΐ3 ε3Γεηδ εΐ

βρίηΐυ ηιοΐυηιιε ]3εεηεΐ, οΙ>νο!υΐυπι εϊηιΐοηε, ίη

ηιοιιίιηεηΐιιηι (ίεροδίΐιιιη, οεε1ιΐδΐιιαΐ3ρί(1β, 3ε ϊίμϋ-

1 Μβΐΐΐι. ιιΓ, 16, 17. «ΒβΓαεΙι ϊιι, 38. ! Μαΐΐΐι. ιν, 1

(79) Ως έχήρνξκ , βίε. Ρρίβνίιΐδ 1>»1ίηί$ Ιιΐβεο

: Η :ΐϋ, Γειίιΐίϋίι νι·ι >>ι- : (Ιηαηαάιηοάνιη ΕναηφΜΜίι

ιρίΗηι ατ.ΐίίΐίι τίξ/ηί ι-ΐΐ'ίΐαΐίΐη, αϊ ΜΜ ίρίϊιι» ΕΊΙϋ,

ίαιη ΡαΙηι, α€ 8ριτίΙιιι ιαη€ΐί ίιοιήΐαΐαηι, Ιιηιηαηϊΐα-

ΐβιηηιΐί (υ·,·.· Ι;;Γ/Ι:· /ί. Μιιΐηνίΐ ΤΙιοιτΐ3δίιΐ8.

(80) Ούγΐ Γίΐς- θεύττ\τος συγχΛεισΟείσης , εΐε.

ΥΊιΙε δ. \ιΐ-·ικΐ ίιΐϋϊΐι ί ι :ιι ι . 47 ϊιι ίοαηηρ.ηι, εΐ ίηΐρτ

·;'!'.. !(·?!! ι:;·.·ι;ι ΙΊ1)Γϋΐη /(,· ίΐηίΐπΐβ Ττίη'ιίαΐϊί 3ιΙ

ΟρίΗΐυηι ι·;ι;ι. Ιί, ηε δ. ,Ι,υιηι,-,ιι Οίΐιηίΐδεί'ηυιιι

Ιιϋ. πι Ο( βάε οηΐιούοχα, εβρ. -7.—ΓίΙϋΟϋί <1ίνίηί-

Ι3ΐειη , ηιιχ ηιιΐΐο ιΙεΠηίπ ηιιΐ ΓΪπ'.ϋΐιΐδεΓίΙιί ροΐεδί

ΙΟΓ.Ο, ηι-ε ^εριιίενο Γπίβδε εοηείιΐδηιη ΐΓΐιΙιιο ιηοπίδ

;,·.ι ;-π Οοιηίπί , ι (·( !ί· ι!ιι·Ίι ΕρίρΙΐ3ηΊυδ. Ο.κιιι.ΐο-

αιιί(1ειιι νεΓΟ ει , (}ΐιϊ εχ Εεε1ε&ι% βεηίβηΐί» εική

^αι^^Η^ίιηο Βο»ιαηο,ρΛ%. 52 ε!<?£3ηΐΊδ ειϋΐίοηίδ 3πηί

- II) .,··ίι;]Ν> ροριιΐί

0 ΙΜΓ (ΙΙϊΐ'ϊ-,ιί <ίϊΐΊ:ΐΊ;κΐ,Ί\ί ΐητη οοτροή ίη «ίρυ/ΟΓΟ, ΐαηι

αηίιηα; αραά ίη[βΓοι, οοηϊνηααιιι ίβηιρατ //'/.·,.·(·, ίιιίει·

«·:ι·Ιι·ι·:ι ορροηί δβίεηΐΐΐ έΐ <|!Ι;Γ,|:ΙΙΙΙ ϋρίρΐιηηϋ Ιοεβ,

3υ3$ί (Ιοί ιιΐΊΊΐ ορίίιηυδ ίΐΐε Ι'.ιΐ.·ι· ϋεί Υβι·1)ΐιιη !π -

υο ίΐΐο ίΐ3 ι ;ιι Μί'πι (1ϋδεπιίδ8ε, υΐ 3(1 !ΙΠ·Μ· ίΐΐυά

ΐοηιριΐδ (ΙΊδδοΙνοΓϊι 3ΓεΐϊδδΊιΐ)ηιιι ιιηίοηεηι ίΙΙ»ιη,ς|υ8

εΐ ΙιπιΐΜΐιιιηι εβπηειη βίϋί ίιι δίηυ ΥϊΓ^ίηίδ ι·.Ίΐίιιπβ

]ΐιηχεΓ3ΐ ΊηεΙΤ.Ίΐ)ίΙί : εορρορίεΐ' Τΐιοηιηδίιΐδ ορροΠυιιβ

ιιρδ ινιιιίιΐιΐ 3(1 Λυ^ιιβίίηιιιιι <·ι Οαιη.ΐδΐ-ειιιιιη , ςιιί

(Ιίδβηε, νοΓΐ)ί8 αρει-ΐίδ, τεί νειίιπίεηι (ΙεεΙαΓβηΐ. Ει

ίΐΐβ ρΓΪΟΓ ηιιίίίειιι βυίηιβϋνεηίΐ, ]ιιχΐ3 Ιίιΐβί δ^πι!>ο-

Ιυιη ηοδ ιτείΙϋΓβ ίη υηυιη ϋυιηίηιιιη .!ι··,ιΐΐ!! ΟΙΓΪ-

δΐιιιη, ηοη δοΚιιη ηβΐιιηι, επιεί βΐΐίχιιιη εΐ ΙΙΙΟΓ-

ίππιι: . 86.1 Γ! δεριιΐΐιιηι, ιιιΐϋΐτινίϋ 8θ1» ε3Γθ δρρυΐΐη

Γιιίι, ΐ'.ίΓ.', ιιιΐ|ΐι:ι;;ι. α ΐ]ΐΐ8 ιΐίδπεδδεπιΐ 3ηίιη3. Υεηιιη

ϋΐιΐιΐ ΐιίηιίΐΗΐιη ; -ιΐί./!;!.·.-·· ι- ΙΗΙΙΙΟΙ ()εΙ)ειηυ$ ειιηι
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Ιΐδ οΙ)8Ϊ8η3ΐυπι. Νοίμιο ΥΟΓΟ ϊρδβ οδΐ οοηοΐιιβη ιΐίνί-

ιιίΐηδ :ιπΐ 8εριι1ΐ3, δε(1 πιπί δ:ιηοΐίδδίπΐ3 β]ιΐ8 ΊΠΠΙΚΙ

311 ίΐΐίΟΓΟδ (1(·Μ·(·ικ!ιΙ , ίΐΐΐΐίιΐοηΐφΐβ ι·:ΐ|ιΐί\:ι~ 3ΠΪΐη38

ΟΓΪρυίΐ, δΐίηιυΐυιη ηιοΓίίϋ ίηΓΓΟ^ίΐ', εΐ3ΐΐδΐΓ3 εΐ 3(13-

ιιι&ηΐίηοδ νοοίβδ ρβιτιιρίΐ*, ίΐιΓεΓΟπιιη (Ιο1οΓε8 δυ»

ροΐι'δίηΐο (ϋδδοΐνίΐ \ Ιυιη ιιιΐ3 ουιη :ιιιίπι:ι ΙΜΙΚΊ >·,ι

:κ1 δΐιρεί'Οδ. Ο"·1 φίΜπί! 3ηίηΐ3 ιιιίηίηΊΟ ηρυιΐ ίιιΓε-

ΓΟ» Γοΐίοΐα ΓιΓιΙ, ηοιριβ ΟΒΙΌ οοΓπιρΙίοηβιιι νίιΐίΐ *;

4|ΐΐ3ΐιι {ϋγίιιίΐ,ΐδ εχοίΐΛγίΙ, Ιυιη ευιιι ϋοηιίηυδ ίρδε

1)ειΐδ 30 νοΓίίΐιηι Οείο,ιιε Ρίΐίιΐδ οιπη »ηίηΐ3 οι ΟΟΓ-

• ι ιιΐιιι| ιΐι· ,κ!(·(ΐ ίηβίπιιηοηΐο > ιιπτνίι : ςιιοιΐ όΌίη-

νβΐυΐ ίη δρ'ΐΓίΐυιη εοηΐΐίΐΐιιηι, οοΐ'ριΐδ, ίηςιοηι,

δρίήΐ.ιΐο Γιιείιιηι εδί, ηιιοά οϋηη οοηίΓεείβπ ροΐεΓ3ΐ,

01, φίικί (ϋνίηίΐβδ ίρ33 δροηΐε (ίο ί ρεπηιίδεί'ηΐ, Π;ι-

ΓιιθΓ3ΐ, εΐ 83ΐ3ηίβ Ιεηΐ3ΐίοηί1)ΐΐδ ηρ-

Οείτητος ταφείιης, συγχατελΟούσης δε τη ψυχϊ| τϊ|

αγία είς τα καταχθόνια, έλοϋσης έχεΐθεν την των ψυ

χών αίχμαλωσίαν, κλασάσης κέντρον θανάτου, δια£-

ρ>,ξάσης τα κλείθρα και τους μοχλούς τους αδαμάντι

νους, χαΐ λυσάσης ώδΐνας ^ιδου εν Ιδία έξονισΐα, άνελ-

θούσης συν τί) ψυχή, μη έαθείσης της ψυχής είς

άδην, μηδέ της σαρκδς έωραχυίας δια^Οοραν, άνι-

στησάσης αυτήν της Οεότητο;, ή άναστάντος αυτού

του Κυρίου θεού Λόγου καΐ Υίοΰ θεοΰ συν ψυχή χω

σώματι κα\ παντ\ τψ σκεύει, συνενωΟέντος λοιπδν

του σκεύους είς πνεύμα· αύτδ τδ σώμα πνευματιχί«

ύπάρξαν, τδ ποτέ άφ^ ύποκείμενον, κα\ μάστιξι πο-

ραδοΟέν έκουσίω της θεότητας Οελήματι, χαΐ πειρά

ζοντας" ύπδ του Σατανί συγχωρήσαντος, και πείν»

προσπελάζειν, χαΐ υπνω και καμάτω, λϋπτ^ τΕ χα\

ρείίΐυηι 30 Γβπιί, δοηιηο, 1α1)θπ, ΙπδΓιΐίοβ 30 ηιοε- Κ αδημονία. Λύτδ τδ σώμα τδ άγιον συνενωθέν λοιτΛν

ΙΌΙΪ (ΐ!ιιιο\Ίιΐ!ΐι : ίΐΐαϋ ΐρβαπι 83εΐΌδ.ιηεΙιιιη οοΓριΐδ θεότητι, άπαραλεϊπτως της θεότητος συνηνωμένης

(Ιβίιιοορδ οιιιιι άίνϊηϊΐηΐΰ οοιι]υιιοΙιιιη Γιιίΐ ; ηιια: ρεΓ- τφ τα τοιαύτα πεπονθότι άγίια σώματι. Ανέστη γαρ

ρθΐιιοειιΐϊΐ ίΐΐο, (Ιιιπιίδΐβ ραΙοΐ'ΟΐυΓ, ΓιιΟΓβΙ εοιι]υπεΙί). χαΐ συνήνωσεν αύτδ είς έαυτδν, είς Εν πνεύμα, ει;

1 1 €ΟΓ. χν, ΰ5. · Ρ8»1. ονι, 16. · Ρδβΐ. χνιι, 6. » Ρβίΐ. χν, 13 ; Αοΐ. π, 27. » Γ. πε

ΠβπιβδΟϋηο, άλλ' ή Οεότης αχώριστος αμφοτέρων

διέμεινεν. ΛΙίί εΐίϋΐιι Ραΐΐΐδ (Ιυβΐιΐ3 ίαπη δΐιίδ

βδίπιιιιιΐ δεΓίρΐΐδ : Ιοο3 ίΠοπιπι ρΙιπ·!ηΐ3 (ΙϋδΟΓίρία

Ιε^ίιηιΐδ »ριΐ(1 Γιΐ;ινιιιπι εβρ'ιΐΒ 19, Ιίΐ). χιι ΟΐΪΜατ-

ηαΐϊοηβ. Εοδ ίηίοπ, ευηι ίη ρΐιιπυηβ, Ιυηι ίη Γβ ρτχ-

ΕοηΓι , ηΐ3χΐηιί Παιιΐ οροΓίϋΙ 83ηοΙϊ ΑΐΙΐ3η33ίιΐ8 εΐ

6ΐ'ε@(>Γπΐδ Νγ$8βιιυδ. ΙΓι οηίιη ριιςηβηιΐο .ι<1νεΓδυ8

ΪΙΙθ8 , (ΐιΐ! \'ίι ι ΐ!(·:ιιιι ΡίΓΓ) 1'ιΊ ΐιη :ιπι;ι| ιοιιι'Γΐ 1:ι1 ι·|,·ι-

οΐβιιίεδ ίηιρίϋ οΟυΐίεΙ)3πΙ Ο3ΐ·ηοη Γυίδδβ ίη 03 δυίεε-

ΙΐίΐΗδ, ί :ιΚιΙ:ιΙί·))ι ΓΟΠνοίΐΐΐηΙ ΐ|Μ«ιΙ (Ιι-Ιπιιι 1 11 1 ΟΐΓΪδΓΐ

εοΐ'ριΐδ (ΙίνίηίΐΗΐί ιιηίιυιη ΐΓκΙιιο ηι.ιιΐδεπί ίη δηριιΐ-

<·π«; ο\ φΐο ορί'ιηιε (ίειίιιουηι ΟΐΓίδΐυηι ηιΟΓίυυηι

ιΐίοί ιιοη ροΐιιίδδο., ,-Ί Ιιοιηίηίδ Ιιβίιυϊδδεί 8θΐ3ΐη ι·;ιι·-

!ΐ:·ιιι, ηοη ;>ιπϊΐκιιιι : Ι1Κ1Γ.-, ΡΟΓΓΟ βνιιΐδίοηβ Γιΐ υιιίιιβ

:ι!ι 3110ΓΟ. \',1 113 ίΐΐί η(1γ·εΓ83ΠΟδ ι!ι·Γ:ι1ϊμ:ιΙι:'ΐιΙ :

ιιιιΐίβηι ίΐΐίβ «χείΐανίδδεηΐ ηιοίοδίΐβιη, δί ριηηίηιιβ,

ίρδίδ (·ίί;ιιΐ! , ([ΜΙ ίηΐρ6ΐθ1)3ΙΐΙυΓ, :;ι! ·, ι·!'·, ιπί~, εχρίο-

) ,ιΐιιιιι (ΐ·!'! ιπΐ!Γ|ΐϊΐ· ικιιι Γιΐίδδεί 111 ΟίΓΙδΙί ηιΟΙ'Ιϋ, ΙΙΓΙ'

3 ϋΟΓρΟΓΟ ίΐΐίΐΐδ (ΙΊ$ΟΟδδίδ80 ιϊΐν;ΐΓ;!;!!ί·ΙΙ! : ΠΟΙΙ (Ιίδ-

«εδδίΐ ίςϊΐιιι·. δυηΐ Ι3ΐιιειι,·ηεο ραικΊ, ηιιί Ιιίδ ΟΓε-

(Ιιιιιΐ (·ιιιιΐι:;Ίΐ(· Ε|ΐϊρη:)ηίιιηι ηοδίπκιι. Τεδίίιηοηίβ

ίΐΐίιΐδ αΙΤβηιηΐ Ιιιιη εχ ηιιηι. 2 ΙΐΐεΓΟδΟοδ 20, Ιιιιιι

ιΐι· Ιι;·,·ι ι·-; 6!), ηιιηι. 62, (]υίυιΐδ 3(1ι.Ιί ροΐεδί εΐ Ιοοιίδ

ίΐΐε Άνακεφαλαίωσις, ηιιί ΓοίοΓίιιι· η<1 ΙυεΓΟΜηι ΡΗ-

ιι;ιι ϋ 20. ΑΙΐϋΐ' Γμι-,ι! ίιι Άνακεφαλαίωσις ΊΓκΙοιη ηοη

Ιοιι^β 3 Γιηβ, «1>ί ϊΐΐη ΐ'οροΐιιηΐιΐΓ (|ΐΐ8Β ίη Ρϊάη ΐχρο-

ίίιίοηΰ Ιοίξΐιηΐιιι· (1ε ΟΐΓίβΐί ιηοΓίβ εΐ ΓεδίίΓΓεοιίοηο.

ΥΓΓΝΙΜ ιΐΐι ορρίιΐο ΓβΙΙυηΙιΐΓ. Ρπιιπιιη ίηδρίι-ίοηΐί

ΐεδίίηιοηίιιιιι »ρρ»ΓθΙ)11 Ερίρΐιβηίί ίη εο δεορυηι

Γιιίδδε :'Ι(·Ι·Ι.ΙΙ·.ΙΜ: ΜΙ ιχ'δΐιιτβοΐιοηβ Γ)οιηίηϊε3 ΟπΊδΐί Ο

£θΐ·ριι$ ίιηίπι :-,«· ίηιηιΟΓίιιΠίϋΙειη αΐηιιε ίηιιηιιιηΐΜ-

'ΓΜΙ :ι ΐ|!ΐ:ι\ί·, Ιιυηιπιιχ ίηΙίΓΐιιίΐαΐϊβ ιηοΐεδίία. ΙΙΙικΙ

III ΗΒίΓΙΙίΙΙ, αίΐ Γ,Ιιι ι-Ιπιιι ΓΐΐίδδΟ ι·πι. ίϋ\ιι;ιι, δερίΐΐ-

ΐιυιι, ηιΐ ίιιΓ(·ι·θδ ιίι·-,!·ι·ϋΐΙ'κ-.ι: : (1θδοβη(Ιί?,5θ ηΐηιίιυιη

ιιιιίηιηιη , οιί οηΐ (1ίνίηίΐ»5 ιιιιίΐβ ; Γ€δυιτεχί38θ

Μΐ·ίιι ι π π. ι (Γιο ιιη» (ΙΊΙΙ .-,ιιικί ιι δΐιο '.·<>πι<·,ιν , συν

αύτιο άγί(ι) σώματι. Λΐ ΓΙΙΓ δ3ηο(ιιιη Ιιίο βηΐε ΓΟ-

βιίΓΓβεΓιοηεηι ,. ;·,]), ·:ι,:ΐ (Γΐιπ·ΐι εοΓριικ, δί ίρβί ΙΜΊΙ

Γκ·ιΙιΐ ]ιιιιΠ3ΐη (1πίηίΐ:ιΐοιι? 8β(Ι ίΐΐιιιΐ ρι·α;ΐΒΓ«ο.*

8υΙ)]ιιιι^ιΙ ίΐΐκ'ο ΕρΊρΙΐ3ηίιΐ8 , συνενώσας τδ σώμα

τη Οεό-τ,τι. ΙΙ;εο δΐιηΐ, φΐ.τ ηι·§οΙίιιιη Πιι-οβδίΓβ νί-

ιΐί:ιιΐιΐΓ, νει·Ι>3 : ίη ιΐίί-·: δί (Γιείίοιιίδ νίιη δροείοβ,

<Ιι·ιιΐιΐ.ιιιΐ ριοΐεοΐο ΟΙιπδΐιιιη ]ιιηχίδ$ε εορριι» (Ιίνί-

ηίΐαΐί ; δφηχει-αΐ ηιοΓδ Γοπ.ΐδδ(:? κίΐιίΐ ιηϊιιιΐΜ.

ί'.νιΐιι αιιΐυ ηιοιΊιιυιη εορριΐδ δκικΊυιη (Ιϊ\ο·:ιΐ ; ηεο

ιιΐΐίΐιί ηρειίε 3ίΙ εορριι^ ίη δίφΐιίερο 3 ϋίνίηίΐηΐε

ί'ιιί -·,Γ >!; -ίϋΐιιΐιιιιι. Οιιιιιιιΐο 3ΙΙ(εΐΙ1 ]ιΐηχίδδΟ 3ίΙ, (1β

;";ι οοιΐ)ΐιηεΐίοιιε βοοίρεΓΟ Ερίρΐιηηίυιη άεΐιειιΐ'ΐδ,

ΐ|ΐι:ι ηηίιιιη, ουί δοοΐϊΐα <·ιν.ι (Ιίνίηίΐοδ, εοΓροΓΪ ίΐβ-

Γυηι 651 ^ιιιι^ι3 : (Ιβ ίΐΐβ φΐ-Έ οοΓροπ (1οηηΙ)πΐ η«

3ΐηρΙίιΐ8 31) 3ΙΙΪΙ113 ϋίδδϋΓίηνεΙιΐΓ; ηβ ηιΟΓίί ίηδυρίΓ

βΐϋδηιιο ιηίδβΓπηιίδ Ιιιιιηηικβ εοηίΐίΐίοηίδ νίείββίΐυ-

(ΙίιπΙιιΐΗ Οδδεί οΙιηίιΛίιιπι. Εΐ ΓβνΟΓα ιϋοΐϊδ ΑΠίβΐβΓ-

1)Ϊ8 Μΐΐκϋιϋι , μηκέτι λυόμενον, μηκέτι πάσχον, μη-

·<·--·. ϊ-.-'. θανάτου κυριευόμενον. Ιη αΙΙΟΓΟ Ιοίιιηοιιιο

οχροηίΐ δ. ΕρϊρΙΐ3ηίιΐδ ι·ιιι· ΟΐΓίδΐιΐδ ϊη ετυοε ϊη-

Γΐ:ιιη,ιν6ΓίΙ:ΟίΚΐ, ΙΐιΊΐα ηιε«5, ί/κκιν ιηβ άετίΐίηνίίίί!

(Μαίιΐι. ιχνιι, 46Λ ΡΓ33ηιίΐΐίΐ ρΓοΙηία οβ νΡΓΐ)3 Γιιίδδβ

:ι(ι 1111111.1113 ΪΙΙίυδ Ιΐ;ι1ιη;ι , ι·1 Ιιιιηκιη.ι ;ιΗ'··ι·|ιι, ΛίΑ

προσώπου της αϋτοΰ ενανθρωπήσεως άνθρωποικ-

Οώς προβάλλεται τδ ρ*ημχ, ικιιι ι η ιριίιΐι'ΐιι 3 (Ιίνίηί-

Ι:ιΙ'· Μ·]ΠΙΙΙ ί ;ι, ου κατ' ιδίαν τις ο3σα, 8€(Ι ΗΙΐ ιΐΓιί1;ι,

αλλά συνηνωμένης της ενανθρωπήσεως τί) θεότητι ·

Γ! ίΐ» ιιπίίιι υΐ ρβΓΓι·εΙίί>δϊηΐ3 ςυχςυβ ίη Ο εο^ηο-

δοεΓβΙ, χαΐ ί,δη εν αυτή τα τελειότατα επισταμένες.

Ιιιΐι·Γ ΪΙΙ.ι νΐ'Πΐ (|ΐι:ι· εο;;ιιθδΟϋ1ΐ3ΐ, νί(1εΙ)3ΐ ΐρδβπι ιΐΐ-

νϊΐιίΐ3ΐ6ηΐ 11Π3 πιιιι ;ιπιιιι,ι ίιι ]ΐι ι·< ΙΪΜΊΙΙ ςυοάβΠΙ

βδββ, ι:ΐ ΜΙΙΗ ΊΗΙΙΙ ι:οι·ριΐ8 τβΙίηςιιβΓβΐ. Εη πιοΐκ

(ΙΊΠΪευ1ΐ3ΐίδ Οίοβδίο : όρώσα ήδη την θεότητα συν τ§

ίυχή κινουμένην ίπί το καταλεϊψαι τδ αγιον σώμα.

Ιχο ΚρίρΙΐ3ΐιίυδ, φ!;ι· 3θΓΪρΪ3ΐιιυ8 οροΓίοΙ ηοη Λκ

ιΙ(·ι·(·1ί(·ιί(Μΐ'· ιοίιΐΓΧ , ηοη άβ 8ερ3Γ3ΐϊοιΐ6 ρ^ΓβοηΧ

(ΙίνίηΧ 3 ΟΟΓρΟΓβ , 8β(Ι ρΓΟίΟΐΐΊοΐΐίδ 1;ιηΙ 11111 (Ί 311X1-

Γιί. 1)εί Ρίΐίιΐδ ίη ΙΙΊΟΓΙΟ Οΐιηδίί εορριΐδ ϋει-βΐϊςιιίΐ

ϊΙΓιυβ ίρδίιηι ροΓηιίιΙοικΙο ηιοι·Γΐ8 ροΐί>5ΐ3ΐί, $ιιΙ>-

Ιι:ιιΊκιιΐΓ !κΊΚ·Ιίπ(ΐΐ ιιιιι, ηοη 3ΐ)δ>Γ»ΟΙίθηβ ιι:ιί!ΐι·.<·,

3ΐιΙ ιιηίοηϊδ &(·ρ;ιι·Λΐίοιιο. Η:ιε ΓΑΐίοηβ χιι .Ι.τιιικ-ι,Ι.'

δχευΐο, δίπιίΓΐ3 Ερίρΐιαηίο (Ιίΐοηΐεηι δ. ΑπιΙ)Γθ8Ϊιιοι

ϋΐι. \ Εχροίίί. ϊ'ΐ Ι.κΐΊΐιη, ηιιηι. 127, ΓΙ ;ιηΓ|,,ιν: ,

Ί κ/ιΊιιΐ.ιΐί, ίη 8ιι>η{>υΙιιιη αροαοΐοηιηι, 8'ινβ /'.· Γπ-

1/ί/ιί,ν, (ίΙΙΐΊΐ! Λΐ1)1)ΓΟδίΐΙΙΤ1 ΓΐΙΙΙπΙπιι Γ886 ι ΙΊ ίίι·1'.!ΐ;ί ,

(·\)ιΙί(·:ιΐΊΐιιΙ Ιΐιι^ο ΥίεΙΟΠΠΗδ 01 Γι (ι ·ι> Ι.οΐιιΐι.,··

(Ι:ι·,, ίΐΐο Ιίΐ). ιι 1)β ίαοταιη Ι·'\ά., ρ.ιιΊ. ι, ι·.·» ρ. 10,

Γοΐ. 373, Ο(1ί1. Ρ;ΐΓΪδ. αηηϊ 1520; Ιιίο ΥΡΓΟ 8ίηΐιη-

ΐίαηηι ΙίΙ>. πι, ιί'ΐΜ. 21. Ι.·;.ι·.Ιι ίιι ταΐίαιιε Μαυπηί

Ορβπιην8. ΗΊΙαί'ίί, Ρι·χΙ;ιΙ. ϊη ΟρβΓ3 ^υ»-

4, ίρδίιιη (ΙοΓοηιΙιιηΙ δίιηΐΐ!» 3ίηηΐεια

03ρ. 53, ίΐιι»!. {!, όοιιιιικΊΐΙ. ΙΗ Μαίιΐιαιιιη. Γ.;Η!ΙΜ >

Γίΐΐίοηε ηυρεί'υδ ηεε ίηείβςβιΐδ βοΓίρΐυι· ΟίδδβΓίι-

Ιίοηε |ΐί'ΐ ιιΙκιΐΊ , Ι,Γροπιιπι ]αιη δαίίδ ρυΓ^3ΐυιιι

8. ΑιιςυδΓιιιί εΐ βΐίοπιιη Αί'ΓίΓίυερίδΟοροΓίιιη η

1ι:ι!κΜΐι·, (ΙιΊΊ'ΐΐιΙίΙ, φίοιΐ ίιι 1ί1)ϋΙΙο κιι:ι· ϋΐιιοη(

ίη Γ:ΐ(Ιι·ιη νίδυδ δίΐ ηχδίδδε ορίηίοηε. ^ίιι'κΐ

ικιιι Ιί(·ι·1.ίι ιιοΐιίδ εΐ δ. Ερίρΐΐίΐηίυηι, οιιί ηΐ3ΐίιιιβ

δΐυϋειιιυδ, ε3(1οιη Γίΐΐίοιιε, (Ό(Ιεηι 1 1 ιηοϋο αϊ) ι"ΐ-·

ιη:ιι »::Γ ίηιρυΐίΐΐίοηε ΡΙΙΓ^ΠΓΟ ?
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μίαν ενότητα, ε!ς μίαν δοξολογίαν, ε!ς μίαν έαυτήν Α διιιτοχίΐ οιιίιη, ίρ*ιιιιιψι<! οατριΐδ 1100 'η

(,οππη δρίπΐυιη υιΐ3ΐιΐ(]υο δϊιίβυΐβπίαΐοηι 30 μΐιπ ί;ιπ:

(3ϊνϊηίΐ3ΐϋηιςυοοοριι1ανΐΙ.ΕΐοηϊηΐΓονοΓα ροβ,Ι ιηοπειιι

:ΐ|ΐρ.ιπιίι, εΐ 3 Τΐιοπιβ οοηίΓοοΙβίιΐδ 081 ·, βΐ ευηι

βρΟδΙΟΐίδ Υ6ΓΒ311Ι3 6δΙ 36 ΙΙΠΗ' , 3ε Ίι'ΐιΐιμίΐ! ιμι:ιι1ϊ:ι-

ι;ιηΐ;ι όίεδ Ιοίίιΐοηιςυο ιιοοίοδ οιιηι ϊΐΐίδ Ιι;ι1>Η;ι\ ϊΐ. Α<1

Ιι.το οοοίυβϊδ Γοπίηΐδ ίη^ΓΟδδΐΐδ, ηβΐ'νοβ εΐ οβ83 ,

εΐηνοπιηιη,αο βε Ιβηεεχ νβδί'ΐβϊβ ηιοιίδίρβνΐΐ, 61 νβ-

ΙΊΙΙΙΙ Οδδβ πιηιιΐϋ Γ·1ίΜΊΐΊΐ. ΟικιιΙ 3υΙβιη ϊιι ιιΐΜϋΐ

8Ϊη£υΐ3ΓΪΐ3ΐεηι 3ε (Ιΐνίηϊΐβίβηι εοη]υηεΐυΒ, ιηιΐΐυιιι

αιηρίίιΐδ οπιοίαίοιη νοί ηιοποιη εχδρεοΐεΐ, Ιιϊδ νορ-

1)ίδ (1οοΐ3Γ3ΐ Αροδίοΐιΐδ : διιπεχίΐ Ο,'Λπ'ίί»» : ηοη_]αηι

ηιοπιιιι·; ηιοτί ϋΐϊ αΐΐτα ηοη άοη>ίηαΙ>)ΙιΐΓ '. Ιάειιι

εΓ{ξθ φκκΐ ρΐΐϊ ροΙβΓΛΐ, ρ383Ϊοηϊδ οχροτβ ηκιιΐδϊΐ, >Ιι ·

νίηίι.Ίδ δοίΐϊοοΐ οιιηι οοΐ'ρορβ ε( 3η1ηΐ3 :><·. ΐοΐ3 Ιιπ ·

' ηΐ3ηϊΐ3ΐ6 οοημιηοΐ», Οοιίδ ΐρδορβΓδεββ. Ο,ιπ αϊίοι-

άιηι ίη αχίιιιη, αά άεχίεηιιη Ρ«ίπ« £θΐι»ί(ίΐί ι'π ί/ΐυ-

πα '' : ηοη υΐ οορριΐδ (ΙρρυηεΓΟί, 86(1 ιιΐ ίη ιιιιιιι ;

ρερΓβοΐίοηε (1ίνΊηίΐ3ΐίΒ ϊη δρίΐ'ίΐιιΐϋ οοη()3ΓβΙ. Οικιπι-

3ΐ1ηιοϋιιηι Ιιχο ίρδ3 οοΓροΓ» ηοδΐΓ3, ςυχ ηυιιο :ιιι:

]ΐι:»Γι;ι ΒβηηϊηίΐηΙυΓ, δρϊΐΊΐϊΓι ι]ΐι;η1:πιι οοηϋίΐίοηο Γ6-

δΐιρ^εηΐ; ςυχ, ϊιΐ(|ΐΐ3ΐιι, οηιη οοιτιιρίίοηβ ΒοηιιιΙϋΓ,

οαηι ΐηοοΓΓυρΓιοηε δΐΐΓ^βηΐ : (]ΐκβ ΐη ιηοΓίο δοιηί-

ΐϋΐιιΐιιν, ΓΠΙΙΙ ϊηιιηοιΊαΙΊΐαίο ΓΟδίιι-βοηΐ*. ΟΜΟΙ! δι ι

ηιοϋί οοΓρορα ηοδίρη ΓιιΐιΐΓ» Βΐιηΐ, ηιιηιιΐο

ΒηηοΐίδδΊηιυιη ϋΐιιιΐ ΟιηϋΓι εοπρυκ, ςποιΐ ηιιΐΐίδ νεί'-

1)ί& εχρΙίο3ΓΪ, ηεςιιβ ευηι ιι!1;ι τε Γοηιρβρηπ ροΐβδί;

ίΐίικί, ΐηηυαηι, δίιιοοΓίδΒΪηιυιη, :κ· ευηι Οοο εοη-

ίιηΐΓΐιπιι, δϊη^ιιίαρβ ύϋϊηοερδ ιιηίΓοπιιο? ΟπιηΙ ιμιί-

άγιωσύνης ίζ αναστάσεως νεκρών τον (Ιβηι ΑροδΙοΙιΐδΙίΒΟδοηΙϋηΐί» Ιεδίϋΐυρ; £(«' ηονιΉιιι:,

Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου. Τούτον όμοΰ θεδν ' ΐηηυΐΐ, ^^^ιιηιIιιιη ίαπιεηι Οιήιΐνηι, ηοη ;αι?ι αιφιυ-

Ιχουσα, απαθή χαΐ παθόντα χαΐ ταφέντα καϊ άνα- ϊ«Ίιιΐί« 6; ηοη <ιυοϋ εαρ'ιιειη 3 (Ιίνΐιιίΐίΐο δθ]υηχο·ίι,

στάντα καΐ άνελθόντα Ιν δόξη, έρχόμεν&ν κρίνοι 86(1 ηυοϋ βχβίΒίβΙ ϊΐΐα ςυ'κίοιη 30 ειιηι 1)οο ]ιιιι^3ΐιιι·,

ζώντας καϊ νεκρούς, ως ϊφην , εν άληθεία, Ου της νεί'υηι ηοη βηιρίϊυδ δβοιπιϋΊιιη οαρηου), δβιΐ δοοιιη-

βασιΛείας ουκ έσται τέΛος. ϋυιη ί ρπί! ιιιιι ΜΙ , ιιΐ ϊρδοιηεΐ βδδΟΓίΙ : 5β£κιΐ(/ιιηι

ιρϊτϊΐιιηι ιαηοΐίβΰαΐϊοηϊί βχ ΐΐΐιιηΐοΐίοηβ ιαοΠηοηιη Οοιηίηί ηοίίτι ^^$ιι €Ιιη»ιί '. Πιιηο ϊ^ίΐυρ Εοείεβί:·

ΒΐηιιιΙ Οευιη 6886 ρροΓαβίυΓ, ρβδδϊοηϊδ εχρβΠειη εΐ ραββυιη, ςυί βορυΐΐυβ δΐΐ, Γβδυπ-οχοΓίΐ, οιηη ^Ιοιί'ΐ

.Ίΐ-Ιιιιιι οοηδοεηύβπΐ, νοηΐιιπιηι ϊικίϊϋειη ]πιΠ(·;ιπ: νίνοβ οΐ ιηοπυοδ, ϊιΐηυο ηϋεο νειβ, υΐί ϋΊχΙιιιιιβ :

ΟΗ/'Η» Γ(';/ΗΪ η»η ι'π'ί /ίηϊ* ".

ΙΗ'. Καΐ γαρ πιστεύει ή μήτηρ ημών αύτη ή 1101 XVIII. Ναιη εΐΐιοο δαηοΙαϊρδηηιηίοΓΕεοΙϋ-

άγία Εκκλησία, χα'ι ως αύτη αληθώς κεκήρυκται 8Ϊ3 (|υοϋ νερβ δί1)ί ρρχϋίεαίιιηι νεΓθ(|ΐιο ιηηιηΐβΐυιιι

καϊ αληθώς προστέτακται · δτι κοιμηθησόμεθα, καΐ 681, ενεϋϊΐ : ιηοΐΊΐυπιηι υηιιηΐ(]ΐι«ηι<|ΐιο ηοδίπιιη, 3ο

άναιτησόμεθα συν σώματι τούτω, συν ψυχή ταύτη, ΓεδίίΓΓοείυπιιη οιιηι Ιιοο ιρδο οοΓροΓβ, εηιη εβιΐβιη

βΰν παντί τω ήμετέρψ σκεύει, ίνα έκαστος απολαβή _ βηΐιιο, ευιη Ιοίο Ιιοο ϊιΐδίΓυιηϋηΐο Ίοηϊηυε, ιιΐ «ιυί-

•ηρύς ά Ιπραξεν. "Οτι γαρ άνάστασις νεκρών καϊ Ιίηοι ηιερϊΐίδ 8ϋίδ οοηδοηΐηηο» ρΓΧηιΪ3 ριτοίρΐ3ΐ ».

χρ(σις αιώνιος καϊ βασιλεία ουρανών καϊ άνάπαυσις 1Ν:ιιιι «μκιιΐ ιηοΠιιοΐ'υιη ΓιιΙυΓ3 ΓβδυρρεοΓιο δίΐ, !

τοίς διχαίοιςκαι κληρονομιά πιστών χαΐ χορδς μετ' Χίερηα (]3ΐηιΐ3ΐίο, οοοίοδίοφίο Γθ};ηυιη

θεότητα. Πέφηνε μεν γαρ εν άληθεία, χαΐ έψηλαφήθη

όπδ του Θωμά, χαΐ τοις άποστόλοις συνέφαγε χαΐ

συνέπιε, χαΐ συνηυλίσΟη μετ' αυτών (81) τεσσαρά

χοντα ημέρας καΐ τεσσαράκοντα νύκτας. Άλλα εΙσήλΟε

Ουρών κεκλεισμένων, καΐ μετά τδ είσελθεΐν έδείχνυε

νεϋρα χαΐ οστά, τύπον ήλων καϊ τόπον λόγχης, δτι

αύτδ η"ν άληθινδν ιδ σώμα. "Οτι 6έ συνήφΟη εις μίαν

ενότητα καϊ μίαν θεότητα, μηχέτι «ροσδοκών πα-

θεϊν, μηκέτι απόθνησκαν, ως φησιν ό άγιος Απόστο

λος · Ανέστη Χριστός, οϋχ,έτι άχοθνήσχει, θάνα

τος αύτοϋ ονχέτι χνριεύει. Τδ παΟητδν απαθές ά:ι

μένον, τδ θεϊκδν συν σώματι καϊ ψυχή καϊ πάστ^ τ|)

ένανθραιπήσει, αύτόθεος ων. ΆνεΛΟών δε εις ουρα

νούς, έχάθισεν εν δΐζιφ τον Πατρύς εν δύ£ΐΙ, βύκ

αποθεμένος τδ σώμα, αλλά συνενώσας εις πνευματι-

χδν εν τελειότητι μιας θεότητος· ως καϊ τα ημών

σώματα μέλλει τα νυν σπειρόμενα ψυχικώς έγείρε-

σθοι πνευματικώς · τα νυν σπειρόμενα εν φθορά,

έγείρεσΟαι εν αφθαρσία · τα νυν σπειρόμενα εν Οα-

νάτφ, έγείρεσθαι εν αθανασία. Ε! τοίνυν τα ημέτερα

οδτως, πόσψ γε μάλλον εκείνο τδ άγιον καϊ άνεκδι-

ήγητον καΐ άσύγχριτον καΐ ακραιφνές τω θεώ συν-

ηνωμένον, τδ εν δν λοιπδν μονοειδές ; ως καϊ εν τού-φ

μαρτυρεί ό Απόστολος, λέγων ΕΙ καϊ εγνωμεν

κατά σάρκα Χριστύν, οΰχέτι. γινώσχομεν · ούχ δτι

διείλε την σάρκα άπδ της θεότητος, αλλά αυτήν μεν

ο3σαν καΐ τω θεψ συνηνωμένην, μηκέτι δε ουσαν

κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα, ως φησι, Κατά

1 Ι>ΓΚΙ> 5νΟρωπον όμοΰ, κα\ θεόν. · ^ο^η. χχ, 27. · Ποηι. νι, 9. * Κοιη. νιιι, 54. · ΙΰοΓ.χν, 42 δ(]α

• Η ΟΟΓ. ν, 16. ' Κοηι. ι, 4. » Ιυο. ι, 33. · Η ΟΟΓ. ν, 10.

(81) Καϊ συνηνΛΙσΟη μετ' αυτών. Αοΐ. ι, 4 : Κα\

συναλιζόμενος παρήγγειλεν αύτοίς, οίε. ΡΓΟ ηιιο Ιο-

ρΊβδε ν'κΙείιΐΓ Ερίρϋβηίυδ, Καϊ συναυλιζόμενος. Ν3ΐιι

III .1 !!ί<ιν('// ι;/(.'·|ΙΜ, ρ.!-. 1120,ϊ(1βΐη ΜΙΓίί Ιιΐΐΐΐΐ II! υδΙΙΓ-

ΙΜΙ, Καϊ συνεσΟίων, ΐηηιιίΐ, χαΐ συναυλιζόμενος ου

δοχήσει, άλλ' άληθεία. Πιι:ιιιι|ΐι:ΐ!:ι !;'), ι ΙΊιααΐΊ!,

ρ»ς. 50, ΐηΐιΐι- Ιιιΐ'ΙΙΙίι ίίΐΐΙΙΙ! III Λ//«Μ·!Ι/»(!ΐί·<ΐΝί>Ι ΙΠΙΠδ-

Ιιιΐϊΐ, οοπίΓηιιιιοιιι ΙοοΓιοιιβιη εχρί'ΟΝδίΐ: καϊ συναλί ·

ζεται ου δοκήσει, άλλ' άληθεί». Υβιηιιιιι συναλίζε-

οΟαι ι·:!ΐιιιΊι:ιιι |;·ί<· ροΐϋδΐίΐίοιπ Ιΐ3ΐ)εΙ, (]ΐιαιιι τφ συν-

αυλίζεσθαι •.ΐϋΐ-Ι,ιιιι αΐΐΓί1>υυηΙ , ηϊιιιίΓαηι

ί«»ι αΐίφιο, ίοη^τ^αη. Αΐηπο ίΐη ηοηηιιΙΌδ

Β«(1η ΙΟδΟΙιΐΓ. Αϊ ϊιιιοΓρΓοβ ιιοίΙηΓ συναλιζόμενος

νβΓίϊΐ οοηνβίαιι». ΟΗΟ δεηδυ ΟΐΓ^&ο$Ιοηιιΐ8 3(·ι·ερϊι,

εΐ ΤΙιοορΙ))·ΙϊΠηδ , ιιΐ ίιΐοηι 8ΪΙ ηο των άλών καϊ

τραπέζης μετέχειν. 5·'οϋ οΐ 11ίθΓθΐΐ)'ηιιΐδ Ερίδΐ. 150,

αα ΙΙβάΜαηι, (|ΐι*8ΐ.7, ^οη^βι^^ηι Ιβ^ϊΐ.ΡΕ'ΐΆν. — Οβ

νοΓΐ)ίδ συναυλίζομαι, βΐ συναλίζομαι. Γ.:Η|Ι·ΙΙΙ δί^ιιϊΠοα-

Ιίοιιο υδΐίΓρίΙϊ»; ρπείαι· ΊΙΙβ,ηιιχ αϊ) Ιοοιιηι ρι-χδοιιίεη»

Ιιιευίοιίϊδίίίηιβ ρΐΌ ιηοι·β δυο 3(1ηοΐανίΙ ϋθ(:Γΐ8δϊιηιΐ5

ΡιΊ:ινίιΐδ , Γοιίδΐιΐυ Ι ιιι·μίι^ ί.Ί <( ι ιΐ' Τ/ιααυΓΗΜ «<Ι

ΰ.ίί/, ι·ΐ ''
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ί]ΐιΐθ5 30 ΙΜβϋυηι Ιιοερβϋϊΐβδ εοίηιηυηϊδςυβ ουηι Α αγγέλων, των τετηρηκότων την πίστιν καΐ την

ίίηςεΐϊδ οΐιοπίδ ΐΐδ εοηβΐϊΐυΐυβ, <|\ιί Πιΐβιη εΐ είΐδΐϊηιο-

ίΐϊηηι εΐ βροιιι ,ιε Οοιηΐηϊ ρρχεερίβ 86ΓΤ3ΓΐηΙ, νοι-ϊδ-

κίηιιιηι βδΐ; ϊάφιε οι ρΓχάίεβΙυιη εΐ εβρίΐδδϊιηο οοηι-

ρΓθ!)3ΐυηι εΐ οτεάίΐιιηι , φίοπίαιη Ιιϊ ΓβδίΐΓβοηΙ ϊη

νΐΐβπι ϊίοπι,ιιιι ' : ιιΐ ϊη Ενβιιςεΐίο βεηρίυιη βδΐ.

Νβιη ηυχϋΐιηφίβ νεί Αροδίοΐιιβ νεί δβερβ οηηηΐδ

δεπρίιΐΓ» ΐβδίβΐυρ, νθΓ3 δυηΐ, ϋεεί ϊηίϊιίείεδ 30 ρβΓ-

ρορ.ιηι ίηΐβΐΐίςβηΐεδ 3ϋΐ8Γ βχίδΐίηιεηΐ. Νοίιϊδ νεπ) εβ

ιίειηυπι Ιίιΐι··. εδί, Η ΙΙΟΠΟΓ 30 ύΐ^ηίΟδ : Ιιχη βδΐ

ηοδίΓβ ηΐ3ΐ6Γ ΕεοΙΡδίΒ, <μιοβ ρεΓ Γιϋειη δβρνβΐ εΐ

«ρειη, εοιτοΙκιΓβΐυΓ ϋΐιρϊδίϊ οΐιαπίαΐβ , ηβοηοη βΐ

ρ]υδπιθιΙί ·ρροΓεδδϊοιιε 30 ηΐ)'δΙοπίδ Ιιηρίίίηιιηιιε νί

ηο ριΐ'^.Ίΐίιΐικ: ρερΠεϊΙιΐρ. Εηηία, ΐιιηιιίΐ, ύαρίίζαΐι

ϊη ηοηιΐηε Ραΐτί* ει Ρίΐϋ βΐ 8ρίτϊΐιιι ίαηοΐί ' : ϊιι ηο-

ιιιίιιε ι!ί\ίιι:ι· Τρϊηίΐαΐίδ, ειι]ιΐδ βρρείΐβΐίο άϊνβΓβιιιη

ηΐΙΓιΙ εοηΓιηεί. δι <|ΐΜ<!βιιι ιιηιι·, ;κ· δϊη^υίβρίδ ϋειιβ

ϊη Ιορβ βΐ ϊιι ρρορίκ-ιΐδ ει ίη Ενβη^εΐϋδ βΐ ϊη βροδίο-

Ιϊδ, ϊη Υείερο Νονοηιιβ Τεδίβπιβηΐο ρΓ3ϊ(1ϊθ3ΐιΐδ 36

ηιιηΙί3ΐιΐ8 οί, Ρβίει· εΐ Ρίϋυδ εΐ δρΐι-ίΐιΐδ 8:ιηοΙυδ.

Ν(!(]ΐΐ8 νορο εοηΓιΐδΐιιη (|!ΐί(Ιι]:ιΐ!ΐ ϊρββ Οίν!ηίΐ3$ 08(,

δβ(1 ρετίεοΐβ ΓΟΥΟΓΒ Τι·ίηϊΐ38 βδΐ; ρβΓΓεεΙιΐδ ΡαΐβΓ,

ρερΓεείιΐδ Είΐίιΐδ, ρερΓϋεΐιΐ8 δρΪΓίΙηβ $3ΐιεΐυ$;υη9ΐ

<Γινίη'ιΐ3δ, υηιΐδ Οευδ, ου! ςίορία, ΙΙΟΠΟΓ 61 ίπιρερίυηι

ϊη δχευΐ3 89?ευ1οπιπι. Αηιεη.

XIX. Ε]ιι$ιηθί1ί ε3ΐΙιο!ίΓ3 Γκίβί, 30 νϊι.ι: ηοδίρχ

ορυδ 8δ( Ιιοε νερί(3ΐίδ πκιηίηιοηΐιιιη : Ηχοβ8ΐ€1ΐΓΪ-

Βΐί νίι·-·ιι βΐ ΐηηηοοηβ οο!υιηΙ)3 : Ιιβρ.ε νίΐ3, βρβδ 61

Γιηη.'ΐιηβηΐυπι ίηιιηοΠ.ιΙΊΐηΐίδ εβί. Υερυηι 'κΐ 3 νοΙ)ίδ

οηιηίΙ)ΐΡ3, ηιιί ΙΙ.ΙΌ ιιοδίρη Ιοείιιτί εβίίδ.

άγνείαν και την ελπίδα καΐ τάς του Κυρίου έντολάς,

αληθή εστί κα\ κεκήρυκται κα\ ήσφάλισται και πε-

πίστευται · ότι ούτοι άναστήσονται είς ζωήν αίώνιον,

κατά τδ γεγραμμένον εν τοις Εύαγγελίοις. "Οσα γαρ

λέγει χα'ι ό Απόστολος χαΐ πάσαι αί αγιαι Γραφαΐ,

αληθινά τυγχάνει· εί καΐ τ.αρά τοις άπιστήσασι χα\

κακώς νενοηκόσιν έτίρως ύπολαμβάνονται. Ήμϊν &

αυτή ή πίστις και αύτη ή τιμή κα\ αύτη ή μήτηρ

ημών ή Έκχληοία, δια πίστεως σώζουσα (82) και

ελπίδος, χρατυνομένη κα\ αγάπη Χριστού, τελειου-

μένη Εν τε τη" ομολογία Εν τε τοις μυστήριοι; Εντε

τϊ^ του λουτρού καθαρσίω δυνάμει. "Οτι ΆχεΛθόττις

βαπτίσατε είς (ινομα Πατρός χαΐ ΥΙον χαΐ αγίου

Πγεύματος · ε!ς δνομα δε θεϊχής Τριάδος, ονομασίας

μηδέν διαφοράν' έχοΰσης· άλλ' 8τι θεδς εΤς ήμίν

εν νόμω και εν προφήταις κα\ εν Εύαγγελίοις χα\

εν 'Αποστόλοις (83), εν Παλαιά χα'ι Καινή1 Λιαθήχβ

κεχήρυκται χαΐ κατήγγελται, Πατήρ κα\ Γίδς χα\

αγιον Πνεύμα · μη τ;ς συναλοιφή ούσα ή θεότης, αλλά

Τριάς ούσα δντως τελεία, τέλειος ό Πατήρ, τέλειος

ό Υϊδς, τέλειον τδ Πνεύμα τδ αγιον, μία θεότης, εΓς

θεός · φ ή δόξα, τιμή κα\ κράτος είς τους αιώνας των

αιώνων. 'Αμήν.

Ιθ'. Λύτη εστ\ν ή πίστις, ή της ήμ8τέρας ζωτ,ί

πραγματεία · τούτο τδ Ερεισμα της αληθείας· αυτή ή

παρθένος Χριστού κα\ περιστερά άκακος · αυτή εστίν

ή ζωή καΐ ή έλπ\ς καΧ ή ^εβαίωσις της αφθαρσίας.

Άλλα παρακαλώ πίντας Ομάς τους έντυγχάνοντι;

ρΓεεΟΓ, υΐ πιεηΐίδ ηιε* Ιεηιιίΐ3ΐϊ 1ηιΙ)ΡθίΙΙίΐ3(ί(]ΐΐ6 συγγνώναι τη έμ?|ταπ;ινότητι κα\ ασθένεια τβϋ βρ«-

χυτάτου μου νου, του άπδ πολλού των αιρέσεων ιιυ

άποναρκήσαντος, καΐ άποσικχαίνοντος (84), ως 4ιΜ·

πτύοντας δίκην κα\ ναυτιώντος, δι' ων ήτοι αυστηρώς

προς τινάς φερόμενος ήνέχθην δια βημάτων, ή" χιλί-

σας τινάς άλητηρίους, ή,άγϋρτας, ή πεπλανημένους,

ή απατεώνας. Λιά γαρ τδν πολύν πόνον -Λ·> !οΟ,

καίτοι γε μη Εχοντες έΟος προχείρως έπισκώπτε»

τινάς, ανάγκην έσχήκαμεν τοιούτοις αυτούς διαθΐιθαι

τοις (ίήμασιν, ϊνα ά-οστρέφωμεν την διάνοιάν τίνων

μη πη νομίσωσιν ήμβς δια τδ άφανδον 4 μη δεδη-

μοιιευκέναι, άποκαλϋψαντας τα παρ' αύτοϊς λεγό

μενα ή γινόμενα, μέρος Εχειν διανοίας συγκατατιΟε-

μίνης τ]5 παρ' εκάστη των αιρέσεων καχοδοξία. Πε-

1ΐ3βΡ«δΊ8 ορΐιιϊοηο ηοη ηΙ,ΙιΟΓΓερο. Πιι;ι ιΐ:· Γβ ρβυοϊδ η ποίημαι δε καΐ προοίμιον εν όλίγω είς την αρχήν

<·ρορΊ8ΐιυ]ιΐ8Ϊιιίΐίο ρΓοεΓ»ΐΊ δΐιιπυδαε ρρ%ιηιιιιΪ6η(Ιυιη του συντάγματος, περ'ι τούτων αυτών προτασφαλιζό-

μενος κα\ συγγνώμην αϊτών, ϊνα μη τιςάδίαν* τινί

είς ημάς ένσκήψη, ως ήττωμένους νομίζων, και έι\

τδ σκώπτειν ορμώντας. Έδείςαμεν δε εν τω προοιμίω

και ιιερ\ ποίων έμέλλομεν λέγειν αίρέσεων, εϊς ·

νείίΐίδ ; (]ΐι;ι: οί) ίπμ.ΊΚ ΊΙΙιιιΙ

νίπΐδ νοίιιΐ δΐιιρορβιη ηιιεηκίαιη 30 ΐ;ι:ιΙίπιιι εί ηιοΐε-

ϋΐιαιη, Γ65ρυοηΐίδ ηο ηϋίικοηηΐίδ ϊη>>ΐΗΓ, εοιιΐρ.ιχΊΐ :

ίϋ, ίηηιιβηι, Γοηϋοηβΐϊδ νβΐίιη, δϊ Γορίι; ηεερίιίϋδ ϊη

ΐ]υειηρϊ3ΐη ίπνεοιϊ δΐιηιυδ, πι ηοηηυΙ1θ8 εχδβερβη-

ιΐοκ, 3ΐιΙ είρευΐβίορβδ, 1102 «"Ι βΐιορραιιίεβ, βιιΐ

ϊηιροδΙΟΓ^δ (Ιίχιτίιηυδ. Νβιη ρρ»> νεηπιϊ ϋϋιΐδ ιηοΐε-

δΐί» (οιιπι η!ίοΐ|ΐιί Γβοίΐβ ϊη ςιιβηιηιιβηι (Ιίοΐβ ]3ε6Γβ

>ιοη δο!ο3Π!υδ) ηβεβδδο Ιιηϋυίπιιΐδ ϊδΐϊιΐδίηοιίί ϋΐοβ

ηρρβΙΙβΓβ νερί^ϊδ, ιιΐ 3ΐ> 63 δΐΐδρϊοίοηβ ςιιυριιηκίβηι

ΓονορίίΓοηιιΐδ βιιίιηοδ, (|ΐιθ(1 ίη ΊΙΙηριιιη ιΐίεΐϊδ Γβεΐίδ.·

ι;υε (Ι'ΐΥηΙςαικϋδ ηρερίαιη ιηιΐΐβιη βηίιιιϊ ηοδίρϊ &ϊ-

1108 !|!ΐ ΙΠΜ!!,Ί

Ιεοίοπεπι ριιίΑνίιιιιΐδ, ηυη δίιιβ ρι·%Γιιΐίοηε νΐ;ηίίβ, ιιο

φΐϊδ ίιι]ιιι·κιι·ιι;ιι ηοδ Γ808 3ςβΓβΙ, (|ΐΐ3δϊ Γ3υδ3Β 1)θηϊ-

1310 ν'ιοΐί 3ΐ1 (1ΐο·1ορί3 ρΓοΙίΓοηιιο οοιιΓιΐββΓβιιιυδ. Ι ιι

πιιΙΐ'ΐΐΊ ΥΟΓΟ ρΓοοβη'.ίο δΊ^ηίΠεβνίηιυδ, ςυχη3ΐη 3 ηο-

ίο»η. ν, 29. · Μβΐΐΐι. χχνιιι, 19. » Κ. διάφορον. » Γ. αναφανδόν. « Ρ. άδικίαν.

ΙΙΙΓ ϊη Ρεΐ3νΪ3Π3 ειΐίΐίοηβ, δια πίστεως σώζουσα, και

ελπίδος κρατυνομένη, κα"ι άγάπτ] Χριστού τελειου-

μένη, Εν τε τη ομολογία, εΐο. Ει ίη Ι,Μΐίηβ ϊηΙεΓρΓε-

ΐβΐϊοηβ, ρ?ΓΐιΐΓΐ>3ΐ3 ΕριρΙΐ3ηίϊ ιηεηΐβ <1ΊοΊΐηΓ, φια>

Ρ«Γ βάίΐη ιβηαί; «ρ« Γοπούοταΐητ, ΟΐΓίίίϊ οίιαηίαΐβ,

τ.κ ηοη, βίο. Ουκ α ΤΙιοιηβδίο Ιιοπβ Γε$ιϊ(ιιΐα νϊάοβ.

(83) Καΐίν 'Α.ποστόΛοις. Ρείβνΐυδ ΓαΜϊΙ

Αροιίοίο»; 8β(1 ηιβίίιΐδ ϋίοίΐιΐΓ ίη Αροιίοΐίί. Υεί

ειιίι» Αροδίοΐοδ νοο.ιΐιαηΐ 1ί1>Γθ8 ΕρίβίοΙαρυπι εβηο-

ιιίο3Γυιη Νονί Τοίΐβφεηΐϊ.

(84) Γρ. αποτυγχάνοντας , $0(1 \\Ί ,Ι:Μ Ιοοίϊοηβο

εχ Κε^ίο Γθ£ΐϊ(υίιιια8.
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τε βίβλους διείλομεν την πάσαν πραγματίίαν · εν Α 1>Ϊ8 ΐΓβεΟηύκ εδ^εηΐ ηατεβεδ, Ιιιπ) φΐοΐ ίιι Ιίοΐ'Οδ

έκάστωβε βιβλίωπερ\ πόσων χα\ ποίων είρήκαμεν·

ώ; χαΥ ενταύθα πάλιν έπιμνημονεύσας ομοίως ύπο-

δείχνυμι, εϊς ώφέλειαν πανταχόθεν των έντυγχα-

νόντων.

Κ'. Κα\ είσ\ μεν βιβλία τρία, τόμοι επτά. Και εν

μεν τψ πρώτιρ βιβλίω αίρέσεις μς-', κατά αριθμόν

ονομάτων έγκείμεναι, κα\ κατά είρμον πρώτης καΐ

δευτέρας ϊο>ς τη; τελευταίας τυχούσης βίβλου έγκει-

μένης· δτι ή μεν πρώτη βίβλος Εχει αιρέσεις μς' εν

τόμοις τρισί. Ή δε δευτέρα βίβλο; αίρέσεις χγ1, εν

τόμοις δυσίν. Έ δε τρίτη βίβλος αιρέσεις ια', εν τό-

μοις δυσίν. Πάντες τοίνυν ο! τω πονήματι ημών συμ-

ίτονοΰντες, κα\ σπουδάσματι έντυγχάνειν μακροθυ-

μοΰντες, διερχόμενοι τζ , παρακλήθητε κα\ άξιώθητε

την ώφέλειαν έπικερδήσαι, τα δε αηδή των αίρέσεωνΒ ενοΐνενβ δίικίεΐίδ, ΓΟβΟ ρΐιιπιιιιιιιι εΐ εχΙιοιΙΟΓ, οΐ

ΐοΐιιιη ορυδ εδβεΐ (Ιίδίπίπιΐιιιη, «Ιΐ'ίηίΐε φΐοΐ εΐ ειι-

]·.·Μ!ΐο<1ί ίη ιιηιιιιιςιιεηΐφΐε Ιίΐιπιηι εοη]εοΐ3 «ίη!.

Ο'.Μ- ΙΙ!Ι'!ΙΗΙΠ;Γ ι .ιι;.,.ι 3(1 ΙεείΟΓυιη ιιΐίΐίΐαίειη ΙίϋεΙ

Ιιοε Ιοεο τερείεΓΟ.

XX. Τρεβ ίΙ«(μιε 1ί1)ΓΪ δυηΐ δερίεηι ίη ΐοιηοβ ρβΓ-

Ιίιί. Ρπηιυδ ϋ&ει· (ιβίΓεβεβ 8εχ ει φΐ3ϋι·3§;ίηΐ3 εοιη-

ρΐεείίΐυπ : ηυ3Γυιη ηοηιίη3 δ'ιηςίΙΙηΓιιη

ΙΙΙΓ, ΒεΓνβίο ρΓίοπδ ει ροδίεποπδ 30

ύείηεερδ 3(1 ροδΐΓεπΐ3ΐη ιΐδςιιε 1ϊΙιι·ί Ιοίίιΐδ θΓ(1ίηε.

ΕΓ^Ο ι» ί:ιιιικ ΙΊ1)ει· Ιοηιίδ Ιι·Ί1)ΐ)δ χινι ΗοίΓεβεδ εοηΐί-

ηοΐ ; δεειιηύιΐδ ΐοιηϊβ Ίιιοΐιυδ ΙιχΓεδεδ χχιιι; ΐεΓ-

Ιίυδ άβηιηιιε άιιοϋιΐδ Ιοηιίδ ΙιΧΓεδεδ χι.

οηιιιεδ, ιριί εοηιηιιιηειη Ηιιιιε ιιιεευιη ΐ3ΐ>οΓεηι

ρί'δδίΐίδ, ει Ιΐ3ΐιε ηθδΐι·3ΐη 1υει:Ι)Γ3ΐίοηειη

βπδ του νΆς απότρεψα·.. Ου γαρ ε!ς βλάβην άπ:χαλϋ·

ψομεν, άλλ' ε!ς ώφέλειαν χα\ παρατήρησιν του μη

ί μπεσεΐν εις έπαγωγήν των προειρημένων. Διελθίντες

οε τον πάντα χάματον ή και μέρη, υπέρ ημών εδξασθί

χαΧ καταξιώσατε ?να ο θεδς διόη μέρος ήμϊν εν τη"

άγ(α χαΐ μόνη καθολική και αποστολική Εκκλησία

χα\ αληθινή και ζωτική και σωτηριώδει, κα\ ρ"ύσηται

ημάς άπ6 πάσης αίρέσεως· χα\ εΓ τι ως άνθρωποι

μη δυνάμενοι επί τ6 πέρας άποτεινόμενοι της ακα

τάληπτου χαλ ανεκδιήγητου θεότητος, άλλ' ως στενο-

χωρούμενοι είς άπολογίαν, υπέρ θεού διηγήσασθαι

ανθριοπίνως ηναγκασμένοι τόλμη ηνέχθημιν, συγγνω-

;ιονοΰντος του θεοΰ καΐ ύμεϊς αυτοί συγγνωμονήσατε.

ιιΐί ιίϊ-Ίΐ'ί νΊιΚ μηδίιιΐυ ΓπΐίΊιιιη ίδΐίηο 3ΐί(ΐυειιι οι

ιπίΐίι.ιίεηι οηροΓβ, ηίςιιο 1ΐ!βΓθί>βοη ίηοΐεδίίηιη :ιο

ροπικ'ίβηι »1) αηίιηίδ νεδίπδ Ιοη^ϊδδίηιε ΓβηονβΓβ.

Νηη οιιίιη ίΐΐβδ ειι]ιΐ8ςιι»ιη 3(1 1'ι-αυιΐβιη εχΐΐίυιηςιιβ

ρϊΐείεείηιιιβ, 8β(Ι ηιΐ υΐίΐίίαιειη αΐηιιβ εαιιΓιοηβιη, ηβ

3(1 εοηιηιεηιθΓ3ΐ3δ ί!Ια$ ΙιΧΓΡβεδ ϊΙΙεΓεΙ)ΓΪδ ιιΐΐί»

<|ΐιίδ(]υ3ΐη ρεΓΐΓ»1ιηΙιΐΓ. ΡΟΓΓΟ υί'ι Ιηΐιιιη Ίϋίικί οριΐδ,

ι·ρ;~Λΐ· ιι,ΐΓΐηιι 3ΐίςυ3ηι Ιο§ειΐ()ο ρεΓευη'εΓίιίδ, Οίΐιιη

ΡΓΟ ΙιθΙΐΪ8 ιι|:-ι·(·| :ιΙ;ιίι\ 8ΐ ίΙ1ΐΙ<1 ϊιιιρ.·! ι :ιΓι· δΐΐΐϋείοΐβ,

ηο!)ίδ ιιΐ ϊΐΐε Ιοεπιη αΓι^ιιβπ) ίη δΐηοΐβ 8θΐ3ΐ|ΐιο ο»-

ΐΐιοΐϊεβ εΐ 3ρο8ΐο1ίο3 Εεείεδί», εβάεηιςυβ νει·», νί-

νίΓιεα, δαίιιΐβπψιβ ΐΓΪΙιυίΙ, Ιιιηι υΐ ηοδ αϊ)

Οίηηίδ (·ιιιιΙ;ιμί(ΐιιι! ΙίΙκτι-Ι. Πίΐιηΐ 81 (|ιΐιιΙρ'ι:·πι,

Κα\ πάλιν ϋζερεύ/εσθε, ίνα ό Κύριος ην ήτησάμεθα ροΐβ Ιιοιηϊηεδ, φΐί ίηοοηιρΓεΙιεηδ'ώΊΙεηι εΐ ίηοχρίί-

μερίδα ήμϊν δο;η εν τη αγία αυτού πίστει χα^ μόνη

άπηλλαγμέντι πάσης έναντιότητος, κα\ των Ιδίων

Αμαρτημάτων πολλών δντων συγχώρησιν ποιήσηται

εν Χριστώ Ιησού τιρ Κυρίω ημών · δι' ου καΐ μεθ'

'Λ» δόξα τφ Πατρ\ συν άγίω Ιΐνεύματι είς αιώνας.

Αμήν.

< ,ίίιιΐΐ'ΐιι ίΐΐαηι (1ίνίηίΐ3ΐεηι ροηίΐιΐδ 3δδεηιιί, εΐ 3(1

εχίΓειηιιηι ιΐδςυε ρεηεΐΓ3ΐ·ε 1103 ηυι> ροδδυηπίδ,

8ε(Ι ίη ηη£ΐΐδΐΐ9δ ε3β εοη]εεΙί, ιιΐ ϋίνίηί ηπηιίηίδ

ρΓηρυ^ηαικΙί μι·:ιΐϊ;ι ηιι%(ΐ3ΐη ρπ> Ιιιιη)3ΐιο εηρίιι

Ι!Ι·.>ΙΊ<·ΓΙ· εοαείί δίιηιΐδ; δι <ιη!:|, ϊηηυαπι, ρ»ιιΙο ηιι-

(Ιβείυδ Γοοίιηιΐδ, εοη(]οιΐ3ΐιΐε ϋεο, νοβ εΐ ίδίικί ηιίΐιί

• ·>ιιιΐΜΐι:ϋ·ι' νεΙΊΐίβ. Αε πίΓδυηι ί!Ιυ(Ι ηιβ3 ε3ΐΐ83 ρειίΐε, ιιΐί 1)οιιιίιιυ3, ςυβιη 31) εο βΟΓίεηι εοικίίιίοηειιι-

(]ΐιε [ΐιπΜΐί βιιιηιΐδ, ίη &3ηι·ΐίδ8ίπΐ3 δΐιη Γείϊ^ίοιιρ, φΐχ ΜΙ!;Ι ;ι!ι οιυηί εοηΐΓ3(1ίοΐίοηβ Ιί1>6Γ3 681, εοηοε-

<ΙβΓ6 ηοη μ.κινιΊιη·, 3ο ρεεεβίοηιηι ηιβοπυπη, φΐχ Ιιειιβ ηιυΐΐβ ΜΙΠΙ, ςΓβΐίηπι Γβεετε, ίιι (Ίιι·ί>ΐο .Ιοιι

υοηιίηο ηο$1π> : ρεΓ ηυεηι εΐ ειιηι ηυο %\Ο\·\·Α Ρ&ίτ'ι ευιυ δρίπΐιι δβηείοίη δα>ευΐ3. Αιηειι.

ΚΑ'. Κα\α μεν περί πίστεως Εχει αύτη ή μόνη XXI. ΙΙβείειιιΐδ ί^ίΐυτ φΐχηηπι εδδεί υηίιΐδ εΐ εβ-

χαθολιχή Έχχλησία, χα\ περιστερά αχακος, μία ΐΐιοΐίοχ Εεείεδίχ Ιίϋεδ, δίιηρίίείδ, ίιιηιιηηι, ϊΐΐΐιΐδ εΐ

ο·ϋ σα τφάνδρΐ αυτής, ως λέγει· ΜΙα εστί περιστερά ίιιηοεοηΐίδ εοΐιιηιΐιχ, ςυχ ιιηίεα ε.«1 νίτο βιιο, ιιΐί

ιιον, κα'ι ομοίως περί των αμύθητων νεανίοων ων νπρίιιι» εβί : ϋηα αϊ Μΐιιηιύα ηιεα ', ηεε ηοη ι·ι

ουκ Ιστιν αριθμός, συντόμως Εφημεν περί τε Πα- (1ε ίηΐίιιίΐίδ 3(]οΙεδεεη1ιιΙίδ, (]ΐι.ιπιηι ίιιίπ ΙΙΙΊΠΙΊΊ:·.

τρος κα\ Υίοΰ κα\ αγίου Πνεύματος όμοουσιότητο;, ιιοπ ροΐεδί, (|ΐη ρηΐυίπιυδ ΙίΓενίΐίΐΙε <1ίδριιΐ3νίιιιιΐδ :

κα\ περ\ της ένσάρκου Χριστού και τελείας παρου- ίηρηιηίδφΐβ (Ιβ εηίίειη Ρίΐπδ εΐ Ρίΐίί βε δρ'ΐΓί-

αίας, καΐ άλλων μερών της πίστεως · περ'ι θεσμών ΐυβ δβηοΐί 8υυκΐ3ηΙΪ3, (Ιεηυε ρεΓίεε)3 ι:ΐη ί··ιί Πο-

"- της αυτής (85) εν δλίγω μεν μοίέστι πάλιν ανάγκη ιηίηί πι. :ΐι ιι.ιΐκιιιι·, ,κ: ΓεΙίφιίδ Οϋεί ε;ιρίιί1)ΐΐδ. Νυιιε

1 ϋβηΐ. νι, 8.

(85) Περί Οε^μώ^ δε της αυτής. ΕκΓε§ία (Ιείη-

τερ$ 30 Μΐι;-·ιιΙ.ι|·|> ι!Ί^|ΐ!ΐΐ:ιΙι·ι Μ'ΐιιιιΐιιι ϋε ρΓΧεΐρΐΐί$

! ι· ΐ· -.ί.ιτιΐίιιιι-. ; ςιιειη νείυΐ ι·Ιΐ3Γ3εΙβΓειιι 3ε ηοίβηι

ι·1!ιι1ιι·ι, ηυο 3ΐ> ηϋυΐΐεπιιϊδ εοηνί-ιιΐίευϋδ ε3(ΙιοΙίε.ι

Εεε1ε$°ΐ3 (Γΐ(;ηθδεΊΐιΐΓ. Οιιίΐηΐδ ηοδ 3Γ§υιηεηΐίδ ηε

ρΐπιιιΐε Ιιοε ΙειηροΓβ νει·3ΐη 3ο Κοηκιηβιη

ί.ιπι ο ι'.ι··.·ι· ηονϊδδίηιηπιηι Ιι:κι·?!>εηιι δεεεΓηί-

ΙΙΙΙΙδ. Ν3Π1 ίιΊ.·πι|!ΐι· 01111)08 ίΙΠ ν(ΊθΓίδ Ι !· ι·|ι·:,|.ι· ΙΙΙΟ-

Γε$ ίη ΚΐΊΐι.ϋΐ.!· ιι-ιΐ 8ε εοηκιιείικίίιιυ ΐι·-ι ι!·.·πι:ιΐ

ί^.ιυ' ιι ι.ι ραυεί ίΙΙί,ΐ|ΐιί -ιι^.·! ..,;·. ηιιιιιυιί ιιιη^ηο ι·»-

Ιΐιοΐίείδ οηιηί1»ΐδ ιΐδΐιί εδδβ ροδδυηΐ, ιιΐ πάνεΓδίΐδ ιιονο-

Γυηι ηοιηίηυηι ίηδ3ΐ)Ϊ3ηι 3ΐ(]υ<ίίη$ε'ιΙί3ΐηορρηικιιιΐιιι.

Αη 8ΐ (1ε 8ΐιΐ(;υΙίδ ΊΙΙίδ πΐίϋυδ ρ3ΐι!ο 3θ(:υι·3ΐίιΐδ \π ι..ι

Γ:ιπ<ιν νείίειιι, ίη^ειιΐϋκΐδ εοιηηιβηΙβΓΪίβ οριιβ οδδ(·ΐ.

Νι· ηίΐιίΐ νεί'Ο ιΐκ-.ι.ΐ!, ρΓχείριιβ ηιι;«ιΐ3ηι ι·\ ϋ» ΙιΙί.·ικ·

ρΐηοΐίΐ, ΐ|ΐι.ι· ιιι ;κΙ·, .ΊΝΛΠΚ ΙΙΟδΙί'ίδ , ρΐ'ΟΙΙκΙε υΐ

3υί·ΐοι·<Ίΐι (|ΐιειηΐ|ΐιε ίη ιιΐίΐηιιβ εερϋΐ·»ιη, ρι·οιιιίί>ϋΐΐϋ

;ιιίιιιι|;Ί.ι ιτρΟΓΙ. Γι ι >. \. ι \ ι.|ι· ιιι Λρρι'ΐιι! ιι .' ιΐι.,

δ(Τΐ.·\1ίθΙ1ϋΙΙΙ Ι>£ . . ί. ; ,ι'".··. ',ιιιί-χ,,ιΐ,ιιιΐ Γ.ι,Ιιιίιΐ ιΐίι

Ι>Ηί.)
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(Ιο ε]υ5(1επι Εεείεδίχ 83ηείϊοηίΙ>ιΐδ 30 Ιεςίΐηΐδ ρβυεβ

ΐ'ΐίΐη ηβεεβββ εδί, ιΐοφίε ο3Γυηκ1εηι Γοηιιβ, αΐίφΐ,ι

53ΐΙεπι οχ ρ;ΐ[ ΐι· ρ·! Μ·φ!'[ ; φΐΒίουηφίο ηίηιίπιηι

ρι-ορπε οΐίηι ίη ίρδ3 Μ·ΙΛ ;;ΐ;ι δΐιηΐ Ιιοάίεφιε δεπνβη-

ΐυΓ, ρΒΓίίηι εχ ρι-χρορίο , ραπίηι εχ ίηοΊιείίοιιβ

αηίιηί, Οβοεχ ϋίδοίρΐίιιχ ϊυχ νίπυΐε ΓΓυείυπα ςυεηι-

ι1:ιιιι νι|ΐφ[:;!ι·ΐ!1·|1!ι· εβρίεηΐβ. ΟερίόΟ ι::ίίιΙΓ 30 Μ'Ι-

κί βπιιΐιΐδ ΐ|[ΐ.ί·ΐ."ΐι ίη ΕεεΙεδία νίΓ§ίηίΐ3β εδί, ψιχ

3 ρΐβπδςυβ Γοΐϊιιΐ!· βΐ ο1ιδβι·ν3ΐιΐΓ, εΐ ίη ϋΐιΐδΐπ

(|!ΐ.κΙ.ιιπ μΙιιΐΊ.·! βε ρΓΧ(1ίε3ΐίοηβ Μ ΐ'ίϋΐιιΐ1. Υίι·{;'πιϊΐ3-

ΐειη 6θ1ίΙ»π3 νίΐ3 ρτοχίπιε δβςιιίΐιιι· : φΐβιη ϊη ρΐε-

ι-ϊδφΐε δβχυδ ιιίπυδφΐβ ηιοηβεϋίδ νίϋβιηυδ. δβευιι-

ιΐιιηι Ικιηε οοηΐίηεηΐί» 3(1 ίάεπι ρίείβΐίβ ευΓπευΙυηι

Ϊιι:ι<1:ι1;ι εδί :ιι· 8ΐ3|)ίΙίΐ3. ΟϋίίΜιΌ νιι!κϊΙ;κ <·ιιιιι ιίιΐί-

ίίΐ-ιιϋ βΐΐεηίαςιιε εαυίίοηε εΐ ε3δΐ3 δίποβΜφίβ νίΐιΐ

πιΐϊοιιε εοη]αηοΙ&. Ροδί ξΓαύιΐδ ίΐΐοδ βι οπϋηεβ δυυιη Ι

φΙΙιφΗ! Ιοπίιιι οΐιΐίΐΐπΐΐ ΙίΟΙίεδΙΧ ΙΙΙΐρΐίχ. φΙΧ ΙΙΊ.1-

§ηο ίιι ΙΙΟΜΟΓΟ ΜΙΜΙ, ρΓΧδεΓίίιιι $Ήιςυΐ3ΐ·65 3ε ηιί-

ηϊιηο Γρρείίΐίη, φΐχ ρΓχεερΙοηυηι οΙΐδεΓνηΙίοηί δΐιι-

«Ιεηι. Ουο(1 δι (|«ιίδ ιιιοι ίπ;ι ιιχορε, νοί ηιιιϋεΓ ιηοπ-

Ιυο νίι·ο ίϋ νοίιιεπί, βΐΐεπιιη νϊπιιιι υχοΓβιηνο, (Ιυη-

Ι3χαΐ ροδί βΙιεΓϋΐΓΐιΐδ οΐιϊΐυιη, δίϋί ηδείδεεΓβ Πεεί.

Ιΐιπ πια οηιιιίιιι» νείυΐ Γβδίίςίιιηι <·ι. ιιΐ ίΐ;> ιΙιι·;ιηι.

ιη3(ΓΪ$ 3ο ^βηϊΐηεΐδ Ιοοιιηι $3ηεΙιιηι βίΐιί ββεοπίο-

Γι ιι ιη νίηίΐίεαΐ : (|ΐιυ(1 εχ νΪΓ^ίηυηι θΓ()Ίιΐ6 ρι·χείριιβ

υοηδίαΐ : βυΐ δι ηιίηιιβ ε νίιτ·,ιιΓιΙιπκ, 1104 €ΟΓΐ(3

εχ ηιοηβεΐιίδ; δι νεπο εχ ιηοηβεΙιοΓυπι οηΐίιιο 3(1 ίΐ-

Ι:ιηι ΓιιιΐΓΐίΐΡΐιιΊΐι ιιΐιΐ'ίπιιΐϋιιι ιιΐιιιιΐ'ί ηοη ΙΙΙΙΊ ιιιΐ, εχ

ΙΐΪ8 ι:|·(·:ιι·ί 3.ΐεεΓ(ΙθΙβ8 βοΐεηΐ ιριί 3 81ΙΪ3 86 11ΧΟΓί1)ΙΙ$

εοηΐίηεηΐ, 3υΙ 8εειιη(1ιιηι υιΐΗδ ηιιρίίαδ ίη νί(1αίΐ3ΐε

παραβέσβάι των αυτών θεσμών άπδ μέρους τδ είδος,

δσαπερ φόσει πεφΰλαχται εν αύτη χα\ φυλάσσεται,

τα μεν εκ προστάγματος, τα δε κατά άποδοχήν προ

αιρέσεως, του θεού χαίροντος έπ\ τη αρετή" της αύτοΰ

διδασκαλίας. Κα\ πρώτον μεν χρηπίς χα\, ως είπεϊν,

βαθμδς εν αυτή ή παρθενία (86), ασκούμενη τε χαΐ

φυλαττομένη παρά πολλοίς χαΐ ένδοξαζομένη. Συν-

έπεται δε τη αυτή παρβενίφ ή μονότης, παρά πλείοσι

των μοναζόντων χα\ μοναζουσών. Μετά ταώτην έγ-

χράτεια επί τδν αύτδν δρόμον τεθεμελιωμένη. Έπειτα

δε χηροσΰνη μετά πάσης προσοχής χα\ ά/ράντου

συναναστροφής. Ταύταις δε τ«ς τάξεσιν ακόλουθος

ό σεμνδς γάμος εν μεγάλη τιμή, 6 εν μονογαμία μά·

λιντα. -/.Ί.'. παραφυλαχή ενταλμάτων. ΕΙ δε τις τβ-

λευτησάσης της αύτοϋ γυναικδς, ή άνδρίις τελευτή-

ϊαντος της τίνος γυναικδς ι, έφίεται δεύτερη συναφθή-

ναι ή δευτέρω μετά θάνατον του πρώτου ή της πρώ

της. Στεφάνη δε τούτων πάντων ή μήτηρ, ως ειπείν,

χαΐ γεννήτρια ή αγία Ιερωσύνη, εκ μίν παρθέ

νων (87) τδ πλείστον ορμώμενη · ει δε ουκ εκ παρ

θένων, έχ μοναζόντων · ε! δε μη εΐεν ΙκανοΧ (88) εις

Οπηρεσίαν άπδ μοναζόντων, εξ έγκρατευομένων των

Ιδίων γυναικών, ή χηρευσάντων άπδ μονογαμίας.

Δεύτερόγαμον δε (89) ούκ£ζεηιδέχεσθαιέν αυτήείς

ίερωσϋνην, κίν τε έγκρατευόμενος εΓη χήρος απαρ

χής * τάξεως επισκόπου καΧ πρεσβυτέρου χα'ι διακόνου

χαΧ ύποδιαχόνου. Μετά ταϋτην την ίερωσϋνην λοιπ&ν

αναγνωστών τάγμα εξ όλων των ταγμάτων, τβυτέατι

παρθένων χα'ι μοναζόντων χα\ έγχρατευομένο>ν χαΐ

χηρευσάντων κα\ των ϊτι εν σεμνω γαμώ. Ε! δε εΓη

:ι!ΐ]ΐιι· }ιιη^6ηι1ιΐ8 ειιιη ηιιπιεΓΟ 1 1ιχΓβ$Ίδ

".·'.), ιιΐι'ι Κρίρΐιαιιίυδεηυείεαίίιΐδ ινιιι ιΙ(Ί·Ι:ιι·;ιΐ θαιηϋειη.

Γ1;ΐι·ιΊ ΙοεΊ ίΐϋιΐδδυιηηιαηι Ιιίε ι·ερΓΧδεηΐ3Γβ νεΓύί^Ρι·-

νιϊΓδαιιΙιΐΓ. δεοιιικίίχ νεΓΟ ηιιρίίίδ ίηιρίίαίιΐδ ϊη Εε- Ο άνάγχη, χα'ι άπδ των μετά θάνατον της πρώτης γυ-

ε!ε8Ϊ3 :ΐιΙ ΜΐΐΊ'πΙιιΐίιιιιι ηοιι ιιιΙιιιίιιίΐιΐΓ , Ι3ηιε1δί ;ιιιΐ ναικδ; δευτέρα συναφθέντων · καΐ γαρ ουκ ίστιν Ιί-

$680 :ι!) υχΟΓβ ι ο!ΐΓιιιι·:ιΙ , 3ΐιΙ δίΐ νίιΐιιιΐϋ : ΐ']ιι>ιιπιιΠ, ρεϋς ό αναγνώστης, άλλ' ως γραμματεύς του λίγου,

ίηα,ικπη, βΐ) ερίβοορί, ρΓεδΙ)γΙεπ, (ΙίβεοηΊ βΐ 8ϋ1>- Κα\ διακόνισσαι (90) δί καθίστανται είς ύπηρεσίαν

1 IV. ει βοΰλεται, .ιΐιΐ 3ΐίφαίι1 ε^ιΐδηιο>]ί. * ΟοΓΓυρίιΐδ Ιοευβ.

(86) Ή παρθενία, διιηιηιυ ίη ρτεΐίο εΐ ηοηοηε

30 ίρβίδ Εεοίεβίχ ίηειιιιβϋυΐίδ 1>;ι1>ίΐ:ιιη Γιιίδδβ \ ιι·μί-

ηί(3ΐεπι, ηιιιΐίοδφιε υΐηυβηυε δεχυβ ίΙΙαιη ι ιι-ίο-

(Ιίεηϋο εοΐυίδδε, νβΐ εχ ρΓχεΙβΓίδδίιηο Ιιοε 8. Ερί-

ρΐι.ιηίί Ιε.«ΐίιυοηίο (ΙειηυηδίΓβΓεΙυΓ. Τηεοίρξοπιηι

8εΓΪρΐί8 Γΐ·ΐι·!.!·:ι;ΐ!ΐΐΓ 03 <1ι· ΓΟ νβίβηιηι εοηείΙιοΓυιιι

εαιιοηββ; <Ί·ΐι·Ιιι.ΐιιΐιιι· ει Ρ»ΙΓΙΙΙ>Ι Ιοοβ εχίηιίβ, Αιη-

1)Γθδϋ ρΓΧδεΓίϊιη βΐ ΗίεΓοηνιη'ι. Γβπιίηχ νίη;ίηίΐ3ΐί

8ΐυιΙβ1)3ΐιΙ, ίη ιηηηηδίεπίδ 3ΐίχ, ίη ςιιίΙ)υ$ 3ΐίςυ3ΐιύο,

υΐ τει·1)ί§ ιιίβι· δ. ΗίεΓοηγηιί, νίΓ^υηευΙχ πιϋββ εΐ

«ΊΐιΊΐίπΙ.Γ ι·εείρίε1)3ηΐιΐΓ, 3ΐβη(Ιχ εΐ ιΐίνίικιπιιη διτί-

ρΐιίΓηΐ'υιη Ιεείίοηβ εΐ ρ83ΐηιθΓυπι εβηΐιι. Ρρίναΐίδ

ι·ι ραίερηίδ ίη (Ιαπιίΐιυδ 3ΐίχ νίΓ^ίηίΐβίεηι δε ΡΓΟ-

Ιίΐεπ :1'·!·1.·!ΐ·.ιιιΐΐ'Ν ει ηιιιίί(·ί)ΐ·ι< ευΐΐιιβ (Ιεδρίείεηΐίβ,

«Ι Ια;ι ί (-οΙΟΓίδ νεβίε, νεΙιιΐίΟίΓίδΐίβηχ ρηίΐοβορηΐ»

ρβΐΐίρ ιμιΐϋίιιιιι : 3ΐιΐ δ:ιεπιιη νείιιηι οο ερίδεορπ ειιιιι

ρυΙ>1ίεο Ηΐιι 3εείρίβ1)αηΙ φΐ3$ί δ3εΓ3ΐιιειιΙιιηι ςυοιΐ·

ιίαιη εΐ εοηδεεΓβΐίοηίδ ίιΐδί^ηβ. Κ.ΐ Ιιοε τίΐυ Οιτίδίο

βρΟΙΙδΟ ί!ΐη;.··;·Ι(:ιι:1 !Μ , Μ·Ι ΙΊΓΓ:; ρΐΐΙ)6δε6ηΐ"ΐ5 ί:ΙΜ·|!ΐ;Γ

ίηίιίη, νι·! ;ι·ΐ3ΐίδ 3ηιιο χχν. νιΐ χι., νεί εΐίαιη ίχ,

ρΐΌΐιΙ ίϋοιιρυιη ερίδεορίδ νίΗεΙίΐΐΐιΐΓ. Οε ΙΓικεβ τείχΐδ

οηιηίυιΐδ νίΐΐίιιεδ ίη νείεΐ'ί Εεείεδίβ 8»εΓ33 8ρεο:πι-

Ιί1>υδ εχδΐ3ΐιΙ εεπίδδίιη» ίη νοιοηιιη δϋΐ'Ίρΐίδ ιιιοηιι-

ηιβιιΙα,ηιιοπιηιρίΜΓ.'Κ'οΙΙορΙι α(Ιΐ)Γ;ι·6θΐιΐειιιΕρίρ1ΐ3ηίί

Ιοευιη ΡϋΟνίιΐδ, ΤΙιοηΐΐδίηιΐδ υι ι·ε/βπ ·· / «οι·α Εκ-

^ι^ί^<ΐ άίίώρΐίηα ρ.ΐΓΐι: ι, ΠΙ), πι, «ηρ. ¥ϊ , εΐ υΐ

ιηιιΐιηβ ρι;«ίΐοΓε.ιιιι, Νϊΐηϋβ ΑΙεχαηϋεΓ εηρ. 5, 3ΐΊίε.

10, Ιΐίίΐ. ιν Ε^^ι. ϋααιίί.

(87) Εκ μετ παρθίνων. ΙιΐδΊ^ιιίϊ Ιιΐο ΕρΊρΙιαηϋ

(Ιο · !ι:ιϊ(.·υι ιιιιι ευιιΐίηειιΐία Ιο,·ιι> ιηαχίιυί α ιιοϋίβ

ι·ερΓΧδεηΐ3Γβ

Ι:ινϋ, ΐ|ΐΓι ιιΙπιιιΐ'[ΜΓ ΙΙΚΊΙΙΙΙ |ιΙιιι·ίΙιΐ!ϋ ιιπι:ί1 :π

Εχροδίΐίοηεηι ίΐιίεϊ ΑηϊηιβιΙνεΓδϊοηϊϋυδ. Λίι ειιίιη:

Οοαι ιιι ρπηιίβ (Ερίρπ,ιηίυδ );ρί$£ορ»»ι, «ιιί ρτί^ιε-

ηΐίΐι, ιιιιΐ ίΐιαοοηιιιη βχ άι</αι»ί$ ιιΐιΐηιιιη ηι·ηιίιΐϊ»ι. 'Γιιιιι

ϊί.'ΐ/'ΐί' Ιιοί, ιΐιΊ/ικ' ί,ιιΙιιΙίιιιΊΐιιιιιιι βΙίϋΓ ΜΛΚ£Γατί, φΐιηα

νιΐ ρποΓβ ακ/Ηβ ιιηίοα οοη}η^β ηιιτίνα, ηΐ αΙ> «;'«»-

ι/ι'ι/ι ΐ'ΠΊΊίΐία ι·(ΐιι.Μ)ΐ·/.Ίι "Γ οοιιχιΐΰίικίίικ ιΐίιίτααοι;

11151 Ι'ΙΠ/ίΗΐ'Χ 01)1111110 ,ΜΊ'ί.' (ΙΠΙ'ί,'Γ Ηίί' Ιίί'ί ειΓΓ/ι'δίπΜία

ΐΊΙΙΙΙΙΙΙΙ'ϋ ΊιΊΊΙΙΊΐΙι' Μ·Π'(/Ι1(Η|·. Λ «ΙΗ ί/ΗΟίί |Ή (,Ι Η ί /) ί< 5 (/ 1ί 71!

ΙΟύί* (ΐ/ι·.1./1)/!.··!·!, ι!'ιιι,·ιι)ΐ'ι (Ι ΜΐΙιι!ϊ{ΐ,·ιιίιί 1\\)ΐΤΟί αάΙΐΜ

(αιήρίαηΐ, ία αί>να\οηβ ηααάαηι οε άΪΜΪρΙίηίΒ €οτ-

ηιρκία /ίι'π' : αιιΐ νετο ηκΐζήΐαΐί, ηύϊ, ΡΓΟ ί>< κι;!ί

ρορκίοηιηι ηιιιΐΐίΐαάίηβ. ηιίηίίΐτοηιιη €ορία ηοη .-?."-

Ι'ι'ΐίΐ. Ναιη αΐίοηνί .'·,',./, ,-,ίι.· άεοτείο ^|£Τ^^ο^αηι οτά\-

ηίίΐΗί ϊίΐί* €οηΐίιΐΐΐιΐία ρηαετίύίΐαΓ. Ι!.·.·, εχ Ερί-

ρΐιηηίο Ρεΐ»νϊυ3, (|ΐι:ε ιν (ΙεειίΓΓεηΐβ Εεείεβϊχ 8Χ-

ειιΐο ίη ΟΐΊβηΙβ ν°ιςε1>3ηΙ. Υί^ιιίδβε εΐ ίη Οεεί(ΙεηΙ?,

ειιηι ίιιηυιιιει·ί$ (ΙοοοαηιιΐΓ νείεπιιη ιΐοειιηιειιιϊδ ; τεί

υηίυδ 8. ΙΙίεΓΟίινπιί ιιοη δβιιιεί ΙιεΓ3ΐ3, ει

\ι·ι·ΐιί> αίφΐβ εοιιεεριίδδίηιίδ βΐι ϊρδο <1εεΐ3Γ3ΐ3 .

εΐοπΐ3δ 8»ιίδ ηοΙ)ϊδ εββο ροΐεδί.

(88) Ει 6έ μη εϊεν Ικανοί, εΐε. Οοηδίιΐβ 8. ΑΙΙΒ&-

βΐίιιί Ερίδίηίαιυ ηον3 ίη Γοεεηιίοηε 60.

(89) Αβνηφόγαμοτ δε, εΐε. Οίςβηιιΐδ 3 βαεπδ Γβ-

]ίείΐιΐΓ οηΐίηίϋιΐδ.

(90) Καΐ διακόνισσα/, εΐε. ΟίβεοηΪΕδ.ιπιηι, ηιιι$

.ω ίρ$ο 5ϋί εχοΐ'ϋίο ϊιΐ8(ί[υΐα$ &αεΓΪ5 ίη
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γυναικών μόνον, δια την σεμνότητα, αν χρεία χατα- Α Ίίίοοηί βΐ-ΒΐΙιι ΓΡ]ΊείΙιΐΓ. δεειιηιΐιιιη Ιιοβ §Γ3ΐ1ϋδ 1ε-

(•Πιπιιιι ι.ΓιΙιι ι·\ οιιιιιϋιιΐϋ ΟΓιΙίΐΐΊΙΧΙδ (Ίίμ'ι ροίεβΐ, ΙΐΟΟ

εδί, ε νίι·£ίηί1)ϋδ, ιιιοηηείιίδ, εοηΐίηβηΐίΙ)ΐΐδ, νίιΐπΐκ

01 ϋδ, <μιί ηοηοδίίβ ιη»1πηιοηϋ8 ϋΐίκηιιΐιιι·. Ιιηο, δι

ηεεεδδίΐ3ϊ ΙυΙεπί, εχ ΊΙ1ί> εΐίβηι οδείδευηΙιΐΓ, ηιιϊ

ροδί ρΓΙΟΓΙδ ΙΙΧΟΓίδ ΟΟΪΙΙΙΠΙ ι ιιιιι :ιΙΐ'·ι :ι 5686 <·(ΐ|ΐιιΙ;ι-

ι ίιιΐ : ςυΐρρε ΙεεΙΟΓ ηοη δηεεπίοδ εδί, δοΐ ΐαηςαβηι

όίνϊηί \εΓΐ)ί βεη1>3. Αϊ (1ί3εοηίδ5;ε πϋ Ιιυηε ηηιπιι

ιΐΜΐιιι ;κΙΙιιΐΜ·ΐ]ΐιπ·, ιιι ηιιιΐίεπιιη (ΙεεοΓίδ εΐ Ιιοηεδία-

Ιίδ εαυββ βΐηΐ »<1ηιίηίδΐΓ33, δι ίιΐ Γοπβ ηεεεβδβ Γυεπί, βΐνο (Ιιιηι υβρίίδίηο ϊηίΐίαικίίβ δΐιηΐ, β'ινβ ϋυηι

εαηιηι εοΓροπβ ρίΤΜΤιιΐιιικΙιι. 111* ηυϊιΐβΐη υηίνίΓΧ ει οοηΐίηεηΐεδ 6586 (Ιβϋεηΐ , νεί ροδί υηαβ ηϋρΐίβδ

νί(Ιη»!, νεί ρεΓρβΙιΐίΒ νΪΓβίηεδ. Ρο?1 ΊΙ!θ5 οηιηεβ οηΐίηεδ (Ιείιιεερβ εχοπείδΐκ δεηιιιιηΙιΐΓ, εΐ ίηΐθΓρι·βΙβ8

εχ υηα Ιίη^ιια ίιι ϋΐίβηι νείίη ΙβεΓιοηΐ1>υδ νεί ίιι εοηείοηίΐιυί. δβςιιυηΐυΓ ΐ3ΐ>θΓ3ηΐε$ , ςιιί ιηοπίυοΓϋΐιι

εοΓροΓ3 < ΐιΐ·;πιΐ. Τιιηι οδΐίαΓϋ 3ε Γβΐίςυί (ΙίδεΊρΓιηχ Ο3υβ3 ΟΓϋίηεβ ίηδίίΐιιΐί.

ΚΙ*. Συνάξεις (91) δε έπιτελούμεναι ταχθείσα! Β ΧΧΗ. δ»"1! Ρ<""ΓΟ εοηνεηΐιΐδ εΐ 8γηηχεδ 3ΐ>

είσιν άπδ των αποστόλων (92) τετράδι χαΐ προσαδ- ηροδίοΐίδ ίηδίίΐιιΐί δΐιηΐ ΙΓΐδ ροΐίδδίηιυηι (ϋε!)ΐΐ8 ,

σταίη, λουτρού Ενεκα ή" επισκέψεως σωμάτων. Καΐ

αυτά: δ» μονίγαμοι έγχρατευσάμεναι, ή χηρεύσασαι

άπδ μονογαμίας, ή άειπάρθενοι ουσαι. ΕίΟ' εξής

τούτων , ΙπορχισταΧ χα\ έρμηνευταΐ γλώσσης εις

γλώσσαν, ή εν ταΐς άναγνώσεσιν, ή εν ταϊς προσομι-

λίαις. Λοιπόν δε χα\ χοπιατα\, οΐ τα σώματα περι-

στίλλοντες των χοιμωμένων, χα\ θυρωροί χα\ ή πάσα

ευταξία.

βάτφ χα\ Κυριαχβ· τετράδι δε χα\ εν προσαβδάτω εν

νηστεία(95) ϊως ώρας ενάτης, έπειδήπερέπιφωσκούση

τετράδι συνελήφθη 6 Κύριος χαΐ τω προσαββάτω

4σταυρώθη (91) · και παρέδωχαν οΐ απόστολοι (95)

εν ταώταις νηστείας έπιτελεΐσθαι , πληρουμένου του

(Ιητοϋ , ότι "Οταν άπαρΟϊ} αχ" αύτώτ ύ

(]ΐΐ3Γθ ει ββχία ΓβΓΪΒ εΐ Οοιιιίιιϊεβ ; αϊ ςιι»Γΐα βΐ

86x13 ΓεΓΪα ίη ^^^υη^ο »ϋ Ιιοραηι υβηηβ ιιοηίηι ,

ρΓορΙεπβ» ηηοά ()υ3Γΐ3 ΓθΓΪ3 εοιιιραΊιοιίδϋβ 081

Οοιηϊηιιβ βΐ νι Γοπα οπιοϊΓιχιΐδ. Ιϋοο ρορ ϊΐΐοβ <Ιϊι·8

](·]ιιιι;ιιιιΙιιΐίΐ οδδε (ΙεοΓβνοΓυιιΙ αροδίηϋ, ιιΐ ΙιηρΙεαΙυΓ

ίΐίπιΐ ςυοιΐ βεΓΪρΙυιη Γ*Ι : (Άηη υΗαιιιχ [ιιβήί αί>

3()ΙιϊΙιιιΊι η(Ι κοχίιιιιι ιΐδςυβ δχευίαιη Εεεΐ68Ϊ3. ΙΙΙΙΙΠΙΙΝ

€1 οΐΐίοίυιη ραικίδ ΙΓιο ιΐτΐιΐκιΐ Ερίρΐιαηϊυκ. ΙΊιη;ι άκ

ΠΜίπιι βεΓ'ιρδίΙ ίη ΙιΧΓοδί 79, ηυιηβΓίδ 3 βΐ 4, ιιΐιί

ΐιιΐιτ Γ:ι·1(·ι·;ι Ικΐ'ΐ'. ίηνεηίβδ, <]ΐι;ΐ! :ιι| Γ.1ι;ιΐ';ιι·1ι·ι·ι·ιιι

βΐ οΙΓιείυηι ίΐΐαηιηι δρεείβηΐ. (ϊιιαηηυαιη ν,-κι άϊα-

(οηΪΜβηιηι ΐη Ε^^ιί»^α οτάο ίΐΐ, ηοη ΐαηαη αά »α-

^(^άο^» {αηοΐίοιιαη , ανί ιιΐΐαη ΐ]ΐκηιοάί αάιηίηϊ-

ίΐταΐίοηεηι ίηιιίΐαΐαι β»ι, άλλ' ουχί εις τδ ίερατεΰειν,

ουδέ τι έπιχειρεϊν , κά η( ιηαΙκΙαΊΐ ιιααι Ιιοηί-

ιΐαΐί Γ»>ΙΜΙ//( («Γ; Μ'Ι·,· ι/ί /ιη/ι/ΐΛΐ/ιί Ιβηιροτε αά&ίΐ;

*ϊνβ ΗΙ ϊηιρΜαΙ Μ' φιίά ρα»ία ιίί , αιιΐ ηιοΐαΐία;

1·>·ι ιηΐιτίι ; ιίνβ «Ι αιιη ιιικίιιιιιΐιηη αί ηιαίίίτι»

^υ^ριιιί, ίηΚηαηίαΙ ; ηβ νίηιταηι, ψή «αεη°« ομΐΓαη-

ί«Γ, αιρβοίαί ίίι βχροιίια; ιειΐ α ιυΐα άίαοοιιίίία \·ί-

ιΙιΊΐΐηι- : Ι/ΗΙΓ ίαι·€ΓΐΙοΙί3 ηιαηιίαιο ιιπιΙι/ΊΊί ηιηιιιι

9βήι, ι/ιιιι ΐιηιροτβ νΐίΐϊ!>«$ βχυίΐιΐΓ. βκη ίη τβ αιιη

οτάϊηίι ίίίϊια ιηοάβιΐία;, Ιυηι ΐούΐαίαίΐίοκ άϊκϊρΐίηχ-

ρηκίβηΐίτ αάιηοάιιιη βχ ^αηοη^» ρτα'ίΓΎίρΙο αϊ α^

ι,·,ι«ίιι ΐοη«κ/(υηι. Ενοΐνε, δι 1ιιΙ»·;ιΐ, Τΐιοηιβδίηιιιη

ιιιειηθΓ3ΐο 8υρ6ΓΪυ$ Ιιΐι. ιιι ρ3Γΐϊβ ι, εαρίΐίΐιιιβ 50

ιΊ 51.

(91) Συτάξ,εις ρΓορρίβ Γκίεϋυηι εοηνεηΐιΐδ ύΐοβ-

ΙκιιιΙυΓ 3 (Ιι .ιτΐί-, (|υίΙ)ΐι$ &3εΓ3 ρεΓδθ!νβ1)3ηΐιΐΓ οΐΐί-

ι ί;ι, ι!ί\ ϊιι,ι: Ιι·μ··|ι:ιιιΐιιι· 8επρΙυι·%, ιικιι Ινπιιιι αεία,

ΕοεΙεδίηΓυπι ερϊδίοΐχ ρπΕοΙίίποΓβδ ; «βοπ Ιιιιΐ'ΐ;-

Ιι:ιηΐιιι· Μ-ι-ιιΐιιιΐΓϋ, ρδ3ΐηιθ(1ί% <ΐ|ΐι·ι :ι ϊιιιροκίεΐκιΐυι· ;

ι!ι\ ίιι:ι π·ίι·|ΐ! :ιΙι:ιιιΙιιι , ηυοίΐββ θρυ$ (Τ:ιΙ, ηΐ^δίεηϋ.

Ιΐα νοεειη Ϊ1ΐ3ΐη ίηΙβΓρη;ΐ3ΐυ$ ε$ΐ ΡΓΟΠΙΟ Οιιοιευδ 3(1

8. .ΙΙ.,ΊΙ. ΟΐΓ)·5θ3ΐοιηί θΓ3ΐίοηϋΐη π ίη ^υ(1α·υι. ΡΓΟΠ-

ΐοιιειη δεηυίΐυτ :π! Ιοοιηι Ερίρΐΐίΐπϋ ρη«$6ηΙειη Ρβ-

ι.ηκκ. φίοιη εοιίΜΐΙβ ιιιιιίι.ι ύβ δ^ιΐΗΐΐΙιυδ δβοηβ

Ι·«Ί.;ΙΡ,·ΙΙ· (ΙϊδδεΓεηΙβίη. Οοιίδίβΐ Ι,λΐίηοδ ΡαΙι-08 8ία-

Γ,ιιιΜ άβ Ιι'ΐ8 ιΙ:ιΐ 1'.·ι.ι\ ιικ Ιυεο ΙΠΟΧ Ι;·ιιι! !|ι).

(92) 'Λπύ τω»· άποστόΛων, κ\.(.(}ιιοά Ερϊρΐιαηϊα!

ηάηιοη«1 , ,';·;;<<«, , ,·,·»· ίΐίαιη «ι/)ΐαχίιι άϊίηιιη ΐοΐίιΐβιη

αί> αριιΐυΐϊ» «««β Ιταάίίαιη, Ιιααά ^^^ο αη ιαΐί* ατίο

Γι.ιΐίΐιιη: φκαΐ. Ναηι ρτίιηΐί Εκίειία! Μιηροτ'ώιΐί

ίΐιιηι ύιιηίαχαΐ ϋοηιίηκη* άίίΐ αά εαιη τοη ούατνα-

ιαι νϊάιΐιΐΓ, νΐ (χ Λροϋυΐι, Ι αά €οτ.,€αρ. χνι, ΓΟ<·

ίιιβίΗτ. ΟΗΙΙΙ (Ίί,ιιιι ^Ηίι^ηιιιι ίΙατΙι/Γ ΑροΙ. ιι, παιΐ

άβ ΟΙΐΓΪίΐίαηοΓΗΐη οοηνοιΜνί α^ιΐ, ίοΐίαι Οοηήηκσ:

πιβαιΜί, την δε του ηλίου ήμίραν χοινϊΐ πάντες την

βυνέλευσιν ποιούμεθα. ()ιιαη κιβ^ϊι ία βχ ρήναίο !:<·-

· , "/« 4./ΙΙ,· ·','!«, ,/ιιιί,ιί (Χ <ι·«:ΙΗιι>ιί <//'<ΐϊ!,,1·>Ι II ί»

ιΐ,,ΐίι ιΙΗηι €ΜΜΙΗΟ, VI ηααΠα Λ. ι ί.;ι,'

/ΪΕΓ/α, ανί εΐϊαηι ιαίιΐ/αίο ίΐ/ιιαχει ^υηι<^ηIηιηΗ^ βΐ-

τβηί. (1«α>η ίη ηηι Γΐ/Γίν/ιΉϋ ΐΐί Αα^αείΗΐι ίθ€ΐιι

Κρΐίί. 118 (ίη ιιονίβ νοπ) οιΙίΐΊυηϊΙ)ΐΐδ Ερίβίοΐβ ΗΙα

681 ίη οπίιιιβ 54, <·ι Ιοειιβ (1ε εβ «ΙΙεςβιυδ Ιε^ίΐυπ ίιι

ο»ρ. ιι), ί/«ί ΐίΐίΑι' Λίβ ο*π·ί6«η(ί«ί νίύίΐυτ : »ΑΙία νβτο,

ίηιμήι, ηιιικ ρβτ ΙΜΟ ΙίΓταηιη κςΐοηβΗΐΗβ ναήαηΐντ;

χίΐΊΐΐί αϊ ηηοά αΐϋ }β]ιιηιιιιΙ ιαίιΐιοΐο, α/ίί ινπι ηοη : ιιΐίί

Ο ηιιοΜίΐ ι-ιιιιιιιιιιιιίΐΊΐιιΐ €ονροτί βΐ ίαιίίΐαίιιί ΰοΐίΐίιιίίο;

<ιΙιί<·ΐΊΊίί<Ι'ιι>1>ιιχ ιιΐΊΊΐιίιιιι! : ιι/ίίιι ηαΐΐιιι άϊα ίηίβηηίΐ-

ί/ίΗΓ (/«ο ιιριι ο^βΓαίκι·; ο/ϋί ίοϋοίο (οιιΐκιΐί εΐ Οο-

ιιι'ιιιίι'ο, ιιΐίίή Ιιιηιηιη Οοηιίηκο ; <Ί ίί ηνία αΐίιιά Ιιιι}ιι$-

ηιοΛΊ αηηηαάνίΠι ροίίίΐ , ίοίαιη Ηο€ΐ/βηΛΐ «πιπί ΙίΙ>«-

ται ΙιαΙκΊ οϋίΐηιαίίοιια. ι ΙΙΙΙΚΚΊΊΙΙ ι ».< ριηπι Ερϊίΐ. ι,

«βρ. ιν (βϊ Ιηηοεειιΐϋ Ι Ερ'κίοΐα αά Κ«0αΙ>ίη«ηι ΐρί-

(οοραηι Οΐΐβηΐίηιη ιΙ:ιΐ:ι, ίη εοηείΐίοπιιη ε<Γιΐίοηί1>υ»

ρΓίιηβ ΐ|ΐιίιΙπιι ίη οηΐΐηε εδί ; 5«(1 ϊιι ΡείΓΪ ί^οιίϋίαιιΐϋ

Γβεεηδίοηβ (-81 χχν), /βπ'α \ι, ΐΐ «αϋαίο «αο·αηι«ιι(α

ηι'ηίηκ <'/'/('/>πιπ κτίοϊΐ, Μ& Γιτίή* : · (Ιηοά νιίηιιβ

ηοη ιΐιιΐιίιιιη αϊ, ίη Ιαηΐιιιη βο» )ΐ]ΐιηαΜβ ( άΐ αρο-

«Ιοίίί /θί/«ί/ιΐΓ) ίιίίίιιο ηιβηιοΓηίο, ιι< ΐηκίιΐ'ιυ Εαΐβδΐα

Ιΐιώ,'ΐιί. ιΐΐι, Μνο ίΜταηκηΙαρεηϊΐΗΐ ηοη Γβ/ί*ι·«π.»

7η ΜίάΜοΜίηη Επίαία φιυΐκΐίβ ιααΊ(ίάηιη ούΐα-

Ιιιιιι <·.τ ΑηιίίΓΟίίο ι-ιιιιαίιιΐ, </ιιί ίΐτηι. 51 ίΐα /ο</«ί-

(«ι· (δεπηο ίΐΐι· ίιι Κυιιιαηα ΑιηϋΓΟδϋ ειΐίΐίοηβ 34,

ίη ΓοοειιΐΊορί 25 εεηβεΙυΓ «Ιβ δεπηοηίΐ)»» δ. Ληι-

1»Γθδίο βδοπρίίδ, βΐ ίη ΑρρβικΙίοεΓβ^εΐίδ) : <ί/οη«ο

Λ βΐίαηι, «Ιί/ιιί )*χΐα Α'ίε/β«ία»ι ί«ί, ΐΐ ηηβ ςτανί ίιη-

1><·ιΙίιιΐι·ηΐ<> ροΐίίΐ, φιοΐίάΐβ ααάίαί ιηίίίαηι ; εΐ ηιιί

ροΐβίΐ, οηιιιί ιιιηΊι' αά ιιιιιΐηΓιιΐΗΐιι Γι'ΐιϊιιΐ. > /·,'/ ραηΐο

ροίί : ί Ιιι (}ηα(Ιιαίΐαί»ια νετο ηιοηιο, «Ι ιΐίε οιηηϊ,

και ίαΐΐαη, ιιΐ άίχί, οιηηί Ιϊοιιιίιιίαι, οβειαίι», *ί

^οηιηιίιη^^<;ι^ι. ι \'ατϊα ίι/ίι/ιτ αάηιοιίκηι ρετ Εί€ΐειϊαΐ

ι·<Ηΐ*>ι,'/ιιιΙ<>Ι><ιΐ. ΙΙ.-.τ 1Ί·Ι:ι\ίιΐΝ ίιιΙΟΓ ί!Ι:ι ΙΙΓΙΙΙ' ιιπιΐΐϋ,

ΐ|ΐι.ι· 3«Ι ηο&ίπιιη Ερίρϋβηϋ Ιοευηι βιΐηοΐανίΐ.

(95) Συνάξεις ί^ίΐυτ 8ΐ;ιΙΐ5 (|ΐιίΙιιΐδιΙ;ιηΐ(1ί(·Ιιιΐ8 οαη;

](·]ιιιιίιι εοιι,|ΐιηκε1>3ηΐιΐΓ, ΙηαΙίιβνεΓΟ ιηϊηίιηβ.

(94) Ιιΐ 081, ϋειτεΐα οδΐ ΟΙΐΓίδΐί εοηιρΓεηεηβΙο ;ι

εοιιείίίο .Ιιιιΐ.ι π. ιιιιι , Ιικίβ ρβείδεοιιΐε οιιη ιΐϋδ (1ε

ηιβκειίβ ρι-ούίΐΊοηίδ. Υιιΐε εβηοηβηι 15 δ. Ρείΐ'ϊ

ερίδεορί Αΐεχνικίτίπί εΐ ηΐ3Γΐ)τίδ.

<]ϊα: Ιοηι. XVIII.]

(95) Καΐ ααρέδω>^α^ οΐ ΑπύστοΛοι. 0«3Γΐ» €1

Μ·\1.1! ΐΓΙ'ί.Γ. (ΓΙΙΙΐΓπίΠΙ Γΐΐίδδϋ 3Ι1<'Κ|ΙΐίΐΙ1δ Μ·| \:ΐΐ!1ΙΙΙ

38δει·υεΓε εΐ Ι'.ιΐ ι ··-. Ερίρίκιιιίο ηηΐίηυίοΓεδ, Οειιιειι&

ΑΙεχβηιΙπηυδ ρι-χβει-Γιιη εΐ ΤεΠιιΙΙίαηυβ.

νβΓΟ αΙ> αροϊΐοΐίϊ ίη&ιίΐυΐυηι ιιυιι
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ιρίϋ ΥΡΓΟ υΐ ει £Γ3ΐίΙίοοιηιιι· ηιιί ΙΙΟ-ΙΓΙΙ οηιΐίβ ρ.ιβ-

&ιΐ8 081, ίηδίίΐιιΐη βιιηΐ }ε]υιιία, ΜΙ! υΐ δβΐιιΐίδ ηο-

81Γ33 Ο3ΐΐδ3 ρίΐδδίοηεηι ΠΙ«ηι ρτοΠίεηηιιΐΓ, ηυβιη

ΡΓΟ ηοΙ)ϊδ ϋοιηίηυδ ίρβο βοδοερίΐ, βΐίΐυβ υΐ Ιι«ο

:ι ϋοο ]ε]ιιηί3 εχρίβηϋίδ ηοβίΓΪδ κοβίβπίχΐδ ϊιηρυ-

ιεηΙιΐΓ. Ροιτο ίδΐΐιΐδηκκίί ]ο]υηίππι Ιοίο ηιιηο ίη

ΕεοΙε8Ϊ3 οβιΐιοΐίοα /ΙϋίββηΐβΓ ο1)5βΓν;ηιιι·, 1105

ψΐ3Γΐ3, υΐί (Ιίχί, δεχΙβςυε Γεπ3 3(1 Ιιοι·3ΐη υδιμιβ

ιιοηβπι , εχοορίίδ (]ΐπικιιΐ3(;ίηΐα Ρεηΐεοοβίεδ ϋίβ-

1)08, ηιιίΐιοδ ηοηιιο βοιιιιβ ΠεοΙιιηΐιΐΓ, ηοηιι»: ]ε]υ-

ηϊυιη. ϊικΙίοίΐιΐΓ, ΡΓΟ ίΐΐίδ ΥΟΓΟ οοιινεηΐίΐιυϋ ηιιϊ »ά

Ικιι·;ιΐι; ηοη3ΐιι (]ΐΐ3Γΐίδ δεχίίδνβ Γοπΐβ οε1οί>Γ»ΓΪ οοη-

βιιβνεπιηΐ, ρεΓ ϊ\\οέ «Ιίεβ ροπικίβ 3ο ϋοηιίηίοα ιΐίβ

ιιΐ3ΐιιΐίηίδ ΙιοΓΪδ >νικι\Γ> ο1)6ΐιΐ)ΙιΐΓ. Νβφΐβ νβπο

ΙΟΙίδ ίΐΐίδ (1ιιηΐ3Χ3ΐ ([ΐπικ|ιι;ιμΊιιΐ:ι ΡβΙ11εοθ3ΐε8 ιΐίι·-

1)118 1ΐΙ!:ι, πΐι (ίι\ί, |ΓΜίιιι:ι 6υΐΐΙ, 88(1 ;ΙΓΙ]ΙΙΙ· Ερίρ|ΐ3-

ιιίυΓηηι ιΐίε, φΐο Ι)οιηίηιΐ5 εεοιιηϋιιιη οαι·ηειη ιΐ3ΐαδ

:"-(, ]ο]υη3Γε Ιίοεί, ΐοηιοΐβί ίιι φΐ;ιηαιη !.·ι ϊ;ιιιι νβΐ

δεχΟηι ίιιοίιίοπί. Αι ςιιί ρίεΐιιΐί δΐυιίειιΐ, ('ξτβξΐΛ

(|ΐι;ιιΙ:ιιιι 3ο Ι.!ΐπ!,ι ΙΓιΙι νοίιιιιίαίε, ρετρείυο (δοΐίδ Οο-

ιί/15 ίροηιιΐ!, ΐυηΰ }(]ιιηιώιι>ιΐ ίιι ίΙΙ':$ </ίίίι«5 '. Νβ- Α τότε ΓησιεύσονοΊΐ &? έκεΐναις τοις ήμέραις .

ΚαΙ οΰχ ίνα χάριν ποιήσωμεν τφ υπέρ ημών πεπον-

Οότι, ή νηστεία ήμίν προστέτακται· άλλ' δπως όμο-

λογήσωμεν εις ημών σωτηρίαν τ6 του Κυρίου πάθος.

& Οπερ ημών αύτδς άνεδέξατο· καΧ δπως υπέρ των

ημών αμαρτιών αί νηστεϊαι ήμϊν εϋλόγιστοι θείο

γένωνται. ΚαΙ δι' δλου μεν του Ιτους ή νηστεία φυ-

λάττεται εν τη αυτί αγία καθολική Εκκλησία, φημι

δε τετράδι καΧ προσα66άτω Ιως ώρας ενάτης, δίχα

μόνης της Πεντηκοστής δλης των πεντήκοντα ήμε

ρων, εν αίς οΰτε γονυκλισίαι γίνονται, ούτε νηστεία

προστέτακται· άνι\ δε των προς την ένάτην συν

άξεων τετράδων κα\ προσαβδάτων, ως εν ήμέρζ

Κυριακή κατά τάς πρωίνάς (96) αϊ συνάξεις επιτε

λούνται. "Ετι δε εν ταίς ν* ήμέραις, αίς προεΐπον,

1 της Πεντηκοστής ουκ Ιστιν ούτε. νηστεία· ούτε εν τη

ήμερα των Επιφανίων, δτε έγεννήθη εν σαρκ\ ό Κύ

ριος, εξεστι νηστεΰσαι, καν τε περιτύχη τετράς ή

προτάββατον. Προαιρέσει δε αγαθή οί αυτής άσκη-

τα\ διαπαντος , χωρίς Κυριακής και Πεντηκοστής ,

νηστεύουσι, κα\ αγρυπνίας διαπαντί>ς έπιτελοΰϊΐ.

Τάς δε Κυρ·.ακάς άπάσας τρυφεράς ηγείται ή αγία

αυτή καθολική Εκκλησία, καΐ συνάξεις άφ' Ιωθεν

επιτελεί, ου νηστεύει. 'Ανακόλουθον γαρ ίστιν Ιν

Κυριακή νηστεύειν. Την δε Τεσσαρακοστήν την προ

των επτά (97) ήμερων του αγίου Πάσχα ωσαύτως

φυλάττειν εΓωθεν ή αυτή Εκκλησία, εν νηστείαις

διατελούσα· τάς δε Κυριακάς ούδ' όλως, ούτε Ιν αυτή

τη Τεσσαρακοστή. Τάς δε εξ ημέρας του Πάσχα εν

ξηροφαγία διατελοΰσι πάντες οί λαο£· φημί δε 4ρτω

κα\ αλί και ΰδατι τότε χρώμενοι προς έσπέραν. Άλλα

κα\ οί σπουδαίοι δίπλας κα\ τριπλδς καΐ τετραπλάς

ύπερτίθενται, χ.α\ δλην την εβδομάδα τινές άχρι

άλεκτρυόνων κλαγγής της Κυριακής έπιφωσκούσης.

Αγρυπνίας δε διατελοΰσι τάς £ξ· πάλιν δε συνάξεις

έπιτελοΰσι τάς αΰτάς εξ, κα\ δλην την Τεσσαρακο

στήν άπίι ενάτης ειυς εσπέρας (98). Εν τισι δε τό-

«»ι; την μετά την πέμπτην άγρυπνοΰσιν έπιφώ-

σκουσαν εις τί) προσά66ατον και την Κυριακήν μί

νας. "Εν τισι δε τόποις λατρεία οικονομίας (99) εν

τη πέμπτη γίνεται ώρα ενάτη- καΐ ούτως απολύει,

μενόντων εν τη αυτή ξηροφαγία. Εν άλλοις δε τόποις '

ου γίνεται λατρεία της οικονομίας ή μό»ον έπιφω-

σκούσης της Κυριακή;, δτε απολύει περ\ την των

«Ίΐ!ΐιΐ8 Ίιοι·3 ΜΟΙ13 ΐ'εΙο1)Γ3ΐυΓ, αΐ(|ΐιε ΪΙ:ι ηιίδδίο ρο- ρ άλεκτρυόνων κλαγγήν εν τη άναστασίμω ήμέί?> κ*^

• ιυΐί Πι, υΐ ίιι 3π<1οπιιιι υβυ ριτδίδίβηΐ. ΑΙίϋί νχτο πανηγύρει μεγάλη ήμερα του Πάσχα, ως προστέτα-

ιΐίνίηϊ ιιΐ)·8ΐει·ϋ ουίΐιιβ ηοη ρπιι» ίηιΙίοΐΐυΓ, ςυβιη κται. Τα δ' άλλα μυστήρια -ιτερ'ι λουτρού κα'ι των

ϋοιιΓιιπίίΐΐϋ ιΐίοϊ ίΙΙοχοΓίΙ, οιι/ιι δΐιΐ) ν;;!:ιιππιι ο3ΐι- ΙνδοΟεν μυστηρίων , ως ίχει ή παράδοιις του τί

ΐαιη ϋϊηιΙΙΐίΙιΐΓ ρορυΐυβ ίη ίρδο ΙΙε&υΓΓΟοΙίοηίδ Γεδίο, Ευαγγελίου κα\ των άποιτόλων, ούτως επιτελείται.

ηε δοΐεηιηί οείεΐιοιτίιηοηιΐϋ Ρ3δοΙΐ3ΐίδ «Γι,·, (|υβιιΐ3(1ηιθ(1ιιιιι ρηΐδοΐ'ίρίαιη βι(. ΟπικΙ 3ΐ1 αΐί»

ρβΓίίηεΙ, αϊ οηρίίδίηί 1106ϋ1 1ιι:ε ϊηΐεΓΐοΓα δΐιηΐ, β3 ι·ίιϊ1)υδ ΊΠΊδ βο οίεΓΟίηοιιϋδ οϋειιηΐυι·, ςιιχ

Ενβηςεϋο ει 3|)θ8ΐοΙυι·υιη αυοΐυπΐ3ΐε βο Ιι·3ΐ1ϊιϊοηβ ρΓοίοοΐ* ι

1 ίϋο. ν, 55.

(96) Κατά της Λρωΐνάς. Οιι,-β δΐηο ]>·]ηηΊο οοΐε-

1)ΐ·;ι1ι:ιΐιΙϋΐ· ϋΐαΐίοιιοδ, συνάξεις, ιιΐ ϋοπιίιιίι·ίδ (ϋε1)ΐΐίί,

ίη ΡειιΐβουβίΒ ει ίη Ερίρΐιαιιί», ιικιΐιιΐίιιίδ ΓιεΙ)3ΐιί

ΙίΟΙΊδ. ΗθΙ'3 31ΙΙΟΠ1 3ΐ)8Ι)1νΐ;1)βΙ11υΓ 1ΙΟΠ3, ι\ι\,ι· \<·'Λί-

11ΪΙΙ1ΙΙ ||»1)β1)3111 ;ιιίμπι:1ΙϋιΙ.

(97) Πςύ των επτά, εΐο. Ρη5(·ΙιαΙβ8 ίΐΐϊο (ΙοηοΐβΓΟ

νιιΐΐ Ίιι-5 ϋορίεηι, (]ΐιί, α βυΐοηιιιί Ι'α^οΐιαίίϊ ιΐίι· η<ι-

3ο νίβίΐίηδ ίιιιροηυηΐ. Νβιη 1)οηιίηίο:ΐδ υιιιηεδ Γεδΐ38

Οδδβ Ιΐίΐ3Γ68(]υβ 03ΐ1ΐθ1ίθ3 δ.ΙΙΙΧΙΙ Εοοίιδίβ, 30 δΟ-

Ιεηιηεδ δ^τηΐχεδ ηιβίιιΐίη'ΐδ ΙιοΓίδ ίηιΙΪΓίι, ηεο υΐΐΐ

|ι·.]ιιπί;ι οε!ο1ΐΓ3ΐ; 3ΐ)δαΓ(1υιιι ειιίηι εδί ,|ι·|ΐυι;ιι\· Ι·ο·

ιιιίηίου (Ιίο. ϋχίεπιηι ηηΐο, ρορίοιη Ρα&οΐιβιίβ ιϋββ

'^ιι:ιιΙ|·:ι;.·οιι;ι;ιιιι οϋδεΓΥΪΓε 3ΐ(|1!β ίη

8θνεΓ3Γ(3 03ΐ1θ!ΙΙ ΟΟΙΙδΙΙΟνίΙ Εοοίβδ!» ;

νερό ιιυΐΐίδ οιιιηίηο, βϋεοηυβ ηεο ίρ&ίυ$

Ου3ϋΓ3^εδίηι:ι; ](·]ιπι;ηι:· βοΐεΐ. Ρΐ'αίΐβΓ^β βοχ ίΐΐοδ

Ρβδοηβΐΐδ άιβδ χβΓθρ1ΐ3§ϊ3 , Ιιοο εδ( ΒΓίιΙο νϊοΐα

(Γ3ΐΐ8ί£υηΙ ρορυΐί οιιιηεδ, Ιιοο βδΐ ρβιιειη ι1ιιπΐη\:ιΐ

1-Μΐιι ΜΛ!Ο εΐ 3ΐ|υ3 Μΐΐι νεδρεΓ3ΐη 3(1Ιιί1)ειιΙ. Ιιηο

ΥΟΓΟ ηοηιπιΐΐί :ΐ(1 1>ί(1ιιιιηι νεί ΐι·ί(1ιιιπιι νεί ψιβίιί-

ϋυιιιιι ιΐδίΐυβ ^ο^οη^^ ρρυΓΟζαηΙ. ΑΙϋ Ιυΐ3ΐιι ΙιεΜο-

ιηβιίειιι ιΐδ(]υυ 3(1 8ε(|ΐΐ6ηΐίδ Οοιιιίηίοχ ^3ΐ1ίοίιιίιιιη

δίηε οΊ1)θ Ιι·3ΐΐδΐιιίΙΐιιιιΙ. Ρερνί^ίΐίη ΥΟΓΟ δεχ οϋειιιιΐ:

ίΐπικ|ΐιο 8ΥΙ1ΪΧ08 Ιιίδ δεχ ιίΐι-Ιϋΐ ·, >:1 ίη Ιοία

ρΓΝΪΙΙΙΙΙ 3ΐ> ΙΐΟΓ3 ΙΙΟΙΙ3 υδΐ^ΐβ 3(1 ΥΟδρΐ

Αι (ΐιιίΐιυδίΐβιη ίη Ιοοίδ ίη εα δοΐυιη ηοοίβ, ηιι»

<ΐυίιιΐΛΐη ΓεΓΪ3ΐη δ^υίΐιΐΓ βΐ ίη Γι:π;ιιιι βοχίΒΐη ϋε-

',ϊιιιΐ ;ι.1ΐ|ΐι<· ίη 03 <|ΐι;ι· Οθ11ΐίηίθ3|1| ίΐηΐεοεϋΐΐ, ρΟΓ-

··, ιμίΐ.ιϋί. Α1ϋ8 ιιι Ιοοίδ (|1ΐί|ΐΐ3 Ιι·π;ι ιίινίιιί

5α1>1>3ΐυιη.

ΐΙΙΟδ (.·ιι:!ΐΙι·:ιμι^ίιιι:ι δΟΓναΙυΓ.

(98) "Εως ίσαέρας. Πιιρίεχ ϊηίιιιηιΙνεΓίβ ]«·ίιι

£6ηιΐδ, :ιΐι·.ι.ϊ, (μιοιΐ 8θΙνε1):ιΙιΐΓ ΗοΓ3 ηοη3, ιιΐ'ιΐίικί ι

οί νι Γεπ% : ;ι1ι·,ι.ί νεΓΟ, υΐ Οικίιΐι ,ιι-Μΐιι.ιΙι'. ικκΐ 3«1

νεδρβΐ'38 1ΙΒ(]ΙΙϋ |!|·ιΙιΙΐ1ι·(·Ιι.ΙΙΙΙ|·.

({)'.)) 1ιιΐ:ΐΓ!ΐ.ί υυιηίιιϊ
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ΚΓ. Έπϊ δε των τελευτησάντων (1), εξ ονόματος Α

τάς μνήμας ποιούνται , προσευχάς τελούντες χαΐ λα

τρείας και οικονομίας · έωβινοί τε ύμνοι εν αυτή τί)

αγία Εκκλησία διηνεκείς γίνονται χα\ προσευχαί

έωθιναί , λυχνικοί τε άμα ψαλμοί (2) κα\ προσευχαί.

Τίνες δε των μοναζόντων αυτής χατοικοΰσι τάς πό

λεις, τίνες δε χα\ εν μοναστηρίοις χαθέζονται, χαΐ

άπδ μήχοθεν άναχωρούσιν. "Ηρεσε δε τισι χαΐ κό-

μας Εχειν τριχών ϊνεκεν 6ή6εν πολιτείας, άπ' Ιδίου

νοΐς, ου του Ευαγγελίου προστάξαντος, ου των απο

στόλων δεξαμενών · 6 γαρ άγιος απόστολος Παύλος

άπέχοψε τούτο τδ σχήμα. Είσ\ δε πολιτεΐαι άλλοι ι

εξαίρετοι εν τί| αυτί] καθολική Εκκλησία φυλαττό-

μεναι· φημ\ δε του άπέχεσθαι χρεών πάντων, τε

τραπόδων τε κα\ όρνέων χαΐ ιχθύων, ωού τε κα\ τυ-

ροΰ · χα\ ϊτεραι διάφοροι πολιτεΐαι , δτι Ικαστος '

χατά ιδν Γδιον χάματον μισθδν λήψεται· κα\ οί

μεν άπέχονται πάντων τούτων , οί δε τετραπόδων

μόνων, λαμβάνουσι δε όρνέων κα\ τα μετέπειτα ·

Ιτεροι δε χαΐ όρνέων άπέχονται, λαμβάνοοσι δε ωών

χα\ ιχθύων · Ετεροι δε ουδέ ωών λαμβάνουσιν · άλλοι

δε ιχθύων άπέχονται, τυρού δε λαμβάνουσιν · Ετεροι

δε ουδέ τυρού λαμβάνουσιν. "Ηδη δε καΐ άλλοι άρτου

άπέχονται, Ετεροι δε κα\ άκροδρύων κα\ έψημάτων.

ΙΙολλοΙ δε χα\ χαμευνοΰσιν, άλλοι δε ουδέ ΰποδέννυν-

~.ι:. άλλοι δε σάκκον φοροΰσι χεκρυμμένον, οί καλώς

φορούντες δι' άρετήν κα\ μετάνοιαν άπρεπες γαρ

εστίν εν προφανεΐ σάκκψ προϊέναι , ως τίνες οΰτω

πράττουσιν. Άπρεπες δε, ως ίφημεν, κα\ τδ κλοιοΐς

προϊέναι , ως τισιν Εδοξεν · οι πλείους δε βαλανείου

άπέχονται. Καί τίνες άπετάξαντο τω βίψ, τέχνας

λεπτάς χα\ άπράγμονας έαυτοΐς έπινοή σαντες , Γνα

μη άργδν βίον διατελώσι, μηδέ τον άρτον βεβαρημέ-

νον έσΟίωσιν. 'Εν ψαλμωδίαις δε οί πλείους,, χα\

εΰχαϊς διηνεκέσιν, άναγνώσεσί τε Γραφών αγίων χα\

άποστηθιομοϊς ασκούνται.

ει 1)ΐι ϊιι ειιιη οιι]υδ(]ΐΐ3ηι ίικ-οιιιιιιοιίο δυιηβΓεηΙ. Μα^ηη νεπο ει ραπβ ΐη (1εο»ηΐ3η(Ιΐδ ρββίιηϊδ 30 οοιιΐί-

ιιυϊβ οι·3ΐΊοιιίΙιυδ εΐ 8ίΐηεΐ3Γυιη δΰπρΙυτ^Γαπι Ιοείίοηίϋϋδ, Ίί^·.1ι·ιιΐΐ|ΐΐι: ιηεπιοπίεΓ ρΓοηυιιΙιοηιϋε,

XXIII. }Ά«\ νι··ι ιι <|υοι1 ;ι.Ι ιιιΟΓίιιοδ δρεεΐ3ΐ, ηο-

ηιίηηΐίιη ίΐΐοηιη) ηιεηΐίο Ιιΐ, αε ρΓεεεβ εΐ 83<:ΓΪΟεΊ3

ι:··, -ίι·: ί ϋΐιιι· Ι|·.·,!ΐι>·ιι1;ΐιΐ1ιπ·. Μϋΐπίπι;·.· ΪΠ8υρϋΓ |;ΙΙΙΙ]Γ-

ϊιι IV, !Ι·Μ;Ι οαΐΐιοΐίεβ ηΐ3ΐιΐ!ϊιΐ33Γ)ΐιε ρπεεεδ 3δδΐ(1ιιβ

οεΙεΙίΓηηΙιΐΓ ; ΙιιεοΓη»1εδ ΐΐεηι ρδαίιηΐ εΐ ΟΓαΙΐοηεβ.

ΙΌΙΤΟ ηιοηαεΙιηΓυαι αΐϋ ϊιι π: 1·ι!ι:ι·, Ι!Ι·-Ι\Ι·Γ, 3ΐϋ

ίη ιι:!ΐιι.ι-ΐι·ι >ι> Ιιαίιϊΐαηΐ, ει 31) Ιιοηιίηυιη ΓΐΌηυεη-

Ιίη Ιυηςίυδ 3ΐ)8οε(1ιιιιΙ. ΝηηιιιιΙΓιβ νεΓΟ ρποΙίχίοΓ

εοηιαρίβευίι, δηικΊΐοΓίδ νϊιίεΐίοεί ίηδίίΐυΐί Ο3ΐΐ83 : ϊιΐ

ψιού δυαρίε νοίυηίαίε, δίηεΕναηςεΙϋ ρΓχεορίο, ηιιΐ

3ρυδΙοΙοπιιιι :ι;ι[ΐι ,ι|..ΐ; ΙΙΙΙΙΓ Γ.ιΐ'ίϊΐιι' ; ηαιη 8:ιηεΙιΐ3

αροδίοΐυδ Ραηΐυδ ΓΟΓΙΙΜΙΙΙ ε]ιΐδΐηο(1Ί αΐηιιε ειιΐΐυιη αυ-

ιϊι, ·,!·>ι' '-. δυιιΐ εΐ .ι'.ι.ι ΐιι εαιίεηι Ο3ΐ1ιο1ίε3 Εεείεδία

ϊιΐί>ΐίΐυΐ3 νίνειιϋί ρΓ33δΐ3η(ϊ3 : ηίιιιίηιιη, ςιιθ(1 ΜΙ

(-.ιΐΊΐΊΙιιΐί ρΓΟΓδίΐδ αΙ)8ΐίηεαιιΙ, Οπι ςυαιίηιρειίυιη εΐ

;ι\Ίιιπι ιιιιιπη ρΊδοίυηι, ηεε ηοη ονϊδ 3ε εαϋεο. Τυπι

αΐία δΐιηΐ ΜΙ Γ ςεηβι·3, ρρορίερεα ηυοιΐ ιιηυςφπδφΐβ

8βοιιη(1υηι ρΓοριΙιιηα 1:>1)οροιη ηιεΓεειΙοηι βεοϊρίεί".

ΙςίΙιΐΓ βυηΐ ςιιϊ ίΐϋδ οιηηίΐχΐδ 3ΐ»δΙίηβ3ΐιΙ ; 3ΐϋ (|ΐΐ3-

(ΐΓυρ('(ϋΙΐΙ)8 (:ΐ.ΊιΙ:ιν<! . δε(1 3ΥΊΙ)ΙΙ8 30 ι·|!·!ι !'!Ν

ΙΙΙΓ ; αΐϋ εΐΊαιη 31) ανϋιυβ ΙεηιρεΓβηΙ, ονβ ει

3(ΙΙιί1>εηΙ; ;<Ιϋ εΐΊ»ιη ονβ νερικίιαηΐ. Βιιηΐ ηιιί ρΐδεΐυιΐδ

βΐιδίίιιβιιΐ : ΐ|ΐιί Ι.ΙΙΜΓΙΙ ί·3δεπηι δί!)ί ρεηηΊιΐιπιΐ. ΑΙιί

νβΓΟ Ο3δεο ιιοη ιιΐιιηΐιπ·. Ρι·χΙβΓβ3 φΐίίίαιιι 3 ρηηβ

αΙ)δΙίηβηΙ : ςιιϊιίαιιι ;ι!ι 3ΐ·1)θΐ·υπι Γι·υεΐιΙ»ΐ8 εΐ ευείίβ

οιιιιιίΙ>υδ. Ρ1εΓί(|ΐιβ Ιιπιιιί ι·υ1)ίΐπηΐ, ;ιΙιί ιιικίίδ ροιΙΊΙίυδ

αο δΐηβ οβίοεβιηειιΐίδ ίιιοεϋιιιιΐ, αΐϋ οοοαίΐυηι οιϋοίυιη

ΓοΓυηΙ, ηιιί ί.Ι Ιαιιιίαίιίΐίιεπ, νιΠπΓΐδ δαίίοβΐ 3υΐ ροβ-

ιιϊΐεηΐίη; 031183, Γι-πιηΐ; ιιαπι ι ίΐίι-'πιιιι ραίαιη 30 ρΓ*

8β Γεπ'β ιηίηυβ ιΐΐεοΐ'υιη νίϋϋΙιΐΓ, φΐού ίιΐδΐίΐυεί'β

ιιοηηυΐΐί. ΙΝείΐυε ρΐυ» ιΐεοοπδ Ιιβϋεΐ, υΐ (ϋχΐιιιυ.*,

ςιιο»! ηοηηυΙΗδ νίβοπι β8ΐ, ειιιη ν'ιηευΙΊ» οοΐΐο ίπιΐί-

Ιϊδ ίηοειΙεΓβ. δειΐ φΐβιη ρΐυπηιΐ 1)3ΐηε35 ηυιΐΐ|υ»ηι

ν'κίεηΐ. ΝοηιηιΙΙϊ δχεαίο ίο Γεηυηΐϊαηιηΐ, υΐ Ιενϊο-

Γ08 ςυβδϋβηι 3Γΐε» αο ιηϊηιΐδ ιΐϋ^οΐϊθίΐ33 δίΙ>ϊ ϊρδίβ

ηβ 3?ΐ3ΐεπ> ίη οΐίυ (1εςεΓεα( , «ιιΐ

ΚΛ'. Περ\ δε ξενοδοχίας χα\ φιλανθρωπία; ελεημο

σύνη; τε εις πάντα; , πάαιν & της αγίας ταύτης

καθολικής χα\ αποστολικής Εκκλησίας καρπδς κε-

χήρυχται. Τδ δε λουτρδν Εχει άντ'ι της παλαιωθείσης

ί:εριτομής εν Χριστώ · διαναπαύεται εν τιΤ> μεγάλω

σα66άτω, άντ'ι του μικρού σαβδάτου. 'Απέχεται κοι

νωνίας απάντων αιρέσεων · αποκηρύττει πορνείαν,

χα\ μοιχείαν, κα\ άαέλγειαν, κα\ είδωλολατρείαν,

χαΐ φόνον. κα\ πάιαν παρανομίαν, κα\ μαγείβν, και

φαρμακείαν , άστρονομίαν . χληδονισμοΰς , παλμών

' Ρ. άλλαι. * 1 ΟΟΓ. τι, *. ' 1 ΟΟΓ. ιίι, 8.

(1) Έχΐ δέτώ^ τεΛεντησάντωτ. Ρείβνίί »ηίηΐ3(1-

τείδϊοηε ϊηδί^ηίδ 30 ιιιειηθΓ3ΐ)ϊΓΐ8 Ιοειιβ Ιιίε Ερί-

Ρ'Ι.ΙΪΙΙΙ η:ιοεηϋυδ εδί, ίη ςιιο 3^ίΐυΓ (1ε θΓ»Ιίοηί1ιυ$

εΐ βαεΓΪΓιεϊίδ, ςιΐίβ ρρο ιιιοΠιιίδ αϊ) Εε«·1οδΐα ει·ικ-

1)Γ3ΠΐΐΙΓ. Ι II · ΪΙΙ> ι·:ιιΐ.Ί!ΐ (1ε Γ6 ίιίιΊΐΙ ΕρίρΙ)3Ι1ΪΙΙδ ϋΐΊΐ

•·1 ίιι η3ΕΓβδί,7ο, ηιπη. 7, ςυ« Ιι.τΓΟδΊδ εδί ΑεΓίί.Έξ

ονόματος, ηοιιιίηαΐϊιη ηιοΠιιοπιιιι ιηεηΐίοηειη ΙΙΟΓΙ

Ερϊρΐιαηΐιΐδ Ιιιιη ίη ρΓΧδεηΐί, Ιιιιη ιηεηιοΓαίο ϊιι Ιοοο

Λικιιι,ι· 1)ΧΓ«$ΟΟ$, «[πα (Ις ι ιΐιι 1Ί·ΊΠΐ «ΛΙΜ ;ιιΐιΙι ρΓΟ

1107 λ\ΐν. .Ι;ιπι νβΓΟ ηθ8ρίΐ»Ιίΐ3(ί8 εΐ ΙΙΊΙΙΙΜ-

ηίΐαΐίβ ει ίη οηιηεβ ρηιιροΓεβ ίεηεΠεεηΙίχ Γι-ιιείιΐδ

Ιοίί εβίΐιοΐίεχ εΐ ηροδίοΐίεχ Εεείβδίχ οοηιιππιιίίί

οιιιηίΐιιΐδ ε5ΐ ίικϋεΐυδ. Ε3(Ιεηι νείΌ ΕεεΙεδί3 ρΐΌ

οΙ>8θΙ(Ί3 ίΙΙ.ι ίη ΟΙιι·ίϋ(ο εΪΓειιιιιεί&ίοιίβ οηρίίδΐιιιιιη

' ;|ι·|·ι·|.ίΐ : 30 ρΓΟ >Λ ί'.Ί ' δ3ΐ)Ι)3(Ο, ιιι:ι]:'! Ι- δ;ΐ1)1)3ΐί

ςαϊείειη 3(Ιιηίΐΐΐΐ. ΑΙ) οιηηίιιηι ΙΐΰΒΓεβεοιι εοιιιηιιι-

ηίοιιο 8β βε^ΓΡ^31 ' ΓθΓηίι·3ΐίοηεηι , αιΙιιΙίεΓίυιη αο

Ιίοίάϊηεηι ρι-οδεπϋίΐ οηιηβηι , ίΐεηι ϊιΙ»1οΙ;ιΐΓίηιη,

Ικιιιιίπιΐίϊΐιιι, ί!ΐίι[ΐιίι,ιΐι·ιιι οηιιιεηι, ιηαΙεΠααβ

ηιοΓίιΓιβ εοηΓεΓ, <|«3ΐ ΤΗοιηβδΐυδ τοίΐρβϊΐ νείοηιιπ

ιΐοοιιηιειιΐβ εχίηιΐο ϊη Βρενΐουΐο νείενίδ ΙΠΟΓΙ» πι

«•.·!ι·ΙιΙ :ι!ίιιιιι· Μΐ1--,η ΜίΓι ι-ιΐιΐ. ΙΙΟδίΓΧ ΙϋΠΙ.ΥΗ, ρ3ξ. 1,

ει υιιΐ8 ιηοβ δεί|ΐιειιΐΊΙ>ιΐ8.

(ϊ) \νγγηοί τε άμα ^αΛ/ιο/. ίιΐίΡΓηβΙεΒ ρβηΐιηι

ηιιί νβ8|ΐεΐ·ΐίηο (ειηρυι·β ΓεοϊΙ:)1»ΛηΐυΓ, ηηρ Ιυοεπικ

οριιβ οΓ3ΐ ΙυιηΊιιε. υικίβ οι νεβρτίίιιιιιη οΠΊείυηι Ιιι-

«πιαπ'ΐίΐΗ νοίιτββ (ΙίχοΓο.νίιΙεηιιχ ηριιιΐ ΤΙιοιηηδϊιιιη

ιιοδίΓυηι οα ϋε τε ιιοη βαποί οοειίΓΓαιιΐ Ορ«πιιη

ϊΐΐίυϋ νοίυηιίιΐϋ πι δοοιιηϋυ.
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νεηεΟείβ, βδΐΐοηοπιίβηι, βυ^υπη, δΟΓίίΙίοηεε, ίη- Α παρατηρήσεις, έπαοιδίας , περίαπτα , τα δη καλού

μενα φυλακτήρια. Αποκηρύσσει θέατρα , καΧ ιππι

κούς , χαΧ κυνήγια , μουσικούς τε καΧ πίσαν κακο-

λογίαν χαΧ καταλαλιάν , χαΧ πάσαν μάχην , καΧ

βλασφημίαν , άδιχίαν τε και πλεονεξίαν, καΧ τοχο-

ληψίαν. Πραγματευτάς ουκ αποδέχεται , αλλά ύπο-

δείστέρους πάντων ηγείται. Προσφοράς λαμβάνει

παρά των ουκ άδιχούντων , ουδέ παρανομούντων,

αλλά δικαίως βιούντων. Εΰχάς δε ένδελεχώς προσ-

τάσσεται μετά πάσης πυχνίτητος καΧ έκτενίΐας,

χαΧ γονυκλισίας εν ταΐς τεταγμέναις ήμέραις ,

νύκτωρ καΧ μεθ' ήμεραν άναπέμπειν θεώ. Εν τισι

δε τόποις καΧ εν τοις σάββασι συνάξεις έπιτελοϋσιν ·

ου πάντη δε , αλλά παρά τοϊ; άχρέμοσι φυλάσσεται

-Λ μί] όμνύναι όλως , μηδέ λοιδορήσασθαι, μηδέ κα-

3Ι1ΐυΐ6ΐ3, φΐ:ι· |ΐ!ινΙ:ι

Λιΐ Ιι:ι·ι· , Ιΐιι·;ι1 Γ:Ι 61 ε<]1168ΐΓε3 1υ(1θ$ 61 νι·ιι;ιΙ ίοιιι'Χ

36 πιυδίοοδ ι1;ιιιιΐι:ιΐ, ε( ΜΐηΙοιΙίιχΊΐΙί.ιηι οιιιιιπιι, <!<·-

ΐΓ36ΐίοηειη, ριιςιιαιη ϊΐηυβ ΓΪχ3ηι, 1>ΐ3δρηεηπ3ΐη,

ϊιι]υπ3πι, ;ιν;>πΐί:ιιιι εΐ υδΐιταιη. ΝεςοίίαΐΟΓβδ ηοη

;ιι1ιιιοιΙιιιιι ρροΙ)3ΐ, Μ;<! ίη οιηηίυιη ίιιΐϊηιο Ιοεο πιιι-

Νΐίΐΐΐίΐ. ()|)Ι;)Ιίΐ)11(!5 35 1)15, (|Ιΐί ίη,μίΓία Ι)ι·Ιιιίΐιι.ΊΙ1

α&εεεπηΐ, οεηυε δεείυδ 3ΐί<μιοιΙ ρεΓρ«ΐΓ3Γίηΐ, Μ·Ι|

]!ΐϋΐο νίΐ:ιηι ϊηβΐίΐυΐηΐ, .'ϋΐιιιίιιϋ. ΡΓ6665 3(1 ϋευιη

βδδίϋυε 63δ(1επιςυ6 ΓΓ64υ6ηΐί8βίηΐ35 36 β6(1υΐ33 ε(

πιπί ςεηυΠΰχιοηβ ίη εοηδίίΐιιΐίδ (ϋε1)υ3, ηοεία εΐ

πιΐιτιϋιι Γιιιιιΐιτο ρΓχείρίΙ. ΡΟΓΓΟ ςυί!)υ3(1αιη ίη

Ιοείδ 3»6Γ) εοηνεηΐυδ εΐ κνιι;ιχ(:« εΐίαηι 83ΐιΙ)3ΐϊ3 ίη-

<Ιίι·ΐ)ΐιΐιΐΓ. ΙΙΙϋά νβΓΟ ηοη 31) οιηηίΐιυδ, βειΐ 3 ρπχ-

ί,ΐιιιιΐίιιι-ϋιιιχ ο!)86Γν3ΐυΓ, ιιΐ ηβ (1β]βΓβηΙ οωιιϊηο, Βταράσθαι, έχ προστάγματος αυτού του ϊωτήρος ,

Ιί(;ι|1ΙΙ· Ι'ΟΙίνίΐΊΙΠΙΙ !·|ΠΙ[1|:ιΙ11 Γ36Ϊ3ΙΙΙ, 3111 Ήΐ

ι ιπ·, ρπ» 60 36 8;ιΙν;)ΐ<η· ]υδδίΙ : 3ΐΐ6θφΐ6 ςυοαιΐ ίη

ίρϋ'ΐϋ ΜίΜΙΙΙ 03( , 111111(111.11)1 ΟΙ1ΙΙ1ΪΙΙΟ ΙΙ1(ΊΐΙί;ι1ΐ! ΙΠ'.

ΓΙι·πΐ|ΐΐ(ΐ ν6Γθ 1>οη3 ΗΙΚΙ νεηάυηΐ εΐ ίιι ρ^υρεΓεδ

ύϊβίΓίουυηΐ.

XXV. ΡοΓηΐ3 ([ΐπιΐιΐπι 36 ιιιιΐ;) Εεείβδίχ εβίΗοΙΐεχ

681 (ϊ,ϊιΐϋΐΐ)οιΐ», ΙΊΙΙΙΙ 63 Γιϋεί Γοιηιιι1:ι ΐ|ΐι;\πι 5ΐιρΓ9ΐ

ρτορο$ιιίιιιιΐδ ; 61 1ι;« 16^63 36 ιΙΐ'ΐ·η·ΐ;ι ίη 63 εείβ-

Ιϊ)·;ιιιΐιιι·. ΙΙχε 681, ίηηιιαιΐ), Εεείεβίχ Γοπ»3 εχ ΙΙ^Ί-,

ρΓορΙ)6ΐί3, 3ρο8ΐο1Ϊ8 <Ί ενβη^εΐϊδίίδ εοηΠ3ΐ3 : ΐ|ΐι;ι:

ειηυίβίΐί (:ιι]ιΐϊΐ1;ιιη ;ιιιΐίι!ιιΐί ίηδΐ3Γ 6δΙ, εχ ηιυΐΐίβ

ηη^ηεηΐίβ 3(1 εοηιηι δβΐυΐεηι ςιιί ιιΐί νοΙυβΓίιΐ,

εοηΓεειί <Ιυ \ο1υηΐ3ΐβ Ρβίτίδ εΐ Γίΐϋ 36 8ρίι·ίΙυ8

53ηεΙί. ΙΙ;Γ.6 631

μήτε μην ψεύβασΟαι όσον κατά Ά δυνατόν. 01

πλείους δε πιπράσκουσι τα υπάρχοντα χα\,

πτωχοϊς.

ΚΕ'. Ούτος ό χαρακτίιρ ταντης της αγίας μετά

της προδηλωΟείσης πίστεως , καΐ ούτοι οι βεσμο\ ίν

αυτί) αναφέρονται. (Λτος γαρ εστίν ό χαρακτήρ της

Εκκλησίας , άπί) νίμου κα\ προφητών χα\ άπο<ττί-

λων καΧ ευαγγελιστών συνηγμένος· ώσπερ έχ πολ

λών μυρίων άντίδοτος άγαΟί] τοις χρωμένοις είς σω-

τηρίαν κατεσχευασμένη εκ θελήματος Πατρός χ»>

ϊίοϋ κα\ αγίου Πνεύματος. Ούτοι οι χαρακτήρες της

ίΐΐίιιχ Ι!ΟΜ εΐ

ιΓιΐ:αίκ ΐι·ί>ιαιιιοιιΐιιιη , Ιιχε 6ΰΒΐβ8ΐί8 ίρβίιΐδ χροιίϋί

^68υ Οιπβΐί Ποιιπιπ 1108 νο1αηΐ38. ΡβΓ ηυεπι εΐ

(ΊΙ11Ι Ι|ΙΙΟ 1'ΛΙ.ΓΪ (·Ιοι'Ί;ι, ΙιοιΙΟΓ 61 ίΐΙΐρ.ΊΊΐΙΙΙΙ 6υΠ)

63πεΙο δρίΓΪΐιι ίη »;ι·ι·,ιι1;ι βχβαΙΟΓυιη. Αιηεη.

Οηιηπκ ςυί Ιιίε 8ΐιιιΙ ΓΓΑίπεβ ρΐυπιηυιη νοβ $3ΐυ-

Οηΐ : 8β(Ι ίη ρπηιΪ8 Λιιηίοΐίιιχ, η'υί 1)33 ϋοηΙι·3 οείο-

ςίηο ΙΚΙΤΟΜ-Χ <ΙΐΝ|ΐιιΐΜί<>ιΐΓ* ιιοίηπιηι εοιηρβη(1ϋ$

ΓΗΐΐ) ίηςβηΐί Ι;ιΙ)οι·(! 36 ρπι1ίχ;ι νο!υηΐ3ΐ6 ίη $6ΐΐ6(1ί3

βχοϊρεΓβ βίςυβ εηιεηϋαΓβ ιικ-πιίι : ηοοηοη εΐ II γ·

ρηΐϊιι$ ν6ΐιεΓ3ΐ)ίΙΪ3 ϋίαεοηυβ, ΐ[ΐιί ίιίβηι ίΐίικί ορυβ β

ϋεηεάίβ ίη ςυαίεΓηίοηίΙυβ (Ι··Μ·πρΜΐ. ΓΓΟ ςιιίΙ)υ5

Οευηι οΙ)$66Γ3Γ6 (Ιίςηειηίηί, τενϋΓεηιΙί αε εΙιβΓίβ-

βίιηί ΓΓ3ΐΓ6$. Ρβχ Οοηιϊηί ΙΙΟΚΙ.ΙΊ 1ε$υ Οιπείί ,

ΟΐΓΪβΓι $ροη8% ηοΐ» /·, σεμνής ταύτης νύμφης Χρίστου. Αυτή ή προ\ξ

»ι' ΪΙΙΪΙ10 ιΐίι^ Αϊ Ιι-ι.ΓίΛ- \ ?.^ί . ,,^ι - , ^ .ΡΪ ι. ί-, - ν/·\ ϋ.Λ.·',"ΐτΜΤ ΤΛΪ\ -ι",~Τ-
χαΧ διαθήκη κληρονομιάς καΧ βούλημα του αυτής

νυμφίου καΧ επουρανίου Ιησού Χρίστου του Κυ

ρίου ημών · δι' ου χαΧ μεθ' ου τω ΠατρΧ δόξα,

τιμή , κράτος συν άγίψ Πνεύματι είς αΙώνας αΐώ-

νων. Αμήν.

Πάντες οί παρ' ήμΐν άδελφοΧ προσαγορεύουσιν

υμών την τιμιότητα , μάλιστα Άνατόλιος , 6 δια «

σημείων καΧ σχεδαρίων των κατά των αΙρέσεων τού

των των όγδοήκοντά φημι , μετά πολλού χαμάτο»

χαΧ προαιρέσεως καλλίστης γράψαι καΧ διορθώσα-

σθαι καταξιωθείς · άμα τε χαΧ 'ϊπάτιος 6 τιμιώτα-

τος συνδιάκονος , ό την μεταγραφήν άπο των σχεδα

ρίων εν τετράσι ποιησάμενος · υπέρ ων χαΧ εδχεαίαι

καταξιώσατε, τιμιώτατοι καΧ ποθεινότατοι άδελφοΧ,
»

(Γ31Ϊ1 εΐ νβΠΐ38 ΜΌίπιιΙιιιιι ε]υ5 ιιι;ΐ)ΐιΙ:ιΐιιιιι, ευπι " ως αληθώς. Ή ειρήνη του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρ«-

ιιιιιΐΜΐιιΐδ νο1)Ϊ3 ρβΓρεΙαο δίΐ, Ιιοιιεβίίδδίιηί 36 εΐι»- στοΰ καΧ ή χάρις καΧ ή αλήθεια , κατά τδ αυτού

Γίδδίιιιί Γΐ'αΐΐ'ι.'β. ΛΙΙΗΊΙ. πρόσταγμα μετά πάντων υμών , φιλοκαλώτατοι,

άγαπητοΧ αδελφοί. Αμήν.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ.

δ. Ρ. Ν. ΕΡΙΡΗΑΝΗ

ΑΝΑΟΕΡΗΑΙ,,ΕΟδΙδ

δίνΕ ΕΟΚΙΙΜ 011Λ: ΙΝ ΡΑΝΑΚΙΟ ϋΙΟΤΑ 8ϋΝΤ 81ΤΜΜΑ ΟΟΜΡΚΕΗΕΝ8ΙΟ.

(Ει εΟηίοπο ΙοϊΡρΙιί Μίΐπ;ο Γΐιηΐίιι.ιΐί·; ΤΗοπΜ8ϋ ϊιι ΙηιΙ'ιΙηΙίοηίΙτΗί ΐΗίοΙοαίΐί», ρηρίη ιι, ϋβηαο Γβοβηββηΐο Αηίοηΐο

' Υινω-,ι 0. Κ. Κοηι-ε 1769, 'ίιι 4.)

Έπειδήττερ μέλλομεν ύμΐν τα τε ονόματα των Α 1109 Ο'ΐοη'ιβιη 1ΐ3ΕΓβ5βοη οιιιιιίιιπι ιιοιηίιια άε-

αίρέσεων δηλοΰν, τάς τε παρ' αύτοίς άθεμίτους πρά- ρ|:ιπιικΙ;ι νοΙ)ΐβ Ιιοε ίιι 1ί1)Γθ Μΐ8(·<·ρίιιιιΐ8, ηβο ηοιι

ξεις άναχαλύπτειν ώσπερ ιούς χαΐ δηλητήρια δντα· εχδΜναιιιΙη βε ηεΓβτία ϊΐΐιιπιιη Πιι^ΊΓι.ι 1;ιιιΐ]ΐι;ιιιι

συν αϋτοΐς £έ άμα χα\, άντιδότους έφαρμόσαι, α/,·- ρΓΧ$εηΐί$$ΐηια ΐ|ΐι;ι·ιΙ:ιιη νεηβη» ρ3ΐεΓ»ι:8Γ8 νοίιιιηυβ;

ξητηρίους μεν των δεδηγμένων , προχαταληιττιχοΰς »1ςιιβ 1Γι$ νείιιΐ »ηΙί<1οΐ3 (|ΐι:(. ι!;ιπι ορροηβΐ'β, ίξαχ

δε των μελλόντων είς τοΰτο έμπίπτειν · Πανάριον νεί ίΪ8 ςυϊ ηιοπβη ρείϊΐϊ 8ϋΐιΙ Γκηιεάίο Ο38β ρθ88ΐηΙ,

(γαρ) ϊΐ , ήγουν χιβώτιον ίατριχόν (4) των θηριοδή- νβΐ βοδ, (|ΐιϊΙ)ΐι$ ηβ ϊιιι ϊιΐιπιΐ ρβήευΐιιηι βδΐ, ρΓίβηιυ-

χτων έρμηνεΟαομεν, δτιπέρ εστί τι βιβλίον δια ηϊαηΐ »ο εοηδίτνεπί : Ραηαπυιη βίνβ ατί-ηίαιη ηιε-

τριών συγγραφέν, ίχον αιρέσεις όγδοήχοντα· οϊτι- ιΓκΜίιι, 3ι1 βοπιΐΗ ηιιΊ Λ 8ΓΓρβηΐί1)υ$ ϊοΐϊ βυηΐ Γβηηο-

νες εις θηρίων ή ερπετών αινίγματα εϊσι· μία δε ύΐιιιιι, ]ΟΓΟ οριιβ ϋΐιιιΐ ηο Ιίΐιπιηι ϊηΙεΓρΓΡίβΙιίηιιΐΓ :

μετλ τάς όγδοήχοντα ή της αληθείας βάσις ίίμα ςυί πι ΐρββ ραπεβ (Ιίνϊβϋδ Ι.3!Γεδεδ οοΐο^ΐπΐ» οοηι-

κα\ διδασκαλία σωτήριος πραγματεία , χα\ Χρίστου ρίβεΐϊΐυτ, (|ϋ«; $βΓρβηΙυιιι »ο ΓερίϊΙΊιιιη 8Ϊηιίΐ68 βιιηΐ.

νύμφη αγία Εκκλησία, ούσα μεν άπ' αιώνος, δια δε δοουικίυηι ςιιηβ νεΓΪΙ»ΙΪ8 Γιπιιηιπβηΐιιιη, οΐ κ:ι!ιιΙ;ι-

της ένσάρχου Χρίστου παρουσίας μετά την διαδο- τΐϋ (ΙοείΓΪηη, ΓκΙι·Ίΐ|ΐιη Γοπηιιΐ» $υΙ>]βΟ3 6δΙ, 30

χήν του χρίνου μέρος ' των προειρημένων αιρέσεων ΰΙΐΓίβΙί δροηβα, δϊηοΐα ν'κίεΐίοβΐ Εοϋίεβία ϋεοΐαταΐα.

αποκαλυφθείσα , κα\ υφ' ημών εν ύπομνήμασι δια Β Ουκ ουηι ]»ηι Ιυηι αϊ) οη1)β ΟοηίΙΊΐο βδδβ ΟΟερεΓΪΙ,

του κηρύγματος του Χριστού ταχθείσα · χα\ πάλιν ροβίρ» Ιαιηεη ροΓ ΟΙΐΓΪδΙΐ Οοιιιϊιιΐ ΐηοαΓηβΐΐοηεπι

μετά πάιας τάς των αιρέσεων τούτων μοχθηρίας, ΐοιιιριιπιιιι δΐιεεεδδίοιιε 31)10 οοπιπιοηιοΓηΙΒβ οηιηεβ

ως άναψυχήν των τον κάματον των αιρέσεων δια της ΙκοΓεδοβ νιιΐ^ηΐ» ίΚΐυβ ραΙεΓαεία, εαίοιπηϋο α ηοΐιϊδ

αναγνώσεως διελθόντων, ύφ' Ομών μετ' επιτομής του ίη οοηιιηοηΐηΐ'ίοβ οχ Γ.ΙΐΓΪδΙΐ ρΓ.Τ(1ΐθ3ΐίοιΐ8 ]·ι;Ι;ιΙ;ι :

λόγου χατά την των αποστόλων διδασκαλίαν σαφώς βο πίΓδίιιη ροδί οχρίϊοηίαιη 1110 οπιηεπί ϊίΐβ-

άπαγγελΟεϊσαν. Παρακαλείτε * δ£ πάντες οΐ φιλοχά- τυπι 1ι»;Γβδβοη ϊιιιρ>·οΙιίΐ:ιΐι·ιιι, εχ ηροδίοΙοΓυπι ιϋΜ-ί-

λοις ' έντυγχάνοντες, τψ τε προοιμίω καΧ ταίς μετ- ρΐϊηί ΛεοιίΜΐβ ΒΟ ρεΓδρϊοοο 1)Γβνί ςυοάηιη ε$1 οοηι-

έπειτα αίρέσεσι, χα\ τί) υπέρ της αληθείας όμολο- ρεηάίο 8ΐιΙ)]εοΙα ; ιιΐϊ «α Γβ ίΐίοπιιη ΓεΓΓβεηΙϋΓ ηο

για τε κα\ διδασκαλία της αληθείας, καΐ πίστει της ΓϋΓιοϊαηΐυΓ ιπιίιηί, ιριί Ιιιιιιο ΙιοοΓεβεοη ρβΓοιίΓΓβη-

άγίας καθολικής Εκκλησίας. «Ι:ιπιιιι Ιιιΐιιιιτιη δϋβοεροπιιΐ. ΡΟΓΓΟ νοβ οηιηεδ Ιιο-

ηβδίαπιηι ηταιη δΐυύίοδί ΙβοΙΟΓββ ΓΟ^ηΙοδ νοίαηπιβ, υΐ οΐ ρΓοοεπιίιιιη ίρδίιηι, ει ίηδοίΐοοηΐϊιιηι ΙιΚΓεβεοη

6χρθ5ΪΙΐοηβηι, βε νι·ι·ίι:ιιίϋ ρΓοΓβδδίοιιειη εΐ ιΙοι:ΐΓπιαιιι, αε βηηείχ εΐ εΐΐΐιοΐίεχ ΕεεΙβδϊίΒ Γκίεαι Λ ηο-

1)15 6<ρΓ0883ΐη ριΊΤΙΙΠΐΠί νεΙΊΐϊδ.

1 Γ. μετά. ' Γ. παρακαλείσθε. ' γρ. φιλοκάλους, δεί Ιοειίδ ρατυπι βίηεεΓυβ.

(4) Κιΰώτιον ΙατριχόΥ. Λ(!Ιιϋ»ΐη δΐιηϊΜΐη()ΐηϊ<! ίη- Γρϊρΐιηιιϋ $εηρ(ΐδ ; >1η 1ιΧΓ6$υπι ραΓίίΙϊοηβ , β|υβ-

νοίιιοΐ'ο, Ραιιαπί, οι]ιικ εοΓηρκηάίυπι ει Ι)Γενί3ΓΪυηι ςιιε νίΙϋδ;εΙιΙο ε]ιΐ8ί!ι·ηι ραΓίίΐίοηίδ ιΙίκ<>πιιιίιΐΓ,

\ι·Ιιιΐί (|ΐιΐ)ΐΙιΙ;πιι εκί ρΓΧ$εηδ άνακεφαλαίωσις, ηο- ηυο(1 ιιιτιιιτίΐ ίηΐιτ Ραηατίιιιη , ει Ληιιι'ιψίιιιΐιηκίηι,

|>ϊ$ ιΙΙ:·· .Ι|ΙΙ·ΜΙ ΕρίρΙΐ3ηίιΐδ. Ηϊδοβ δίιηϊΐίη νΜεδίβ «οιι$ιιΙεη(1ιι$ ρπχ εχίεπίδ Ρβιηνίιΐδ $ιιί> ίηϊΐίιιιη ρυΐ-

ϊη ο Ερϊιΐοΐα αιΐ Α^α^^ι1ιη €ΐ /'/ΙΗ/ΗΙΜ ρταί^ίίτυί, ιΊκ'ΓΓΊηιιιπιιιι δΐιαΓυηι :ιιΙ Ραηατίαιη :ιιιίιιι,Ήΐνιτ-

Ίΐιιιιη Ραηαηο ρΓίΒηιί$ΐδ$ε Ερίρΐιαιιίιιιιι (·οιΐϋΐ:ιΐ. δίοηυιιι.

Ι:.Ι·ΙΙΜ ιιιιι (1ε ιΐΜΐΓ|ι;ιΐίοπι: νοείδ 1ια:Γϋ8ϋθδ ιιι
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αιι'κίειη οηιηΊί Ιιοο ϊη οροηο οοηιρΓβΙιοιίδα Α Κα\ Εστί τα εν τη1 πάση πραγματεία δια των προί;-

ρη μένων τριών βιβλίων, πρώτου χα\ δευτέοου χαΐ

τρίτου , άτινα τρία βιβλία εις επτά τόμους διείλο-

μεν ' εν δε ίκάστω τόμω αριθμός τις αιρέσεων χι'·.

σχισμάτων Εγκειται · εμού δ£ πάσαί είσιν δγδοή·

κοντά · ων αί ονομασίαι καΐ αί προφάσεις (5) αυτό;·

Βαρβαρισμδς , ΣκυθισμΑς, Έλληνισμδς, Ιουδαϊσμό,·,

Σαμαρειτισμός. Εκ τούτων αί καθεξής , προ μίϊ

της επιδημίας Χριστού , άπδ δε του Βαρβαριαμον

καΧ της ΣκυΟικής δεισιδα'ιμονίας χα\ του Ελληνι

σμού καΧ των λοιπών φύσασαι αύται · Πυθαγόρειο·.,

είτουν Περιπατητικοί , Πλατωνικοί, Στωϊκο\, Έπι-

κούρίίοι. Είτα ή Σαμαρειτική ούσα αΐρεσις ή έχ

Ιπΐηι* ΙίΙΐΓίδ ι·\|ΐΙί(·.πΐ!ΐΗ. ρι-ίιηο εΐ δβουικίο 30

ι·.·ι ιίο. Γιϋβπι ΡΟΓΓΟ Γιΐιπ ϊη βερίεπι ΐοιιιοδ (1Ϊ5ΐπ1)ΐιΓι

51(1)1, ςυοπίΜΐ δίη^υΐϊ οβΓίυηι ΙιχΓβ&εοη ίο κοίιϊΐδηιβ-

ΐιιιη ηυηιεπιιη οοιιΐϊιιοηΐ : φΐχ $ίιηυ! οο11εο!3 ι \\χ

εοηΐ'ιείυηι. ΟΙΙΟΓΙΙΙΙΙ 3ρρι>Π;Η'ιοιιβ3 Ιΐ3β βοηΐ 20

ιΐο^ιιιαία : Β»ι·|ιηπ5ΐηιΐ5, δογίΐιϊβιηιΐδ, Ηεΐΐεη'ικιηιΐδ,

.ίιι,Ι.,'ι-ι-ιιι-, 'ν,ΜΚϋΊΐ ι-.!!ΐ·ι-.. ΑΙ) Π$ (Ιεΐηοβρβ Γοΐΐφκι;

βεοΐχ ρι-οΠιιχοπιηΙ. Ν:»ιη αηΐβ (ΐΐιπδΐί δϊΐνηίοπβ

βιΙνΟΜίΐΙΙΙ), β Γ. π Ικ:, ;ι εΐ Η, ιϋιι,.1;; 90 βΓΧΟ.3 βΐιροί1·

εΐίΐϊυιιε ηο ΟΗίΙοπβ ί(1 ρεηιιβ ΊδΙίΒ ρι-οιΓιεπιιιΙ : Ργ-

ΐΙιηςοπίΊ,δϊνβ Ροπρηίοΐιοί, ΡΙ»ΐοι>ίοΐ,ί5ΐοίο'ι οίΕρίοιι-

Γεί. Τηιη 53ΐιΐ3πΐ3ίΐ3 6801», φι» εκ ίιιϋαίοα ρυΐΐιι-

Ιβνίΐ ; 83 ρυΓΓΟ ηυΒίιιοΓ ιιι Γαςίϊοιιοδ >1>ϋΙ, ΟοΓίΙιβ- .- του Ιουδαϊσμού · κα'ι ταύτης τέσσαρα Εθνη , Γοργό-

ιιιιπιιιι, 5οΙ>ικεοπιηι, Οοδίΐΐιεοπιιη εΐ Εδδοιιοηιπι. θηνο\ ', Σεβουαϊοι, Δοσίθεοι, Έσσηνοί. Ε'τα 6 βίι:!,;

.Ι:ΐ,!:>Ι-Ι1ΙΙΙ!-, Ι|ΙΙ! αϊ) \Ι.ΐ;ι1ι:ιΙιιΐ·

Ιί;:ΐί!':ιιϋ 30 1)013111 .» >·'·[ιίι , ι!,·ΊΐιΙι· ρΟΓ ΜιΛ-ίί ·, Ιβ-

βοιη ι ο,!.ιΐ::ΐιι-, αϋ .Ι.κ!. ι ^3^ο1^^ Γιΐίο, ηιιΐ Ι-,ι;ιι·Ι 3ρ-

ρυΐΐαΐυβ οκΐ, οίρο· Οανί(Ιειΐ), ροριιΐί ίϊΐίιΐδ οχ Ο3ΐ1οηι

ΪΙΙ3 1 1 ι!.:ι ΙΓ..:·ΙΙΙ, ,!:!,!, ,ι.'ϋί 3|ΐρο1ΐ3ΐίοηβηι οΐιΐίηυϊΐ.

ΑΙ) Ιιυο >. )·ί . ιιι |Μ· ρΓοϋίϋπιοΙ 1ι»Γ63ε$, 8οι·ίΙΐ3ΐ'αη),

1'ίι:ιι ,>.ΙΊ·.Ι ιηι., ^;ιιΙιίΐ!ι·,ι·ι!ΠΠΐι

ο .:-;ι·ιιπι:,ι, Ν»$5αΓχοι·υηι, ΙΙει-οϋίαηοι-υιη.

δοοιπκΐιιιη Ιΐ3$ κβοΐ35 δυοοοΒδίυηβ Ιεπιροπιιη

Ποιιπηί ηοδίπ .Ι>·ΜΙ (.ΙιιΐΝΐί ί!ΐθ3ΓΠ3ΐίο Ιοίί οιΊ)ΐ

£3ΐιιΙ:ΐΓΪ3 ίΐΐιιχίΐ, εΐ οιιιιι Ιι.ιι· Εναη^εϋϊ άοοίηίηα οΐ

εφίβϋΐίδ ΙΊ'μΙΙ! |ιι .Γ,1ΐΓ:ιΙ ι,ί ; ι|:ιί ||ΙΙ|,!.·!Ι1 ΙΙΙΠΟΙΙδ 0$1

ίθΙΙ5 83ΐΐΐΓΐ$ 01 Γ,ιΐΐΐπΐίι·.:· :ι ριι-Ιίΐίΐ,·.ΐΊ[ΐπ· Ι !(·( Ιι-.,ι,ι- (

νεΓ3 Ιίιίοδ. Λ φίΛ ίιΐδοςιιεηίοδ οηιηεβ ββοΐιη, φΐ;ο

Βοΐιιιη ('.ΙιιίΝΐϊ ιιοιηοη,ιιοη Γιάεηι ρΓχΓερυιιΙ, ΐΐιιριι-

Ι3ΐίβ δΐιιιΐ εΐ :·. ιιϊ-..ι·.. Π;Ι;Γ βιιΐ'ιΐ, δίηιοηίαηϊ, Μεη3ϋ-

ι1ι·Ίιιιιί, 1111 δϊΙυΓπίΙίβηί, ΒαδΊΓκΙίαηί, Νίοοίαίΐχ,

(ΐηοίΐΊοί ΐ|ΐιί οΐ δΐΐ'ίίΓιοΐΊοΊ ει Ρΐιίΐιΐοηίΐίβ, ;ιΙ· ηΐϋί;

νει·ο Οοιίιΐίαηί 3ρρε1ΐ3ηΙιιι· 3ο ΒυΓΐιοπ3ηί, βριιιΐ

η!ίθ3 8θΟΓ:ΐΙίΙΧ, 3ρΐΙ(1 φ103(ΐ3Π1 ΖϊΟΟίΐΧΙ : ϋ3ΓρθΟΓ3-

Ιίΐίε, ί'.ι-πΐιΐΐΓκΜίί ςιιί ι! ΜεΓίηΙΙιϊβιιϊ , Μβζβΐ'χί,

ΕΙ)Ίοιια:ί, Υαΐεηίπιί, δοοιιηιΐίβηϊ , φΐϊϋυβ βοι:ε<1ίΙ

οΐ ΙδίάοΓίΐδ : Ρίοΐεηιχί, ΜβΓΟΟδϋ, €ο-

Ιΐοΐ'αείβοηίΐχ , Ορίιίιν, ('.;.ι.ιι;ϊ. 8οΐ1ιί3ηί,

Απ-ΐιοιιΐίοί , (.ι·Γ<!«ΐιιι.ι:ι:ι , ΜαΓΟΪοηοδ, 1>υοΪ3ΐιΪ8ΐΧ,

Λ|ΐ,·Ιίι·ι,ιηϊ, δϋνοΐ'ϊηιπ, ΤαΙί3ΐιϊ, ΕηοΓαΙίΐχ, 1Ίιι\-

:·:)-. Ι ;Γ .(ΜΙ Οΐ ΜοηΙβηίδίΗ: 01 Ϊ;ΙΜ ίι,ί ! ι;μ;ίΐ:ι·, ΙΊ·;,ιι-

/ι ·ιι. φΐΐ 01 Ρπ8θίΙ1ί3Ιΐί 30 Οΐίίϋίιΐι.ιπι, ΟιιΊΙιι..·ί

.ΐ'.ικ ι,Ηίίιιΐ' Αΐ1θ1νπΐ36, Τϋ5$3Γ8δ03:ϋθ03ΐίΐ96 ι)1"

Γ.Ι.Μ !:.ιΐι> οο1β1)ΓΪΐ3ΐΊ υιΐ3ΐη ({ΐιοιαηιιίδ ύίβηι

ιιίιΐϋΐ ; Λ!η-Ί, φΐί Εναηςεΐίυηιεί ΑροοαΙ}·ρ$ίιι

ιι·, > Γθ]ίθίυΐ)1 ; Λι!.ιιΐιί;ιιιί. §311ΐρ8»:ί, φΐί 81 Ι|.·)ΓΙ·-.Ι·],

Ί Ιΐι·ιι,!ιιίί;ιιιί, Μοίοΐΐΐδοϋεοίϋηί, Γ..Ι|·ι!ι··.Ί.;ι1ι>1.ι·, ΝϋΟ-

ΐκπιϊ, Υαΐϋδϋ, (.;>ιΙι:ιι·ί, ςυί οΐ Νον3ΐΐ3η°ι, Λιΐί,'ιΊίι ί,

Λροδίοΐίοϊ <|ΐιί ει Αρυΐαοΐίοί , δαϋοΐΐίαηί ,

προειρημένος Ιουδαϊσμός άπδ του Αβραάμ τονχ:-

ρακτήρα είληφώς, χα'ι δια του δοθέντος νόμου τ£

Μωϋσί] πλατυνθε\ς , κα'ι άπδ του Ιούδα του ιιίοΟ

Ιακώβ του κα\ Ισραήλ , δια Δαβ'ιδ του βασίλευσαν-

τος αυτών εκ της τούτβ» φυλής, τδ έπώνυμον-οΟ

Ιουδαϊσμού κληρωθείς. Κα\ άπ' αυτού τε νυν τιϋ

Ιουδαϊσμού επτά αιρέσεις α5ται · Γραμματέων, Φα-

ρισαίων, Σαδοουκαίων, Ήμερο6απτιστών, Όβοακυν,

Νασσαραίων, Έρωδιανών.

Εκ τούτιον των αιρέσεων καΐ μετέπειτα κατά δια&ι·

χήν των χρόνων έπεφάνη ή σωτήριος του Κυρ1//;

ημών Ιησού Χριστού οικονομία, ήγουν ή Ενσαρλ'.:

αυτού παρουσία κα\ ευαγγελική διδασκαλία τε Μ\

κήρυγμα βασιλείας· ήτις μόνη έστ\ ιτηγή σωττ,ρίι;

χα'ι πίστις αληθείας της χαθολιχής χα\ άποστολιχή:

Εκκλησίας. Εκ δε ταύτης περιεχλάσθησάν «ιιαΐ

έσχίσΟησαν δνομα μόνον Χριστού Εχουσαι , άλλ' βΟ/ι

την πίστιν. Είσΐ δε αύται· Σιμωνιανο\ , Μενονορα-

νο'ι, ΣατορνιλιανΛ, ΒασιλιδιανοΊ , Νιχολαΐται, Γνω-

στιχο\ οί χα\ ΣτρατιωτιχοΊ , οί αΰτο\ δε ΦιβιωνϊτΓ.,

παρά δε τισι Κουδδιανο>. καλούμενοι χα\ 1'.·.:·.·.·

νο'ι , παρ' άλλοις δβ Σιυκρατϊτα: , παρ" έτέροις Ε

Ζακχαΐοι· ΚαρτΛκρατΐται , ΚηρινΟιαν&Ί ο! χαΐ ΜΤ,-

ρινθιανο\, Ναζαραΐοι, Έβιωναΐοι, Οϋαλεντΐνοι , Σί-

χουνδιανοί, οΓς συνάιηονται Έπιφάνιος χα\ Ίίίίω-

ρος · Πτολεμαίοι, Μαρχώσιοι, Κολορβάσιοι, Ήρι-

κλεωνϊται, Όφϊται, Καϊανοί, ΣηΟιανοΧ, Άρχοντιχοί,

Κϊρόων.ανο'ι, ΛΙαρχίωνες , ΛουχιανισταΊ, Άπελλτϊι-

' νοί, Σϊυηριανο\, Τατιανο\, Έγχρατΐται, χατάΦρί-

γας ' των χα\ Μοντανιστών χα\ Τασχοδρουγιτών ·

ιμιι ΓΙΙ:ΙΙΙΙ Αϋαιπίΐιιΐίιΐδ βρρβίΐηΐιιτ : Ρβιιΐϊ δαηιο$3-

ΐοιίίίίί, Μ.ιηιι·ίι;ΐ'ί φΐι ει Αοοαιιίιχ, ΗίοΓβοίΙχ, Μοίε-

οί χα\ Πρισχιλλιανο\ χα\ Κ«

οΐς συνάπτονται Άρτοτυρϊται, Τεσσαρεσχ.αιδ£χι·ΐ-

ται οί το Πάσχα μίαν ήμέραν του Ιτους ποιούν:;; '

άλλοι ' οί τδ Εύαγγέλιον χα\ την Άποχίλιφ»

Ιωάννου μη δεχόμενοι· ΆδαμιανοΊ , Σαμψαϊο1. '·

και Έρκεσαΐ&ι1, Θίοδοτιανο'., Μ:λχ:σεδ5κιανο\, Βιρ-

δησιανισταΐ , ΝοητιανοΊ , Ούαλήσιοι , Καθαροί ν

χα\ Ναυάτοι, Αγγελικοί, Άποστολικο\ οί χα\ Ά»

τακτικοί, Σαδελλιανοί, Ώριγένειοι οΐ χαΐ αΙη/'-

8θΓ. ΓορΟηνοί. β. Καταφρυγαστών. » ΟΟΓ. "Αλογοι. * ΟΟΓ. Έλχεσαϊοι.

(5) ΑΙ χροράσεις, Ο.ΙΙΙΒΧ, οοοαδϊοηοβ, ρΓ8ΒΐεχΙϋ3 Α^α^^ηηι εΐ ΡαιιΙιΐΉ , φίβηι βρΐδίοΐβιη ϋδΐίοπι ΓΓ

ίηΐιηβ υιοί ϋοΐιοηΐ ροΐίιιβ (|ΐΐ3ΐη άο^ηιαία. (ΙοηΓβΓ νοΓΐ)ΐ5 οχρΓβ$3:ιιη οΐ Ιιοο ίιι Ιοοο Ερϊρ1ιιηίυ$ ϊ^'ΐι

61 ηυηι. 2 Ιααιίαΐχ ιηοχ δ. Ερίρΐιαιιϋ Ερίιΐοΐα αά ηοϋίί βχΐιίϋιιίΐ.
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ιακΆ, Ώριγένειοι οί χα\ του Αδαμαντίου· Παύληυ Α Ιίηιιΐ ςιιϊ ΙΙΊ

τοϋ&αμωσατέως, Μανιχαΐοι οί χαΐ 'Λκωανΐται, Ίυ

ραχΐται, Μελετιανο\ οί χατ' Αίγυπτον σχίσμα βντε;,

ΆρειανοΥ οί χαΐ Άρειομανϊται, Αύδιανών το σχίσμα,

ν -;·.·. 7. ·,'.'·.. ΜαρκελλιανοΧ, Ήμιάρειοι , Πνευματο-

μάχοι οί τ?> αγιον Πνεύμα του θεοΰ βλασφημοϋντες'

Άεριανον, 'ΑετιανοΊ οί καΊ Ανόμοιοι , οίς συνάπτε

ται Ανόμοιος *. Διμοιρΐται οί μη τελείαν την Χρίστου

ένανβρώπησιν όμολογοΰντες , οί κα\ 'ΑπολιναρΙται ·

οΐ κι'ι την άγϊαν Μαρίαν την άειπάρθενον λέγοντες

μετά* τον Σωτήρα γεγεννηκέναι τίό Ιωσήφ συνήφ-

Οαι, οϋστινας έκαλέσαμεν Άντιδικομαριανίτας· χαΐ οί

εις όνομα της αυτής Μαρία; τη; Θεοτόκου κολλυρίδα

νιροσφέροντες , ο2 καλούνται ΚολλυριοΊανοί · Μασ-

σαλιανο'·. , οΓς συνάπτονται ΜαρτυριανοΧ, ο! άπί> των

Ελλήνων χαϊ Εύφημΐται χαΧ Σατιανοί3.

Έπανιών δε αύθις, χα'ι οιελών ταύτας κατά βι-

6λίον, υποδείξω εν ταύτη τη ανακεφαλαιώσει, πόίαι

τούτων των όγδοήχοντα αίρέσεων εν τω πρώτφ βι-

βλίψ και καθεξής εν τφ δευτέρω Ιω; του τρίτου ·

αλλά καΐ καθ' Εκαστον των επτά τόμων των εν τρισν

βιβλίοις συντεταγμένων, πόσαι είσ'ιν εν έαυτω * χω-

ριαΟεΐααι αιρέσεις. Καν εστίν οϋτως· 'Εν μεν τω

ίΐρώτιο βιβλίω τόμοι τρεις, αιρέσεις τεσσαράκοντα

εξ, συν ταΐ; ονομασίαι; τούτων, φημ'ι δε Βαρβα-

ρισμον, κα'ι Σκυδισμδν, χα'ι Ελληνισμέ, καΐ Ίου-

δαϊσμίν, καν Σαμαρειτισμόν. Εν 6έ τω δευτέρω βι-

6λίψ τόμοι δύο, αιρέσεις είκοσι τρεις. Εν δε τω

τρίτω βιβλίψ τόμοι δύο, αιρέσεις Ένδεκα. Εν τψ

οΰν πρώτψ β·.6λίω, πρώτω τόμω, αιρέσεις κ', αϊ είσιν ., Ιιβπδηιιΐδ, δ(·}ΐΙ)ίδι

αΐδε · Βαρβαρισμός, ΣκυΟισαος, Ελληνισμός, Ίου- ΟΓΧΓΟΓΙΙΙΤΙ ροΓΓΟ <1ί

δαΐσμίς. Ελλήνων διαφοραι, Πυθαγόρειοι, ήγουν οί

Περιπατητικον, ΠλατωνικοΧ, ΣτωϊχοΧ, Επικούρειοι.

Ζαμαρειτική αΐρεσις ή ούσα έχ του Ιουδαϊσμού.

Σαμαρειτών ίθνη τέσσαρα οϋτως· Γοραινοί ' , Σε-

βουαϊοι, ΈσσηνοΧ, Δοσίθεοι. Ιουδαίων αιρέσεις ζ'

οΟτω;· Γραμματείς, Φαρισαϊιι, Σαδδουχαίοι, Ήμε-

ροβαπτισταΧ, Όσσαϊοι, Νασαραΐο:, Ήρο^διανοί. Εν

δε τψ δευτέρΐι) "·'· '·';' του πρώτου βιβλίου ωσαύτως

αϊρέσει; ιγ1 οϋτω;· Σιμωνιανον, Μενανδριανοί , Σα-

τορνιλιανο\, Βασιλιδιανον, ΝικολαΤται, Γνωστικοί οί

χα\ Στρατιωτικοί, καν Φιβιώνΐται οί αυτοί, παρά δε

τισι ΣεχουνδιανοΧ, παρά δε άλλοις Σωκρατίται, παρά

δε έιέροις Ζακχαϊοι καλούμενοι· ΚαρποκρατιανοΧ,

ΚηρινΟιανοΧ οί ΧΛ\ ΜηρινΟιανο'ι, Ναζαραίοι, 'Εβιω-

ναΐοι , Ούαλεντΐνοι , Σεχουνδιανο\ , οΤ; συνάπτονται

Έπιφάνιος κα\ Ισίδωρος· Πτολεμαίοι. Εν δε τω

τρίτψ τόμφ του αύτοΰ πρώτου βιβλίου αιρέσεις ιγ1

οϋτω;· Μαρχώσιοι, Κολορβάσιοι, 'Πραχλεωνΐται ,

Όφϊται, ΚαϊανοΧ, ΣηΟιανοΧ, Άρχοντικο\, Κερδων.α-

νο\, Μαρκίωνες, ΛουχιανισταΊ, Άπελληϊανον, Σευη-

ριανοί, Τατιανοί · αυτή ή άνακεφαλαίωσις του πρώ

του βιβλίου των τριών τόμων. Του δε δευτέρου βι

βλίου τόμοι δύο. Καν εν μεν τω πρώτφ του δευτέρου

βιβλίου, τετάρτω δί δντι χατά την απαρχή; του

άριθμοΰ άκολουΟίαν, αίρέσει; ιη' οϋτως · Έγκρατΐ-

τιι, κατά Φρύγας οί κα'ι Μοντανισταν καν Τασχο-

* !ΙΙ

<Ι«1 1 1 ΑΓΪοπιαιιίιχ, ΑικΙΐαηοΓυιη βεοΐη, Ρΐιοΐϊηΐβηι,

ΜβΓΟοΙΙίηηϊ, Ββπιϊηπηιιί. Ρηοιιιηαιοιη3ε1ιί φΐΐ ϋι

βαηεί'ΐηι Οεί Βρπ'Ίΐυιη εοιιΐυηΐ6Γιο$Ί βιιηΐ ; Αεπαηΐ,

ΑοΐϊηηΊ ςυϊ βΐ Αηοηιοε'ι, ηιιϊίχιβ 3<1]ιιη§ΊΐυΓ Ευηο-

ιηΐυβ ; Βίιικεπί»; ί|ΐιΐ ρβΓΓοοίΒΐη ϋΙιι·ί$ΐϊ ϊιιεαπιη-

Ιίοηβηι πιίηΐηιρ εοηΓιΐοηΐιΐΓ, ςιιϊ βΐ ΑροΗίηηπβΐ;»

ηηιηίηβηΙιΐΓ. Τιπη ςιιϊ Μίΐπβπι ΒβιηρρΓ νΐΓ^ϊηεηι,

ροίΐηιιηηι δ»Ιν»ιοη>ιη ρβιιιπί, οιιη Ιοδερίιο εοη-

βιιβνίβββ ιϋεπηΐ, ςιιο$ Αήΐΐιΐΐεοιηαπίΐηΐΐηβ 3ρρρ1Ιη-

ιηιι$. Ιίοπι ηιιί ίη ηοηιεη ε]ιι$ι1ετη Μ.ιηχ εο1Ι)τί(1εηι

ιιΐΐι'πιΐιΐ. εΐ ι ·;1ΐΜ ί.ΐιιηιί νοε3ΐιΙυι·. Μ3$$%ΙΪ3ηί, 3(1

ςιιηβ ίΐιΙϊιιιιριιηΐιΐΓ ΜηΠνπβηϊ , ςΗΐ 6

.-<·ι ΐ:ι εΐ Εαρίιβηιίΐχ 30 δαίαιιίεϊ.

Νιιηο τερείϊΐβ ηαΓΓβΐΐοηβ βΐ ίη δϊηβΐιΐοδ Ιί1>Γη5

1ι»!ΓΡ8Ί1)ΐΐ8, Ιιοο ίη ΙίΓονΊ (·οηιρεη(Ιϊο <1ε-

, ςυοίηηιη βχ ΊΙΗβ ι,χχχ ΙίΓΕΓεϊίΙιιΐϋ ίη ρποΓβ

Ιίίιπι , ςιιοί ίη ΜΊΊΐιιιίιι ηε ΐβΓίϊο εοηΐίηΓηηΐυΓ ; Ιιιιη

ίη Γβ1ΊςηΪ5 οηιηί1)ΐικ εχίετοπιπι 1ίΙ>ΓθΓυπι (οιηίκ, ηυηΐ

ιιιιίευ'κιυβ 1ικΓβ$ε» βΐΐΓΪΙιυΐχ 8υπΙ. ΗβΓυιη ϊΐβςιικ

οηηιίιπιι 8βι·ΐε$ β8( ε]υ5ηιο(1ί : Ιιι ρΐ'Ίπιο ΙίΙ>Γυ Ιοιηϊ

1112 1|1'* ΜΙΙΐΙ, ίι,ΓΙ. -: Κ Μ Μ 8υΪ3 111)11 II ΓΐΐΊΙ·-

Γ.·Ι;Μ . ;·!.Γ· : Κ3ΐ·|ΐ3Π!Ίηιΐ8 λϊιΙιΊΐίβΙ βε δενίΐιϊ-

βηιυϋ, ΗβΠειΓιβιηυβ, Ιυά.ιίβιηυβ αε £3Πΐ3πΐί$ιηυ3.

!η ϋεοιικίο ΙΙΟΓΟ ΐοιιΐί ιΐηο $ιιη(, ΙΐίΡΓε8ε$

Ιη (εΓΐϊο Η1)ΓΟ ΐοηιϊ «Ιυο , ΙιΧΓ68ε$ χι. 1η

ϊΐ,ιηηβ Γιΐιη Ιοηιο ΡΓΙΙΠΟ Ιΐ3βΓβ$ε$ χχ 8ΐιηΐ : Ι!;Μ

ρΟΓΓΟ ιίΐΝΐ ι ί'ιιίΐι.ι ίδ!τ3 δΙΙΠί

δίνε ΡεΓίρ:ιΙεΓΐί·ί, ΡΙβίοηίεί, 8ΐοίι·ί, Ερίειιτεί.

ΙίΝ.ΐΊΐϋ -. 1)ΧΓεδΙ8 ΊΓ,.ι· 3 .Ιι;ι!;ιΪΜΐιιι ιιι::ιι:ι\ ίΐ

ιϊΐ.ιΐιί ςιιηΐΜΟΓ ΐη ρβι-ΐεδ ΐπ1)ΐιιιηΙϋΓ, Όοιίηεηοδ,

δβΐηΐίεοδ, Εδδεηοδ, ϋοδίΐΐιεοδ. .Ι'ΐιΐΐϊ'ϋηιιιι Ιιχρεβε»

δερίβιη : δεΓί!)3β, ΡΙιβπδίΡί, δ3(1(1ιΐΓ»;ί, ΙΙεηιειτ-

1)3ρΐΐ8ΐ%, Οββίϋί, Ν353Γ«;ί, ΠοΓοιΙΊ.ιηί. Ιη ββειιηιΐο

Ιοηιο Ιϋιΐ'ί ρΓίηιί ΙκΐΓεβεβ χιιι δΐιη( : δίηιοηίβηϊ,

Μεηαηιΐηαηί, δ.ιΙυι·ιιί1Ϊ3ηί, Β.ι$ίΙϊ(Ιί3ηϊ,

Οιιοβίίεί ΐ|πί βΐ δίΓαΐίοΐίεί βο ΡηίΙ>ίοηΐΐχ,

δεευηιΐίαηί, »1> βΐίίδ δοεΓβΐίΐχ, 30 3ΐϋ& '/··>·'

ϋ'ιευηΙιΐΓ : €»ΓροεΓ3ΐίΙχ, ·:<·ι ίιιΐΙΓοηι ςιιί εΐ

Μιτίιιΐ1Γι:ιΐ!Ϊ. Ν3ΖΛΓ8ΒΪ, Ε1)ίοη3!ί, ν'βίεηΐίηί, δεειιη-

(Γοηϊ, ςιιί1)ΐΐδ βοοείηηΐ Ερίρΐιηηεβ εΐ Ιδίιίοπίδ :

Ρΐο1εηι»?ί. Ιιι Ιβπίο ηπΐι-ηι Ιοηιο ρι-ίοΓίδ 1Ί1>ι·ί Ιι«Γβ-

βεβ ϊι'ιϋεπι χιιι δΐιηΐ : ΜβΓεοδίΐ, ΟοΙοΛηδίί, ΗεΜ-

εΐβοηίΐίβ, Ορηίΐίβ, ββίΛηί, δείΗίβηί, ΑτεΠοηΜοί,

('.ι·Γ(1οηι;πιί , ΜβΓείοηεδ , Ι,ιιεϊβηίδΐ» , ΑρρβΙΙείβηί,

δενεΓίαηί, Τβΐίηηί. Ηίρε εδί δΐιηιηιβ ΐοιηοηιηι ΐπιιηι

ρηπιΐ Μ1)π. δεεοηιΐϊ νεΓΟ Ιί1)Γί Ιοηιϊ άιιο βυηΐ,

οο]υδ ίη ρτΙΟΓβ Ιοηιο (ηιπ ςικτηΐυδ εδί, βϊ ΐοπιο»

(Ιβίηεερδ &\> ϊηίιίο ηυιηεΓΟδ) ΙικΓεβεδ τνιπ εοηΐϊ-

ηεηΐϋπ Ιιοο ιιιοιίο : ΕηΐτβΓιΙίβ, 63ΐ3ρ1ΐΓγ(588 ςιιϊ εΐ

Ηοηΐ3η'ΐ3ΐχ βε ΤββεοιίΓϋ^ϊΙίβ» Ρερυζΐβηί ςπί βΐ

(*ΐ!'ιιιΙί1ί:ι>ιί. (]ΙΐίΙ)υδ ;ιι!ίπημιιη!ϋ|' \ι ΙηΐνπΙ.'· ; Τεβ83·

κ·Μ·;ι·Γΐ. , :ι!ιΙ,.' ιιιΐί Ρ3δεΙ)3 ίιι (·:ΐ!ΐιι1ι·ιιι :ιπ!ιί (Ιίειιΐ

εοη]ίείαηΙ : Αίος'ι ςυϊ ει Ενβη^βΐϊιιηι εΐ Αροεαίνρβίη

1 ΟΟΓ. Εύνίμιος. ' ΟΟΓ. μετά το. · ϋθΓ. Σατανιανοί. · ΟΟΓ. έκάστψ. ' Ρ. ΓορΟηνοί.



839 δ. ΕΡΗ'ΠΛΝΙ! &Μ

)υ3ΐιΐιΪ5 Γοηυϋίαηΐ : ΛιΙ.ιΐιιί.ιιιί, δαιηρβχί φΐί βΐ Ηεΐ- Α δρουγΐται, ΠεπουζιανοΧ καΧ ΚυντιλιανοΧ, οίς συν

άπτονται Άρτοτυρϊται · Τεσσαρεσκαιδεχατΐται οΐ Ά

Πάσχα μίαν ήμέραν του Έτους ποιοΰντες· "Αλογοι οι

τδ Εϋαγγέλιον καΧ την Άποχάλυψιν Ιωάννου μι]

δεχόμενοι· ΆοαμιανοΧ, Σαψψαΐοι, Κερκεσαϊο: ',

θεοδοτιανοΧ, Μελχισεδεχιανώ, ΒαρδησιανισταΧ, Ναι)·

τιανο';, Ούαλήτιοι. Καθαροί, ΆγγελιχοΧ, Άποστο-

λικοΧ Ά καΧ Άποτακτΐται, Σαβελλιανο;, Όριγέναι·.

αίσχροποιοΧ, Ώριγένειοι οΐ του Αδάμαντος. Εν δ

τω δευτέρω τόμω του αύτοΰ δευτέρου βιβλίου, ι^μ-

πτω δε 6ντι κατά τδν άριθμδν τδν προειρημένον,

αιρέσεις ε' ούτω; · Παύλου του Σαμοσατέω;, Μϊν:-

χαΐοι οι καΧ Άκουανϊται, Ίερακίται, Μελετιανοί ο!

εν τη" ΑΙγύπτω πεποιηκότες τδ σχίσμα, Άρειανοί.

Αύτη ή του δευτέρου βιβλίου των τόμων

ΊΊΐ6θΐ1οΙί:ιηϊ , Μϋΐεΐιίδϋιίεοίαιιί , Βαπίείία-

ο'ΐ8ΐχ, Νοείίβηί, Υβίββϋ, Γ:α!ι;ιπ, Αηςεΐίεί, Αρο-

βίοΐίιί φΓι ίΊίιΐΜΐ Αροΐ3θ,ί(:ί, 8;ιΙΐι·11ϊ;ιπΐ, ΟΓΪ^Ο-

ηίδΐ» ίοριϋΐαΐίδ ηυοίΟΓεδ , Οτί^οπίδΐχ »1) ΟΓίβεηβ

Λι!:«ιΐ!..ιι!'ιο. Ιη 8οειιη(Ιο αιιίεηι Ιοιηο ε]ιΐ8ΐ!εηι ΙίΙιΐΊ

Μτιιιΐιΐι ( ιριί ρι ίιιι (· ίΙΙα ιιιπιιοι·;ιιιιΙί νιιΙίιιιΐΓ ςιιίηΐυβ

£81) 1)9ΚΓβ8ε8 ηυϊηςυβ 1113 8ΐιη(:Ρ3ΐιΙί δβιυο-

5αΐεηδ'ΐ8, Μηηίεϋχί ιμιί εΐ Αοιοηίΐχ, ΙΙίβΓαοίΙχ,

ΜιΊιΊ Ί:υιϊ (]ΐιί ίη /1Ίμν[ΐ[ιι ΚΙ·|ΜΜΙΙ:Ι Γοΐ'ΟΜίιιΙ, Λιί:ιιιί.

Αΐι|ΐΐι· Ιιιιτ ι·»ι ΙοηιοΓυηι ΙίΙ>ΓΪ βεουηιΐί ΜΙΙΙΙΙΙΚΙ.

5ίηιίΓιΙεΓ εΐ ίη ΙΙ.Ί Γιο Ιίΐιΐ'ο ΐοηιί (Ιυο ςιιιιΐ. 1η ρρίιυο

Ιοηιο Ιιτίπ ΙίΙιΐ'Ί (8βχ(ο ΠΙΙΜΊΙ) εο ηυεπι ιΐ'ιχίιιπικ

ΐΓΐΙίιιι·) Ιι:νι·ΐ!ϋθϋ νπ κιιιιΐ : ΑιΐιΓι:ιιιΐ , ΡΙιοΓιηίβηί,

,Μ.ΐΓθ!·Ι1ί:>ιιί, δεηι'οΓίαηί, Ρηευηΐ3ΐοιη3θΙιί (|ΐιϊ δρί-

ΓΪΙυί 8»ηοΙο οοηΐυηιείϊοδβ ΰείΓβΙηιηΙ , Αοπηηΐ , Β λαίωσις. Όμοίιος χαΧ εν τω τρίτω βιβλίω ε!σΧ τόμο;

ΑεΓιαπί ([υΐ οΐ Λιιοηιοοί, Ιιοο 081 Οίαϊηιΐΐιι, ηρρβί-

!:ιιιΐιιι·. Ιη δΐ'αιιΐίΐο ν·:ι·υ Ιοιηο ε]ιι$(1επι ΐεπϋ Ιίΐιΐ'ϊ

•ίιορίίιηο :ιιιΙι·ιιι εχ (ΗνίΒίοηβ ΪΙΙ.ι, (|ΐι:ιιιι ιΐίχϊηπικ)

ΙκίΜΌΜ-κ ςιΐ3ΐιιοΓ $υηΙ : ΟίηιοΐΓίΐ.ΐ , ψιί ηοη ρβΓ-

ίεείηιη Οΐιπκΐΐ ίηεϊΓηΐΙίοηεηι εοηϋΐεηΙιΐΓ, ί|ΐπ

•(•ι'κιιιι ΛρυΙ!ιιι;ιι·ίΐ;ι: ηοιηίηβηΙιΐΓ : Ιιπιι ηυί $:ιηοΐαπι

Μ;ιπ;ιιιι .ΜΊΐιριτ νΪΓξϊηειη, ρο$((|υ3πι δαίναίοροιη

^ρηιιίι, (ΊΙΙΙΙ ^βερίιο εοη$υεν'ΐ8&6 (1'ιευηΐ, <]ΐιο$

ΑηΐΊιΙίι·οιιι:ιι ι;ιιιί!;ΐΗ ιιοηιίιιίιιιιιΐϋ : ε( ψιί Ίη ηοιηεη

ο]ιΐ8ΐ1ι.·ιη .Μ;ΙΓΪ;Ι· «'οΐΐνι ίιΐ,ΐϊ οΙΤεΓαηΙ, ηυί νοεαηΙιΐΓ

('.οΐίχιίιΐιιυιί : Μ3$$»ίίηηϊ. ΟιιϋιιΐΗ ;κΙ]ΐιιιι·ι;ι ρο-

ίΐΓβιηο οι <·:ιΐΙιο1ΐί·;ι· Γιϋεί «<: νεπ13ΐί8 εοπιροηιΙίαΐΊ»

«ΙβΓβηβίο, ίη ςα& ββηεια οβίΐιοϋεα εΐ

Εεείβ&'ο εοη$°ι$ΐίΐ.

δύο · εν τφ μεν ττρώτω τόμω του τρίτου βιβλίου,

ϊκτω δε 6ντι κατά τον αριθμόν, 8ν προείϊίομεν, αι

ρέσεις ζ', ούτως- Αϋδιανοί, Φωτια·Λ\ *, Μαφχεί-

λιανο\, Ήμιάρειοι, Πνευματομά/οι οι τδ Πνείμα τοΟ

θεοΰ τδ άγιον βλασφη μουντές, Άεριανο\, Άι'τιοι ά.

χαΧ Ανόμοιοι. Εν δε τω δευτέρω τόμω του αΟηΛ

τρίτου βιβλίου, έβδόμω δε δντι καΟ' ην εΐπομεν ίιαί-

ρεσιν, αιρέσεις τέσσαρες ούτως · Διμοιραΐοι οι μη

τελείαν την του Χριστού ένανθρώττησιν ομολόγου»·

τες, ο! κα\ Άπολιναρΐται · οΐ χα\ άγίαν Μαρίαν φ

άειπάρθενον λέγοντες μετά τδ τί/ν Σωττ,ρα γεγεννη-

κέναι, τω Ίοισήφ συνήφΟαι, ους έχαλέσαμεν Αν;:·

δικομοτριανίτας · κα\ οί εϊς Βνομα της αύτη; Μοφίϊί

κολλυρίδας προσφέροντες, οϊτινες χαλοϋνται Κολίν-

ριδιανοί· Μασσαλιανοί· χα\ ή Ίΐερ\τής ορθής πίστεω; χα\ αληθείας απολογία μετ' επιτομής, ήτις έυτ'.ν <ι

αγία καθολική κα\ αποστολική Εκκλησία.

Αύτη ή άνιχεφαλαίωβις χαΧ επιγραφή της ικχης

κατά των όγδοήκοντα αιρέσεων πραγματείος, χι'

μιας της υπέρ αληθείας απολογίας, τουτέστι τη;

μόνης καθολικής Εκκλησίας, εν τρισΧ μεν βιβίίοΐί

υποκείμενη συντεταγμένως, επτά δε τόμοις διϊίρε-

Οεϊσα. ΠοιησόμεΟα δε πάλιν άναχεφαλαίωσιν έτίρ«

του πρώτου τόμου του πρώτου βιβλίου του χατί ·Π·Λ

είκοσιν αιρέσεων διαλαμβάνοντος. Πρώτον μεν γαρ

αί των αιρέσεων πασών μητέρες καΧ πρωτότιι»:

ύνομασίαι εξ ων άλλαι ?φυσαν, αζταί είσι ·

Βαρ6αρισμδ?, ήτις καθ' έαυτήν εστί διαρκίιΐ'1

άφ' ήμερων του Αδάμ, έπΧ δέκα γενεαϊς ή «5

Νώε *. Βαρβαρισμδς δε κέκληται άπδ του μη τήί

τότε ανθρώπους άρχηγόν τίνα ϊχειν ή μίαν συμ^ω-

νίαν άλλ' &τι πα; τις έαυτω έστοίχει, καΧ νόμος

ΡΓΟ ΜΙ:Ι νοίιιηΐβΐβ νίίαιιι ίιΐδΐίΐιιείίαΐ, αο ρπο ρ έαυτω κατά την προτίμησιν' του ίδιου βουλήρατ«

1<·μο ΜΙΙΙΙΙΙΙ (ΐυίδ(]υβ ι.ιιΐιιιιι αΐηυβ 3Γΐ)ίΐΓΐιιιιι $Ί1)ί έγίνετο.

ρροροιιο1)αΐ.

ΣκυΟισμδς άπδ των ήμερων Νώε (6), κι'ι μ«·

έπειτα άχρι της του πύργου οικοδομής χαΧ Βαβνώ·

νος, χαΧ μετά τδν του πύργου χρόνον έπΧ ολίγο··;

ίτεσι, τουτέστιν ίως Φαλεχ χαΧ 'Ραγάβ, '.·.-....; &

' ΟΟΓ. Έλκεσαι·)·. * Οοτ. Φωτεινιανοί. * Ρ. μέχρι του Νώε.

Ε]ιΐ8ΐηο(1ί εδί 8ΐιηιπι» εοιυρΓ6ΐιειΐί>ϊο 30 ΐυΐίιικ

οροι-ίί) 3<1νεΓ8υ8 οιΊο^ίιιΐίΐ ΙιχΓεβεδ ϊιΐΜτίριίο, οιιπι

ιιιιί(:;ι 3ο δίη^υΙαΓί «ΙεΓεηδίοηε νβΓίΐίΐΐίδ, Ιιοο ε$1

υηίιΐδ Εεείεβίχ «Ιςιιε οηΐΐιοΐίεχ. Οιΐυιΐ οριιβ (ϋδίπίκι-

ΐιιηι ϊιι ραπεβ ΐι οβ, (οιηοβ δερίεηι εοηιρΙεεΙίΐιΐΓ. Νιιιιο

:ιϋ:ιπι (Ιοΐηοερκ ρνΊιιιί Ιοηιί ΡΠΟΓΙ$ Η!Μ ι Βΐιιηηιαιη ;κ:

ΓοηιρίΊΐιΓιιιιιι ίιι$1ί1ιιεηιιΐ8, <|ΐιιι ςυίϋειιι ίη Ιιΐιιο νί-

μ.ϊιιΐί ΙκΐΊ-ΐ'Λΐ'χ εοηΐίηεηΙιΐΓ. 1η ρΓίιηί8 εηίιη ΙιχΓεββοη

οιηηίυιη ιη.ιίΓεβ βο ρΓίιηαπχ αρρείΐαΐίοηεβ α ηυϊ-

!ΊΚ ι·;ι'Ιι.Ί·,ι· (Ιΐιικιικιπιπί, 8υηΙ (·]ιΐΜΐ]ικΙΊ :

Βί1Γΐ)3ΓΪ8ΠΊ|ΐ8, (]ΐιί ριΤ Μ:ϊρϋΐιιιι :ι!ι Λι1;ιιιιιι 3(1 (1ε-

οηιη ρ(·ικ·Γ:ιΐίοιΐ(·ή ει Μοειηί 1«ιηροΓ3 ρβΓ8βνβΓ3νί(.

Οιιί Βαι·υ«Γ'ΐ8[ΐιυ8 ρΓορίεπο;! ϋίί·ίΐιπ·, (|ϋθ(Ι νβΐυβίίβ-

βίηιί ίΙΙΊ ιηοΓίαΙίυιη ηεηυεεβΓΐυιιιηΙΙ(|ΐιεπ) αυείΟΓβιιι

1ί.ι1ιι·Ιι:ιιιΙ, Π60 ίϋΐιτ 86 ΟΟ1Ι8θηΙίο1)»ηΙ ; 80<Ι ΙΙΜΙΝ-

δ€)·ΐΙ)Ϊ8ΐηυ$ 3 Νοβηιϊ ΐεηιροΓίουβ »ά υβςυβ ΐηιτί$

ί·( ΐ:.ιίι\ ίηιιί-, εχχϋϊΟεαίϊοηβιη, 3ο ροβ( ΐυΓπιη ραα-

εί8 3<1Ιιυο ηηηίϋ οΐιΐίηιιίΐ, Ιιοο κβΐ ιΐ8(]ΐιε .»ί ΡΙιβΙβε

1114 «Ι !ίΙι:ι^:πι , ςιιί 3(1 Εαιοραιιι

(6) Σχνθισμύς άχύ των ήμερώ^ Νώε. ΟΓ(!Ο ηΐο

ίΐ Μ·( ι.ιι ιΐ!ΐι ρΓο^Γε$$ίο , ηοιι Ιιοο βοΐυηι ίη Ιοι·ο,

ίβά 01 αΐϋιί, ϊη ϋϋΓο ΡΓΙΙΙΙΟ ί'ηηοΓϋρι·*ϊθΓΐϊιη. ϋί. Ρβ-

1;ι\ ϊί ιΙ(· ΟΓιΙίιι.· ΪΙΙο 30 ρΓΟΕΓΟ$8Ϊθηθ ΪΜιΙΪΓΪυπι,

Ιε§ίΠ)υϋ ίιιΐΓΙ ίΙΙί|Ι$ :ιΐιί!ΐι.·ί.| νβΐ !>ί(·11ι·ϊ ΙΟ ΙΙΙΙΙΙΙ. 8.

ΙΊ.υΙιιϋίιιιιι Ιυΐιιΐ;



ϊιι 8(·^ΐ!ιΐ:ιιη 30 ηηΐίοηεβ ε]ιΐδηιοϋ! ρειιοίΓβπιιιΙ α;.

Ί Ιι·ιη· ΐεηιροπίυε εΐ ΙιΙΐΓβ : 3 (|»η ΤΙΐΓ3ΐβ8 υπιιιηϋ

δίκη.

τδ της Ευρώπης κλίμα άνανευχότες ', τω της Σκυ- Α

^ίας μέρίΐ καΧ τοϊ; άύτώ\ι ΕΟνεσι προσίκλίΟησαν,

άπδ της του θάρία ηλικίας καΧ έπέκεινα, εξ ουπερ

ο! Θρ3κϊς γεγόνασιν.

Έλληνισμδς πρδ Εξ χρόνων · του ϊεροΰχ άρξά-

μίνος, δια τδ της είδωλολατρείας, καΧ ως έστοίχουν

τδ τηνικαΰτα Εκαστος κατά τίνα δεισιδαιμονίαν έπΧ

τδ μάλλον πολιτικώτερον, καΧ έπΧ ΕΟη καΧ θεσμούς

ειδώλων, μέντοι γε έναρξάμενα τάττεσθαι τα των

ανθρώπων γένη, οίς τότε στοιχήσζντες έΟεοποιοϋντο,

δια μεν χρωμάτων διαγράφοντες την αρχήν, καΧ

απεικονίζοντας τους πάλαι παρ' αύτοϊς τετιμημένους,

ή τυράννους ή γόητας, τΧ δράσαντας Ιν τω βίω

μνήμης άξιον, δι' αλκής τε ή σωμάτων ευρωστίας.

"Επειτα οέ άπδ των χρόνων του θίρ'ρ'α πατρδς

Αβραάμ καΧ δι' αγαλμάτων αυτών την πλάνην εί

δωλολατρείας είσηγησάμενοι, τους εαυτών προπά-

τορας δι' άπΐικονισμών τετιμηκότες, καΧ πρδ αυτών

τετελευτηχότας τεχνησάμενοι εκ κεραμείκής επι

στήμης τδ πρώτον, Επειτα δι' εκάστης τέχνης μι-

μησάμενοι, οίκοξόμοι μεν λίθον ξύσαντες, άργυρο-

κόποι δί καΧ χρυσοχόοι δια της ίδιας Ολης τεκτη-

νάμενοι,οϋτω και τέκτονες χαΧ οί καθεξής. Αιγύπτιοι

& χαΧ Βαβυλώνιοι, όμοϋ καΧ Φρύγες καΧ Φοίνικες

ταύτης της θρησκείας πρώτοι είσηγηταΧ γεγόνασιν,

άγαλματοποιΐας τε καΧ μυντηρίων ', άφ' ων τα

πλείστα ε!ς "Ελληνβς μετηνέχΟη, άπδ της Κέκροπος

ηλικίας τε καΐ χρόνων χαΧ καθεξής. Μετέπειτα δε

καΧ ύττέρψ πολύ τους π*ρΧ Ιίρόνον καΧ 'Ρέαν, Δία

τε καΧ Απόλλωνα καΧ τους καθεξής θϊοϋς άναγο·· £

ρεύσαντες.

"Ελληνες χέχληνται άπδ "Ελληνος (7) ανδρός τί

νος των εν τί) Ελλάδι κατψκηκότων , και την

προσωνυμίαν τη χώρα παρελομένου 4 · ως δβ Ετεροι

φασιν, άπδ της έΛαΙας της εν Αθήναις [Ιλαστη-

σάσης. "Ιωνες δε τούτων άρχηγοΧ γεγένηνται,.ώς

Εχει ή ακρίβεια άπδ του "Ιωνος οίου άνδρδς ένδς

των τδν πύργον οίκοδομησάντων · δι' ην αίτίαν καΧ

λΐέροπες κέχληνται δια την μεμερισμένην φωνήν.

"Γστερον δε ό Έλληνισμδς είς αιρέσεις κβτεστάΟη

κατωτέρω των χρόνων, φημΧ δε Πυθαγορείων και

Στωΐκών καΧ Πλατωνικών χαΧ Επικούρειων καΧ

λοιπών · Οίοσεβίίας δί ό χαρακτήρ ύπήρχεν άμα, ό

κατά φύσιν νόμος πολιτευόμενος, άπδ τούτων των

εθνών έαυτδν άφορίζων άπδ της κόσμου καταβολής, Ι·

καΧ δεΰρο μέσος τυγχάνων Βαρβαρυμ,οϋ καΧ 2κυ-

θισμοϋ καΧ Ελληνισμού Ιως ότου συνήφΟη τ^ του

Άϋραάμ θεοσέβεια^ ΚαΧ μετέπειτα Ίουδαϊσμδς Απδ

των χρόνων Αβραάμ τδν χαρακτήρα είληφώς, καΧ

εν Μωϋσή, έί/οόμιρ άπδ Αβραάμ, δια του δοθέντος

νόμου ύίϊδ θεού πλατυνΟείς · άπδ δε του Ιούδα, τε

τάρτου «Ίου Ιακώβ του καΧ Ισραήλ, δια ΔαβΧδ του

πρώτου βασιλεύσαντος άπδ της του αύτοΰ Ιούδα (8)

1 ΡΟΓ. νίνευΧότες· * ίε^. έχ χρόνων. * Κββ; άμοντηρίών, εσΐ'. μυστηρίων. * Ο)Γ. ποιρ^χο-

(ΐένου.

(7) Άπύ "ΕΛΛητος. ΠειιεβΓιοπίδ ΗΓι! , ηπ'ι 1570 (8) Υοεβιιι Ιούδα, ([«κ ϋβ οο Ιοεο εχε'κΙεΓαί. ι·«<

.· ., . .ί··ι 3ΐιιπ8 νίνυϋαΐ .ιιιΐι· ΟιΐΊβΙιιιη ιι.ιΐιιιιι. βΐίΐυίιιιυϊ.

ΡΑΤΒΟΙ.. Ο κ. Χ 1.11, 27

Ι1εΙ1ειπ8ΐιιιΐ8 εα^ιιΐ α 5^^υ^ιι^ ΐεηιροΓΪΙ)υ$. Ιΐιιιΐύ

ίϋοΐυπιιιι ειιΐΐιιδ ίιιίΐΐυιιι Ιι.ιΙ.ιιίι. Ουιικ|ϋβ ΐιιιιι·.

ΐι-ιιιροι-ίδ ΓιιΙδ3 ςυΪ£(|ΐκ

(Ιείηοερδ οίνίΙϊοΓηιιι 3(1 ιΐδΐιιη εΐ

8Ίιιιυ1»εΐΌΐ·ιιιηΐ|υβ ιΊΐιιβ Ιιοηιίιιοδ 8ε8β ΐηηβΐϋΐβ-

ι·υιιΐ. η·ι·ϋ α:» εχ ρΓΚδεπρίο 8Ϊΐιϊ (Ιεοβ Οιιχεηιηΐ.

Λι· ρπυιυιιι ευδ (|υοβ ίιι Ιιυιιορε ςηυηϋαιιι Ιι»1)ΐιΪ9-

ΐειιΐ, δίνβ Ινναοποδ ιιιιΐ ρΓ:ι·ίΙί^ί:ιΙυιι·8, (|ΐιί 11161110-

I :ι!ι;1ι: (|υί(1(ΐ3ΐη 111 νίΐα |ΓΙ·,·Ι :;):!, 30 ί'οι Ιιΐϋιΐιι.ί-; ι Ι

ΓθΙ>οι·ί5 ΐΙΙυδίΓβ δρεοϊιηεη ϋϋίιΐοηιηΐ, ιΙερίιΐ|{ει·6 οο-

ίοΓίΙιυβ ει 388Ϊηιίΐ3ΐ·ε 8ο1εΙ>αηΙ. Ρο&ΐι·3 νεπ> ;ιΙ>

Ίίί;ΐΓι· ρβίΓΪδ Λ1;ι .ιΐΓΐιηι ΙεηΐρθΓ6 8ίΐΙΐυΐ30Γίδ 30

8111(1115 ΐ'ΐιιιιιίπιι ι ιιιιπ ι;) ί(ΙθΙ(ΐ1»ΐΓΪΧ ρπιρ;ιμ:ιππιΙ .

(,ΐπίρρι- ηι^ορεβ 81138 8Ϊηιιιΐ3ει·ί8 1ιοηε8ΐιιη(ε8, :»·.

ιιιοΠυθ5 ρΓΐιιιυιη εχ απέ Ιίςΐίηα 8ΐιιΐαί8 εΐΐίηχβ*

ηιιιΐ; Ιιιιιι ;π! οιηηεδ αΠεδ ίιηίΙιιηϋΊ |ΐι·ι·νι:ιιίι ίιΐίΐιι-

8ΐΐΊ3 : ηβιιι εΐ ;ιι·(·Ιι/ΐι ι ιί 8601Ϊ8 Ιιιρίϋίΐιιΐδ,

βΐ 3ΐΐΓΪΙίεβ8 ιιβοιιοη βΐ Γ;ι1)ΐί βυα

ι :·1ιι|ΐιί ίΐείιιευρδ εΩί^Ίεβ ιιιυϋΐί βυιιΐ ΙΊ ίιιιί οιιιιιίιιιιί

.Ι,μνρΐί/ ;ιο ΒαΙιγ1οιιίί, ιΐϋι:ιιΟΜ ι·1 ΡΐΐΓν;·68 30 ΡΙιΟΒ-

ηϊοβδ £ΐιρι·Γ8ΐίΓ:ο$ί ευΐΐιΐδ εΐ βϊοιυΙκΓοηιιη :κ: ιιιν-

ϊΙοΐΊοπιιιι 3υεΐυΓ68 6Χ8ΐίιεΓυιιΙ. Α ΐ|ΐιίΙ)»3 |ΐ1»·ι·;κ|ΐιϋ

κιιιιΐ 3(1 βτχεοδ ΐΓ3Π3ΐΐΐ3 : ];ιιιι Ιιιηι ;ι1> :ΓΙ;«ΙΙ' (Ιο-

εΓορίδ οΐ (Ιεΐηοερδ. Ρο^ΐοβ νεΓΟ Ιοιιςο (Ιοιιιιιιη ίη-

ΐι·ι·ν:ιΙΙ(ΐ δηΐυΓηυιη, ΙΙΙκ·;ιιιι, ϋονειη, ΑροΙΓιηβιη 3ΰ

(1008 Ο!ΐϋΙ»Γ3Γ6 ΟΟερΟΓϋΠΐ.

Ί ΙΚΙΙΙΙΙΊΙ :ι!ι ΙΙιΊΙίΜΐβ ΤΪΓΟ ι|ΐιι»Ι;ιιιι δΟΓΙϊΐΙ

δΐιιιΐ, ΐ|ΐιϊ ϊιι 6Γ9ΒεΪ3 ιίΓμί'ΐι-ί βΐ ινμίιιιιί ηρρείΐιιΐϊο-

ηβιιι ϊικΓκΓιΐ. 8υηΙ ιριί »1) <·/(' », ΙΚΜ: 681, οΐίνη, ΐ|π.ι>

Αιΐκ'ΐιίχ εχοΠ3 ε3>, ιιιιικ ιιρ;ι1ιΐΗ ε»86 νιΊίηι ΙΙιι|ιΐ4

§(>ηεΓΪ8 ΙΙΙΙΟΐΟΓβδ 36 ΟΟΙκΙίΐΩΓβδ ΙϋΙΙβδ ΙΐΙι'ΠΙΙιΙ, Ιΐΐ

εχ :ιπ ιιπιΐιοιν ΙιΪ8ΐθΓΪ3 επιΐ8ΐ»1 : ιριϊ ιιΐι Ιοηη ι|ΐιιι ·

ιΙ;ιιιι :ιρρι·1Ι.ι1ϊ 8ΐιηΙ,ιιιιίιΐ8 ΙΊΙΠΙΜΙ Ιίΐίο, ΐ|ΐιί (ΙΙΙΊΊΜΙ

ι·\ι!πιχιτιιΐ!ΐ : Ι|Μ:ΙΙΙΙ οί) εαυ83ΐη ΜβΓορεβ :ιρ|ιι·1Ι;ιΐι

ϋΐιιιΐ, ηΐι (Ιΐνίβίοηβ Ιίιιμιι.ιι ιιιιι. Ρθ3(β3 νεΓυ Γβοειι-

ιίοι·Ί1)(ΐ3 Ιειιιροπϋιΐδ (ϊι·χο3 8ΐιρει·8ΐίιϊυ εοιίιΐΒ ίιι

;ιι' 3εεΐ!18 ιΐΐιίίΐ : ιιίριιΐιι ΡνΐΙι:ι;;»Γι·ιιι·ιιιιι,

, ΡΙίΐοηίεοΓϋΐη , ΕρίευΓβΟΓυηι , εκ. Γ':>-

ιΙ> ίιι ροπΌ ΙειιιροΓυ ρι·ορΐΊ3 Γυπιι.ι ηο ιιυ!3 νπ:ι'

;ι;ι·!;ιΙί> (Ί Γϋ1ΊςίθΙΐί.·> ϋχκΐίΐίΐ ιιιι:ι ΙΙΙΙΙΙ Ιε£β η:ιιιιι·;ι·,

(]ιιχ ιιΐι οιίμίιιι' ιιιιιιιιΐί 565ε :ι|ι ίΐΐίβ ικιΐίοΐΐϊΐιυβ

1115 ρεΓρείυο 8β^Γβ£3τΊΐ , 3(1 Ιι:ιπο ιιπςιιε ΛΉ·τΛ

ίη;ι·ι· ΙΐιιιΊιιΐΓΐιιη, 5θ}Ίΐιϊθ3ΐη ϋΓΟΐεηιηηιιβ 8ΐιρει·5ΐι-

Ιίυηειη ίιιΐΓΐ]ιτΐ:ι , (Ιοηυϋ ουηι ΑΙ>Γ3ΐΐ3ΐηί ρίεί^ιΐϋ

< ηιιΐιιϊι. Τιιιη νει·ο ϋιιιΙ:Γΐ8ΐηιΐ5 :ι!) Α1ΐΓί)Ιΐ3ΐηΐ Ιβιιιρη-

π!ιιι> ρκιριϊ:ιι:ι Γυπηαιιι Β(1ερΙΙΐ8,3ε. ρι·Γ ΜΙΑΜΊΙΙ :ι|>

ΑΙΐΓ3'.ΐ3ηιο δορίΐιιιιιηι, 3ε Ιβ^βιη η Οεο ΐΓ3ΐΙϋ3Ίη »ηι-

ρϋΟε3ΐιΐ8, εΐ 3ΐ> ΐυ()3 ((ΐιαΓίο .Ι:ιιιΐ1:ί Γιϋυ (|(ΐί ε(
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8. ΕΡΙΡΗΛΝΠ

ηοηιϊηηΐιΐδ Γϋΐ , ρβΓ Οηνϊιΐβπι,φΐΐ ρπηιυδ ο Α φυλής τδ τίλος χεκληρωμένος. "Ελλήνων δε διαφορϊΧ

Ιπΐηι ,ΙηιΙ:ι ιν;Ίΐιπιι ίΐδδοουΐιιβ 081, ρεΓΓοεΙιιηι ία- αϊ5&·

•Ιίίδηιϊ ηοηιοιι οΐιΐίηιιίΐ. ΟΓΧΟΟΠΙΠΙ ροΓΓΟ Ϊ8ΐ3 8ΐιηΙ

Πυθαγόρειοι, ή ΠεριπατητιχοΧ (9), την μονάδα κ»\

την πρόνοιαν, καΧ τδ χωλΰειν θύεσθαι θε&ϊς δογμα-

τί^οντες, έμψυχων μη μεταλαμβάνειν, άπδ οΓνου ίέ

έγκρατεΰεσΟαι· διώριζον δε άμα ά«δ σελήνη; χαΐ

άνω αθάνατα λέγοντες, τα δε ύποκάτω θνητά · μ$7-

αγγισμούς δδ ψυχών άπο σωμάτων -εις σώματι

δχρι ζώων καΧ κνωδάλων. -ιωπών δ"ε 6 τούτων δι-

δάιχαλος Πυθαγόρας εαυτόν θεδν ώνόμασε.

ΠλατωνικοΧ δε θεον καΧ ϋλην και ε!οο; καΧ τδϊ

κόσμον γενητδν καΧ φθαρτδν ύπάρχειν, την δε ψυ-

χήν άγέννητον καΧ άθάνατον χαΧ Οείαν είναι δε αύ-

" της τρία μέρη, λογικον, θυμικδν κβΧ έπιθυμητιχίν.

Τάς δε γυναίκας κοινας τοις πάσι γίνεσΟαι, χι\

μηδένα μίαν Εχειν γαμετήν ίδίαν, άλλ' αυτούς θέλον

τας ταϊς βουλομέναις (10) συνεΐναι. Μεταγγιτμον 85

ωσαύτως ψυχών είς σωμάτων διαφοράς άχρι χνωδά-

λων. "Ομοίως δε καΧ θεούς εκ του έν6ς πολλούς χ«1

αύτοΧ έδογμάτισαν.

Ρνΐ1ιη{$οΓο1, δίνε Ρεπρβίεΐίεί ιηοηίΐίειη ει ρΓονϊ-

(ΙΐΊΐΓκπιι ίΐ^ιτιιΐ'πιπί ; (1ϋ$ δβοπΠοηΐ'β , 3ηίηΐ3ΐίδ

νοίϊπ ηο νίηο ιιΐί ρΓοΙΓι1)ΐιοπιηΐ. Ιίύοιη φΐαϊ ηΙ> Ιιιηβ

κιΐΓίΐιιιι ρ:ιΐι·ιιΐ , ίιηηιοΓίβΙία; φΐχ ίηΓοΓίοπα βυη(,

ηιοπηίίη ιΙίπΊιιιιιΐ ; »ηϊηι:ΐ8 ο οοΓροΓ'ιΙιιΐδ ίη :ιΙΪ:ι

οορροΓη οΐίηηι πηίιικιΐίιπη ;ιε 1>θ8ΐί3πιηι ΐΓβηδΓιιηιΙϊ.

ΙΙοπίΓΓ. ;ΐι:!;;ΊϋΙι·Γ Ι'νΜι;ΐ|,'(ΐ|·;ΐίΐ βΊΙοηΙίί ΓΪςί(]Π8 θ!)80Γ-

Υ;ΐ!ι»Γ (ΙιΊΙΙΙΙ 8β ΙΙηΐΙΙΜι IX !(.

ΡΙίΐιοηίοί Οοιιιη οΐ πΐ3ΐεΓΐ3ΐη 3ο Γιιι ιη:ιιιι εοηκίί-

Ιιιεηιηΐ, ηι πιπί π πι ςβηίΐυιη 30 οοΓΓΐιρΐΐοιιίοΙ>ηοχίιιπ);

ιιιιίιικιιιι ίιΐί!(·ιιΊΐ:ιιη 01 ίιιΐιιιονΙ:ιΙι·ιιι 30 ϋίνϊιιηηι 3Γ-

ΜίΓΠΙί δΐιιιΐ : Ιιιι}ιΐ8 ΐπΐβ 0^80 ρηΠβδ, ΙΙΙΙ.ΊΙΜ Γ3ΐίοηβ

ρΓ:Γΐΐ!ΐ:ιιιι, :ι!ΐι·|·;ιιιι (|Π;ι ϊι ιΐϊΐ'ϊιιπΙΓ, ΙΟΓίϊβΐη φ!3 ΟΟΠ-

οιιρίϋεΊιηιΐ8. Οοπιιηπηρδ οηιηίοιίδ ηιυΙίΡΓβδ 6856 νο-

Ιιιίΐ ; ιΐι'ΐιιο ιιΐ ιιιιηηι ρΓΪναΙβπι ΙιηΙ>ϋΓ6( ΙΙΧΟΓΟΠΙ :

Νΐ-ιΐ υΐ ΐ|ΐιϋίΙκ·1 νιιΙΐΊΐΙι-.ί (Ίΐιιι ([(ΐίϋυδίί'ιοί φΚ)8 νεί-

Ι··ιιΐ , οοιι]ιιηςθΓ6ΐιΙιΐΓ. Ιίιίεηι ;ιιιϊιιι,ιι·πιιι ίη ν:ΐΓΪ:ι

ι-Γιιιιιι 1)ΐ·5ΐίηπιιη ΐΓΠΠ8ίΙυ8 :ιΙΓιπιι:ιΙι;ιιιΙ·,

(1οιιί(|ΐιβ εοιηρΙαίΌδ 31) ιιηο ββδβ ρπ>·

ύιιοίοδ.

8ΐοϊ(·ί οορριιβ ιιιιίνοΓδίιηι 0880 ϋοΒηίαιιΙ, βΐ 3βρο-

Πιιΐιίΐΐ'ΐπ ΙΙΙΙΙΙΓ ιιιιιι.ιΐιιιιι Οουηι 0886 Κΐ:ιίιπιιι1. Νοιι-

ηιιΙΓι οΐίαιη οχ Ίξη& ιιιιΐιιηιιιι ϊΐίοπιηι οοηδΙβΓβ ιΐι:-

ίοικίυηΐ. Οευηι ςιιίρρο ιηεηίοιη 0880 ρυΐαηΐ, 30 ν;ι-

βΐϊδδίηιχ ΐοΐίυβ ηιοΓιβ εοβίί 61 ΙΟΓΓΧ νβΐυΐί βιιίιηβηι ;

οιι]υ8 (·οι·ριΐ8, ιιΐ (Ιίχί , ΐυΐΜΐιι Ιιοε δίΐ υηίνβΓδίιπ),

οουΐί νεΓΟ 8'κ1υι·;ι. Οιηηίυηι ίηΙεΓΪΓΟ οηπηβηι, 61

ίΐηίηκιηι 3 εΟΓροΓβ ΐΓ3ΠδίΓβ ίη οορρυβ 8Ϊ1>ί ροΓ-

βυ.κίοηΐ.

ΕρίοιίΓοί 3ΐοηιθ8 <Η ϊιιιΐ'ινίιΐιια εοΓροΓα ·>ΊιιιΠΊ1)ΐΜ

οοηδΐ3ηΙΪ3 ρ3Γ(ίΙ)ΐΐ8 61 Ίηϋιιίΐ» , ΓΟΓΜΙΙΙ οαιιιίιιηι

ρπηείρίυηι 68ββ (ΙοειιοΓυηι , οι Γιηεηι Γβϋοίιβιίδ ίη

νοίυρί&ΐβ ροδίιοηιηΐ ; Οουπι βο ρΓθνί(1εηΙί&ηι :ι!ι

Γοπιηι 3(]ιιιίιιί$ΐΓ3ΐίοιιβ βυβίαΐεηιηΐ.

1116 δ30)»|·ΊΓΐ8Ι1ΙΙ1β 01 δ3Π)3ΓΪΙΧ. ΙΙιφι» 31) 1\ί-

ιΐηίϋΐηο (ΐι-ίμυ ιΙπΙιΐΓίΐπΐ' , φΐχ δεοίαρυηι ;ιρικΙ (ίι·:ι·-

οοδ (ΓινοιΊηδ οι οαηιηι (ΙεοΓβΙίδ αο (1ο^ηΐ3ΐί8 βιιΐί-

(|ΐιιοΓ οδΐ; ηηηι β κίιιιι ϊρβο ϋυιίαίδίηί ρπκΐίίΐ ηίπ::>

Ν:ι1ιιι<·Ιΐ(ΐ(Ιοιΐ()>(ΐΓί εΐ ^ιιι1ίΓκ·:ι! Ο3ρ1ίνίΐ3ΐίβ ΐειιιροΓ».

ί'ι-ίΐπϊ 8601% οοηϋίιοΓΟδ ει Αϋδ>τη8 ίη ^υϋx3ιη

(Γηη5ρθΓΐ3ΐί ι|!ΐίιι(|υΐ! ιΙιιηΙ:ι\:>1 Ηθ^8Ϊ8 1ίΙ)ΓΟδ 3006-

ρεπιιιΐ, ςιιο8 ροΓ 8ηοοΓ(]οΐοηι, ηιιί νοοβΙοΐιΐΓ Εκιΐηϊ,

ι: ν :ιι! ΊΙΙπδ Ι!;ι1ιν1"ΐη.: η)ίδ6Γ3ΐ. Οηιηϊη Ιι:ι1ιι:ιιΙ ιιιιιι

ι·()ΐιιιιιιπιΊ;ι , δι ΙΗΙΓ. υηυιη οχοίρί38, ηυο(1

:ιΙΐ(ΐ;ιιϊιιΐΊΐΙιιι·, ιιι·(|!Η· (|ππηΐ(π:ΐ[ΐι 0011ΐίη§6Γ6

νείίιιΐ, (]ϋθ(1(|ΐιε ιιιΟΓίιιππιιη ΓΟδίίΓΓβεΙϊοηειη 30 Γ;Γ-

(6Γ38 ροϋΐ Μογδβιη ρι-ορίιβίίηδ π']ίι 'πιιιΐ. 8»ιη3ΐ·ίΐ3-

1 ΚΟΓ. ευδαιμονίας. · γρ. μετά.

(9) Πυθαγόρειοι , ή Περιπατητικοί. Νοη

|ΐί·ΐϊ!· 1'ν!ΐι;ιμ,ο;Γ!ΐ> < ιιιιι ΡϋπρβΙεΧίεΪΒ εηιιΓιιικΙίΙ Ερϊ

ΣτωϊχοΧ, σώμα τδ πάν δογματί^οντες, χα1, τίν

αίσθητδν τούτον χόσμον Ηεβν νομί^οντες· τινές Ιχττ,ς

του πυρδς ουσίας την φΰσιν αυτών όρίζουσι. ΚαΧ τ4ν

μεν θεδν νουν δογματίζουσι, χαΧ ως ψυχήν πανΛ;

τον βντος κύτους ουρανού χαΧ γης, σώμα 41 «Οτου

Ρ τδ παν, ως ϊφην, καΧ οφθαλμούς τους φωστήρας.

Την δί σάρκα πάντων άπόλλυσΟαι, χαΧ την ψυχή»

πάντων μεταγγίζεσθαι άπδ σώματος είς σώμα.

Επικούρειοι άτομα καΧ άμερή σώματα χαΐ δμοιο-

μερή τε καΧ Λπειρα την αρχήν είναι των πάντων

ΰπεστήσαντο· καΧ τέλος εΰδαίμονα ' την ήδονήν

έδογμάτισαν, χαΧ μήτί θεδν μήτε πρόνοιαν τα πβντί

διοικεΐν.

Σαμαρειτισμδς, καΧ οΐ άπ' αυτού Σαμαρεΐται. "0{

εστίν οιτδ Ιουδαϊσμού, πρδ μεν του χαταστήναι αι

ρέσεις είς "Ελληνας, καΧ πρδ του συστήναι αυτών

τα δόγματα, μετά δε του είναι Ελλήνων την βρη-

σκείαν, καΧ μέρος * του Ιουδαϊσμού την πρόφβίΐν

είληφώς άπδ των χρόνων Ναδουχοδονόσορ καΧτήί

ρ των Ιουδαίων αιχμαλωσίας. Μέτοικοι δε δντες ΙιΑ

Άσσυρίοιν είς την Ίουδαίαν, καΧ λαδόντες την Πεν-

τάτευχον μόνην Μωϋσέως, του βασιλέως αύτοϊς άικ>-

στεί>Λντος άπδ Βαβυλώνας, δια Ιερέως "Εσδρ* χι-

λου μενού. Τα πάντα Εχοντες Γσα Ιουδαίων, πλην το»

βδελύττεσθαι τα Εθνη, χαΧ μήτε προσψαύειν τινών,

καΧ πλην του άρνεΐσθαι νεκρών άνάστασιν, χα\ τάί

06ΓΪ8 ΙίϋΓηπί ΟΓΓΟΓΟ βΐ Ο8θϊΐ»η1ί3 Τηοηιβδϋ τιτίβ

β88β νϊΐί3ΐ3. δβηβυβ βΓ(;ο ΕρίρΙιβΗϋ βϊΐ, αϊ ςΐ"
,

ρη:ιηίιΐ3, (|ΐιί ηε^ιιο χΐ3ΐο

εοηβηηΐίυηΐ.

(10) Ταίϊς βονΛομέναις. Ρβίβνίηηι ίη Ι ,ιιΐίιιιι ϊη-

'.·.·Γρ; !·;,·> ι^ΐ!.· Ι!Ι·-:·Γ ι Ιιίο Τΐ:π:ιι.ι- ,·.! ·, ; Ερΐρΐιηηίί

ϋιιιβιι $οηβα οιηιιπιο υοη π'ϋϋίΐ Γαΐίηκ. ιιί

ιΙοοίΓίηίδ ΊιιΙθΓ 86 νηΐίβηΐ, αυτούς θέλοντας, ηοη οιιιιι (ΐυΊΙιιιίΙίΙκΊ <
,

νβΐίβηΐ , εοηίυη^βΓοηΐιΐΓ ; δβ(1 ευηι ςιιίϋιΐδΓιΐΌΐ νβ-

Ιβηΐϋυδ, 3ίΐδοιιΙίειιΐί1)ϋ8 ; οαι» ίΐΐίδ, ηυ* νοΙΙβΒΐ,:«;>

βουλομέναις.
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Αλλάς προφητείας μετά Μωϋσέως '. Σαμαρειτών \

έθνη τέσσαρα, ΓοροΟηνοΙ (11), οί άλλοις χαιροϊς τάς

έορτά; δγοντες παρά τους Σεβουαίου;. Σίβουαϊοι βία

την αυτήν αίτίαν των εορτών πρδς τους ΓορΟη-

νούς διαφερόμενοι. Έσσηνοί, μηδ' όποτέραις έναν-

τιούμενοι , τοις δί παρατυγχάνουβιν έορτάζοντες

αδιαφορώ;. Δοσίθεοι τοις αυτοί; εΌεσιν, οΤς κα\ Σα-

μαρεΐται έμπολιτευόμενω, περιτομϋ τε καΙ Σαβδάτω

χαι τοΐς άλλοις χρώμενοι τη τε Πεντατεϋχί.), περισ-

σότερόν τε των 4λλων φυλάττοντες τδ άπέχεσθαι εμ

ψύχων, εν νηστείαις συνεχέστατα βιοϋντες. "Εχουσι

δε χα\ παρθενίαν τίνες αυτών , έγκρατεύονται δε

&λλοι. Πιστεύουσι δί νεκρών άνάστασιν, δπερ .ξένον

έστ\ Ιαμαρείται;.

Ιουδαίων αιρέσεις επτά· Γραμματείς, οϊτινες Β

νομ-.χο'ι μεν ήσαν, και Δεντερωταΐ παραδόσεων των

παρ' αΰτοΐς πρεσβυτέρων, τη περιττοτέρα έθελοθρη-

σκει'α Εθη φυλάττοντες, & ου δια του νόμου μεμαΟή-

χασιν, αλλ1 ίαυτοίς έτύπωσαν σεβάιματα διχαιότητι

της νομοθεσίας.

Φαρισαϊον , έρμηνευόμενοι ΆρωρισμέΓΟί, οί τδ

άχρότατον βιοΰντες, κα\ δήθεν των &λλων δοκιμώτε-

ροι. Παρ' οΤς χα\ νεκρών άνάστασις, ως χαΐ παρά

τοις Γραμματεΰσι, χ«\ ή περ\ άγγέλομ · του Πνεύ

ματος αγίου, δτι ϊβτι βυγκατάθβσις. Πολιτεία διά

φορος, εγκράτεια Εως χρόνου, κα\ παρθενία νηστεία

τε δια του Σα66άτου, ξεστών καθαρισμοί καΐ πινά-

χων χα\ ποτηρίων, ως καΐ οί Γραμματείς, άποδεκά-

ιιιιι ιιιιι εδί ΙίΐΓΐιο (ΙίνίΒίΐ ϊιι |ι:ιι Ιι'ί ι]ιι:ιΙιιυι·. Ι'ΙΊΙΙΠ

δυιιΐ ΟοΓίΙιβιιί, (]ΐιϊ Γε&ΐοβ (1ί(>δ :>1ϋ$, «ρι.ιιιι δείιιχΐ,

Ιοηιροπίηΐδ ίικίίππιΐ. ΛΙίί 8ε1)ϋχϊ, ιριι οί) οαιιπίειιΐ

ΓεδίοΓυιη ιΐίι-ι πιιι οοεαδίοηειιι α ΟοηΙ'.εηίϊ ιΐίδδείΐ-

ιίιπιΐ . Τϋΐ-ιί'ι ΜΙΜΙ Εδδειιί , ιμπ ιιυυΐιί ροΓίϊ τερα-

£ΐΐ3ΐιΐ , Μ·Ι! εαιη ϋδ, ΐιι ςυοβ ϊηείϋεήηΐ , δίηε υΐΐΰ

(Ιίδεπιηϊηε ίεδία ρεΓ3ςιιιιΐ. ΡοδίΓειηί βυιιΐ Οοδίΐΐιεί,

ιριί ϋδιίεηι, ςιιϋ>υδ δαιιΐ3ΐ·Ίΐ3ηί , Ιηδϋΐιιΐίδ υΐιιηΐιιι·,

οίΓευιιιείδίοιιειιι ει 8;ιΙιΙ);)ΐιιιιι 3ε <?ιβΐει·ι, ΐΐίϋειιΐ(]αϋ

Ρειιίαίευείιυυι »ι1Ιιί1>ειιΐ. Γι·Μ!είριΐι> νείΌ αε ρι·.ι· η·-

Ιίςυϊδ (ΐηιιιιΐιιι·; δϋ>ί ;»Ιι αιιίιιιαίίδ ΐυιιιρϋΓαηΙ, :ι<· ρβι·-

ρείυο ΓεΓβ ]Γ]ΙΙΙΙ:ΙΜΙ. δαιιΐ ίηΐυι· ίΐΐοδ ιριί νίτςί

ιειη εοΐυηΐ, :ι!ϋ εοηΐίιιειιΐκιιη. Κϋδΐιιτεοΐυι-οδ

ΙΙΚΙΓΙΙΚΙΝ ( ΓΙ'ΐΙΐΙΠί, ({110(1 3 ϋΐΙΙΙΙΙΙΓίΐίΙΙΐυΠΙΙΙΙ

:ι1)1ιοπ·ο[.

.ΙΐΙιΐΜΊίπιΐϋ Μ·Ι Ι;ι· ΙΙΙΠΙ,ΙΊΟ VII, ;ΙΓ ρΐ'ίιηο

της ένδυμενείας δια τοι της

άμπεχόνης, χαΐ των δαλματικών ήγουν χολοδίων, χα\

του πλατυσμοΰ των φυλαχτηρίων, τουτέστι σημά

των της πορφύρα;, χβΐ κρασπέδων χαι όοΐσκων έπι

τα πτερύγια της άμπεχόνης, ατινα ταϋτα ετύγχανε

σημεία της παρ' αΰτοΐς «χρι καιρού εγκράτειας · οι

χαΐ παρεισέφερον γένεσιν χαι είμαρμένην.

Σαδδουχαίοι, ο· έρμηνευόμενοι Δικαιότατοι, ο? καΐ

εκ γένους μεν ήσαν Σαμαρειτών, όμοί δε κα\ Ιερέως

Εαδοΰχ, νεχρών μ|ν ίνάστασιν αρνούμενοι, κα\ μη

παραδεχόμενοι ίγγελον μηδϊ πνεύμα , τα δε λοιπά

πάντα δντες Ιουδαίοι.

Ήμεροδαπτισταΐ , οί μεν χατά πάντα Ιουδαίοι

ήσαν, ϊφασκον δϊ μηδένα ζωής αιωνίου τυγχάνειν,

ε: μη τι αν χαθ' έκάστην βαπτίζοιτο.

Όσσηνο·, ο'ί δη Ίταμώτατοι ερμηνεύονται. Ήσαν

δε ου-οι κατά πάντα τδν νόμον τελούντες, έχρώντο δε

Χα\ Γραφαίς έτέραις μϊτά τδν νόμον τους δε πλείους

των μετέπειτα προφητών άπεβάλλοντο.

Νασσαραίοι, ο! έρμηνευόμενοι Άγηπασταΐ , ο:

1 (ΛΓ. Μωϋσήν. » ΚΟΓ. Αγγέλου, χαί.

(II) Γνροβ^οί, »·ΐο. Εβ ΕρΙρΙίΜιιϋ ρβΓϋΐίο, π»Ο-

•ηΐε ΙιΊϋνίη ίιι Αηίιη»ι1νϋΓ8ίοηβ 3ΐ1 Ιΐϋΐιο ϋ:ιηΐΜ-

ί ρβι-ϋϊ εΐ ΐΓ3(1ϊιίοηιπιι ςικίδ α βεκίοπί^ΐδ αεεε-

ρει·;ιιιΐ εΐ Οαιί,Ί-υχι:* νοπιΐκιιιΐ, οΙ)$ϋΐ·ναΙθΓα8 ίυεπ·;

ηε ΓΪΙΙΙ» οιιιιιεβ δΐιρεΓδΙίΐίοδϊυδ εχίειίϋ η<; (Ιίΐϊ^οιι-

Ιϊιΐ3 ΐειιυβΓυβι, ηυοδ ηοη ε Ιεβε (ΙκΙίεεΓαιιΐ, *εϋ

1118 30 ΰίΒΓείΙΙΟΙίίϋδ ίΐκΐίχεί'ίΐΐιΐ.

ηπΐ δ^ηείίδϊίιιιαιιι νίΐ;υ ι-αιίυηει» ρι-οΓεδκϊ, ριηΙ)ί(:ι(«;

εαϊΐεΓΐδ ηηΐεεεΙΙεΓβ νί<1ε1)3ηΐιιι·. ΜοΓίιιοηιηι αραιΐ

ΪΙΙοδ ι·ι·ϋΐιπ·(·αίΐ) ιιΐ βΐ ηριΐιΐ δεί'ίΐιιΐδ (1ι·ΓοιιϋίΙιΐΓ.

Ιίιΐβιη βη^είοιη »ε δρίΓΪΐιιηι δβηείαιη οβδο ιιοιι ηε-

(3η(. νίΐχ εχίιιιΐυιιι ϊιΐδΐίΐιιΐυπι ΡΓΧ δε ίεπιιιΐ, εοιι-

ΐίηεηΐίβιιι εεΠιιιιι αιΐ ΐειιιριΐδ 30 νίΓ^ΐιιϊυιΐβιη <]ΐιο-

1)18 1ΐεΐΜΐθΙΙ)3(ΐ3

8εΓϋ)Μ, δοϋΐϊ : αϊ! («υε 1117 (Ιειίιιιαδ ει ρι-ίιηί-

ΐϊαδ οΠειτε, ηδδΐϋαε ρρυοαπ, οεποβ ουίΐυβ 3ε δΐι-

ρεΓδΐίΐΊυ.<>3 νι^ιίιικ'ΐιίοπιιιι ^ριιεΓβ ευιϊο$ϊιΐδ αΐΐε-

οΐβΓβ , ε^υβηιοϋί βιιηΐ ίΙβΙιιιβίΐε-,Ε δίνε οοΙοϋΐΒ, «ι

1;ιΙί(ΐ|·;ι ιρ!:ι·,|:ϋΐι ρΙΐ)·1αεΙεΐΊ3 , Ιΐοε Οί,Ι Ηΐ'-ηιι·ηΙ;ι

ρ«ΓριΐΓ83, βΐ (ϊιιιΙινϊ:ι; »ε ιιΐ3ΐθ8ΐ·αιι«ΐ3 3(1 νεδίϊιιιιι

υι·;ΐ8 ;ΐ(>ρ<·ιι*;ι , ςυ;ε ίρϋοι-υηι ΐειιιρυΓίΐΓίχ εοηΐ'ιιιβιι-

ιϊα.· δΐβΐιβ ρΓκΙει-βϋαηΐ. Ιίϋειιι ρβδίΓειιιο υειιείβδ ΗΟ

Γαίιιιιι Ϊιι1ι·υϋιιεε1ΐ3ΐιΐ.

;ι;ΐ(1(!ΐιι..ΐ'ϊ> .:ί. εχηείίδδϊηίΑ ]ιΐ8ΐϊΙί3 ηοιηεη ββΐ.

ΰϋϊ ε 8αιιιηπΐ3ηοΓϋΐιι ββιιει-β α ββεει-ϋοίε (|υοϋ3ΐιι

δαϋοε οΐΊιιιιι 1ια1>ιιει·ιιιιΙ. ΜυΐΊυοΓυηι ΓβδυΓΓεεΙϊο-

ιιειιι »Ι;ιιιιιι:ιιιΙ, :»ιιμι.·Ιιιπι ;ιε δρίΓίΐυηι Γυικίίΐυδ ιιο-

£3ΐι(, ΙΜ·Ι(·Γ;Ι ,||!(|;ΓΙΗ ιιιιι δίηιϋεδ.

ΙΙΐΊΐΐι.·ΐιιΙι:ΐ|ιΐί.·,1;ι· ιιιΐπ! ;ι|ι ϋικ|;ι·|Η ρΓχΙεπ<]ιΙ3ΐιι ΙιοΟ

υηο ϋίδει-κρΜΓϋΐιΙ, ςποϋ ιιειιιϊιΐϋΐιι οειεπιο! νίΐιε εοιιι-

ροίειη βδ&«; ροδδο ιΙϊοεΓεηΙ , ιιίδϊ (]ϋο1ϊ(1ϊϋ δε Ια-

Οδβειιϊ, <|ΐΐ;ιι ιπιι ηοιπεη Ρΐ-οΰαοίαίηιοι

Ουί εχ ΙΙΓ.ΓΜ ι ίρίο Ιε^ίβ οιιιηία Γβείεΐιαηΐ ; δειΐ

ρι·*ιει·ε3 ί>εΓΐρΐυΓ3$ 3ϋ1ιί1ιι;1)3ΐιΐ, εΐ εχ

ρηιρίιείίδ ρΙβίΌδςυβ η·ίίι·ι.·Ιι;,ιιί.

>, €οηΐΗΐηα€β» ίπίεΓρΓεΙαί'ί ροδδΐδ, ςιιί

πε Ικηίβηυηι ΙεεΙοΓεηι εχϊ811, ηιιαπι Κ€ΐιί»ίααι η

«νβΓϋΐιι. ΟοιιίεΓ ΐ|υ;ε βοαειιι ΐιι Ιοεο Ι.ϋί,,Ί νί(·

ι>υε(α$.
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ο:ιπιίδ ιΐϊΐι ρποΓδίΐδ ίιιΗ'πΙίΐΊΐιιΙ : αϊ) Ληίηι.Ήίδ βοβ- Α πδταν σαρκοφαγίαν άκαγορεύουσιν, έμψυχων δε ούδ*

ι'ιιιειιΐ, |ΐ:ιΐι ι.-.κ-Ιι:;·, οηιηΐ'5 φΐί ΙΜ Ροιιΐηίοιιείιο αιΐ

Μογδί<; ΡΙ ^δΐι Γιΐϋ Νιινο ΐειηροΜ εοηΐίηβηΐιπ· ,

·Μ·!^( πιιΐ ει ϋκ Ιίιΐι'ΐιι η(ΙΙιί1)8ΐη : ειι]ϋ3ΐιιθιΓι βιιιιΐ

ΜίΓ.ίΙκίΙΙ) 01 Ιβη»0 βΐ ^9^0|) ϋδ(]ΙΙ6 ΜίρεΠΟΓεδ

οιηηοδ, ηεεηοη οι Μη^δβ» ίρ$ε ειιιιι Αβποηε αΐηυβ

Μιι, ϋ;«ΐϊπιιη Ρι·ιιΙ:ιΐοιιι Ιιί νοίυιιιίηα Μονδίδ οβδε

ηηιι ριιΐοηι, βΐ αΐί» »\> ϋδ (ΙϊνβΓδη ρεηοβ δο εβκε

Περο<1ίηηί επηι ^κΐίοοδ ΐη οηιηίυυβ βεδε

τοηΐ, Ηβροϋοιη ΟΙΐΓίδΐιιιη «δδε ρροίΗεΙιαηΙιΐΓ, είηιιε

Όι-ίδΐί (Γι^ηίΐαίειη ηε ηοιηοη ηΠίη^οΙοιιΙ.

Ρπιηιΐδ ίβίε Ιοηιιιβ Οδΐ ηιιΐ Ιιατεδεδ χχ οοηΐίπεί :

οΐ ίη εοιίεηι (1ε ίηοηπιαίίοΐιε ΟΙΐρίϊΐί 3ε νερίιηΐίδ

1>ι·οΓεδδίοηε <}ϋ»! υη3 ει «οία ε*ΐ Οοί νερά 1ϊ(1οδ,

ρ>>8ΐι·ειιιο Ιοοο (ΓιββεΓίΙιΐρ.

1Ι:ι. ι·:·ϊΐιΐΝ ίΐ3ςιιε χχ ίΐίαπιηι Ιικρεδοοη <[η:<· ϋΐιρί-

ςΐιιηι ίιιίεεεδδαπιηΐ βοηΓιιΐ3ΐίο 3ε Οιίεί βΐ ίηεβρ-

ΙΙ3ΐίθΙ1Ϊ8 ΟίΓΙδΙί ιΐιτί ιι :ιί:ι |'3ΐίθ εδί.

1118 ·""''' '' 'νββίΐρο Οιρίδΐί Ο.-ΜΙ Οοηιίηί

ηοδίρί ίΐϋνοηΐιΐδ ϊη εβπιε εοηδεουΐιΐδ εβί , >|ΐιϊ εΐ

νιι Ί11ίΐ8 Ιΐ8ΕΓ686& ΙΙίοΓοωΙ^ιηίδ οΐϊεηάίΐ, εΐ εβϊΐΐεηι

: ιι;ι νί •(Γΐίδίρβνίΐ οΐ εχδΐίηχίΐ. Ουηηιυϋρκιη Γοΐίςιι*

οηιηεδ ΙιαίΡβδεβ αάνεηία ίίΐο ροκίορίορεβ ΓυεΓΗΐιΙ :

ηίιηίηιιη ροδίηυηιη Μ;ιι ί.ι νίρςο Νβζβρείί 3 Οα&ρίοΐβ

(ΗΒίεβίβιιι ηιιηΐίυιη βεΐ'ερίι, βε Υβρίηιπι ϋΐυιΐ εοη-

< :·ρΙιιιη 6δΙ, φΐιιιΐ ΟΟΒίίΐΙΙδ β ρ:·.Ιι·ΐΊΐιι ΜΙΙΓ. ρΐ'ΟΐΙίίΐ,

.ιιιΐι· ΐεηιριΐδ ηΐ(|υε ίιΓιΓιυιη οιηηβ ρρούαείυιη, εΐ

ΓχίΓοηίδΙεηιροπίΗΐδ νβιιίι ϋευβΥβΡουηι οχ.ιίδίειιβ, 3

Οβο Ι'.ιΐπ· η·\ι·πι βεηιΐυβ ε]ιΐδ(1ειηηυε ι:ιπη ίΐΐο (

£ΐιΙ)δΐ<ιηΙίΐ, ΙΜ·"· υ!Ιη η· 3 ΡαίΡε ηιιιΐβΐυδ, >>Ί! νίεί&-

δίΙικΙίιΓιβ 3ε ηιυΐ3ΐίοηίδ εΐ βΙΤειΊίοηίδ οιιιηίδ εχρβί'β

ΓΙ Γ.ΪΙΓ3 υΙΙαπι 3ηίιηί εοηιιηοΐίυηεηι. Οιιί ειιιη £6-

ιιορίδ ηοδίΓϊ ηϋδορίιΐδ Γ(ίκ·ι, (Ιεβεεικίίΐ β εοβίο, ;»:

ΜΪ δρίρΗίι δηηειο, ηοη β νίρίΐί δβηιίηε εοιιεερίιΐδ,

\ ι·πιι;ι νπι ριικ ε Ματιά δυδοερίΐ, ευηι ε δηηείο εμίδ

ιιΙβΓΟ (·:ΙΠΗ·ΙΙΙ 8Ϊ1)Ί (ίηχίδδοί, Ιιιιιικιιι;υιΐι|ΐιο αηΐιηαιη

61 ιιιπιΐΐΊΐι ίικίυίδδϋΐ ; 3ε ςιιί(1ςυί(1 οηιηίηο Ιιοηιο

βίΐ, ρριείερ ρΐΊ'Γ.ιίιιιιι , δεευιη 30 ευιη (Ιίνίηίΐαίο

«αϊ εοριιΐβδβεΐ. Ιη((ε Βεΐΐιίεΐιειηί ίη Ιϋεβιη ϋ<1ίΐυ8,

ίΐίςυβ είι·ευηιείδυδ, ΙΙίεροδοΙ^ηιίδ οϋΐβΐυβ βδ(; ίΙ>ί-

ιΐιιβ α δ)·ηιεοηε ΊιιίεΓ 1>ραεηί3 βυδεερίυδ, ει αϊ) Αηη3

ΓΙιαηιΐϋΙίδ Γιΐία ρι-ορίιιαίδδ» ρρχϋίεαίιΐδ, Ν.Ι/ΜΓΓΙΙΠΜ

ι!ϋροι·ΐ:\ΐιΐδ εδί. Τιιιη 3ΐιηο δεηυειιΐί βε εοταηι Οεο

ρερρχδβπίβνίι , :ιΐι|Ηΐ· ίϊΐιΐι· Βεΐΐιίεΐιεηιιιιη ρροριερ

ςεηεί'ίδ ρι·ορΊηφΐίΐ3ΐειη 3 ηΐ3ΐι·ε ι!.·1 >ΐπ> εδί. δει!

ΓυΓδΙΙΐη .Ν:ι,·.ι|···1πιιι Γ,·ι1ίιΊΐί, 3ΙΙΠΟ ;Ι||ΓΙΟ νιτίοιιΐί',

ΙΙίεΓθδθΙ)Ίη3ΐη,§εδΐ3ηΙε ιηηίΓΟ, ρι,·η1ιΐι.·ΐικ εβί. Βεΐη-

Ιοίιεηιί ρορρο ευηι &Α χϋεβ ηυ»διΐ3ηι ϋΐιηι ηκιιιν

«ο Ιοδβρίιο ϋίνειΊίδδεί^ ηαί ]3ΐη £ΐ·3ΐκϋδ η.πιι ευιη

1 !'. Μ!Γ!ΙΙ ϊϋι. ι Ρηηαη'ί Ιε^ιιηΙιΐΓ. '·' ί>ηρρΙεικ1υιη

λέγω δη. Μοχ συνειλήφθαι Ιε^· ' 8θΓ. άπενεχθέντα.

•(12) Γ&ρογτι δντι. Αηίιηβάνερίε βεηειη 31) Ερί-

ρΐΐ^ΐιίο Ίιι ί ^ΟδερΙΐΙΙΙΙ) \ιι·μίιΐ!-, Μ:ιη:ι· δροηδίΐιιΐ.

ϊ,·.ι!.Ίΐι οηιιιίιιο νει·Ι)ί$ (Ιέ ίΐΐο Ιοςιιίΐιιρ εΐ ίη Ραηαήο

(Ί· ίηοαι·η:ιΐίοιιο Γ.ΐιρίδΐί Ουιηίιιί β^ο,ιιβ, ηιιιη. 1 ; ίιι

ΙιΐΜ-βδί 51, ηυιη. 10, ϊρδυιη οείο^βηαι-ίυηι Ι'ποίΐ.

(15) 7Ίρ δκυτέρφ έτει. ΕΛ ΕρίρΙκιηϋ ορίιιίο οβί,

Μυιιηίο 3 : πι ηαΐίνίιαίε ιη,ι^οδ εχεερΊβδε Οιι·ί»ΐιιιιι

όλως μεταλαμβάνο^σιν. "Αχρι δε Μωόσέοις κα\ Ίη-

σοΰ του Ναυή τοις .εν τ?| Πεντατεύχω άγίοις όνόμασι

πατριαρχών κεχρημένοι τε κα\ πιστεύοντες, φημίδέ

Αβραάμ- κα\ Ισαάκ κα\ Ιακώβ και των άνωτάτω,

κα\ αύτοΰ Μωϋσέως και Ααρών κα\ Ιησού. Τάς

δε της Πεντατεύχου Γραφάς ουκ είναι Μωϋσέως

δογματίζουσιν, αλλάς δε παρά ταύτα; ίχειν διαβε-

βαιοϋνται.

Ήρωδιανο\, οι Ιουδαίοι μεν ήσαν κατά πάντα,

Ήρώδην δε Χριστδν προσεδόκων, κα\ τούτψ περί

του Χρίστου έπεδίδουν γέρ.α χα\ δνομα.

Ούτος πρώτος τόμος περιέχων κατά πασών των

εΓκοσιν αιρέσεων · εν αύτώ δε καΐ ή περ\ της Χριστού

ένδημίας ΟπόΟεσις, χαΐ ή της αληθείας ομολογία, ή

" μία χα\ μόνη ούσα του θεού αληθής πίττις.

Κ -'.'· :<'!,· μεν ώδε ή των πρδ Χρίστου εΓχοσίν αΐ-

ρέσεων άντιλογία, κα\ περ\ πίστεως καΐ περΧ της

ένσάρκου του Χριστού παρουσίας.

ΕύΟϋς έπεδ/ιμησε κατά πόδας ή του Κυρίου ημών

Ιησού Χρίστου Ινσαρκος παρουσία ', ήτις κατέλαβί

(προς) τα; προειρημένα; επτά αιρέσεις εν (δε) Ίερο-

σολύμοις, ίσβεσε δε ταύτας ή αύτοΰ δύναμι; χα\ διε-

σκίδασε. Λοιπδν δε άπδ της αύτοΰ επιδημίας, · μετά

τδ εύαγγελισθήναι Μαριάμ εν Ναζαρέτ, κα\ συνει-

ληφΟέναι τδν Λόγον τδν ίντα άπ' ουρανού εκ κόλπων

πατρώων γεγεννημένον άχρόνως κα\ άνάρχω;, έλθό·/τα

όέ έπ' εσχάτων των ήμερων θεδν Λόγον δντα, εκ

θεού Πατρδς άληθινώς γεγεννημένον, όμοούσιον δντα

£ τω Πατρί, ,:·ι\ ουδέν παρά τ^ν Πατέρα ήλλοιωμένον,

άλλ' &τ/>επτον 5ντα χαΐ άναλλοίωτον απαθή τε όλως,

συμπάσχοντα δε τω ήμετέρω γένει, κα\ έλθόντα ίπ'

ουρανού, έγκυμονηθέντα ούχ άπδ σπέρματος άνδρδς,

άλλ' άπδ Πνεύματος αγίου, άληθινώς σώμα άπδ Μα

ρίας έσχηχότα, άναπλάσαντα έαυτώ την σάρκα ά-6

της μήτρας της αγίας, ψυχήν την άνθρωπίνην είλη-

φότα κα\ νουν χα\ πάν ει τι εστίν άνθρωπος, είς έα«-

τί)ν τη εαυτού Οϊότητι συνενώσαντα. γεγεννημένον τε

εν Βηθλεέμ, περιτμηΟέντα, προσενεχΟέντα εν Ίβρο-

σολύμοις, ένιγκαλιτθίντα ύπδ Συμεών, άνΟομολογη-

Οέντα ύ-δ "Αννης της του Φανουήλ προφήτιδβς, λει-

φθέντα ' ε!; Ναζαρέτ , έλΟόντα τω εξής ένιαυτψ

ό^θήναι ενώπιον Κυρίου , γενόμενόν τε εν Βηθλεέμ

δια την συγγένειαν υπό της μητρδ; βασταζόμενον,

αυθ',ς πάλιν είς Ναζαρέτ άπαρθέντα, κα\ κατά δευτέ-

ραν περίοδον ένιαυτών εΐ; τα Ιεροσόλυμα έληλυθότα

βασταζόμενον ύπδ της ιδίας μητρός · εν Βηθλεέμ εν

οικία κατελθόντα συν τη ιδία μητρί καΐ Ιωσήφ γέ-

ροντι δντι (12), συν τϊ) Μαριάμ δε δντι· κάκεϊσε τω

δευτέρω έτει (13) της αύτοΰ γεννήσεως κατοπτει»-

βχ 111). ι, αί μετέπειτα πάσαι γεγόνασιν αιρέσεις·

Ι»ίΐΐ!Μ ΙΙΜΪΙΙ ; ιρκιιιι ηοη βοΐιιηι Ηίε ίιΐδίηιιβΐ , >.·.! βΐ

ΪΙΙ Ιο.!- δυρΓ3 111(1103118 , <|Ιΐί1)1Ι8 :(ι!.!ι· ΠΙΙιιι. 10,

ΙΙ.ΓΙΙ··,. 78. ΙΙΙηιη ΓοΠ.Ίδδε εοηεεδδίΐ ίη ορίηίαηεηι,

(|υθ(1 (ΐι,ΐ'ΐ (ΐιιι·ι·|ιΙ;ι ΜϋΙΐΙΐΧΪ Π3ΓΓ3ϋθηε <1β 11··ι···:':·.

ςιιϊ ίρ»ΐυ$ ιιΐ3ηιΐ3νίΙ ηεεαρί ίηίιιιιΐοδ, ςυί Ιιίριιιιϊιιηι

ηοηϋυιη εχϋε$$ει·3ΐιΐ, }αχΐα ιβηιριΐ! ηιιοά ίχηηι' --·—-*

(Μαίιΐι. η, 16); ΐειηρυΓίιιη Γ3ΐίουεβ
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Οέντα, δώρο λαβόντατ, και εν αΰιή νυκτ'ι ϋπ' αγγέλου Α Μαπ3

τψ Ίιυσήφ χρηματίσαντος είς ΛΓγυ-τον παραληφθέντα·

χαΐ >*ατεληλυθότα εκείθεν πάλιν, δια δύο ετών άνελη-

λυθότα, τελευτήσαντος του Ήρώδου, Αρχελάου δε

βιαδεξαμίνου.

Τψ γαρ τριαχοστώ (1 1) τρίτιο Ήρώδου, τεσσαρα-

κοστω δε δευτέρψ Αυγούστου του βασιλέως γεννάται

ό Σωτήρ εν Βηθλεέμ τη"ς Ιουδαίας. Κάτεισι δε είς

ΛΓγυπτον τω τριακοστω πέμπτψ (14) Ήρώδου · αν-

εισι δ$ άπ' Αιγύπτου μετά την Ήρώδου τελευτήν.

Δι' £ν έπ\ τριάκοντα επτά Ιτεσι της αυτής του Ήρώ-

€·3υ αρχής ην δ παϊς τεσσάρων ετών (16), 3τε Ηρώ

δης τριακοστών ίβδομον πληρώσχς κατέστρεψε τον

Αρχέλαος δε εννέα Ετη βασιλεύει. Ός έξιών'

άμα η] Μαρία και τω παιδΐψ, άκουσας τον

'Λρχέλαον βασιλεύειν, άνεχώρησεν είς τα μέρη της

Καλιλαίας, χα1, χατώκησεν είς Ναζαρέτ. Αρχέλαος

δϊ γεννά τον Ήρώδην τον νεώτερον, κα\ βασιλεύει

Ηρώδης τω έννάτψ Ιτει της του πατρός βασιλείας

Αρχελάου χατά διαδοχήν. Κα\ γέγονε λογιζόμενα

δεκατρία Ετη (17) τη ένσάρκψ Χρίστου παρουσία.

Όκτωκαιδεκάτω δε Ετει Ήρώδου του έπιχληθέντος

'Λγρίππα, ήρξατο 6 Ιησούς του κηρύγματος, χαΐ τδ

βάπτισμα τί> άιΑ Ιωάννου τότε λαμβάνει, καΐ κηρύσσει

ένιαυτον δεκτδν, ύπ' οϋδενος αντιλεγόμενος, ούτε υπό

Ιουδαίων, οΟτε ύϊ& Ελλήνων, οδτ» ύπδ Σαμαρειτών,

ούτε υπό τίνος ετέρου. "Επειτα αντιλεγόμενος έχήρυ-

ξ;ν ένιαυτον δεκτόν · καΐ γέγονεν έννεακαίδεκα ίτη

δεειιηϋο αϊ) ιι.ιΐίνίΐαίε ηηηο1 εοιι-

νΐΊΐΙιι·., 3ϋ ιικιΐΜ·ιΊ1ιΐι> ΟΓ1Ι31ΙΙ5 εδί. Ε»ύ(ΜΙΙ νη·.

ιιοειβ '·ιηΐ! ,Ι(ρ·.ι·ρ!ιη·- |ιι·ι· ΜΊΐηιίπΜΐ αϊ) :ιη^ε1ο ε$&«·ι

αάιηοιιίΐυδ, ίη .1 μχιΐιιΐίΐ ΐΓαιίδίβΓίιΐΓ. ΙΙηιΙο πιι .-.ικ

ροδί 1ΐ!.·ι;ιι Ι.ΙΜΙ , ΙΙΙΟΓίυΟ ]..πι ΙΙβΓΟιΙε »ε Μΐι·ι·ι·ι|ι·ϋΐ ι·

ΑΓε1ΐθ1.ΊΟ, ΓΓ\ιΊ ΐίΐΙΙΓ.

δί(|υί«1ειη αηιιο ΙΙεΓΟύίβ χχχιιι , ΛΙΙ·.ΊΙ·.ΙΙ \ι ι;

Βΐίΐΐιίεΐιεηιί ίη Ιικίχ» δηΙναΐοΓ ηαδοΐΐιΐΓ. Τιιιιι ΗΟΙΌ-

(Ιίδ χχχν ΐηΛ;8>'Ρ1ϋη> ρΓοΓω-Ιιιβ β&Ι. 1119 Εικίπη

ΗεΓοΛε ηιοΓίιιο, ;ιΙ. ,1 μ\ [Ρΐϋ Γ(κΙϋΙ.Ου3Γϋ ιιε<·θ88€θ8ΐ,

χχχνιι ΙΙεΓΟίΓΐδ 3ηηο ςυαι-ΐυαι χίαΐϊδ δΐιχ ριιοΊΐΙυηι

ε£ίδδε, ΙΊΠΙΙ ΗεΓΟϋϋδ, ίηςυ»ιη, δερίειη 30 Μ ι,·.!ιιΐ.ι

εοηΓει·ΐΪ8 αηηίδ νϊνβηιΙΊ Γιηεηι Ιιηυαίΐ. Ροδί ηιιιιυ

ΛπΊιι·ί:ιΐι·, ηονειιι αηηΐβ Γ68η3ν'ι : Π110 Γββ'""11

ΐηευηΐε, 3ο$ορΙιιΐ8 εχ ^Εβνρίο οιιιη Μηήα αο ριιβπ)

, ιιΐιί Ατοΐιείαυη) ΓοςηαΓβ (Πϋίΐ'ίΐ, ϊη ρ:ινΐι:8

εεοδδίΐ, αο ΐιιιη Ναζ»Γειί οοηδειΓιΐ. Οχ-

Απείιείαυδ Ι1εΓθ(1βηι ΐυηίορειη ^ειιυίΐ;.(|ΐιί

ηοηο Λκ Ιΐ'Ί.ιι ρ»ΐΓΪ8 3ηηο ϊη Γεςηυηι δϋΐ-ου^δίΐ.

ΙιΙι·ιικ|ΐιι· αηηιιβ 3 Ναΐίν'ιίαΐβ ί'.Ικ ί^ιί χιιι ηιιηιο.Γαη-

(Ιιΐδ εβ(. Οεΐανο ϋεείιηο 3οηο Ηεπχΐίδ Αςηρρχ,

,Ιΐ'ΜΐΜ Οιήδΐιΐδ }ΐι·(ΐιιιιιΙμ.:ΐΓι· ιΙί\ίιιιιιιι νπ Ιιιιιιι :Ι;:·Ί >·^-

8118 «'-Ί , 3ε ΙΙΙΙΙΙ α .Ιιι:ιιιιιΐ! )ι;ΐ|>ΙΪΜΐιιιιιι :κ·ι·ψίί , Οΐ

,πιιιιιιιι (ΙΙυιη .Μ <τ|ΐΐιι;ιι ίη Ρ3 ρπΒεοηϋ Γυιιι-ΐίοηο

εοηδίιηϋΐ, ιιιιΐΐο ΙΙΓ(|ΙΚ· 3πι!.ΓΐΐΓΐιιιι, ηε(|ΐιο {,'οιιΐίΐΐιιπι,

ηεηιιε δαηΐίΓίΙηηοπιιη, ηοο,οβ 9ΐΐει·ίυ8 £8ΐιεΓίδ τε-

ριιςηαηΐε. δοειιηιΐο ρΓχεοηϋ εοϋΐεδίίβ αηηο ηυβηι

ρΙιΐΓΪηιΟδ ουίΓεείαΐοΓβδ 1ΐ3ΐ>υϊΙ; ηιιί (ΐοίιίεηι ΗβΐΌάίβ

ε]υχ(Ιειη χιχ, Οιπδΐΐ χχχιι βχϊΐίΐ'ιΐ. Οειηιιιη χχ

τψ αύτώ Ηρώδη, τω δεΣωτήρι τριαχοστδν δεύτερον. _ ΐβίΓΠΓοΙίίΟ ΙΙϋΓθ(1ί8 »πηθ Οΐιπδΐυβ Οοπιϊηυβ οΐ) Ιιιι-

'ϊν δ» τφ είκοστω ϊτει Ήρώδου του Τετράρχου κα

λουμένου, γίνεται -6 σωτήριον πάθος χα\ ή απάθεια,

γεϋσίς τε θανάτου άχρι σταυρού, πάσχοντος εν άλη-

Οεία, απαθούς δε μένοντος εν Οείτητι. Χρίστου γαρ

χαβύντος υπέρ ή/ίών σαρχΐ, φησ\ν ή θεία Γραφή·

κα\ πάλιν · θανατωθείς μέτ σαρκΐ, ζι·ιοποιι\Ι)ε\ς ίέ

χγεύματι, χα\ τα έςής. Χταυροΰται, θάπτεται, κατ-

ίρχεται είς τα καταχθόνια εν Οεότητι χα.\ εν ψυχή,

ηιαηϊ βοιιοΓί» βηΐιιίοιη ρα$5υ8, Βΐηιιε βοΛβιη Ιβηι-

ρΟΓβ ηίΐιίΐ ρ^88υ8 οβί ; Ιιιηι ευιη ιηοΓίεηι ϋοβίιβίαηβ

Α<\ ίρβυιη ι-ίΊ.ιηι επιοίβ δΐιρρίίϋ'ιιιιη, ρ»85ΐΐ8 681 ίη

τβπίαίε, ειιιη ϊηΙβΓΪιη ηΐΐιίΐ Ίρβα (Ιϊνίηίΐίΐΐο ραΐε-

1-.·! ιιι . Οιήίΐο οίϊιη ( αϊΐ δϋΓΪρΙυΐ'.ι ) ρτο ηούίδ η;

αιηιε ρααο'. ΚιίΓδίιιηηυβ, ΜοηίβοαίΗί ίοι-ηβ, »ϊπ-

βεαίηι αιιίβηι $ρίτίια ', εΐ φΐ;>· $ε(|ΐιιιηΐυΓ. Ιη επιεε

βιιβρεικΙίΐιΐΓ, $ι·ρϋ1ίΐυΓ ; »(1 ίιιΓεΓοβ ευιη (Ιίνίηίΐηΐε

1ΊΙ). ι, ου ένβρχϊ^ τη; βασιλείας έςιών. · Α ηιαβϊϋ. ' Ι ΡοίΓ. IV, 1. * 1

ί , ηοη 831Ϊ8 ;ιι!ν. ι ΐιτίι , πιπί ίΐΐο Ιιίοηηίο ηοη

ΙΙΓΙΙΓ :ιρΐ.ι!ί ροβδε Ιοιηρυδ ικιΓινίΙ.Ίΐίδ .Ι.-ΜΙ ειιιη ΐειη-

Ι· ι <· ιηοπϊδ ΙΙεποϋίδ ; ηοε <\\ι·& 3ΐ> οναηςίΐίβΐίδ <1ί -

ι κιιΐιιι Ι-1Ι1ΙΙ ϋδ , ι|ΐι;·' II) ./;/,/.=· ..ι ιιικ ΑηΐίηΐΐΊΐαΜηΐ

Ιι.ιΐ'. ι 1θ8ορΙιιΐ8 1Ιβύι·χιΐ8. Μιιΐΐΐιχιΐδ Ιαηύαιο ίη Ιοεο

Ι ίπηιιππι ΙΗ 3ΐ1ηιίΐΙ:ιιιιιι$, ιιοη ενί^ίΐ. Ει ηυαηηυβηι

ίιι ΐιιψ,Μίκριΐι εΙΐΓοηοΙο^ίϋϊ8 ίη(|ΐιίδίΙίοιιίΙ)ΐΐ8 εεπί

ΙΙΪΙ ίι.ιί.ι'.Πιιιι- , νΟΙΊδίΐΙΙΪΙΪΟΓ ΐ3Π)εΐ1 :ιρ|ρ:ι ιτ-Ι :ι!ΐι·ι :ι

ορίηίη, ί|ΐι.ι· εΐ βρπιΐ νίτοβ ϋοειοδ εοιιιιιιιιηίοΓ, ςιια

(Ιίείηιιΐϋ ηοη ιηιιίΐίβ η ηαιίνίΐ.ιι» άΊϋ1)ΐίδ ΟΐΓΪκίυηι

Γ..·11ι'|ρ·1ιι·ιιιί Γυί&8υ 3 ιιυμι* ;ι.ίιι|·;ιΙ ιπιι. ('.ιιι υρΐηίοηί

ΐ"·ι· Μ;ιΙΙΙι;ι·η8 τερημηπΐ , ϊπιο -π!ΐ: ;ν-ι ι νίϋεΐιιι·

ϊιιίΐίο ίΐΐίιΐδ βεειιικίί εαρ'ιΐίδ ηιη^οπιπι ηιΐνεηΐιιηι ίΐ-

ΙίεΟ Μ!ΐ'.]ΐ!ΐ;μπι·; Ι13ΓΓ3ΐίθ)ιί ηηΐίνίΐηΐίδ, :ιΙ ι;ΐιι· :ιί··ιι- :

(ιιι» , ι .(.ρ ηα<κ« αΐίί .1, ΜΙ.-, ιιι ϋαίιΐϊ/ιαιι ./(«/,»· , ι»

ί .';.;· ιι :. ΗίΓοΜΐ Γ. ι/Ι--, ί£ίί !.".'; ίί ιι Ι> II: ,. ,>!,' !·,),·.·) .·(,·; ί

(14) Τριαχοστφ τρίτω. Ιΐα ειιιη (" .^..Γ,.-Ι,Ν !.π -

Ί-ΙΙΙΙΡ, Ιυιη ίη Ι'.ΙΊ,Ί!ΊΊ·~. Ιηιη ίη <|ΐΓΐΜΐο Ιι1>. ι ΙΙίιΙ.

ι . ·. !. Ρ·.Ι|Ρ|Ι ι· , Μ·ιιΐ'ϋ·! ι.··.; Ερίρΐιαιιίιΐδ Αι αει·ιΐΓ»ΐ3

ιιοςίβ ΙεηιροΓυιιι ταΐίο ΠΙ* εβίε νίιΙεΙιΐΓ, .}ΐι Γ ΛΉΐη-

Ιι-ιιι ιΐιι-ηι (>Ηι·ίβ(ί Οοηιίηϊ δΐηΐιιίΐ ίη αηιιο χχχιν II;--

ι ο·:..- ρίοΐ ϋΐ'ριιΙ.Μΐιιι Λιιΐί^οηηιιι π·^ικιιιΐί$ , φΐί

83ΐιε Γθ(·'κ1ίΙ ίη ηιιιιιιηι ίιηρεπί Αιι^ιιβίί ηοη Μ η,

8θ(Ι χι. ;ΙΙΙΙΓ 1)ϊι>ιινϊίαηαιη νιιίςαίαιη ΧΓ.ΊΙΠ ν, «,)ιι:ι (Ιι·

Γε Οΐ) ιΙί·,ΓΜ·|ι:ιιιΙ,·-- ίιιΙι'Γ 8β ΥεΙΟΓΗΙΙΙ Μ·Ι!ΐι·!ιΙ ι:ι- . θ!)

ιΐιΐϋ··ιιΐΐ:ιΐί·ιιι Γ,οιιιροηεηϋί ΊιιΐοΓ βε$ε Ιι·ιΐ)|ΐοι·:ι ιΐίνορ-

δ3, ίηΐΓίϋΐΐίδδίι»» ει &αΙοΙ)ΐϊ& υη<Π(]ΐΐ6 οΐιβΐΐ» , ίιι-

ηιιηιοπ ρροροιηοιίιιηι βΟΓίρκοΓΟ , ιμπ εοιιβυΐί ρο$·

δυηΐ, ει εοδ ίιιίει· ρθδΐΓ6ΐιιυ$ ρροΓοείο »οη ϋ&ΐ. ιιοε

ίηδίιρερ Ιιηΐιειιϋιικ , ηιιειη &%·ρβ Ιβυύβνίηιιιβ , 1'<·ι.ι

νια» εΐ Ι" δΐιίδ /'>· άοοίήηα ιβιιιροτΗΐη Γιΐιΐ'ίδ ιΊ ίιι

ϋδ ι;ιι;<· :ΐ(Ι Ερίρΐι.ιηϋ Ιιχηείίίηι 51 δεΓΪρδϊΙ.

(Ι.Ί' Τφ τμιαχοστφ χέμχτφ. ,1ιι\ΐ:ι Ερίρΐιαηϋ

ιΐ(ιίιιιΐΊΐι·ιπ, (|υηιη ραιιΙοβυροΓίιΐδ ιιιίηιΐδ νι·π:-ιιιιι]< ιιι

ϋίεεΙ)3ΐη.

(10) Τεσσάρων ίτωγ. ΓοΓίβββε ηιίηιΐδ νοπε. ΜΟΓ-

Ιιιιΐδ επ'ίΓιΐιΐΓ ΙΙυΓοϋββ αηηο 3 Οινίκΐί Ν.ιιίνί(3:ο.

ηοηϋυιιι 3(Ιηιηιΐδδίηι. οχρίείο. Μεο ΙΙοΐΌιΙυδ αϊ) Αιι-

ιϊμιΐίΐί ιηοΓίε χχχνιι Γθ§ιΐ3νίΙ ηιιιιοβ.

(17) ΑεχαΓρία ίΓΤ). δι ρι·ο!).ιπ οοηΐίη^.ιΐ , ηιΐίΒ

>!ΐ|ιι ,ι ιι.ιϋι .;!':ΐΐιι, 3(1 ϋΟΙΊΙΙΙΙ Γ.ΐΐίοηείιΐ ι·1 Ιοί'ΙΙδ ί»Ιβ

Ερίμίκπιπ Γενοοοίυτ ηβεοίϊο οδΐ. ^ποιΐ ει ηηι:δΐ3ΐι-

ιΐιΐΐη νΐ'Ιι'ΙΙΙΙ· ι ιιι·.ι 11Ι1Ι1Ο5 Β»|)ΐί»ηΐΙ υΐ 1';ΐ8^ί<Ίΐί8

Οιήδΐϊ Ι >· ΙΙΙΙΜΙ . IV (|ΐιίΙ>ιΐ8 ηηηίϊ ι ι»ι -ι.ιΐ ηοη ιηίιιοΓειιι
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βιΐΐ εΐ .Ίΐιίιηα Ι|Ι·ΜΤΜΙ||(, οηρίίνηηι «Ιιιεϊΐ εβρϋνί

ιοιη , ηε ΐίΐΓΐϊο ϋίο ειιηι Βαηείΐδδίηιη ΒΜΟ εορροΓο

νίΐίΐΐη ι·.\ι·ίΙ:ιΙιιΐ'. ΟΐΙΟ<Ι ιριίι!ι<ιη εΟΓρίΙΒ ηεφΙΟ (ΙίίΒΟΐ-

νεηιΐιιηι αιηρϋυβ, ιιεε ρηδβιιπιιη, ηεο, 8ΐιΙ) ΠΙΟΓΙΪΒ ιΐο-

ηιίηηΐιιιη ροδίοη εο$3ΐιπιιη,οιιπι 8ΐΐ3 (Ιίνίιιίι.αο ευη-

ΐιιιι\Ίι. 1(1 ιμκΐιΐ Αροδίοΐί Ιοδίίηιοηΐο εοπ>ρΓθ1>3ΐυι· :

.νιιι-.·;, ϊιΐφΐϊι, ηοή αιηρΙίΗΐ ή (ΙοηιίηαύίΙιΐΓ1.

ΙΙο(· ΐ^ίΐιΐΓ ίρευηι νεΓΟ εοι-ριΐδ, ι·αΓηειϊι ίρςαΊη οι

ηηίηιηιη ίρ$3ΐη, ίρ83 φΐίΐιιβ εοιΐδΐ3ΐ>2ΐ οηιηίβ, ηηιι

ΐΐϋιιιΐ φΜΐΙφίιπη ρι.Γΐπ· νεπιιιι εοι·ριΐ8, ΜΙ! ίρβιιηι-

ιιιβΐ ίΐίιιιΐ νϊ εοοίεδίί ρ<*ι Γιΐιΐιΐ, ΓΙ ίη υηυιη ίύειηφίβ,

ιΐι ιιηαιη, ίηφίαοι , ιΐί\Ίηιΐ:ιΐπιι εοηδοείανίι , πι

("ΐηιβιιιη εβδεί ίηεοπ·υρΐΐ1)ίΙε, εοΓροΓουηπ βρίηοίε,

(•οηειτίιιΐΜ ΐοοιιε, 1120 ηιοπαΐβ ίηιηιοι·ΐ3ΐϋ, ςιιοιΐ

ιιιιΐΐα οιηιΓπιο Ι;ι1ιο (Ιίδδοΐυΐιιηι ΓιιεΓ»1, ηηίηΐ3 ιιριΐιΐ

ίηίεΓΟί ηοη τεΙΊεΐβ, ευιη ιιοε εοι·ριΐδ νοίυΐ

ιηειιΐυηι ;ιΓΐι;ιι:ι εχ ρ»Γΐβ ϊη ρεεεβίϊ ο))5θφΐίιιιιι

!'ιιί>ΗΓΐ ιηφοηϊΐιπι, ηεε ηιεηβ υΐΐα (Ίιίδβνΐ ίη

ιίυδ ηπιίαΐίοηο ροΐΐιιΐβ. δβιΐ ευιη β'ώί οιηη'ιη

'ιοιηίιιίδ ριορι·Ί:ι Βΐΐιιΐ 38θίνίίδε(, ι·:ΐιΙι'ΐη

Μ!ΐ·ν:ινίι, <ρι;ΐ' νεπΒ ίΐΐί ςυαιη 8ίΙ)ί εοηείΗβνεΓϋΙ,

ΐιΐιίππΓ 3(1 Γ3ΐίοηί εοηβεηΐ3ηεθ8 ιΐ8υ$ <1ίνίηΊΐ38

ι .ιΐίΐ'ΓΝΜ-ι.ίΙ : «ΒΙΙ8 ιιιιιΐϊπιιιι ίΙΙΟΒ , ιριί ιιΐ εδδε

ρβηίΐιΐδ ρ:·88ίΐ)1, ραΓίίιη εοι·ροΓΪ3 οςειιΐ, ραηϊιη αηί-

1ΗΪ 3,1(]Ιΐε Ιιΐιιιι:ιιι:ι: ΙΠεηΙΪΒ ικΐιιιίιιίΐ'ΐιΐιΐ : ευ]ΐΙ8ΙΙΙΟ(Η

Βΐιηΐ Γαηιΐ'δ, Βίΐίβ, Πείιιβ , ΐΓΪδίίΐίβ, ΙβεΓνιηχ, ΒΟ-

ιπηιΐΒ , ΙίΐΙιοΓ :«· Γει^υίϋΒ Ηχε ΙΊΜΙΜ οιηηΪ3 ηυΐΐα

ίιι!Ίΐϋ<·;ι[:ι ρι·ι·(·;ιΓι Βρβείβ, ΚΜί(·ι·ρΙ;ι> Γείρδ3 ΙΙ;Ι|ΙΙΓ;Ι!

ΙιοιιΓιηΊ$ ηι^ιιηιειιία εοηΐϊηοηΐ : ευιη ιρι:ι νι:π· £011-

δοεϊ.ιΐη (Ιίνίιιίΐ.18 Ιιυιιιβηιιηι ΐαιηεη ριιΐίΐιιτ ηίΐιίΐ,

(ρι:ι: ι-ιΐίοιιΐ π)ιΐΜΊΐΙ:ιιΐ(·:ι ΓοΓεηΙ, 3(1ιηίδ6ΓΪΙ,

1> ηηιινϊ ρβεε.ιΐο εΐ ίη ρυ]υ8 αε νι·ιίΐιιιη ιιιιι-

Ι;ι1ίιιικ· ΙΙΓΙΗΊΙ! .ι!)ΓιΙι'ΓίΙ. ΛιΙ Ιιχε εχείΐαΐυδ 3 ιηοιΊΐ!

οεείυδίδ ^ιιιπϊ·^ ϊη^ΓεδδΐΐΒ εβί ', ιιΐϊ ιρκίιΐ

εΓ388ΐιηι εοηεΓεΙιπιΐφΐβ ΓυεΓαΐ εοπρϋβ ,

<·:ιι1ι·ηι οιιπ) <·.!> ΙΗ (ΐϋί-ίΙιιΐΜριιϊ ΐεηιιε ηε ΜΙ!>ΙΪ!Γ ΟΒΒΟ

ιιιιιιΐϋΐι·:ΐΓ(·1. δΐηΐίιη ειιϊιη ;ιΐιρκ

ιιΐιιιπικ :ιο ρβ(1ε9 εΐ εοη(Όδδΐιιη Ι:\1ιΐδ ('ΐιιιι

ηε ιΐΟΓνϊβ οβΙοικΓιΐ : ;κΙεο, ηυχ Ιυηι νίϋοΙιαηΙιΐΓ ,

Μ)Γκ1» εΓ3ΐι(, ηεε βρεείο Ιοηυβ εχΒθ1)3ηΙ. Οιιίΐιιιχ

ΐ'θΙ>ιΐ8 εοπιιη οιιιιιίιπη ιρι.·· Γκίεί οΐ δρεί ηηδίπυ

ριοριι>ΪΙ;ι Μΐηΐ, ρπ>ιιΓΐ88θΐΊΐιΙ1 |Μ·ι· 8ε$0 Μ·ι·ίΐ;ιΙ(·ιιι

(•οηΠπιιπνίΙ, ρεΓίίείεηβ οιιιηί:ι ; ηεηιιε Γιοΐη (1(ΐιι-

13X31 ίιιι:ι;-'ίιιι·, Βεά Γείρδ3 ι'πιιι 81118 εοηνεδεβιΙΒ ('(

1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐΐΒ. ΟΙΙΪΜ πι*ιΙι·ιιΐ ϊηΒΐίΙιηΙ,αε εοείεδίε τε^ηυιη

πιπί νεΓΪΙαΙε ηιιηΐΊππ; ιίοπιίι : ΐιιιιι ευηα ιηηχίιηιιηι

ίΐΐιιιΐ Ιοηςεςιιε ρΓΧΓίρικιιη :ικ·:ιιιιπιι ιΙίδείριιΙΪΒ αρε-

τυϊΐ : ΟοΓβίυ, ϊιΐφΐΐΐ3, οΗΐιιβι ιμηΐεί : Ιιοο, βχΐ, »1>

ΙΙΙίρηιίιιΙιιΙί· ΜΙ:ΐΝ 3(1 νΓΠΐ;ΙΙι·||Ι , .ΐΐι £εε(Ϊ8 ν:πΊΐΝ 3(1

ι·.(ΐιιιΙι·ιιι (Ιϊνίηϊΐβίβιιι » ΐΐ'βιΐιιείΐε, 1>αρίίζαηΐβ( εαί ϊη ηοιηίηί Ράιτ. ι εΐ Ρίΐη «ί 5ρίπ/«» ιαηαί : ηίηιϊπιιη

ϊη Βοηιίηίεα Τήιιϊΐαΐίϋ ηρρβίΐίΐϊοηε, φ^ιοίΐ ίρβοιη ΒβεΓΟΒηηεΙιιιη βδΐ »ε Γεβίαπι δίβηιιιη ; ςιιο νβΐ ίρδο

ηοηιϊηο δϊβηίΠεηΓΟί. ηίΐιίΐ εδδε αο ιιηίΐΛίε (Ιίνεΐ'δΐιηι. ϋιιηι εη'ιηι 1)9ρΓιζΛΓΪ ΙιοηΓιηεβ ]υοι:1 ϊ« ιιοηηηι Ρα-

ίπ'ί, ΓίΓηιη :ιε δΐ»1>ίΓΐ8 εδί βίοΐ'ί* ρΓ:«(1Ίε.ιΐΐο ; <μιθ(Ι ΥΟΓΟ 3(ΙιΙίΐιιι· »η ηοιηίηβ Ρίΐη, ηιιΐΐα ΓΟ Ιιιιηε 3 ρ.»-

Ιβπιβ (Ιίμηίΐηιε (ΙαΓιεεΓβ 3ρρε1Ι«Ιΐο ίρ-ΐα (1εε1αΓ3ΐ ; ροΒίΐ'ειιιο ΪΪ8 ίη νβΓο'ΐϊ, »η ηοηι/ιΐί δρΐπ'ί»* ίβιΐΓίί,

ηιιΙΙ.ι 081 ιΐιιίΐηΐΐδ ϋίνίδίο, ΙΙΓΦΙΓ ;ι!ι ιιιιιι (ΙίνίιιίΐηΙε (ΙΊνεΓδίΐίΐΒ.

1121 ϋοηϊηιιο εοίΐεηι ειιιη εοι·ροι·ε εΐ ηιιϊιηα ΆνελήφΟη εις ουρανούς εν αϋτώ τω σώματι χαΐ

υιεηΐεηιιε 3(1 εο«Ιθ8 ον·εεΊιΐ8 εβί, οιηιΓιΙ>ιΐδ ΊΙΓιβ ίη τη ψυχϊ( κα'ι τω νώ. συνενώιας είς μίαν ενότητα χα\

1 Κοιπ. νι, 9. » ίο,ιη.χχ, 19, 26. '« Μβΐΐΐι. χχνιιι, 19. * Ιη Ρ,ιηατίο, υηίΐβίβιη. ' Κεείίαβ ίιι Ιίΐ). ι,

ίίλόγους χρ;ίας 5εΓίρ5.ίΐ. 6 1-ίί>. ι, ενότητα Ιρρ, ' ΐΐοϊιΐ. άϊ-^αλής Ιεβ. · γρ· άποδεόντως.

- Α αίχμαλωτεύει την αίχμαλωσίαν, χα'ι άνίσταται τριή

μερος συν αΰτώ τω άγίω ΙΙνεύματι, συνενώσας τδ

σώμα τι) θεότητι, μηχέτι λυόμενον, μηκέτι πάσχον,

μηκέτι ΰπδ του θανάτου κυριευόμενβν, ως φησιν 4

Απόστολος · θάνατος αυτού ούκέτι κυριέψει.

Αύτδ τδ σώμα άληθινώς, αυτήν την σάρκα, αυτήν

την ψυχήν, αυτά τα πάντα, ουκ άλλο τι παρά τδ δν

σώμα , άλλ' αύτδ δν ένδυναμώσας κα\ ένώσας εις

μίαν ενότητα κα\ είς μίαν θεότητα , τδ σαρκ-.κλν

£φθαρτον, τδ σωματικδν πνευματικδν, τδ παχυμερές

λεπτομερές, τδ θνητδν άθάνατον, μη έωρακδς όλως

διζφΟαράν, μη καταλειφβείσης της ψυχής είς ^δην,

μη μερισΟέντος του οργάνου είς άμαρτίαν, μη χραν-

βέντος του νου είς τροπήν αλλά τα δλα ανθρώπου

λαβών, φυλάξας δε δλα (τα) τέλεια, έπιδεδωκυίας

της θεότητος τί) άληθιντ] ένανθρωπήσει, ταΐς χρείαις'

ταϊς εϋλογίαις κατά τάς σωματικάς τε κα\ ψυχικάς,

καΧ εκ νου ανθρωπίνου κεκτημένας την πληροφορίαν,

τα τ^ πείντ\ καν δίψτ), καν κλαυΟμφ τε κ»ν άθυμία,

δάκρυαίτε κα\ ϋπν<(), χαμάτφ καν αναπαύσει. Ταύτα

γαρ ούχ αμαρτίας είδος, άλλ' ανθρωπισμού αληθέ

στατου, άληθεία της θεότητος συνούστιςί ου τα ανθρώ

πινα ιϊασχούσης, αλλά της θεότητος συνευδοκούσης

είς τα ευλόγα, χαν έκτδς Αμαρτίας καν τροπής άπη-

γορευμένης ύπαρχούσης. Άλλα χαΧ ανέστη , καν

θυρών χεκλεισμένων είσηλθεν , 7να τδ παχυμερές

λεπτομερές άποδείξί}, αύ-δ τδ δν συν σαρχν καΐ

όστέοις. Μετά γαρ τδ είιελθείν Εδειξε χείρας χα\

πόδας και πλευράν νενυγμένην, όστία τε καν νεϋρ»

κα\ τα £λλα, ως μη είναι φαντασίαν τδ όρ<ί)μενον ·

πίστεως τε χαν ελπίδος της ημετέρας την ύπόσχεσι»

έποιεΐτο δι' 4αυτοϋ, τα δλα τελειώσας καν συνεσΟίων

χαν συναυλιζόμενος ου δοκήσει άλλ' άληΟείι · παι-

δεύων τε έδίδαξε βασιλείαν ουρανών, ίκήρυσσεν εν

άληθείχ τδ μέγα χα'ι κορυφαιότατον σημαίνων τοις μι-

ΟηταΙς, καν λέγων · Μαθητεύσατε τα ίΛ-η,τουτέστι,

μεταβάλλετε τα Εθνη άπδ κακίας είς την άλήθειαν,

άπδ αιρέσεων είς μίαν θεότητα6· βα.ΐΐίζοττεςαύτοί>ζ

8ΐς ίτομα Πατρύς χαΐ Υΐρν χαΐ αγίου, Πτεϊ·#ατοξ,

είς την Κνιριακήν όνομασίαν της Τριάδος, Αγίαν χα>.

βασιλιχήν σφραγίδα- Ινα δείξη έχ του ονόματος

μηδεμίαν άλλοίωσιν είναι της μιας ένότητος. "Οπου

γαρ οΐ βαπτιζόμενοι κελεύονται «^ 6νο/«α Πατρίς,

καν ασφαλώς Τ ή δοξολογία· βίς ίνομα ΥΙον, ούχ

άποδέοντος · ή έπίκλησις· είς ίνομα ά^-ΐον Πτκύ-

ματος, ου διηρημένη ή ϊνωσις, ούδ£ άπηλλοτριωμένη

της μίας θεότητος.
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μίαν πνευματικήν ΰπόστασιν, κα'ι ΕνΟεον άποτελέσας, Α ιιιιιιιιι οοιιη.ιΙΪΒ, «Ιφίο ϊη οπηιιίοιη βρϊπΐΐΐιβπι [,<>ΓΜ>-.

ίχάΟισεν εν δεξιοί του Πατρός, πέμψας κήρυκας είς

όλην την οίκουμένην, Σίμωνα Πίτρον, Άνδρέαν τδν

έ&ίλφδν αυτού, Ίάκωβον και Ίωάννην, τους υιούς

Ζε^εδαίου,οϋς πάλαι έξελέξατο. Φίλιππον κα\ Βαρ-

Οολομαϊον, Ματθαίον κα\ θωμάν και Ίοΰδαν χ»1

θαδδαϊον, Σίμωνα τον Ζηλωτήν, Ιούδαν τε τδν Ίσκα-

ριώτην χα\ προδότην αυτού γενόμενον · κα\ άλλους

ίβδομήχοντα δύο, εξ ων ήσαν ίπτά οΐ έτΛ των

χηρών(Ι8), Στέφανος, Φίλιππος, Πρίχορος, Νικάνωρ,

Τίμων. Παρμένος χα\ Νικόλαος. Πρδς τούτοις Ματ

θίας ί αντί Ιούδα έσχατον συμψηφισθείς μετά των

δώδεκα αποστόλων. Μετά 6έ τούτων πάντων Μάρκος,

Λουκάς, Ίοΰστος. Βαρνάβας κα\ Απελλής, 'Ροΰφος,

Νίγερ καΙ οΐ λοιποί των έδδομηκονταδύο. Μετά

τούτους δε πάντας κα\ οϋν αύτοΐς Παϋλον τδν

άγιώτατον άπόστολον έκλεξάμενος δια φωνής ιδίας

άπ' ουρανού, άπόστολον όμοϋ κα\ κήρυκα εθνών κα\

πληρωτήν αποστολικής διακονίας ά-έστειλε. Κα\

εύρίσχει Λβυκάν των ί6δομηκονταδύο δντα των έσκορ-

πισμένων, κα\ άκόλουβον αύτδν Ιλαβε κα\ συνεργδν

του Ευαγγελίου. Οΰτως γοΰν έτελέσΟη ή πάσα εύ-

αγγίλική πραγματεία Ιως τούτου του χρόνου.

"Εσται δε μοι ό λόγος Εως ώδε περ\ των εΓκοσιν

αίρέσεων, καΧ της κατά άκολουθίαν εν συντόμω

ευαγγελικής του κόσμου φωταγωγίας δια του Χρι

στού χαΐ των μαθητών αυτού γεγεννημένης. Οΐί κα\

όμοια συλλέξαι κα\ παραΟέσθαι τα προθεσπίσματά

τε κα\ τάς προφητείας άπδ νόμου τε χα\ Μ'αλμών,

χα'ι των άλλων τα; ακολουθίας και άγωγάς· Ενεστιν

Κίϊν ', καΐ την άκρίβειαν καταλαβέσΟαι , ως ου

νόθος άλλ' αληθής, χα'ι προκαταγγελΟεϊσα άπδ πάσης

της παλαιά"; διαθήκης, κα\ αναμφίβολος εστίν ή του

Χριστού παρουσία κα\ ευαγγελική διδασκαλία. "Ινα

6* μη είς δγκον παρεκτείνω την της συντάξεως

πραγματείαν, τούτοις άρκεσΟήσομαι.

Προϊών δε εφεξής τάς μετέπειτα τφ βίο) έπι-

φυείιας ί-\ κακή τ:ροφάτ;ι δόξας ομοίως διαγράψω.

ιΐίΐιιι εοιιειΐΓΓεηΓι1>υϊ (ΙίνίηΪ8ΐ|ΐιο Γϋιΐιΐΐΐί*, ίη 1';.π·ί.·;

ιΙοχίΓίΐ Γοπίίΐιΐίΐ, ρπεεοηεδ ίη ιπιΐνιτΗΐιιη ΟΓ!ΙΙ:ΙΙΙ ΐετ-

ΓΙΙ' ηιίδϊΐ. δίηιοηβιη ΙΊ-ίπιπι βΐ ΛΙΙΙ|ΓΟ:ΙΙΙΙ ομιχ ΓΓΟ-

ΐΓβιη , .!;ΙΓΟ!>;ΠΙΙ εΐ .Ιιι:ιιιιιι·.ιιι ΖεΙ>ε(1χί ΠΙίοδ, ηιιοβ

οΐίιη (1ι:Ιο{!«!ΐ·:ιΐ, Ρΐιίΐίρριιηι ει βΒΓίΙιοΙοηιηειιηι, Μαΐ-

ΙΙιΐΡ.ιιιη (Η 'Πιοηιηιιι , (Ί ^ιιιI^ιιι ;κ· ΤΙι:ΐιΙ(Ι,τππι, ι·ι

δίηιοηειη ΖεΙοΐβη ι·ι 4ιΐιΙ:ιιιι ΙδεηΓΪοίπιιι, ;ι ιμιο ίΐΐε

ΐΓ3ΐΠΐυ8ββΙ: Ίίειη αΐίοβ ι.\\ιι, ο ιμιίΐιιι·; νπ ιΐΐι ΓΙΙΟΓΟ,

(]ΐιϊ 3ΐ1 ν'κίικιπιιΐι (ΐ1ιδΓ((ΐιίιιιη (Ιι:Ιι·ι·ΐί ί,ιιιιΐ : δίερίιη-

ιιιΐ8, ΡΙιίΠρριΐδ, ΡΓοείιοηΐδ, ΝίεηηοΓ, Τίηιοη, Γ;ΙΓ-

ηιειΐ38 εΐ Νίεο!3ΐΐδ : ι·ΐ ρηι-Ιει- Ιιοβ Μηΐΐΐι'κι*, ιμιί

Ιοοο ϊ\\ι]χ ίηΙοΓ χιι ηρο&ΐοίηβ εοορίηΐυβ οβί. Αεοεδ-

βοπιιιΐ 3(1 ίΐΐηδ Μ;ΐΓθΐΐ8, Ι,,ΐΜ'ίϋϊ, .ΙιίΑΜιχ. Ι!:ΙΙΊΙ:Ι|!:ΙΚ.

ΛρεΙΙοΒ, ΗιιΓιΐδ, Νϊββι· ηε ΓθΠ(]ΐιϊ (1ε ι.\χιι. Ροχΐ Ιιοδ

: οιηΐΗ'ί ε( ειιιη εί$ δ3ΐιοΙίδ$Ίιηιιιη Ρικιΐιιιη 8ΐΐ3 ιΐβ

ΙΌ'Ιο ΥΟΙΊ' Ι1Η883 «ροίΐιιΐΐΐΐΐΐ μι'ΐΐΐΐίπιΐ 30 (ΙΙΜ'ΓΐιιιΟΙ!] ,

(·ι 3ρΐ)8ΐοΙίεί ιυίιιϊδίεΐ'ϋ εοιΐ8ΐιηιιηηΐοι·ϋΐη ϊηδίϊιυίΐ.

ΟΙΜ ((ΜΪιΙΐΊΐι ΚιΐΓίΐηι ηιιιιιιι ε ΙΛΧΙΙ (ΙϊδϋίρυΓι» ιμιί (Ιίβ-

ρεΓ8Ϊ Γικτιιιΐ, ϊηνεηίΐ, ειιιιΐιμκ: οοιιι!ΐε:ιι εΐ :ΐι!]ιι-

(ΟΓβιη Εναηςεΐϋ 3(1!ΓιΙ>ιιϊΐ. ΙΙο<· ιηοιίο ΙοΐιιιηΕν3ΐι^ε1ϋ

ιιεςοΓιυιη αιΐ Ιιοο υδηυβ ΐειηροπβ εοηΓεείιιηι ββΐ.

Αίςιιβ 1ΐ3εΙοηιΐδ ιΐο χχ εβοΐϊδ, (Ιεψιε Γ«, ηιιοιΐ

οπίϊηι: εοηδεειιΐιιηι εδί, εΐ 3 ηιε ρ3ΐιείδ εχρίίεαίηπι,

(;ν;ιιι^οΓ»·;ι Βείΐίεεί Ιυεε, ηυχ 3θιΠ£ΐοΟοηΓιηο 6}ιΐ8-

ηιιβ ι1ΐίθϊρπΓΐ8 οιΊιϊ Ιιτπιπιιη ί!Ι:ιΙ;ι Γιιίΐ. Οιιϋιιΐί 3

ιηβ (ΗοΓΐ9 εοηδειιΐ«ιιο;ι ρ)ει·3(]<ιε οοΙΜ^επε Ιΐοοΐ, ηο

νηΐϊΐ'ΉΓκι (Ί οι;κ·ιιΙ:ι εχ Ιε^ε νείβΓΐ νοί Ρ.·>3ΐιηίδ :ι!ιϊ-

ΐ(ΐιο ΗΙΐΓΪ$ θοη<|ΐίΪΓβΤ6, εΐ οιηηίιιιη κοΓίκηι πι·<Ιΐηβηι-

((ΐκ- ρεΓδΓπιΐ3ΓΪ ; εχ ϋδηυε ίιΐϋαπιηΐίοικ·ηι Οιηβΐί

Ποιηίηί ρεΓδρίευε εοηιρροΐιηΐ'ε ηηη βιιρροβίΐϊΐϊλΐιι,

δειΐ νοπιιι εχδΐίΐί$δθ, 3ΐηιιε ΐη Ιββο νιΊεΓΐ ηυηΙί:ιΐ:ιηι.

υΐ <Ιε εο ιιιιΐΐιΐδ είΐ ιΙιιΙιΊΐ:ιηιΙΐ Ιοπικ ΓβΙίΠιΐί. δο(1 κι;

1ιιι]ιι« ορεπίβ !Γ:Ι(·Ι;ΙΙΪΟ ϊιι ίιιΓιηίΐυ.η ονιτοί,ο.ιιΐ, Ιιί$

(|ΐι;«' (Γκ-ΐΛ δΐιηΐ εΓΪηιυδ εοηΐΐ'ΐιΐί.

Αε (Ιοπι<·ΐ'ρ$ ορϊιιίοιιεδ ίΙΙ»$, (]ΐιχ ΐη ΙιοπιΊηιιπι

νΐίΒηιροδίεβ ρεδδΐηιο οοΙοΓε 30 «ρεοίε ρποίαιχ βιιιιΐ,

οηιΐΐ'ΐη δΟΓίε ρεΓίεχβιη.

ΊΌΜΙ II ίΙΒΚΙ Ι.

Α'. Κα\ ταύτα γαρ Ενεστιν εν τψ δευτέρφ τόμ(}ΐ 1122 '· "*1' 8ιιη1 <ΙΙΙ:<? '" βοπιικίο Ιοηιο ΙίΙΐΓί

του πρώτου βιβλίου διαλαμβάνοντα περ\ δεκατριών ρπιηϊ οοηΙϊηβηΙϋΓ, ΐιι ςιιο χιπ Ιι:»ίΐ·οδΡδ εχρΙίθ3ηΙιΐΓ,

αίρέσειυν, ων πριοτη ή του Σίμωνος του Μάγου, δς (μιηπιιιι ρπηΐ368ΐ δίιιιοιιϊδΜα^ϊ, ηυί δ(;\ΐίιιι ροδίΟιτί-

εΰΟΰς μετά Χριστδν Ετι κηρυσσόντων των άποστό- 8ΐυιι> ρΓΧ<ϋε3η(ϊ1)υ$ :ιι1Ιιικ; ηριιδίοΐίβ οιιΐϋΓϋίΐ, ;ι ι^ϋΐ)

λων έφάνη, άφ' ου κα\ ΣιμωνιανοΊ εκλήθησαν, οί τΐ) δϊηιοιιί.ιιιί ίΐΐίιΐδ ΐΜ6Γβ«ίδ δεοΐΛίοπεδ ΛρροΙΙηΐί βιιηΐ.

οϋτοΰ α; .'.:'-:·. προσκείμενοι. Οδτος έχ Σαμαρείας ΙΙϊο οχ 8:ιιιι«Π3ϊ νΐεο ιμιι»!:ιιΐ) ΚΊΐΐΙΓιβ ΟΓΠιιιιΙιΐϋ,

ώρμάτο, χώμης ΓιτΟών, Χριστού δε ύπέδυεν δνομα (.Ιπίκίππι ιιοιηίιιε ΐεηυϋ ρΓοΙΗβιΐϊ οδΐ. ΑΙΚΊΟΓ ιιο-

μόνον. Έδειξε δε αίσχροποΛαν την μίξιν μολυσμοΟ Γβικί* ο1>δεεηίΐ3ΐΊ$ οι ίιιςυΊιιβΙίδδίιιιί εοηειιΐίΐικ,

1 1.ονΊΐ«Γ (Ιορρβνηΐυδ Ιιίε Ιοευβ. €ΟΓ. άγωγάς Ενεστιν ίδείν τε.

(18) ΟΙ έ.τΐ τώΓ χηρώτ. 1]ηϊοιιηι Ιηηΐιιηι ηβο ΐΐ-

1·.: Ι ρ· ,ι·ι·ί|ΐΐ!ΐΐιιι (1ί3<·οιιοπιιη οΠίείιιπι,(|υονί(ΙιΓΐ8 ρι·.ι·-

810 ι·ι·:ιιιΙ, Ι.ιι.μίΐ ΕρίρΙΐΠΙ1ΪΠ8 ΙΐΟΟ III ΙΙΗΙ', ι!(· ΪΙΙΪ8

ηοη ϋοιηροβ'ΐιι, βεά οΙ>ίΐεΓ ηςεηβ. ('.;ι·ΐι·πιιπ ηοη

."1 ϊΐΐιιιΐ ΐαηΐιιιη ιιιιιιιυδ 3δείΐθ8 εοβ Γυίδδε *;ιΐ!ϋ

ιΐι <·!:>Γ. ιΐ 8. Ι.ιιι·;ιϋ Αροδίοΐίεοπηη 3Γ,Ιιιιιιη εηρ. νι,

ΠΜ,ιΙιιιη :ιΙ··|ΐΐι· ΓθΠ113ΙΙΙ ΠθΙ)Ϊ8 (ΙεδΟΤίΙ)οιι8 (|ΐι;ι ί·1ο(·1ΐ

Ι·:«·ι·<· βΐ ίηβΐίΐυΐ'ι. Οΐιπδΐϊβηχ ηΐηιίπΐ'ΐι ρΙιΊιΐδ ί>ι·ίΐο

<|ΐΜ,Ι.ιιιι, ριοΐιιΐ :!(!-. ιιιΐ)1·ιιιιι <ΙθευηΐηΐΐΙ(Ι ; ΟΠΙΙΪΟΙΙΓ,

^113 ϋθ!Ι5 (Ιοριπ-.ιΐιι·, ; ,·ρ:!··1(ΐΙ(ΐΓΐιιιι ΜΓΐιηιιιιιι ρΐι-

Ιιΐϊοη ίηιροδίίΐηηο. (]ΗΧ οιηηϊβ ηοη δοΐηιη <1ε ν'κΐιιίβ

πιι-ηηι, δοϋ §Γ9ΐι«ΐ6 ηΠιμκχΙ ρΓΟΙοικΙιπιΙ. 1)βε1»ι·3ΐιΙ

(Ί Ρ3ΐΓεϋ Ιι ϋιίιΙιΐΊΐΪΗ ιιΐ'ι,ΊΐιιιοιιΙιι ιΙΐΗ-οιιΙιΝ (ΙΊαΟΟηπί

εΐοείοβ ΗΐδΓι(ιιΐο8(|ΐιβ ροΐίδδίιηυιη Γιιϊδδβ, ιι( ΜΙΓ(·Γ-

(ΙοΓιΙ)1Ι5 83Ο'» Γ;Μ·ίΐΊΐΐίΙιιΐιί ίΐ<1 :ι1Ι:ΐΓ(· ΙΙΠηίβίΓΑΓΚΙΙΙ.

Νοίιι Ί Οδΐ δ. €γρΓΪ3ΐιιιηι Ίη Ερίϊΐοΐβ 8Π3 αά Κοι/α-

Ιϊαιιιιιη. ςιιχ 65 ηΙί:η ΙιιιΙκ·1ι:ιΙιΐΓ ϊη οηΐίηε, ηιιηα

ηιιΙ··ιιι 3, οοιιοαρίϊδ νερίιίδ ΒΐτΊρ$Ϊ8$β. ι/ιπ«οιι0ι ρυ,Ι

αι^^ηίΗιιι Ιίοιιιίηί ΐη <·«! ··$. προιίυΐοί ιίΐιΐ ^01ιι>I^~

ίΐιί



8. ΚΡΙΡΗΑΝ11

ρΓΟ!1ΐίδ0113δ ΙΙΧΟΓ05 ΟδδΟ νοίϋίΐ.

ΓεβιΐΓίξΟΓβ, ηυο 3 Οοο Γηιιηιΐιιιη Γ,ιΙ>πΓηΙιιιι;

«βδβ δΐ:ι(ιΓιΐ. Ιαι»£Ϊηειη ροιτο ΗΙΚΙΠΙ δοορίίφΐβ Μ Γι ηο-

ηιϊιιι' Ηβίεηχ, δΐιΐ) ,Ιπνϊ-, 3ε Μ ίικτν.ι·. βρεείε (Ιίβείριι-

1(3 ιιι|οι:ιιιι1:ιιι> ιιΐιΐι ιι-ίΚ ΑρικΙ ίτπιιιιι ί!:ι, ρη> Οοο

ΡβίΓβ κο ν£ΐι(]ίΐ3η8, 1ιΐ(]ίβίδ€ΐιπδΐιιιη 88 88ββ (Ιίεοΐ)βΐ.

II. Μι-ιΐίΐιιιίπΜΐιί 3 Μο»3η<ΐΓθ (]ΐιοιΙ;ιιιι ΟΠ^ΜΙΡΜΙ

ΙΓ:ΙΧΙΊ·])ΙΙΙ , ιμπ εοιΊϊδ πι Γβΐιυδ 3 5ίηιοη'ΐ3ηίδ (Ιϊδ-

·τι·ρ:ιΙ).ιΐ. Μιιηιΐιιιη νοΓΟβ)) 3η£εΙϊδ Γυίδδο ρΓΟίΙιιοΐιιιη

III. διΙιιπΓιΙίηιιϊ ϊη δ^ΓΪ3 δίπιοηί.-ιηοπιηι ΐυτρϊ-

Ιιι,ιΙίιιΐΊΐι 3ΠΧΟΠ1Ι11 : ηοηιιιιΐΐα φΐοφίε 3(1 η)3]θΓεηι

εοικ:ΊΙί3πιΙιιιΐ) δΐιιροΓοηι ηιΐ ϊΐίοπιηι 3ΐΙ]<ίεεΓ8 Λο-

ί,'ΐιηΐΊ. Ιίοπιιη ρπηοί-ρδ δ.ιΐιιπιίΐιι* Γιιίΐ, φΐί ροΐ'ίικίε

:ιε Μοιιηιιιΐι',]· ηιιιιηΐί οοικίίΐοΐ'οδ βη^οΐυβ, Ιιοο οβί

εβρίεηι Ι3ΐιΐιπη οχ ϋ$ Γηοίι, ιιΐφίο Ίρδυδ ΡΓΧΙΟΓ δΐι-

ρ: ΙΊΙΙΙ Ρβιρϊδ &ειιΐβηΐΪ3ηι δΐΐδεβρίβδε 8(&1υίΐ.

IV, Γ.:ι·,ΊΠιϋ;ΐϋί ΐι.ι-,Ιϊί.ιΐί·, ο]ιΐδ(Ιβηίΐ δοεϋ 3(1 Β.ΐίίΐί-

(Ιβη ΟΙΊ^ΙΗΟΠΙ ΓοΓοπιιιΙ, φΐ'ι ΓΟΙΠ 8ηΙιΐΓπΊ1ο, δίιηο-

ηι:ιο!$ 3ε Μειΐ3ηάπ3ΐιΪ8 ορβΓαηι (Ιεϋϊΐ :

είκίειη Ιι·π· ςειιΓοΙ, ΐιι (ρΜΐ)υδ(Ικιη Οηιεη

Μ;ιηι ταείοδ π.ι Γ \ν β$$ε (Ιϊοϊι, (ριοδ 3ηςεΓιεί3 ηοιηί-

Ι4'ι1)ΐι$ :ι|]ίι·υ ; ί(Ιοοφΐε Ιυΐυειη ιΐίοίχΐδ ΐηηιιιη εοη

«13ΓΟ οειίδοΐ. Λιΐιΐίι ει ΛΙ)Γ383χ ι·ίιι-;ιΙι·ιιι εοιυριιΐ3-

Ιΐοιιίδ π ΙΙΙΙΙΊΙ εβ9θ, φΐχ· (;<·.ι:ι \ν ηιιηιβΓϋΐη εχρι-ΐιηίΐ;

: Χ.ΊΙΚ ΐιπιι 88δθ ηοηιεη

V. Νΐί·(ι1:Γιΐ.:· 3 Νΐεοίβο ΉΙο ι!;·ι ΐνιιΐί βαηΐ, ειιΐ »1)

«ρο9ΐοϋδ ν'κ1ιι:η·ιιιιι ειΐΓ3 εοιηιηίδδ3 ΓιιεΓ&ι. Ηίε ζβ-

Ιοίνρί;) οΙ> ιιχοΓειη βιιβηι χδΐιηηδ, ευιη 3ΐϋδ ρρχ-

ροδΐεΓ3ηι Γι1(ί(1ίιΐι·)ΐ; (·\(·Ι·(·Ι·ΓΙ·. δ»ο$ ιΐοευϊΐ. δϋ(Ι ει

(;;ιιιΙ;ΐ(·:ι:ΐ(! εΐ ΙΊ ΙΙΪΙΙΜΙΙΙΙ εΐ :ιϋ.ι ηοηιϊη3 Ιι ι« Ιι.-ιι ί< :ι

ίη ηιιιικίιιιιι ίηνοχ'ιΐ.

1123 ^ '· Ιΐ3πιηι Οηο$1ϊοΐ $

!οηΐΊ· οιηηεδ ιυΓρΊΐικΓιηϊ$ αΐι|»β

γυναικών άδιάφορον '. Σωμάτων 8ε άιιέβαλε την

άναστασιν, χα\ τδν κόσμον μη εΐναι θεού Ελεγε.

Εικόνα δε εαυτού χα\ της συν αύτω πόρνης Ελένης

ώσε\ Διδς και Αθήνας παρεδίδου τοις εαυτού μάθη

ταϊς εις προσκΟνησιν. Έλεγε δϊ έαυτδν Σαμαρείταις

μεν τδν Πατέρα, Ίουδαίοις δε τ&ν Χριστόν.

IV. ΜενανδριανοΧ, όΐ άπδ Μενάνδρου τινδς,οϋς'

διέφερε μίν κ*τά τι πρδς τους Σιμωνιανούς. ΆιΛ

αγγέλων ίε Ο,εγβ τδν κόσμον γεγεννήσθαι.

Γ*. Σατορνιλιανοί , οΐ κατ3ι την Συρίαν την των

Σιμωνιανών κρατύναντες α!σ-/ρουργ!αν ϊτερα ϋ

παρά τους Σιμωνιανοϋς εις Εκ-πληξιν περιττοτέραν

χηρώττοντες. Άίΐδ δϊ Σατορνίλου (19) την αρχήν

εσχηκότες, δς και αϋτδς κατά Μένανδρον ϋττδ άγγέ-

Β λων τδν κόσ-μον γεγεννήσθαι ϊφασχε, μόνον δε ίπτί

παρά τήνντοϋ άνω Πατρδς γνίόμην.

Δ'. Βασιλι$ιανο\ , της αυτής αίσνρουργίας τ£λε-

στα\ , άπδ Πασιλίδο» ·κ άμα Σατορνίλω , τοις Σιμω-

ν.ανοΐς κα\ Μενανδριανοΐ; μεμαΟητευμένου-ταίμοΐίΐ

μεν φρονοΰντος, χατά τι 9ε διαφερομέ·Μυ, Λέ|γε.ι ίί

τριακόσιους έξήκοντα πέντε ουρανοί»; (20) είνβι, χ»Ί

τούτους ονόματα αγγελικά έκτίΟησι · διδ χαΐ ιΐν

ένιαυτδν τοσούτων ήμερων είναι. Καν τδ Άβρασάξ

Βναμα της αυτής (21) ψήφου είναι, χαΐ ε'Γναί τριβχο-

σ!ο)ν ίξηκονταπέντε, χαΧ ίίναι τοΰτο τδ αγιβν δνομί

«ρησι.

Ε'. Νικολαΐται , άπδ Νικολάου (22) τοδ έπ\ ταΐς

χήραις ύπδ των αποστόλων ταχΟέντος , * δια ζήλον.

ρ της ίδιας γαμέτης την αίσχρουργίαν άμα τοις 4λ-

λοις έπιτελεϊν τους εαυτού μαθητάς 6ιδάΐ9ς· Κι\

πζρ\ του Καυλαχαάχ (23), χα! Ε(ρουν^χου, χαΐ άλλων

βαρβαρικών ένομάτων είσηγησάμενος.

<7'. Γνωστικοί (24) , τάς αΰτάς αίρέσεις δ'.αίίξί-

μενοι, πλέον χα\ αύτο\ πάντων την αίτχρότητα εμ·

Ύ/' Ιΐ) Γιΐι. ι, ά&ιαφρρίαν.
* ΟΟΓ. 8ς. ' Ι.Ϊ1». ι, αγιον Πνεύμα, ρπο Λνομα

, βί

ΕρΊρΙιβηίιΐδ οι |ιίε ει ίιι ΓαιιηΗο. Αρυά 3ΐίοέ νοίο-

ΓΟδ 01 δ3ΐΐΠΊΐίΙΐΙ8 νΟΕΙίΙΐΙΓ (·1 δηΙιΙΙΊΐίΐΐυδ , (|ΙΙ,Ι(1

ριι-ΐιτιιιιιιιι ηοηιεη εοηιιιιυηΐΙβΓ ηΙιΐίιιιιΊι.

(20) Ουρανούς. ΝΟΗ ι·ο»Ιθδ> 8ε^ εαΊοδίεδ οιΊιεβ

ίιι',ι·ι·ρΓι·1:ιΙηι· Ιιοε ίη. ΙΙΙΓΟ Ρβ(3νίΐ1δ, (;ιι.Η!'|Ί;!ΐη (Ί

Γΐι>Ι(ΐ·, ιΙΐΜ-πΐ ιιηη δοανεΐ ίη Ραηατΐο.

(21) Της αυτής ψήρον. Ροΐβνίιιβ, αψικίαηι »ΪΓ-

Ιαΐίί ηοηΐία. Οΐίδοιιι·» νοοίδ ψήφου ιΐδΐιι·ρ:Πίο βχ

Ραΐΐβήο ΙΙΙΙΊΜΙΙ :ιΙιι)1ΐ:ιι1) (Ιθ$ΙΙΙ1)ΟΓ6·ρθ108ΐ. Λ(1 ΙΐΙΐ]<18

εηίιιι ΙιβΐΓΟδοοδ, ιρι.ΐ' οδΐ 2ί, ιιιιπ). 7 Ιΐ3ΐ>ειηυ$ : Λέ

γει δε την ύπεράνο) τούτων δύναμιν είναι χα\ αρχήν

Άβρασάς, δια τδ την ψή"φον του Άβρασάξ ίχειν

τριακοσιοστδν έξηκοστδν πέμπτον αριθμόν. ΥίιΊιΐδ

ί^ίΐιΐΓ δΐιροΓίΟΓ, Ββδίΐϊιΐίδ Ίιιβηο οοιηιηοηΐιιηι, ΜΊΊΙ-

5.ι ι: ηοιηίηο (1οη:ιΐ3, φΐοϋ 1>3Γΐ)3Γθ εο ηοιηίηο νοίιιΐ

ϋίςηη ΐ|Μ.ιιΙ:ιιιι οι ηοΐ3, ηυηιεπίδ (ΙεηοΐβΓβΙιΐΓ οεοι,χν.

(22) Αχό Νίκο Ιάον, κ. τ. λ. δ. Ερίρΐιπηίί υρίηϊ»

ε$ι !·οι»ιιιΐ!η!% ειιι:ι $3ηεΐίδ Ιπεηχο, ΙΙΠβπο, Αιι-

«ΙΙδΙίΐΐΟ, Ρ1ΐίΐ38ΐΓΪ(), Ι ,:ι-ΗΊ:ϋι(!, Γ Ι 3ΐϊίδ, (|1Ι3 ιΙΚΊΙΙΙΙ'

Νίεοΐ3ίι:ΐ!> Ιι&ΓεΙίεοδ Γ(£(1ί3δίηιθ3 ίιΐδΓιΐιιΐυΓεηι Ιΐ3-

ηιιΐδδε Νίοοΐ3ΐιηι ΊΙΙιιιη υηυηι (Ιε βορίοηι ϋί3ΐ·οιιί-

Ιιυδ, φΐυβ 3ρο8ΐο1ί η!ΐ3Πδ ιιιΐηίδΙίΌδ εΐ νίϋυηππη

(Ίι-ΐ',ιτί' ρ:ιΐΓηηθδ. Γιιιι-,ΐίΐΐ Ι3ΐΐ)οη ο3ΐη ορίηίοηοηι

ΓΚ·<·Ι·Ι:)ΙΙΙ ΙίεΓΪ, εΐ Μοοΐ3ΐιιη ΕοοΙο$ίχ (Ιί:Η·οηαηι η|>

ΙηΓβιηΊ 03 Ι.ιΐιι· ίιηιιιιιιιοιιι <'··. Ι;;ι;>π 3 Οίοιιιειιΐο

ΛΙβΧ3ΙΙιΐΓΪΙΙΟ ρΟΐϊδδίΐΙΗΙΐη, (Ίίί 8()|]Ί·;Ι^3ΙΐΙΐΙ|· <]»!33-

ήςηδΐδ ΕιιεοΙ>ίιΐδ ηΐιιπί' ΤΙιεοιΙοΓίΊυί. ϋυιι^ιιΐο ηυ·

Οεε8(8ς.

ΜΓΗ> χΐ.Ίΐϊβ 8εΓΐρ(θΓε8 03 (1η ορΐηίοηβ εΐ Ρ»ΙΓΗΗ

(ΙίδΜΐ)ίο :ιΓτιιΐΓί-, ΐίιιπίππίίΐι, ΤΠΙεηιοηΙίυο), Νβΐηίοιη

ΛΙΐ'χΛίκΙπιιιι.

(25) Τον Κο,νΛαχ^άΛ, Ιη Ραηοποχ Ιΐ3ΒΓε$ϊ 23,

η«ηι. δ, Ιε^ίιηιΐδ Καυλαυχαϋχ. Οο Ιΐ3€ νοιτ^υΐ οΐ

(Ιο ίηδ?(|υεηΙί Προυνίχου, νίιΐβ Ι'.ΊΙΙΜΙΙΙΓ. ίη Αιιΐ-

ιιΐ3(ΙνεΓδίοηίΙ>υδ »ό ηιεηιθΓ3ΐ3ΐη ΙιχΓεςίηι 25..

(21) ΓΓωστιχοΐ. Πη^ίΐϊοδϊδβίηπ ν'κίεΐίεεί Ιι.τΓθΙίοί

ΪΙΗ. ιμιϊ |ιι;ι· 8ΐί°Ι8 ΟΙ11!ιίΙ)ΙΙ3 μΐ'ίη Ίκχ'ιιιιιιιιι ίηΐΐΐΐοΐ

Εοοίβδί» ι!·,Γιΐιιηηι; ϊη οηιηειιι εηϊιη εΟιίδϊ Ιίΐιίιΐί-

ηειη, οιιιηοιη »Ι)ΐί(·ίβηΙε$ ηεηιιίΐίηΐ ιτιεηβιΐΓβηι, »55ί-

(Ιιιί$ δβ δΐ·οΙοι·ί1)ΐΐϊ ροΙ!ιιοΙ)3ΐιΐ. Εηιη οΐ) Γϋΐιι ηηιι-

δοβιη 3ΐ(]ΐιε δΐοηΐ3οΙιιιιη ιηονεηΐεκ ΐΐΐίβ οηιηί1)ΐι$,

ι;ΐϋ ΠΙ ί! Ιιοη(·8ΐί(|ΐκΐ :ιΓιΐ|ΐιί(Ι ΓβΙίηοΓοηΙ, οιηηίιιιη ίιι

«ο θ(1Ίιπη, ΪΓ3ΙΗ. ίη(Γι§η3ΐΐοηοηι, ιη»ΙοϋΊοΐ3 ρΓονοί.ι·

ΙΊΙΙΐΙ. !,';Ι:Γ !ι.·!·Ι!|ππί1ι!!> 131111)111 Γΐν.Ι>ί8δίΐ»Ί<! |>ΠΙ|ΙΙΙ.Ι,

)ΐ:ιπ;ιΐιΐ(· ί>. ΐΓΡίκΒΟ, οΐ ρυ&ι ϋΐιιιιι 5. Ει>ί|ΐΙι:ιιιί«>,

ΟΐιιιιΊΙιιΐΗ (·ιιιιιιη',!ΐιι:ι 0|ΐΓΪδΙΪ3Ι)Ϊ3 ρΐΐΐ,ΐηΐί'β ϊϋοΙοΙίΐΜΆ

ΙΐΟδ ίΐΐίδ δΐΐΐΐΐΐοδ ΟΓΟΐΙθΙ)3ΐΧί, 3 νοπΐ3ΐίδ »1ϊ ΙΟΙΤΒΐ ΛΙΐΙ·

ρΓχεοηϊο; οτίιηίηα.ΐΐοη'» ίηί(|ΐι:ι$, ε3ΐιιη)ΐιί:ΐ5. ρ«ι-

ίΐΓ3, ηι:ιΙϋ<ΙΊθ3, «ΙίϋΐοΓΐ3 Ίη ίΐΐοδ οοηχβΓοΙκιιιΐ. ί"Λ*

ϋδ, ΐ|υϊ ίιιΐοΓ Πιΐοΐοδ (1θ(·ΐι·ίιΓΐδ 3ε ϋίςηϊΐΑΐρ ροΙΙ«·

1)31)1, 00035ΪΟ 01)313 Οΐ 11008881135 ηΐΙΧίΙβΙΠ, ηρθΙθ§Ίΐ«

νοπίβίοιη ρι·ορυ^»:ιη(1ί, ηΙ> |ηιρ3θΐΊδ Γ:»1δθ π-ίηιίιιί-

1)1)8 $3110131)1 ριΐΓ^3ΐκΓι ΓθΠ«ϊοιιοηι. νίι!οη(1ί 03 (Ιβ

ΓΟ Ιι-οικΓ.ιΐδ III). ι, ο:>ρ. 24 ; Ειΐδ(:1«ιΐ8 //. Ε. Ιϋ> «Χι

εβρ. 7; ΕρίρΙΐ3ΐιίυ$ Ιϋειν&ϊ 27, ηυιιι. ό.



2X1 ΑΝΛΟΕΡΙΙΑί/ΕΟδΙδ.

μανώς εργαζόμενοι· εν Αίγυπτο) ίϊ ΧτρατιωτιχοΧ Α Ιίϊ νοβηιιί» δΐιροΓαπιηΙ. δίΓηΐΊοΐΐοί, Ί(1 651, Μϋίΐϊΐββ

καλούμενοι χαΐ Φιβιωνΐται · εν δε τοις άνωτερικοΐς

μβρεσι, Σϊκουνδιανοί εν δλλοις δε μέρεσι, Σωκρα-

τϊιαι ' παρά δϊ έτέροις, Ζαχχαίοι · άλλοι δε Κοδια-

ν/>1ις αυτούς λέγουσι · Αλλοι δ4 Βορβορίτας αύτοϋς

χαλοϋσι.

Ζ'. ΚαρποχρατιανοΧ , άπδ Καρποζράτους τινδς

των εν τί) Ασία (25), δς, έδίδασχε πάιαν αίιχρουργίαν

έχτελεΐν καΧ πάν επιτήδευμα αμαρτίας. ΚαΧ ει μη

τις δια πάντων, φησΧ, παρέλθτμ και τδ θέλημα πάντων

δαιμόνων καΧ αγγέλων εκτελέσει , ου δύναται ΰπερ-

βήναι είς τδν οΊρανδν , ουδέ τάς αρχάς καΧ τάς εξου

σίας παρελΟείν. "Ελεγε δε τδν Ίησοΰν ψυχήν νοεράν

είληφέναι , είδότα δε τα 5νω, καΧ τα ενταύθα καταγ-

γίλλειν χ«Χ ως ε? τις πράξειεν όμοια τψ Ίησοΐί,

ϋατ' αΰτδν είναι. Τδν δ£ νόμον συν τϊ| των νεκρών

άναστάσει απαγορεύει, ως αί άπδ Σίμωνος αιρέσεις.

Τούτου γέγονεν ή εν "Ρώμη Μαρχελλίνα. Είχόνας δε

ποιήσας εν χρυφη Ίησοΰ καΧ Παύλου, καΧ Όμηρου

χ.αΧ ΠυΟαγόροΜ, τιύτας έθυμία χαΧ προσεκύνει.

ΛΚ|ΙΙΟ ϊ(ΙιΊΙΙ .Ιι'ΜΙ Ρ3ΙΐΗ(|110 ΙΙΓ(·|Ι()Ι1 (:1 ΙΙΟΠΙΚΓΪ «Ι

ίιι .·Κι.·\|ΐΐΜ ιΙίΐΊΐιιΐιΐΓ ΓΙ Γΐιίΐιίοιιϊΐχ, ίη ϊΐιρι,τίοΐϋ

ϋ"(·ιιιιιΙί:ιιιί, αϋΐιί 5οΐ'ΐ·.ΊΐίΙα!, ιιΐ) :ι!ϋ$ 7,:ιι·

δυηΐ (|ΐιί 608 <^θϋίαηθ$ ηοιιιιιΐι'ΐιΐ , ΐ|ΐιίιΙ:ιιιι

ΟθΓΐ>οπΐα$, 8Ϊνΰ Ι.ιιΐιιΐυιιΐοκ.

VII. (',;π ΐΜΐ,Ί :ηϊ:ιιιί α 0»Γρορ.Γ.ιΐο (]ΐιθ(]αιη Α$ίαΐίεο

(]'κ·Ιί, ιρι'ί 3(1 ιιηιιΐι' [ιιι·|)Ί(ιιιΙΐ!)ΐιιιι 30 ΙΙ.ι^ιΙ ιιπΊπη §ο-

ηιΐ8 (Ιί$είριι1θ8 ίηΓοΓίηαυηΙ. Οιιοιΐ βί (μιίς, ;·,ϊι·Ιι;ιΐ,

ηοη οιηηϊ» ΙΗΊΊ ΙΙΓΠΊ'ΙΙ, ηβφΐε (1%πιοηυηι οι «η^«·1η-

ΓΙΙΙΙΙ οιιιιιπιιιι νοΙυηΐ3ΐϊ $3ΐί$ΓοοβπΙ, ίη οΦΐιιιιι βνϋΐιί

ιιιιιιίιιιι' ροΐβκΐ, ιΐΡ(|ΐκ· ρΓίηεΐραΙιιβ οΐ ρο(6!<Ι3Ιβ$ Ιι·;ιη-

ίιΐοΐιΐ ^ΰ$υπ1 ηιεπιβ

εοςπϊιΐοηε ρΓ.πϋΐιιιπ Ιιοπ)ΐηϊΙιιι$ εα ηιιιιΐϊ»886: 30

Β 81 φΐίδ ΙΜιΙοιιι φΙΧ ,Ιι'ΝΐΙίι Οΐίηΐ, ρεΓρΟίΓϋΙ, ΙίΛΙΙιΙ «Ο

ί]ΐΓβπθΓ6ΐη ΙΊιΐιιππιι. Οοιηηηι Ι6§βιη ΜΙΚΙ < ιιπι ΠΙΟΓ-

Ιιιοππη Γβδίιιτεείίοηΰ ιΐα.ιπκιΐκιΐ, φΐοηιηϋηιηίΐυηι (·1

δίιηοιΓιαηί εχίεπφΐε οιπηι-;, ηιιοβ Ιιικ·ιΐδΐ|ΐΐϋ ρει-

Γ6Π8Ι1Ι. Εχ ηιι]υβ «ΓΓΙ;-;: Μ:>ι·(·οΙ1ίιι:ι III;» Κοιικβ ΓυίΙ.

εΐΐΐιευΐυιη

1!3ί βΐ :ΐ(1θΓ:ΙΙΪ(ΙΙ10 ρΓϋδ6θυΐ!Ι8 6δΙ.

Π'. Κηρ-.νΟιανοΧ χαΧ Μτ,ρινΟιανοΧ, οί άπδ ΚηρίνΟου

χαΧ ΜηρίνΟου (26) Ιουδαίοι , οΐτινες περιτομήν αΰ-

χοΰσι, χαΧ χόβμον ύπδ αγγέλων γεγεννήσΟαι · τδν δε

Ίησοΰν κατά προκοπήν Χριστδν χ.αλεϊιΟαι.

θ". Ναζωραϊο'. (27), Ίησοΰν μ£ν όμολογοΰντϊς

Υίδν θεοϋ, πάντα δε χατά νόμον πολιτευόμενοι.

Ι'. Έ6ιωναΐοι, παραπλησίω; τ,ών προειρημένων

ΚηρινΟιανών χα'ι Ναζωραίων, οίς συνήφΟη κατά τι

ή των Σαμψαίων τε καΧ Έλκεσαίων αϊρεσις · οι τδν

Χριστον φασιν έκτίσΟαι εν τω ούρανώ καΧ τδ άγιον

Πνεύμα, ένδημήσαντα δε εν τω Αδάμ πρώτον, χα,Χ

κατά χαιρδν ένδυόμενον αϋτδν τδν Αδάμ, χαΧ πάλιν

ίχδυόμενον · τοΰτο (γαρ) φασΧν έπιτετελεκέναι αυ

τόν εν τ!) ένσάρχφ αϋτοϋ παρουσία. Ιουδαίοι δ£ δντες

Κύαγγελίοις χέχρηνται · σαρκοφαγίαν βδελύττονται ·

τδ ύδωρ δε άντΧ θεοϋ ίχουσι· τδν δε Χριστδ» άνΟρω-

πον εν τη ένσάρκω παρουσία ένδεδύσθαι , ως Εφην.

ϊυνεχώς δε βαπτίζονται εν τοις ϋδασι θέρου; τε καΧ

χειμώνος είς άγιασμδν δήθεν, ώσπβρ οί Σαμαρεϊτσι.

ΙΑ'. Οΰαλεντ:νιανοΧ, οι σάρκα μεν άπαγαρευουσιν

£ΐς άνάστασιν, Πάλαιαν δε άΟετοΰσι Διαθήκην χαΧ

ΐίροφήτας, άναγινώσκοντες μεν, χαΧ δσα είς όμοίωσιν

δύνανται τροπολογεΓσΟαι της αύτώ·> αίρέσεως , δϊχό-

μενοι · ετέρας δε τινας μυθολογίας παρεισφέροντες ,

τριάκοντα ένιαυτών' ονομασίας φέροντες ά^ίενοΟη-

λειών ομού τε, ίκ του πατρδ; των δλων γεγεννημέ-

νους, αΰς καΧ Οίους ηγούνται καΧ αιώνας. Τδν δε

. οχ Ι. ι, αΙώνων.

VIII. Οεπηίΐιίαηϊ, κϊν« Μοπηίΐιίηηϊ α Οοπηίΐιο <Ί

ΜιτΊιιΙΙιο, .ΙπιΙΐΜΐ-ϊ ί.Ί'ΐιιτί.5 οχ&ΐΐίοπιηΐ, (]ΐιί ΙΜΠΊΙΙΙΙ-

«•Ί-ίΐΜΚΊΐι ρρχ $0 ΓϋΓβΙκιηΐ. Μυικίιιηι :ι!ι 3ΐιςοΙΐ8 Γ:ι-

Ι)ΓΪΓ3ΐιιιη, >Ι(·Λΐπιι :ιι! ΟΐΓί$1ί ύΐςιιίΐαΐοη) |ΐ<·ι· τίΓΐιιΐυοι

ΪΜΟΓΟιηοηΙβ ροΓνοηϊδϋο ιΓιχη ιιιιΐ.

IX. )Ν;ΐ/.υι·;ΐΊ ίΐΛ ,Ιι'ϋΐιιιι Ε88β Ποί Γίΐίιιιη 38ΒΟΓ1ΙΟ-

πιιιΐ, ιι( Μθ8Ϊ8 1ο£οηι οιηιιίηυ νίΐχ 3(1 ίηδίίΐιιίαηι

Χ. 6βπηΙΙι!ηηΪ8 αο ΝπζοΓχϊβ $!ηιΊΙΙίηιϊ 8ΐιηι Εϋίο-

11ΪΙΧ, (|ΙΙΪΙ>υ$ ΐ'ίπιι 53ΐηρ$ΧΪ8 0.1 ΚΙινκ;»1;* :ι!ί·|ΐι;ι ηχ

ρ.ιΠβ εοηνβηίΐ. Πί ΟΐΓΪ$Ιαιη ίη εοκίο ορηκίΜΐη,

6]ιΐ8ΐ|ΐΐβ -.;ιιιι·ι ιιιιι δρίπΐιιιη :«Ι1ίπιι:ιιιΐ. ΙΙΙιιιη ίρδίπη ίη

Λιΐ.Ίΐιιιιιιι $ε$6 ίηΓυι1°ΐ8$6 ρηιηο; ει οει·(η ΙοιηροΓο

ϊη(1ιιί88ε ίρςιιιη Αίΐηπιιπη πΐΓ$ιιηκ|ΐιο βχυίβββ, ίιΐ-

ςιιβ Γβείίίβο (·ιιηι ίη ΙβΓΓ3$ εοπροΓΟ ίη(ΙιιΙιΐ3 3(1νβηίΐ.

Λ<· ΙΊΐ'ΐΊ .Ιιΐ(Ι;ι·Ί βϊηΐ, ΕνΗηςβΙίυιιι ηίΐιίίοιηίιιιΐδ 3ΐΙΙιϊ-

ΙιπιΙ. (Ιίΐηιΐιιιιι Ι'.ΜΙΙΙΙ (>6ΐο$ΐ3ΐι(ιΐΓ, ;ιι|ΐυιιι ρΓΟ Ι»(·ι»

1ι.ι1ιι·ιιΐ. ΟΙΐΓϊβΐιιηι ίη $υο ίΐΐο, ιιΐί <1Ίχίιιιιΐ8, :υΙ\ηιΐη

Ιιηηιίηοηι ϊη<ΙιΓΐ55ε ιΐίοιηΐ, Οεηίηιιο 3ΐ|ΐιΪ8 86 ίιΙι·η-

Ιίιΐβιη )3ΐη Ιιίοηιο ηικιιη ίεβίαίο Ιην3ΐιΙ, 1124 "'-

ιηϊι ι,Γ.η «:ιικ·ΙίΙ:ιΙίί Γ(ΐ!ΐι·ϋι;ιιΐιΙ.!' $ίΙ)ί |ίΐ':ιΓι;ι, ΐ|ΐΐι'ΐιι:κ1-

. ηιριΐιιιη Κ.ΙΙΙΙ;ΙΓΪΙ,Ι'.

XI. \:ιΙ'·ιι!Ϊ!ΐΊ:Μιΐ ΟΟΓρΟΠΙΠΙ Γ65υΓΓΟΟΐΊαη(Χη ΠΟ-

:;:πι!, ΥιΊΐΓ-ί ΤΓΝ(:ιηιΐΊ(Ιιΐ!η 30 ρΐ'υρίΐοΐβδ ΓββρίΙΙΐηΙ :

(]ΙΙΧ ηίΐπίοηιίΐιΐΐβ 1ι·;;ιιιιΙ ίρ$ί, 01 81 (|!ΐί(ϊ 681, {[ΐιικί

3ιΙ ίΐίοπιιη |Ι;Ι·ΙΊ·!-ΜΙ |ΐ:·| Ιί'.;ΙΙΙ ;ηιι 36 (ΓορηίΟ :ιι·( 'ΐιιι-

ηιοϋ.ΊΓί ρο88ΪΙ, ϊ<1 3(ΙιιιίΙΙηηΙ. 8?(1 ε<Ί·ΐ»8

;ιι|ιϋι)(·ι ΙΙΙΙΙ, ι·1 ΙΐΊμ·ίΐιΙ:ι ΧΟΙϋΙΠΙ

νοο3ΐ)ΐι!» εοιηιηεηΐϊ δυηΐ; «ιιιοβφΐίιίειη ιτ-ο-

Π38 3ΐ> υηίνεΐ'βΟΓυιη ρητεηΐο »ε εοικϋΐοή.1 ρΓυ(Ιιι<·ΐΐ)8

(2Γ>) Τώ> εν τη Άσίφ. Οβιτιοηβ ΑΙβχηικίΓΐηιιβ

£(Γθΐηα(Ηπι ΓιΙ). ιιι, οΐ ΤΙΐροιΙοΓοΙιΐδ //ητίΐίβ. [αΜ.

ΙίΙ>. ι, (!:η ρ".·) ,ιιπιι η'ιιι Α$ί»ηιιπ) Γηοίιιηΐ, 80(1

/Ε^^ρΐΊιιηι, !'Γ!Μ·η· ιιίιιιΐι ιιιη ΑΙβχηη(Ιπηηιη.

(2(5) Οί ίί.τΛ Κιΐ[>ΐϊ·θΓΛ' χαΐ Μη{>ίιΌον. 1'·κήίΛ\ΗΛη\

0^ ΜιΊ Ιιΐΐίιΐ.ιΐΐ! :·Ί!|Ι .1 1'] Λ'ί ..|Ι ι . .111 II ( '( Ι ί ι ·· 'ιΙΙ, |||ΐί Ο

Μ(ΐπηΐΙιιΐ8 ηϋο ηοηιϊηβ νοε3Γβ(ιΐΓ, 8η αϊ) 3ϋα, ΐ|ΐιί 3

Οηηΐΐιο (Ιϊν(ΐΐ·8ΐΐ8 Μηπηίΐιιικ ΙΙΙΙΊ Ιι ιΐκ-ΐιικ, ιμιοι.ιι Γ

80 Ι:ιΙι·|!Ιι Κρί|ιΙΐΠΙΐίΐΙ<ϊ Ι1ΙΙΙΜ. 8 ΙιΊ'1'Γ-.ι-ϋ·. 27.

(27) Ναζωραϊοι. Πϋ 1ι»ε Ι):υιν(ίι·»Η·»ιιι κε".·ΐΛ Ιοχβ

Γι>Ι;ινϋ Λιιϊιυ:κ1νοι·8ΐοιιοιι , <|ΐι.ι.· ο»1 ;ιι| Ραιιηπί Ιι ι -

ι .' ΙΙΜ <«>.



8. ΕΡΙΡΙΙΛΝΙΙ 1(10

3»3επιηΙ, ηυοβ εΐ (1<^οβ εΐ ;«ΟΗ:ΙΝ Γ;κ·πιιιΙ. Πβιηιιπι Α Χριττδν άπ' ουρανού σώμα ένηνοχένβι, κα\ ως δια

ϋΐιπβίαηι ε εοκίο εορριΐδ εχΐυΐίββο, αε ρ6^ Μ;»ηαιιι

ΐπκΙιΐΓΐιιιιι εδβε νείιιΐ ρβΓ Ιιιΐιιιΐιιιη εχϊ$Ιϊηΐ3ΐιΙ.

XII. δοοιικίίηηί, εοΓυιηςυε 8οεϋ ΕρΊρ1ΐ3ηε3 ;ιΐ-

ι]ΐκ: ΙίίϋοΓυϊ οαιίοιη Ιηΐβρ Μ; ρ:ιι·ί:ι εοιιιροιιεηίοδ ειιιιι

Υιιίειιΐϊηυ εοιίδβηίπιηΐ ; ΐιοιιηιιΐΐη ΐ3ΐηειι »Ι) ϋδ ιΐί-

νβΐ33 ροηιιιιΐ , οι 3(1 Γαΐ(Ι;ιηι ϊη'$υρϋΓ Ιίΐιίϋίιιειη δυθ3

ϊιΐδίΗιιυηΙ. Ιίιίεπι βΐ ίηΜπιηΙίυηϋΐιι ηεςβηΐ.

ΧΙΙΙ. ΙΊοΙι·ιιι:ι·ί, ΥηΙοιιΓιιιΊ (Ιϊδεϊριιΐί ΓιιεΓυπΙ, ευιη

ςυίΙ)ΐΐ5 Ι'Ίοπι εοη]ιιη£ΪΙιιι·. Ι';ΙΓ ί(1ειη<|ΐιε ϋοςιπα άο

<:οιι]ιΐ{,'αΙίοη'ιΙιιΐ5 ίΐϋδ ευιη ΥαΙοηΓιηο :ιι· δΰειιικίίπιιίδ

ιΐί,ίπιηιιΐ, ΜΙ! ίη <|ΐΓιΙ>ιΐ8ί1:πΐ) Ιίΐιιιειι (ΙΊβοΓβρηηΙ.

II, κι: εβί δοειιικίϊ Ιοιιιϊ Ιίΐιπ ρπυιϊ δΐιηπιν), φΐχ χιιι

οοηιρΙοείίΙιΐΓ.

σωλήνος την Μαρίαν πεπεραχέναι.

ΙΒ'. Σεχουνβιανο\ , οΐς συνάπτονται Έπιφάνιος *

·χα\ Ισίδωρος, ταϊς αύταϊς χεχρη;μένοι κα'ι ούτοι συ-

ζυγίαις, όμοια Οΰαλεντίνο) πεφρονηχότες , Ετερα Κ

παρ' αυτών* ποσώς διηγούνται. ΠροστιΟέασι δε αί-

σχρουργίαν διδάσκοντες. 'Λπαγορεύουσι 64 χα\ οίτο·.

την σάρχα.

ΙΓ*. Πτολεμαίοι, οι μαΟη,τα'ι βντες χα\ αύτο>. Ούα-

λεντίνου, ο'ς συνάπτεται ή Φλώρα. Τα αυτά ' των

συζυγιών καΐ ούτοι λέγουσι , χαΟά χα\ Ούαλεντΐνος

χαΐ Σεκουνδιανοί, κατά τι δε κα\ ούτοι διαφέροντιι.

Αυτή χα\ ή του δευτέρου τίμου του πρώτου βι

βλίου των δεκατριών αιρέσεων ανακεφαλαίωση.

Η,ΈΙΙΕδΕδ ΤΟΜ1 111 1,1 ΒΚ Ι Ι.

Αϊ ίη III Ιοιηο ε]ιΐ3ΐΙβιη Γι1>π ι .ι1Ί:ι: Ιιχ εοηΐί- Β

ιΐ'.:ιιΙιιι· Ικΐ'Π'Χΐ'.Ί χιιι:

Ι. Μιιπ-ιικίί. Μ:ιΐΓΐίΗ (]ΐι!(Ι:ιιιι εχχΐίΐϊΐ (](>1()|·1ι;ΐΑΪ

οοικίίδείριιΐιΐδ. 18 «Ιιιο δίιηίΙίΐεΓ ρπηείρίη εοηβΐίΐυίΐ.

ΜοΓίιιοπιπι ΓεβϋΓΓβοΓιοιιβηι ηε^;ιΙ)3ΐ. ΙΙΙοΐΜΐυρ ρπϋ-

βΐί^ϋβ ι·]ιΐιΐΐίο 1ί, ιιι εεηίδ οηπιιίιιίΐιιΐδ ροειιΙοΓυηι

1ΐΐ|ΐΜΠ!ΐιι ίη (·,,ι·πι1ι·ιΐιιι ριΐΓριΐΓοιιηΐ(]ΐιο εοΙοΓβηι νβΓ-

Ιι'ΓΓ.Ι, ιρΓιΙιιΙ·; »:ΐ(·Πϋ ίηΓοΙϊεεβ ιιιιι1ίιί|·(·ιι!;ΐΝ Η1ΪΓΐ3ΙΌ

8υΙεΙ)3(. Ιιίοιι 3(1 χχιν εΙεηιεηΐ3 ρβΓ'ιη(1ΰ 3ε Υ;ι1ι.·ιι-

ΐίηιΐδ υηίνβι·83 ΓενοεαΓβ ηίΐϊΐιΐΓ.

II. Οθ1θΓΐ)3$ϋ. ϋθ!θΓΐ)38ΙΙ3 ίδΐβ (.'ϋϋιΚ'ΙΙΙ ΓιΤι' ιΐρί-

3ΐιιρ1ϋχιΐδ εδί. δε(1 ηοηηπίΐ» Ι3ΐιιεη 8υηΐ,

ιιι ΐ|ΐι>Ιί!ΐΗ :ι|ι :ιΙϋϋ ΙικίΠ'ϊίΙιιΐϋ (ΙίδεΓερηΙ, Μ:ιιτί ηε

\;ιΙι·ιιΐίιιί ροΐίδδϊηιυιιι : κ"κ|ΐΓιι1('ΐιι ρΓορ:ι^3ΐίυηε3

;ι·οιπιιιι ι·1 ο^ιΙιι:ΐ(1;ι·> 3ΙΪΟ ηκχίο Ιηιιΐίιΐίΐ.

1125 '"· ΙΙθΓ3ε1εοηΐιχ. Εΐΐ3ΐη ΗθΓ3εΙεοη εοπι-

ιιιειιΓιΐί33 η^(1θ3(1αδ Γείίηιιίΐ: ίη ςιιίΙ)ΐΐ3 οχρΓιεηικΙίβ

3 Μηπεί ει Ρίοΐοηιχί 3ε Υβίειιΐίηί οχίοΓοπιιηςιιο

ΟρϊηϊΟΙΙΟ (ΙΪΒΟΟδΒίΙ. δ(103 ρΟΓΓΟ δΐΐΐ) ίρϋΙΙΙΙ) νίΐίβ

ι·\ίΐιιιιι ρεί'ίηιΐε ίΐε Μβτευβ ίιΐί>ΐίΙυίΐ, οίοο ορο!)3ΐ-

ί,ιιιιιο εΐ ;ιΐ]ΐι;ι ιιι ε.ιριιΐ ϊιιΓιι&ίδ ίη 33ΐιιΙΰΐη 35$6-

πιιιΐ ; ΐΜΐίίψιΐ! νυ<·ϋδ Ι|ΙΙ:ΙΜ!:ΙΙΙΙ Ι1ε1>Γ3Ϊι·35 ίιι ε]ιΙ3 (|ΐιϊ

(!\ρί:»ΐιΐΓ ι·.Ί|ΐιιΐ ίιΐδΐΐδΐιπ'ηηΐ.

IV. Ορίιίΐχ. III κϋίρειιίοιη νοιιεΓηηΐυτ 3ε ρπυϋΐ-

ί·;ιιιΐ : ι:ιιιιΐι|ΐιε εβεε ΟΙΐΓΐβΐιιιιι αδδβΐ'υιιΐ. ΟΙι ίιΐ ϊιι

(]Ι1;1ι|ΐΙΙΙΙ εΪ8ΐ3 ϋΟΙ'ριΜίΙιΜΙΙ 3δ$Ο·ν3Ι11.

V. Οΐιίϋηί εοηβίιηίΙίΐβΓ 3ε δυροΓίοΓεδνεΐεΓειηΙε·;εη·, '

>Η ειιιιι .|ΐιϊ ίη 63 Ιοειιΐυδ εβί, ΐ'ερικίίβηι, ΓββυΓΓειΊίο-

ηειη εβΓηίβ 3ΐ)ηε^3ηΙ, €ηίηιιιη εοιιιηιεικίαιιΐ, (ριπή

ρίΜΝί.τιιΓιοΐ'ϊϋ ου]ιΐδΐΐ3ηι νϊπυΐίδ Γυίκκε ρΓαϋΙίϋΐιιιΙ.

8ϋΐ] οΐ ,ΙιιιΙ:ιιιΐ (Ιίνίηίδ ΙιοηοΓΪ1)υ8 3(ΠείυηΙ, ιιεί'ΐιοη

ι·Ι €θΓβ ΰΐ 0:ιΐΙι;πι 61 ΛΙΓίΓοιι 36 δθ(ΙοΐηίΙ.Ί8.

ΥΙ. δείΐιίαηϊ. ΙΙί δϋΐΐιιιιη Ιιιιΐιΐίΐιιι^ οΟΌπίΝΐ, ςιιεηι

εχ δυρποιηχ ΜΙΙΙΓΙΝ ραεηίΐεηΐϊβ ρι·οεΓθ3ΐυηι ρπΐιιηΐ,

ί-ιιπι, Ο3ϊιιο εΐ ΛΙ>ϋΙο ΙηΙεΓΓβεΐίβ, εοη^ηεδδ» δϊικ'6-

πιιιι δΐίτροπι νίιΙοϋι.·οΙ Ηκΐίπιιιι ρηιΐιιϋΐ; 3 ιμιο ιιιιί-

νιΤΜίιιι ΡΓΙΙΠΛ ΙιοπιΊϋΐι ίη ιικιιι,') \ ί 1 . ΡΰδίΓειηο ρΓίιι-

< ιρίιι ει ρυΐεδ!:ιΙεδ <·:ιΊι·Γ!ΐΐ)ΐΐι>, ιιΐ .ιΐϋ, οηιηΪ3 5ΐα-

Ιιιιιηΐ.

ΥΠ. Λι·αΙιοη11εί. Ιδίί ιΐκιη ηιΐ ρΐιιτεδ

1 ΑΙ. Επιφανή-. ' ΡΟΓ. αυτόν.

*· ΡΟΓ. τδ Οπδ Κάιν τδν 'ΛΟ'έλ.

Εν δε τψ τρίτω του αυτού πρώτου βιβλίου

ϊτεραι οιΐρέσεις δεκατρείς αδται ·

Α'. Μαρκώσιοι. Μάρκος τις γεγένηται Κολορ6ά-

σου συμφοίτητης, δύο αρχάς χα\ αΰτδς παρε'.ιάγων.

'ΑΟεϊεί δ» νεκρών άνάστασιν. Φαντασίας δί τινας

δι' έχ-ωμάτων εξ έπαοιδής εις κυάνεον χρώμα χαΐ

πορφύρεον μεταβάλλων , μυσταγωγεΐ τάς άπατωμέ-

ν«ς γυναίκας. Κα\ αύτδς δε των είχοσιτεσσάρων

στοιχείων βούλεται τα πάντα ήγεϊσΟαι, ομοίως Ούα-

λεντίνψ.

Β'. Κολορβάσιοι. Κα'ι ούτος 6 Κολίρβασος ωσαύτως

τα αυτά διηγούμενος , χατά τι διαφερόμενος , πρδς

τάς αλλάς αιρέσεις, φημί δε πρδς τους περ\ Μάρχον

χαΐ Οΰαλεντϊνον, τάς προβολάς δϊ χαΐ έγδοάδας έτί-

ρως έδίδαξεν.

Ρ. Ήρχχλεωνΐτχι , χα\ αύτο\ τη των ίγδοάίων

φέρονται μυθολογία, έτέρως δε παρά τδν Μάρχον χαΐ

Πτολεμαΐον χαΐ Οΰαλεντϊνον κα'ι τους άλλους. Άλλα

χα'ι επί τη κεφαλή * των παρ' αύτοΐς τελευτώντων

ομοίως τω Μάρχω λυτροΰνται δι' ελαίου άπδ βάλσα

μου χα\ ΰδατος,έπικλήσεις τινάς Έβραΐκαΐς λέξεσιν

έπιλέγοντες επί τη" κεφαλή του δήθεν λυτρουμένου.

Δ'. Όφίται , οΐ τδν δφιν δοξάζοντες κα\ τοΰτον

Χριστδν ηγούμενοι, Έχοντες δε τδ έρπετδν τούτο εν

κίστη τινί.

Ε'. Καΐανο\, ωσαύτως Ιμα τοις πρότερον τδν νό-

μον χα\ τδν λαλήσαντα εν νέμω άΟετοϋντες, σαρχές

τε άνάστασιν αρνούμενοι, τδν Κάϊν δοξάζουσι, λέγον

τες αύτδν της ίσχυροτέρας δυνάμεως. "Αμα δ» κα\

τδν Ίοάδαν έκΟειάζουσιν, ομοΰ τε κα\ τους περί Κορϊ

χαΐ ΔαΟάν χα\ Άβειρών, αλλά χαΐ τους Σοδομίτας.

<7'. ΣηΟιανοί. Ούτοι πάλιν τδν Σήθ δοξάζουσι, φά·

βχοντες αϋτδν είναι έχ μεταμέλειας τ^ς άνωθεν μη·

τρδς, συνελθούσης μετά * τδν Κάϊν κα\ "Ά6ελ άπο-

κτανΟήναι, χα'ι καΟαρδν σπέρμα τδν ΣήΟ ποιήβασα,

ίς ουπερ λοιπδν χατήχΟη τδ πάντων ανθρώπων γέ

νος. Κα\ αυτοί 61 Αρχάς χα\ Εξουσίας χαΐ οία οί

άλλοι δογματίζουσι, χβ'ι αΰτο'ι έδογμάτισαν.

Ζ'. Αρχοντικοί. Ούτοι πάλιν εις πολλάς άρχος τ6

περί. * ΙΛ\>. ι, πρδς τη τελευτή τους παρ' αΰτοϊς τελευτώντβς.



βϊν άναφέρουσι, καΐ τα γενόμενα εκ τούτων γεγενή· Α

σβαι' άλίσκονται ' δε καΐ ίτΛ αίσχρότητί τινι. Σαρ-

χδί δε άνάστασιν άΟετοϋσι, κα\ Πάλαιαν ΔιαΟήκην

μεταβάλλουσι «, κέχρηνται δε Παλαιή κα\ Καινή Δια-

βήχη, έκάστην λέξιν ε!ς τδν εαυτών νουν μεΟβδεύον-

«Κ.

Η". Κερδωνιανο\, οΐ άπδ Κέρδωνος του Ήραχλίωνος»

ϊιαδεξάμενοι · (28) την μετοχήν της πλάνης , άπδ

δε της Συρίας είς 'Ρώμην (28) μεταναστάντος, χα\

χήρυγμα έαυτοΰ εκθεμένου εν χρόνοις 'Ρηγίνου *

επισκόπου. Δύο βέ αρχάς κηρύττει ούτος εναντίας,

μη είναι 8ε τδν Χριστδν γεννητδν, ομοίως τε νεκρών

άνάστασιν άΟετών, καΐ την Πάλαιαν ΔιαΟήκην.

θ". Μαρκιωνισταί. Μαρχίων ούτος έχ Πόντου ορ

μώμενος, επισκόπου μεν ην υΐδί, φθείρας δε παρΟέ- Β

νον άπέβρα, δια τδ έξεώσΟαι ύπδ του ίδιου πατρδς

άπδ τ9|ς Εκκλησίας. ΆνελΟών δε εν ττ) 'Ρώμη, χα\

αΐτήσβς μετάνοιαν τους χατ' εκείνο χαιροΰ, χα\ μη

τυχών, έπαρθε'ις κατά της πίστεως, έδογμάτισε, τρεις

ά,οχά; είσηγησάμενος, αγαθόν τε χαΐ δίκαιον κα\

φαΰλον εΐναί τε την Καινήν ΔιαΟήκην άλλοτρίαν

της Παλαιάς κα\ του εν αύτϊ) λαλήσαντος. Άνάστα

σιν σαρκδς άθετεΓ. Βάπτισμα δίδωαιν ου μόνον Εν,

αλλά καΐ δύο χα\ τρία μετά τδ παραπεσεΐν. Υπέρ

δε των τεθνεώτοιν κατηχουμένων ετέρους βαπτίζει,

άδεώς χα\ γυναιξΊν επιτρέπει λουτρδν διδόναι.

Ι'. Λουχιανισταί. Λουκιανός τις αρχαίος, ούχ 6 νυν

εν χρόνοις Κωνσταντίνου γενόμενος, πάντα κατά

τδν Μαρκίωνα έδογμάτισεν, Ιτερα δε παρά τδν Μαρ-

κίωνα κα\ αΰτδς δήθεν περισσότερον δογματίζει. ^

ΙΑ'. 'Απελληϊανοί. Κα\ ούτος ό Απελλής τα όμοια

Μαρχίωνι χα\ Λουκιανώ δογματίζει, χαχίζων την

πάσαν ποίησιν χαΐ τδν πεποιηκότα. Ούχ ομοίως δε

τούτοις δογματίζει κα\ τρεις αρχάς, αλλά μίαν αρχήν

κα'ι ίνα θεδν 6ντα άνώτατον καΐ άκατονόμαστον, αυ

τόν δε πεποιηκέναι Αλλον · κα\ αϋτδς 4 γενόμενος πο-

νηρδς ευρεθείς, έικ>£ησε τη έαυτοΰ φαυλότητι τδν

ΙΤΠίνεΓδ» π·Ι'(Ί·(·ιι1ι·.·,, ι[ΐι..'Γΐιιΐί|ΐκ· !;κ Ι.ι ΒΐιιιΙ.αΙ) ίΐΐίκ

οι 1;ι (ΙιΊπΓπιιιΙ. ΙΙαΙιοιιΙ <·Ι ΓφϋίδδίιΙιΧ <|ΐιοιΙιΙ:ιιιι II-

Ι>ίιΙίιΓΐϋ ςεηιΐδ. ("απιϊί. Γεδίιη'εείίοιιειη Γεβριιυιιΐ.

Υεΐυδ Τε$ΐ3ΐιιεηΙιιιιι ειιΐιιιηιιίυβε ι·ι:]ί(.·ίιιιιΐ , ιρκιιι-

<]ΐι:ιιιι ει Ικιΐ' ει Νονό ίηβιιρϋΓ ιιοη,ιιυηηιιηιη ιιίβη-

ΙΙΙΓ : εχ (|ΐιίΙιΐι« 8ίιι§ιιίΐδ νοευΐαδ εβίϋιΐε α«1 ιιιεηΐεηι

ί-ιιιιιιι ;ΐ(·π>ιιιιιιοι1:ιιιΙ,

VIII. (",ΙΊ ι1ηιιϊ:,ηί 3 €επ1οιιε, ηιιί ςυβπι αΐι Ηεη-

«•Ιι'οιίΓ εΓΓΟτειη ΙΙ:ΙΙΗΙ πιΐ, ηονίδ. ίιινεπίίβ ;ΐι1;ιιι\ίι.

Λ·· ειιιη Κοιηαιη β δ)'Π3 ρΓοΓϋεΐιΐδ ε&δίΊ, Πνμϊιΐ!

Γ;ιρ;ΐ! ΙεηιροΓίΐΜΐδ 8113 ιΙ«ι;;ιιι:ιΙ;ι (Ιίϋϋι·ηιίπ:ι\ϊΙ. ϋυυ

ΡΟΓΓΟ ριΊικ'Ίρί:! εοιιΐι·3Γία ίιινίεειιι 3(1ϊπιΐ3ΐ. Νεςαΐ

<;ΐιι Κΐηιιι Ι-.-.Μ· ^εηϊΐιιιη. ΜοιΊιιοπιιη ΓεβαΓΓεοΓιοιιειιι

«ι Υεΐυβ Τεδίβιηεηΐιιιη ι·ι·]ί<·ίι.

IX. λΙηπ'Ίοηίδίχ. Μ;ιπ·ίο εχ Ροηιο ΟΓίυιιϋυδ.

ορΐδευρο ρ:ιΐπ: ιιηΐιΐδ εδί : 3 ηιιο 1126 η'' νίτςΊ·

ηίδ δΐυρρυιη ε]θ(·1π$ οχ ΕεεΙε8ΐ3, 1(οιιΐ3ΐη ίΐιιΓιιμίι.

ΓΙ>ί ππιι ;ι|ι ϋ$ (]ΐιί Ιιιιη Κ« ι·1οχί;ι; ρΓχεΓβηΙ, ρ(Β-

ηιΐι'ΐιΐϊιιπι ΓΠΙΛ!Ι·:Ι ρο£ΐιιΐ3δ&εΙ , ε3ΐ1ιοϋεαηι Γιιίοιιι

ιΐ|ΐ|ΐπ^η:ιη· ίηδίίΐιπί. ΟιιηιηοΙίΓειη ΙΓ'Ι;» ε88ε ρρίπείρΐα

ιΙΊ.νίι, Ιιοπιΐϋΐ εΐ ]υδΙυιη εΐ ιηαίιιηι. Νονυηι Τε8ΐ3-

ιηβηΐυπι 3 ΥείεΓΰ ει ε]ιι$(1οηι αυείοπε 3ΐίοηυιη ε88θ

ιΙ(ΐι:ιιίι. 03ΓΠΪ8 ΓβδίίΓΓεεΙϊοηεηι δυβίυΐϊΐ. Νοη υηυιη

1ι:«ρΐΐϋΐιι:ι (Ιυηΐ3Χ3ΐ, 8ε(1 <·( ιίικι ιΊ ΙΓΙ» ροδί ιΐι'ΐί-

ΐΊΐιιιι ϊικίυΐςεΐ. ΓΓΟ ηιΟΓίυίδ εβίεείιυιιιεηίδ αϋοδ

ΙιηρίΊζαΙ, :κ· ηιιιΙίίτΊΙΐϋ$ οοιιίειτϋ 1)αρΙϊ$ιτιιιηι ϋ'ιιιι:

ιιΐΐιι ιΙίίΐτϊιιιϊιΐΓ ρεπηϊΐιϊι.

Χ. ίιιείαιιίδίΓΟ. Ι.πι·υιιπϋ Ιιίε 3ΐιΐί<]ΐΓιθΓ, ηοη :ιΙ-

Ιιτ ίΐΐι- <|ΐπ Οοη8ΐ3ΐιΐϊηο πηρεΓ^πΙο νίχίΐ, ίιι οιιιιιΐ-

1)ΐΐ8 ΜαΓεϊοηΪΒ νεβίί^ϋβ ίιιΙι;ι·»ί(, εΐ5Ϊ (|ΐπ1ιιι.·)ΐΙαπι

;ιιΙ]ι·ι·ιίϋ ειιηιυΐηΐίιΐδ ;ι!ίΐ|ΐιίιΙ ιΙοεεΓε βΐυϋιιίΐ.

XI. Λρο11ι·ί:ιηΐ. ΑρεΙΙεβ δΊιηϊΗΐεΓ 3ΐιιυβ ΗβΓεΐο

εΐ Ι..π(:ί;ιιιιΐ8 ψπ<Ι<ιιπ<1 πιιιιΙΊΐιιιιι 081 ιιιηι ίρδο εοιι-

ιΐιίοπ.' νίΙιιρεΓΑΐ. Νοη Ι:ΙΙΙΙΓΙΙ Ιιϊ;» ιιΐ ι'ΙΙΐ ρΓΐηοίρία,

8ΐ·(Ι ιιηιιηι ΐαηΐιιπι ϊηνεχίΐ, ϊΐίιίειηηιιε Οευιη υηιιιιι

ΗΙ· δίψΓεηιυηι, εΐ ηυιηίηίδ βχρβπεηι, ςιιϊ δϊη^ιιία-

ιοιΐ) ίΐΐΐι'πιηι ρΓοετοανεπΙ : (]υΐ ευηι ηιβίυδ ενβδίδ-

8ϋΙ, ιιιιιικίιιιιι 8ΐι;ι ί!Ι:ι ίιηρΓοΙιίΐαίο

ΙΒ". Σευηριανοί. Σευήρός τις πάλιν τω 'Λπελλτ) συν-

επόμενος, τδν μεν οίνον αποβάλλεται, και την άμπελον,

έχ δϊ του δρακοντοειδοΰς Σατάν μυΟολογών πεφυκέ-

να:·τήν γυναίκα αριστεράς δυνάμεως ύπάρχειν (29).

"Ονομασίας δε τινας αρχόντων, κα\ βιβλία τινά από

κρυφα παρεισάγει, τα όμοια δε ταϊς άλλαις σαρκδς

άνάστασιν αθετεί κα\ Πάλαιαν Διαθήκην. '

ΙΓ'. Τατια'Λί. Τατιανδς οϋτος σννεβίωσε μεν Ίου-

στίνφ τφ Μάρτυρι τώάγίω, μετά δε την του μάρτυρος

χα\φιλοσόφου'Ιουστ£νουτελευτήν, προσεφθάρη τοις του

Μαρκΐωνος δόγμασι, μαΟητευθεΙς τω αύτώ έδογμά

τισε, καΐ πάλιν Ιτερα παρ' εκείνον. Έλέγετο δε ά~δ

Μεσοποταμίας 6ρμά;θαι.

XII. δενεπβηϊ. 8ενεΓυ8 Ιιϊο Α|χ;1Γΐδ 3δ8εε>3 νί-

ιιιπιι 3ε νϊίπιι ρεηϊΐυδ ιΐκιπιι^ι ; (]<ιχ εχ 8αΐ3η:ο ίιι

(ιιππ.ι δετρεηΐίδ εΐ ΙΟΓΓΧ εηη^Γυκβυ ρΓορ3^αΐ3 Ιίιι-

μίι. Μιιΐίοπ-ιιι ηαοςμιβ ΒΪηίδΐΓ» νΪΓΐυΐίδ εδ8β ϋίείΐ.

Ρπηείρυηι νοε3ΐ)ΐι!» ηιιχιίαιη, εΐ ςιιοΒύηηι 9ροει·γ-

ρΐιοδ ΓιΙιι-08 Ίικίικ'ίι. 1η ηιηιΊιιοπιη) ΓΡ$υΓΓθε(ϊοιιε

ΥεΐϋΠ(]ΐιε Το.δίαηιεηΐο ΓεΓεΙΙεηϋο πιπί η!ίί» \ιχτο-

8ίΙιυ8 εοηδοηΐίΐ.

XIII. Τ.τιίιιπϊ. Τΐΐίηηιΐδ ρπιηιιηι ειιιη ββηείο

ϋιΐδΐίηο πκΐΓίνπ· 3ε ρΐιϋοδορίιο νίχίΐ. Ροδί ειι}ιΐδ

οΙιΊΐιιιιι <·(ΐ|ΐΙ:ιμΐιιηΐ! Μ;ιπ ίιιιιί^ ιΙομιιι:ιΙιιιιι :ιΙΠ:ιΙη:,,

<·]ιΐ8 θίιεϊραίιΐϊ Αιίΐ ; 3ΐΙ εαηιιε >\υ& ειιιη εο εοιη-

πιιιιιίΐιτ Ιειιυίΐ, ηονα πΐΜίρη· :κ1·1κϋΐ. Ρεπιι.Ι β

Με8θ|Κ)ΐαηιΪ3 ΟΓίυικΙιιηι Ιιυηε Γυίβ

1 Ι>· ι>ι λέγουσιν. ' ΙιίΙ). ι, διαδάλλουσι. ' ΡΟΓ. διαδεξαμένου. ι ΟΟΡ. Τγίνου.

(28) Άαύδέτής ΣνρΙας εΙς 'Ρώ;«η»·, χ. τ. λ. Γ)β

ΙΐΛΟ Γί Ι. μι-ιιιΐ.ι ιιιι:ι· ε» Ιπ ιι:ι ο Ιι;ιΙιι·1 |',;ΙΜ')ΙΙΙΙ> //. /'.'.

ι.Ι'. ιν, Γκρϊΐίΐιιιβ 10 εΐ 11.

^2ί>) Τ^¥· γυναίκα άρωιεράς δυνάμεως ΰχάρ-

χειν, Ιιοε ε$1, 83ΐ3ηχ οριιβ εβββ, υιΛκι-πε αίΐ ίιΓοιη

Κρίρ)ι3ΐιίιΐ8 Ιι.ΐ!Γε$εθ8 45 ηιιιιι. 2,

την γυναίκα είναι ίργον του



8. ΕΡΙΡΗΑΝ11 ΒΓΛ

Η,ΓΙ' Ι'-,Ι ΜΙΙ1ΙΙΙΙΜ ΙίΙΐΓΪ

ΜΛΙ.

ϊη ΙΓ65 ΙΟϋΐΟΒ <1ΐνΪ3°ι ίΐε Α Λυτή ή άνακεφαλαίωσις του πρώτου β·.6λίου των

τριών τόμων, κατά τεσσαράχοντα εξ αιρέσεων.

Η^ΚΕ8Εδ ΤΟΜΙ Ι ΙΛΒΗΙ II.

1127 1" ΡΓΪΙΠΟ νοΓο Ιοηιο Γιΐιπ ιι, ηα! βεοιιη-

ιΐιιηι ίιΐίΐίΐιιΐιιιη α ιιοΙ)ϊδ ΐηίΐΊο ΐοιικιπηιι οκΐίηειη

4|ΐι:ιΠιΐ3 (·8ΐ, ΙιχίΓΜ", Γΐιιιΐίιιι·ιιΠιΐ' χνιιι, ΙΙΟΓ ιιιοιίο :

Ι. ΕηεπιΐίΙΟΒ, ΐ;ιΐ;.ΐίπ <|ΐι;υιΙ;ηιι νι.Ίιιΐ ηρροικίϊχ.

!1'. ηιιρΐΪ38 ιίιιιηιικιιΐ, ({113$ Η;ιΙ;ιη Γ Ιπΐιΐιιιιιΐ. ΑΙ)

ηηϊιηαίοπιιη υιηηίϋΐιι ΙΙΜΙ αΐΐδΐίηεηάϋΐη εβδε βεη-

Ιϊιιηΐ.

II. ϋαΐ3ρΙΐΓν£ϋ8, ΐ|ΐιί ει Μοηίαιιίδίη: , υΐηιιηηιιο

Τββίαηαβηΐυηι αρρΓοίιαηΙ, 80<1 ηονοδ ρπφΐιοΐαδ ^^

Γ(.Ι·.'|>ΙΙΙ.·> ι·1 3ΐιΐί(]υοδ :ΐ(Ι]ΐι·!ΐΐ!ΐΙ : ιιι; Μιιιιΐ.ιιιυιιι

ΐ]ΐΐΐΊΐΐιΙ:ιιη (·ι ΡπδείΙΙαιη ρΓκϋ'ιεαηΙ.

III. Ρβρυζίαηϊ, <]ΐιΐ οι (}ιιίιιιίΙί:ιπί «Ιίευηΐυι·, ηιιϊ-

Ι)ΐΐ8 :κ·(.'ι:ιΙπιιΐ (·ι Λιΐοινπΐ;ι;, δΐιρβποιϊΐκΐδ ηηίιίοιη

ΪΙΙΪ8, Ιιοο ·'ΚΙ ΟαΙαρΙ)|·νςίΙηΐ3 ;ιιιιππικ:ι·;ιικ1Ί κιιηΐ ;

βοιΐ αϊ) π$ ΐαηηεη <1ϊνβΓ83 ηοηηυΐΐ» $εηΐίυηΐ. Λο

ΐΊ·ριι·/.:ιηι ϋΟίβιΊιπη φΐΐΗΐιΙιιιιι ορρΐιΐιιιη Π;ι1;ιΙί;πιι ϊιι-

ΐιτ ι·ΐ (^ιρ|ΐ:ΐιΙιΐ(·ί;ιηι ΆΚ !Ίιι·ν^ϊ;ιιιι βϊΐυηι (Γινίιιί$

1ιοιιΐ)ΓίΙιιι<ί ('χίοΐΐιπιΐ, ι·;ιιιιΐ|ΐΐι; Ηί6Γθ$οΙ)Ίηαηι ΰ$$ο

• ΙίΐΊΐιιΐ. Ι'κΐ :ιιΐ!ι·πι οι :ι!ι:ι Ρβριιζη. Μιιΐϊιτίΐιιΐϋ 83-

ΕΓ(>8 Ι)13"Ί8ΐΓηΙΙΙ8 Μ: ΜΗΊ'ΓιΙοΐί:ι (ΙβΓοΓυηΙ. ΟΓΙΪ8

ίηίΙϊίΐηΐιΐΓ ηιγβΙβΓϋδ, ηυί>)ΐΐ8 ρικ'ίπιιι ϋοηΓοιΙΊιιηΐ.

Ρϊη^ιιιιΐ Ρι·ριιζ36 ΟΙΐΓΪδΙυηι οΐίιη ΟυΙηΐΗΙ» αυΐ ΡΓΪ-

βεΊΙΙχ νίιΐ.'ΐιιΐιιιιι 86 ρΓχ1)υΐϋ&ΰ ηιιιΐίοΐιπ βροοίο.

Υοΐιιβ 3ο Νονιιιη Τϋ8ΐ3ΐτιεηΐιιη) :ιιΙ1ΓιΙιι·ιιΐ , ΐΐα ΐαιιιβη

ιιΐ ρΐΓΐ·;κ(ΐιι: ρι·ο ηηϊιιιϊ Ιϋιϊιΐπκ' οοηιηιυΐοηΐ.

IV. Το883ΐ·θ8θ»!(ΙβοηΐΊΐ??, ((ϋΊ 8ΐ»1ο ηπιιί ϋίο Ρ»- Ο

βιΊι» Γ(Ίι·1ιι·;ιπΙ : ιιΐ Ι|ΙΙ^ΙΙΙΓΙΙΙΙΙ|ΙΚ· ίιι ιϋϋΐιι χιν 1ιιιι;ι:

ίκί-ΐιπ ϋΐ'ιί, είνβ ϋ:ι|ι1ι:ι|ιιιι; 8ΐν6 Πΰΐηίιιίι:» ΓΠΙΊ ί( , ι>3

ιΐίβ ](·]ιιικ·ηΙ ;ιι· ροι νί;/ιϋ;ι ΪΊ Ιι,Ίι: ι>ιι! ,

V. Λ1θ};ι α ηοΐιϊ» ΐΐη ηοηιϊηαΓι, ηιιί Ιηαηηϊβ Εναη-

Κ !ΐϊι«η, 30 ί,οςοη, Ιιοο β8ΐ, Υίτίχιηι Πβιιηι α Ρ:ιΐτβ

ΚϋΠίρίΓ μΐ'ΙιίΐΗΙΙΙ Γ(|·1ί!|Κι|1!<· (Ιι'ΙΙΙΪΛϋΙΙΙΙΙ, Οΐψΐδ ίΠ

Κν;ιιΐ!;ι·1ίιι ίΐΐο ιικ·ηΐΐο Πι, κρικϋαηΐ; ιιι·ι·

ιΙιιιιΐ:ιχ.·ιί Ενηη£βϋ«πι, ββΰ οι Αροο»1)'ρ8Ϊη

VI. Λ(1:ιιιιΊ:ιιιί αϊ) ΛιΙ:ιιηο Π68είθ (|ϋΟ νϊνβηΐβ βίε

Εν &έ τφ πρώτφ τίμω του δευτέρου βιβλίου, τε-

τόρτω δϊ δντι κατά την απαρχής των τόμων του

αριθμού άκολουΟίαν, αιρέσεις είσΐν ιη', ούτως·

Λ'. Έγκρατΐτα;. οΐάπόβπασμα τυγχάνοντες Ύατια.-

νοϋ , τον γάμον άποβάλλοντες, του Σχτανΐ φάσκον-

τες τούτον είναι, πδσαν δί άπαγορεύοντες έμψυχο-

φαγίαν.

){'. Κοιτοιφρϋγαί,οΐδ» ΜοντανιστοΛ,οΐτινες Πάλαιαν

κα\ Καινήν ΔιαΟήκην δέχονται, ετέρους δε προφήτβς

παρεισφέρουσι παρϊ τους προφήτας, Μοντανόν τινι

η αύχοΰντες κα\ Πρίσκιλλαν.

Γ. Πεπονζιανοί, ο! καΐ Κ.υϊντιλιανο\, οΤς συνάπτον

ται Άρτοτυρΐται (50), εκ τούτων μεν είσι των κάτι

Φρύγας, ϊτερα δε παρ' εκείνους δογματίξοντες. Ηέ-

πουζάν τίνα πίλιν Ιρτ,μον άναμέσον Γαλατίας καΐ

Καππαδοκίας καΐ Φρυγίας έκΟειάζοντες, κα\ ταϋτην.

Ιερουσαλήμ ήγοΰμε,νοι. "Εστί δε χαΐ &λλη Οέπουζα.

Γυναιξί τε αποδίδοντες το ίρχειν καΐίερευειν. Μυούν

ται δί τίνα παίδα κατακεντούντες (31) νέον. Και

δη τί] Κυϊντίλλη ή και Πρισκίλλη, Χριστδν έκεΐσε έ<

Πεποϋζη άποκεκαλϋφΟαι εν Ιδέα αληθείας ' μυθολο-

γοϋσι. Κέχρηνται δε ιότοΟτω; Παλαιά χαΐ Και·Λ|

Διαθήκη, κατά τον Ιδιον νου·* μεταποιοΰντες.

Λ'. Τεφσαρεσκαιδεκατΐται (52) , οΐ μίαν ήμέραν το·1

Ιτους το Πάσχα έκτελούντες, εν οποία δ? αν ήμέρ*

έμπέσοι της σελήνης ή τεσσαρεσκαιδεκάτη, ήτοι εν

Σα66άτφ ή εν Κυριακή, έκείνην τε νηιτεύοντες,,

χα\ άμα άγρυπνοΰντες.

Ε'. Άλογοι (33) οΐ άφ' ημών κληΟέντες, οΐ τ^

Εϋαγγέλιον Ιωάννου, χα\ τον εν αύτώ άνωθεν άτΑ

Πατρ6ς άε\ ίίίδν Λίγον παρεχ.6άλλοντίς, τδ κα-4

Ίωάννην ΕΟαγγέλιον μη δεχόμενο;, μηδέ την 'Αποκί-

λυψιν.

ς"· 'ΑδαμιανοΊ, παρά δε τισιν 'Αδάμ' ζώντος (34) χ>

• ΓΟΓ. Οηλείας : ίη Ραηαήο, γυναικίς. · ΓΟΓ. τινδς· Αδάμ.

(30) Άρτοηφ'ϊται. Ρερυζϊαηΐ ίιΐοο ειιηία

υΙ Λ\Ι ίύβιιι Ερίρΐΐίΐηίιιβ, ιιαιη. 2 Ιι,ΈΓΟδοοί ϊί), ά,-.ο

του εν τοϊς αυτών μυστηρίοις έπιτιθέντας ίρτον κα\

τυρον, κα\ οΰτω; ποιεϊν τα αυτών μυστήρια. Οιιοϋ Π

ιιίιΊιίπιιιι ίη δυυπιιη εε1ε!)Γ»Ιίοηβ ηιγ8ΐεΓίθΓυηι ρα-

ιΐιΙΙπίΜΚΊΊΐΐ! εΐ εαβειιιη.

ί3Ι) Τινά. πάΐδα χατακεντονγτες Οβ ΟΓυάεΙϊ εΐ

.ιικΙ:ι ρ,η νιιΐί .ιηηϊειιΐΐ νιιΙιιεΓ3ΐϊοιιε, ηιια βοΐβιιιιιί

«ΙΊε Γο.8ΐο (|ΐιικΙ;ιιιι ;ι·ι»-ί-. αοιιΐιιιβ ϋε ΐοΐο Ϊ11ίιΐ8 ΟΟΓ-

η\ΐϋ(:ιι1ο 83ΐΐ£ΐιίιιειη ϋχρΓίιιιβύαπΙ, ιιι ερ αάηιίδΐίοιίϋ

ί:ιπιι:ι: ραιιειιι εοαςηιΐ'ΐιΟΓοπΐ Μυηθηί8ΐ93 :ιιιΐ Ρε-

|)ΐι/.ί;ιιιί ΪΙ1 ΙΙ81ΙΙΙ) .-;ΙΓΙ ιΐίι-ϋ 8111, ι·! ;ΐ(Ι ΚΐΙϋΙΐίΙΙΊΒΐίαΐη

<·.ιιιιΙί(·ίι'ΐιιΙ:ιιιι, νΐιίπι,ΐιΐη Κρϊρ1ι»ηί<18 ίιίι·ιιι η ιι ηι. 14

ΙΙ;Ι:Γ. ·ΊΚ. Τϋΐιΐιιιιι Γαεϊηιΐ8 ηροΓίε ηοςαίιαηΐ Ιι^Γείϊεϊ

ίΐΐί. Γΐ8ΐΙοιη νίιίο ι). πι! 11}τ'ιΙΙιΐ8 1ΙιβΐΌ5. ϋαΐβοΐι. 16,

ΡΙΓιΐΛδΙπιΐδΡΙ Αιΐ(;<ΐ5ΐΊΐΜΐ8 (ΙβΙκ)ΚΓϋδί1)ΐι$ αξβηΐϋδ. Κειιι

ίιι ιΐιι'.ιίο πΊϊικμιιπιί ;ι!ιί εΐ ρΓΧδεΠΪΠΙ ΙΙίιτιιιινιιΐιι.-ί

ερίδίοΐίΐ οΓιιιι 54 ίη θΓ(1ϊηο, ηυηε νεΓΟ 27. Ηοππη

ροΐίιΐδ ]ικΙΊ(·ίο ~.Γΐ]ιΐ'.ΐί;;<νΊ νίιΐϋο (Ιέ ι·ει·εηΐίοπ1)ΐ>8

Ι!»ι·οιιίιιιη, ΤΊΙΙβηιοηΓιιιπι, ΑΙεχαηάπιηι, αΐίοβ.

(52Ϊ ΤεσσαρκσκσιδΕΜίτΊται. (ίπηι-ίοιίεοίπι.!!)!

14ΙΙΙ!Ι11ΙΙΙ|ίΐι·Γ :ι ;>(!, ϋ,ί! ι , φΙΙ ί|Ι)|ΙΙΙιΙι; III ;\Μ.(: ί'.ΙτίΓ-

δϋδ δΐιηιη ρΓΪηο.ίρΐο 8Ρ(ΐικ:1)8ηΐιΐΓ ορϊηϊοηβπι, ηιΐί

ϋΐηηα εδβο ρΓοΓεείαιη »1> αροδίοΐί ,ΙΙΚΜΠΙΙΝ ϊιΐδΐίΐυ-

ΐΐοιιε. Νυε εαη> ιΐίιηΊΜ·ιι·,ΐίι·ι·ι αϊ) »Ί»(ε Υ'ίοίοπϊ

ροιιΙϊίίεϊ$ δΐιιηιηί ΐη^εηΐΐϋιιβ, ]ηε1.ΐΓϋΐιΐΓ (ΙϊδριιίΑΐ'ιο-

ιιιιιη Ι1ιιι·ΐι1ριΐϋ. ΑΙ Γβηιιεηιεδ ϋοίηιΐε Νίεκιιί ρπιιιϊ

εοηείΐϋ, ηυοϋ εηβ (ΙίΓεηιίΙ (Ιίί:ριιΐ3(ίοηο8, οΙ>ιειιιρ<·-

Γ;ΙΓ<· ϋεο·υΐί8, αϊ) Εε'ϋΙο,8ί% ιιιιίνεΐ'βχ ανιιΐΐϊ δίιιυ

Ιια:ιτΐΗ·οπιιη 8ΐιηΙ ;ιιί(·|!ΐί ηοιηεη.

(53) "ΑΛογοι » Τΐιεοίΐοΐο ΓΟΓΪΠΠΟ ρΓοΓοοΙϊ» ιΐο

ΐϊΐκι ϊΐιΓί'ΐι, <|ΐιί οηιηίυηι ρήιηιΐΒ ρηίαιη άίοενε οβρρίΐ

ΟΐΓίδΙιιιιι ηιεπιιιι εδδε Ιιοηιϊηειιι. V Ι,/Γ Ειΐ56ΐ)ίυι»

//. Κ. ΙϊΙ). ν, ι·» ρ. 28.

(35) Τινός Αδάμ ζώντος. ΑΙ) Αιΐηηιο <|Νθ<Ι,ιιιι

νίνειιΐβ ΑιΙ»Ηΐϊΐ3$ ΓιΓίδββ αρρκίΐϋΐη^ νηΐΐ ΕρίρΙια-

ηίιΐδ. Αϊ Τΐιεούοπίιιβ ΙΙ<ΙΊΊΊ, (αύιιΐ. Ιί1>. ι ευ$ βίι

ΟΓϊ^ίηβιη ι-είπΐϊδδϋ ΜΙ,ΊΙΙΙ αϊ) Ιι»;Γεΐίϋο ΡΐΌ(Ιϊι·ο, ου·

]ιΐδ ηιεηΐίυηειη ίι;ιΙκ·ι εΐ ΑΙι?χηιιΊΓίιιιΐδ Οι·ιιιι·η$

,Ί.'Γί;.'))ΐίί. ΙιΙ). ). δϊ νι'Γίΐ ΤΙιι'ο,ΙιιΐΊΙΙ ορίιιίο, ΑιΙ;ιιιιίΙ.·ι·

νοι·.:ιΐί ΜΙΙΙΙ 3 ρΓΐιιιο οιιιιιίυιη ρίΐΓϋΐιΙο, (ριικί ιιικίιιί

αηΐε ρϋεεαίιιιιι ίηα>ιΙεη:(; «ι11·"1 ηιιΙΙη$ ϊίιϊνεπί ιιι*·

ρΐίαδ, (1113$ ιΊ ϊρ,$ί ιΙ,ιιιιη:ιίι.ιιιΙ.
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λούμενοι, χλεύης ή αληθείας μάλλον τδ δόγμα Εχον- Λ «Μπΐ , πιϋοιιΐιιηι ροΐϊιΐδ ηιιαηι ν,·ι ί- ιιιπίι·

τες. ΓυμνοΧ γαρ ως εκ μητρός άνδρες τε καΐ γυναί

κες έπιτοαυτδ συνάγονται, κα\ οΰτως τάς αναγνώ

σεις κα\ τάς εύχάς καΐ πάν ότιούν έπιτελοΰιι, δήθεν

μονάζοντες καΐ έγκρατευόμενοι δντες, κα\ γάμον μη

δεχόμενοι, την αυτών Έκκλησίαν παράδεισον ηγού

μενοι.

Ζ'. Σαμψαΐοι κα\ Έλκεσαίοι, Ετι δεΰρο την 'Λρα-

6ίαν κατοικοϋντες, καθϋπερθεντής Ερυθράς ι θαλάσ

σης κειμένην χωράν. 01 τίνες άπδ 'Ελκεσαίου τινδς

ψευδοπροφήτου ήπατημένοι· ου Ετι δεϋρο εκ του γέ

νους υπήρχε ΜαρΟοΰς κα\ Μαρθΐνη (55), γυναίκες δύο

προσκυνούμεναι ύπδ της αίρέσεως ως Οόΐαι, παρα-

πλησίως τοις 'Εβιωναίοις πάντα Εχοντες.

Η'. θεοδοτιανοΧ , ά-δ του θεοδότου του ϊκυτέως "

του ά-δ Βυζαντίου. Ούτος εν παιδεία 'Ελληνικϊ)

γέγονίν άκρος, άμα δε άλλοις ων εν ήμέραις του

διωγμού (36), μόνος έκπεσών, κα\ εκείνων μαρτυρη-

σάντων. Δια τδ όνειδίζεσθαι, έπενόητε λέγειν ψιλδν

άνθριοπον τδν Χριστδν, ίνα μη ύπδ Εγκλη'μα γένηται

Ηεον άρνησάμενος (37), οΰτως έδίδαξεν.

&. Μελχισεδεκιανοί (38). Οί τδν Μελχισεδεκ γε-

ραίροντες, τινά δύναμιν αύτδν φάσκοντες, κα\ μη

άνθρωπον ψιλδν, κα\ εις το τούτου δνομα πάντα

άνάγειν τετολμηκίτες.

Γ. Βαρδησανιτταΐ. Βαρδησανής ούτος εκ της Με

σοποταμίας ώρμάτο, τα πρώτα μεν της αληθινής

πίστεως υπάρχων καΐ εν σοφία διαπρεπών. 'Εκκλίνας

£1 της αληθείας, παραπλησίω; Ούαλεντίνω έδογμάτισε

χωρ\ς ένίων ων διαφέρεται πρδς Οϋαλεντΐνον.

ΙΛ'. Νοητιανοί. Νοητδς ούτος άπδ Σμύρνης (39)

υπήρχε της Ασίας. 'Εφ' αρματι · δε ένεχθείς συν

Αλλοις τρισ\ν, Τίοπάτορα (40) τδν Χριστδν έδίδαξε,

τδν αύτδν είναι Πατέρα και Τΐδν κα\ αγιον Πνεύμα.

'Εαυτδν δε Ελεγεν είναι Μωϋσέα, κα\ εαυτού άδελφδν

ίλεγεν είναι τδν Ααρών.

ΙΒ'. Ούαλήσιοι. Ούτοι, καθώς ϋπειλήφαμεν, οι την

Βάχαθον κατοιχοΰντες , μητροκωμίαν της Αραβίας

της Φιλαδελφίας, οϊ τους παρατυγχάνοντας καΐ έπι-

ξενομένους παρ' αύτοΐς εΰνουχίζουσιν · ο! πλείους δε

χα\ αυτών εύνοΰχοί είσιν άποτετμημένοι. Τινά δε

ίτερα διδάσκουσιν αιρέσεων ', εν τη" Παλαιά άφανί-

ζοντες τδν νόμον κα\ τους προφήτας, καί τινας ετέ

ρας αίαχρουργίας παρίίσφέροντες. Ο

ρΐ'οΠίοπΙυΓ. Νικίί (|πίρρη ηιιηΐιβ εχ ιιΐοπ) ιιοίπ.

ε^Γθ88'ι δΐιηΐ, νίπ ρερίικίο 30 ιηιιϋεΓεδ εοηνεη'ιυηΐ,

3ΐ(|ΐιβ ι;, ι Ι6ε1ΐοηΐ1)υ3 ει θΓ3ΐίοηί1)ΐΐδ 30 εχίεπδ η·-

Ιίςΐοηίδ οΟΐεϋ8 ΓιιιιςιιηΐυΓ. 61 νΐϋεΐίεϋΐ ηιοιΐ3εΙιθΓυιιι

:ιε εοηΐΊηβιιΐίιιηι 1128 ϊιΐΒΐίΐιιία δεείβηιυρ, ηυ-

ρϋββφΐβ εοιιι1εη)ΐΐ3ΐιΐ ; Εεείεδίβηι νει·ο «υαιη ρ3Γ>-

(Ιϊβιιιη ηυηευρβηΐ.

ΥΙΙ. δβηιρδχί δίνε Εΐοοδχί 3ι1 1ι:ιιιε άίοιη !η

Λι:ιΙ;ΐ:ι ιΙι·-ι;ιιΙ, Μΐρι:ι ΜΟΓίΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ3ΓΚ, ΕΙεε&ΧΪ (Ιι

]υ3(ΐ3ΐη ρδεικΙορΓορΙιείχ (ϋϋοίριιϋ. Ε ειι]υδ δΐϊτρβ

ΜαΓίΙιπδ ει ΜιΐΓΐΙιίιι.ι Γεηαϊηχ (Ιυχ χΐηΐβ ηοβΐΓ3

Ιιιίι. Εαϋβηι ΡΟΓΓΟ ευηι Εΐίϋΐιχίδ οιηηίηο δβηΐίυηΐ,

VIII. ΤΙι<·οι1ΐ)Γι:ιιπ α ΤΙιβοάοΙο εοΓΪ3Γΐο Β;ζ3ηΓιηο

(Ιίοΐί, ιριί ΐ;ι;ι·(·ΐ> ;ιι Ιϋιιιβ βρρΓΪηιε ΓιιίΙ ίηδίίΐιΐΐυδ.

Ηίε ι-ιιιιι αΐϋδ (|ΐιί1)ΐΐ8ΐ1αιη ίη ε3 ΐ(π,ι· ΐιιιη 8χνίβ1)3(

ρΐ'ΓϋιΊ ιιΓκιιιι· εοιηρΓβΙΐΰηδίΐδ, ευιη δοείί β)υδ οιηηοβ

ΙΙΙΓΙΓίΜ ΊΙ1Μ1 θ1)Ίίδ8εΐΐΙ, 8θ1υ8 Ιί,Ιΐ'ΙΙΙ (·|ΙΠ :ΐ\ίί. (Μι ΙΐΙιΙΙΙΙ!

ρΓθ!)Γΐδ 3ρρίΊίΐιΐ8, 'κΐ εχεο^ίΐηνίΐ , υΐ ΟΐΓίδΐιιηι ηιι-

ιΐιιιιι οδβο Ιιοηιίηειη 3δδθΓθΓεΙ, ηε ιτίιιιίιΓι 8Ί1)ί ϊ^-ΐιΐιΐ

νεηεΓ6(υΓ,ηιιθ(1 ε)ιΐδ ιϋνιιπίιιΐΐ'ΐιι ιιε§383εΙ.

IX. ΑΙ.Ίι ΙΠΜ ·,!ι·ί ιαηί, Μοίεηίδβϋεευιη Ιι,ι νειίΑ-

Γ3ΠΙΙΙΓ, III ν'ΐΓΐιιΙι·ιιι 6886 φΐ:ιιικΙ:ιιιΙ ]:κ·ΙΪΙιΊΐΙ. ΐιοιΐ

Ιιοπιίηεηι ιΙιιηΐ3Χ3(, ε( 3(1 (·]ιΐ!> ηοιηεη Π·|«·ΙΊ·<· ιιιιί-

νεΓ83 ΙΚΙΙΙ (Ιΐΐΐιίΐΐϋΐΐ.

τΐ'ϊιι (ΜΪιπιιΙιΐΛ, βίηεεΓ3ΐη Ιίϋεηι ίηίΐίο εοπιρί^χιιβ

ΐ'ί>ι 3ε δΐρίοηΐία ρι·χ8ΐίΐίΐ. δε(1 3 νεπΐ:ιΐε ροβίεβ

π·ΐ'Γ'ι1ι·ιΐί> , (·;Η|Ι·ΙΙΙ ΙΊΙΙΙΙ Υϊΐεηΐίηο (Ιοπιίΐ ρρχΊοΓ

ρ3ΐιο» ΐ|ΐκΓ,1;πιι, ίη ιριΠιπϋ ηΐ) ίΐΐο (1Ι&θΓ«·ρ3ΐ.

XI. Νοείίαηί. Νοείιΐδ Ιιίε διη^πιεηβίδ εχ Αδϊα

(πιΐ. Ουί ίη ίΐΐΐιιιη δυοΐ3ΐυδ ΙΊΙΙΙΙ βΐϋδ (πϋιΐδ, Γίΐίο-

ρ.ιίΓεηι 388θΓθΓε €1ιη8ΐιιιη 3υ3υδ εδί, ειιηΐΐίειιημιο

Ρ3ΐΓειη 3ε Ι·Ίίπιιιι εΐ δρίΐ'ίΐυηι δαηείυιη 68δκ ρροΓι-

ΙίΤΙ ^Μϊ 4Ϊ851.Ϊ ΜΟΥίΟΙΙ) ΐίΐ ΓΓ'ΐΐΓί^ΐΠ ΚΗ 11 ΠΙ 65^6 ΛΟΓΟ*

ηεηι (Ιίοε1)3ΐ.

XII. Υβίεδϋ. Πι, ςιιβηΐιιηι βυδρίοορ, Β3θ3ΐΙιί Ιι.ι-

1ιίΐ;>ιιΐ, ΐ|ΐιί είΐ Λι·;»Ιιί.Γ. Ρΐιίΐβϋείρΐιίεηδΐδ ρπιηαΓίιιβ

νΐουδ. Γιιίεηι 3οεε(Ιβηΐεδ 3(1 δεβο ε3*ΐΓ3Γε δοΐβηΐ, αο

ρΙεΓίςιιβ ΙηΐεΓ ίΐΐοδ ειιηυείιί δΐιηΐ ει εχ&εείί. ΙΙ;ιΙιπιΐ

61 3ΐί3 (|ΐΐ;ι·ιΙι»ιιι 6ΠΓΟΠδ ρΙεηΪ8δίΐη3 (1ηι;πι;ιΙ:ι : ;ιΙι|ΐίι·

ίηΐεΓ 31Ϊ3 1ι·μι·ιιι 3ε ρΓθρ!ιεΐ3δ Γε]ίείαηΙ, ροδίΓειιιο

ί \\\Ά Γ(£(1ίΐ3ΐ6& 3(Ι]ίείυηΙ.

ί. ι, νεκράί . * ΚΟΓ. έπάρματι. ' ΟΟΓ. Εμπλεα βχ 1. ι.

(35) Μαρθονς χαΐ ΜαρΟΙ^η. Οβ (Ιυαϋιιβ Ιιϊβοβ

ιηιιΓιει·ί1ιιΐί< νϊϋβ {|υ% 1ι:ι1>ι·ι ΕρΐρΙΐ3ηϊιι$ ίη Ραηατίο,

ΙΙΙΠΙΙ. 1, Ιι.ΓΓ. 53.

(56) ΈΓ ιΉιίραις του διωγμού. ΤβηιροΓΪΙιΐ8

ηοιιιρο Τΐϋίοπβ ροηΐίΐίοίβ 3(1 Γιποηι νεΓξβηΐε εεοιιικίυ

ΕοεΙβΝΗΒ βχευΐο.

(57) θεό»· άρτησάμετος, ηυοά Πευηι ηεί;»«5εΐ.

Ι..Ι(.Μ!Λ ϋΐΐίηΐ ίιι ρι·; Μ·ι·ΐ!ΐιιιΐΐι·, |ιΐΝΐ;ι> 6ΧρΓθΙ)Γ3ΐίθ-

ηι·δ υΐ οΙυνΗΐ'οΐ 8υΙ)ΐηονεΓβΙί(ΐιβ, ϋίεε1);ιΐ βε ϋΙΐΓΪδίιιιη

ρυπιηι 1ιοηπιι»·ιιι ηε^νΐΜβ, ηοιι Οευιη. Υίάβδίβ

!· ;^ι·1). Η. 6. ΓιΙ>. ν, εβρίΐε 28.

(38 Ί ΜεΛ.γ.ισεδεχιαγοΙ 3 ΤΙιεο<1οΐο Ιηβΐϊΐυΐΐ, ηοη

ΐΐΐο ψικίπΐ), <!·' (1«ο ηιιιχ (Ιίεΐιιιη, -ι·:Ι ιΐΐίυβ (Ιίδ(·ί-

{,υΐο 4»Ί ι»πιΓβ55ίοιΐϋ Τ- ·

ρΓΚΟβρΙΟΠδ δϋΐ Ι)ΐ38ρΙΐβηΐίϊΡ ΊΐΙιΙϊιΙΪΙ ]ΙΙΧΐ3 ίΙΙΟΐΟΓΟΠ»

Αρρβιιϋϊείϊ ;κΙ ΤβΓίυΙΜβηί ΙϊΙ)ΓΜΐη Οβ ρτακΗρίϊοηί-

*κ», εβρϊΐβ ιιΐΐϊπιο, Μείοΐιϊδοίΐεΐΐιΐη Ο)ΗδΙο εβββ

ρΓ<κδΐ3ΐιΙίθΓβιιι. νΐ(ίβ Ρείβνΐυιη 3x1 Ιιυηο Ραηατίϊ

Ιοειιιη.

(39} ΆΛΟ Σμύρνης. διηΤΓηχιιιη Γαοιΐ 61 Τΐιβο-

άοπίιΐδ. ΥοΓϋηι ϊϋοιη Ερϊρΐιβΐιίιΐδ ίη Ραηαήο Νοί-ΐυηι

Γ(·(·ι·ι·:ιΐ ΕρήεΒΪυιη.

(40) ΥΙοχάτορα. Ρλίτειπ βΐ ΡίΓκιηι βϊιηυΐ, ηοε ββΐ,

ι·ΙΙΙΙ|..'ϊ·ιιι 6886 Ρ31Γ6ΙΙΙ ι|Ιΐί «Ί ΓίΙΪΙΙδ 681. Ρβίβνίΐΐδ

νοεί3 ΐΐΐίυβ ηβε δειιβιιηι βδδεευΐιΐδ, ηβε 3(1 Νοοίϊ

ιιΐί ιιΐηη 3(ΙνεΓΐεη3, εβμκΐβιη Γε(Ι(ΙίιΙϊΙ ΙΜΜΊ· ν,,·ι ΙΊ-.

Ρβίΐϊ βΐίαιη ααίτ^ΐ ΟΙιτίιίαηι ααιιΐί £»Ι.
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XIII.

Πι (Ιίξίΐιηοδ ροηΐΐυδ ρΐΌ$οπΙ>ηηί, ριπιίΐΐ'ΐιΐί.ιιιι ηοη

αιΐηιίΐΐιιηΐ.

1129 XIV. Αιΐββίϊοϊ. III ηιΐδφίβπι Ιιοϋίο τορο-

ΓίΐΙΙΙΙΙΙΓ. Λ|)£θΗθί ΥΟΓΟ ΟΤ(]ί|ΐίδ 80 0880 ρΓθΓΐΐ6ΐ)3ϋ-

Ιιπ , ίι|ι]ΐιι· ηιιιιιπιι' ίρδο ρΓχΓβΓοΙιαιιΙ.

XV. Αροβίοΐϊοϊ, ί|ΐιί 61 Αροΐβοΐίεϊ δίνο Κβηυιιΐϊβ-

ΙΟΓ68, III Ρίδί(1ί3 ίΐΐνιΊΠΙΙΜίΐΜ·. III δθ!θ8 ίΐΐυδ ίΐιΐΐΐΐίΐ-

Ιιιιιΐ, ΐ|ΐιί 86 1)θΐΗ8 οιηηί1)ΐΐ8 !ΐ1ι<Π<·:ινιτίιιΐ. (:,·ιΗ<·πιιη

ΕηοΓ3ΐϊΐ3Γΐιιη κίηιίίοϋ κιιηΐ, εΐ8Ϊ (Ιίνοι·*:ι α,ιιχιίαηι αϊ)

Ϊ1ΙΙ8 «,ΐαΐυιιηΐ.

XVI. δβυβίΐϊβηϊ πιιη Νοβίίααίδ ίη οιηιιίΐκιβ ρπ>-

|Η·ιιΐι)ι1ιπιι οοηδβηΐίιιιΐΐ , ηί*ί «μιυιΐ Γ.ΙΙΠΊΙΙ φΜίπι

Ι1ι·ΐ!:ιιιΙ 0886 ρ:ΐ8*πιι1.

XVII. ΟΐΊ£θηΪ3ηί 3 ψιοιίιιιη Οπ£βηβ ϋοπναΐί.

ΤιίΓρίϊβίηιΐ Ϊ8ΐϊ κπιιΐ , 36 ηοΓαπαιη βΐ ρι-α-ροδίοΓαιη

1ίΙιί(Ιίιΐ).·ιιι οχοινοιιΐ, κικκμκ· οοι-ροπ» ΰΟΓΓίιηιριιηΙ.

XVIII. θΓΪ£[βηΊ3ηϊ ηΐϋ ;ιΙι Οι-Ίμι-ικ; Λιίαηιαηΐίο

δεΓΪριαΓβ. ΙΗ ηιοηυοΓυηι Γβ8υΓΓ6θ(ΐ<ιη6ΐη »β£3ΐ>(.

Τ.ΠΓΙ Οιπδΐυπι (|ΐιηιιι δρΪΓΐΙιιηι δβηοΐυιυ ΟΓΟϋΙίδ ϊη

ΓθΙ)ΐΐ8 ηυηιοτ3ηΙ, ρ;ιι·:ΐιΙίϋΐιιιι 30 Οθ3ΐθ8, ο«ΙβΓ3ΐμιο

οιηιιία 3(1 α11β^οι·ϊ38 Γοίϋπιιιΐ, ΟΙινϊδίϊ η^ιιιιιιι (6Γ-

ΙΙΐίΐΚΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ 6886 (Ιοί-,ι'Μΐ.

Ιοιηί ρΐ'ίιιιϊ Ιϋιπ ιι ΙιΧΓ6$68 χνιιι.

Νονηΐιιιη Ιί(ΐιιι;ιιιιιιιι δβπιΐί ΜΙΜ(. Λ "''· Καθαρό), οι άμα Ναβάτω συναφθέντες τφ

'Ρωμαίψ. ΚαΧ τους διγάμους παντελώς άποβαλλέμε-

νοι, χα1, μίτάνοιαν μη δεχόμενοι.

ΙΔ'. Αγγελικοί. Ούτοι παντελώς έξέλιπον. Αϋ·

χούντες δε ήσαν αγγελικών τάζιν ίχειν, ή δια τδ "Αγ

γέλους προσκεκλήσΟαι.

ΙΕ'. Αποστολικό1! οΐ καΧ Άποτακτικον,καΧ αυτοί

περί Πισιδίαν, μόνον Άποτακτικοΰς δεχόμενοι , καθ'

εαυτοί; δε ευχόμενοι, παραπλησιάζουσι δε τοις Έγ-

χρατίταις. "Αλλάς δε παρ' αυτούς φρονούβιν α:.;,:-

σεις.

10"·ΣϊβελλιανοΧ, οΐ τα δμοια άνοήτίος ' δοξάίον-

τες, παρά τούτο μόνον · λίγουιτι γαρ μ<] πεπονΟίναι

τον Πατέρα (4.1).

ΙΖ'. Ίίριγενιανοί τίνος Όριγένους (42) , αίσχρο-

ποι&Ί δε ουτοί είσιν, άρ^ίητοποιοΰντες, κα> τα εαυτών

σώματα φθορά παραδίδοντες.

ΙΙΓ. 'ίΙριγενιανοΧ δλλοι του καΧ Αδάμαντος του

Συντακτικού, οι την των νεκρών άνάατασιν άποβαλ-

λόμενοι. Χριστον δε κτίσμα καΧ τδ άγιον Πνεύμα

είσηγούμενοι, παράδεισον δε χαΧ οϋραναϋς καΧ τα

&λλα πάντα άλληγορούντες,καΧ τέλος Ιξειν την Χρι

στού βασιλείαν τολμώσι λέγειν.

Αύται πάλιν αϊ δεκαοκτώ οΑρΙα&ις, χαΧ εν τψ

πριυτω τόμω του δευτέρου βιβλίου.

ΤΟΑΙΙ II ΙΛΒΚΙ II.

Ιη 86θϋΠ(1ο νεΓΟ Ιοιηο ΗΟΓ'Ι ιι (]ΐιϊ ιοιηοπιιιι ΟΓ- Εν δε τω δευτέρψ τόμψ του αύτοϋ βιβλίου,

άΐηο ν 681, Ιΐ8ΒΓ6868 ν οοιιιρΓθΙιβη(1υη1ιΐΓ , Ιιοε ΟΓ- πέμπτψ δε δντι κατά τ6ν προειρημένον αριθμόν, ουιαί

<1 ΜΚ: : _ είσιν αϊ πέντε αΙρέσεις ·

Α'. Παύλου ϊαμοσατέως, επισκόπου γενομένουI. Ρβυΐϊ δΒηιοδαΙεηί, ηυί Αηΐίοοίπχ ιηββη»! ορϊ-

ΒΟίριΐΐ Γυΐΐ. ΙΙίο ρποροπιοιίαιη ηοη οχδίδΙβΓβ ϋΙΐΓΪ-

βΐυιη αΠϊηηαΐ, 3ΐ(]ΐιβ 6]υ8ΐυθ(Ιί \"οι·).)ΐιιιι 6886ΐϊη^ϊΐ,

<|ΐιοιΙ ίιι ρΓοΙαΙίοηβ ο<»ΐ8Ϊ>ΐΊΐ : <:ιιιιι<1<·ιιι ριιιτι» 6886 α

Μ:ιι·ϊα 6ωρί386. Αο ηαχ 830ΓΪ9 ίιι ίίιΐϋΐ-ί» (Ιο ου ΡΓΟ-

ηιιηΙΪ3ΐ3 8αηΧ, ρηείΐίεοηΐίβ 6886 ιηοι-ο (ΙΊι·.ΐ:ι, πιιιι

Ϊρ8β ΐιοιιιΐιιΐιι 6Χ8ί8ΐ6ΓβΙ, δβά 3 Μ;ΐΓΪ:ι, ιιΐϊ (1ΪΧΪΙΠΙΙ8,

<Ί αϊ) βο (1υηΐ3Χ3ΐ ΐεηιρΟΓβ ςιιο 63ΓΠ6 ρΓΧίΙϊΐυβ ιχΐ-

νΟΠΪΙ, 6886 0(£ρβΠ(.

II. Μβηίοΐιχϊ, ΐ|ΐι»« οΐ Αου3ηίΐ33 νθ€3ηΐ, Μβπΐβ

Ρ6Γ8Χ ιϋϋοίριιΐί, €Ιιπ8ΐυιη 8ρ6θίβ Ι6ηυ8 ρΓοΠίειιΐιιι·,

βοΐβπ) ίιιικιηιΐ|ΐιο νβηοΓαηΙυΓ. δίβΐΐίβ αο νη·ΐιιΐ.ίΙ)ΐιχ 61

ιΙίΐΐΐιιοιιίΙιιΐΒ βυρρίίοαηΐ. ))ηο ρπικήρϊη, Ικιιιιπη αο

ηιιιΐιιιιι, εοηβΐϊΐιιυηΐ. ΟΙιπΒΐιιηι 8ρβοΐ6

Αντιοχείας της μεγάλης. Ούτος άνΰπαρκτον τδν Χρι

στον ολίγου δεϊν διαβεβαιοϋται, Αόγον προφορικδν

αυτόν σχηματίσας, άπδ δ^ Μαρίας καΧ δεύρο είναι.

Προκαταγγελτικώ; μεν τα περΧ αυτού εν ταΐς θείαις

Γραφαΐς εϊρημένα ϊχ'οντος, μη δντος δε, άλλ' άπδ Μα

ρίας καΧ δεύρο δια της έντάρκου παρουσίας.

Β'. ΜανιχαϊοΕ καΧ Άκουβνϊται (43), οί του Μανή

μαΟηταΧ του Πέρσου, Χριστδν σχήματι λέγοντες,

ήλιόν τε σέβοντες καΧ σελήνην, δστροις τε χβΐ δυνί-

μεσι καΧ δαίμοσιν ευχόμενοι. "Αρχάς δύο είσηγού-

μενοι, πονηράν τε καΧ άγαθήν. Χριστον δοκήβει πε-

ΓυίδδΟ, βροοϊβςιιβ Ιοιιιι» 6886 ρ338ΐιιη. Υβΐιΐδ Τβκία- Ο φηνέναι, χαΧ δοκήσει πεπονθέναι. Πάλαιαν Διαθήκην

ιιχ'ΐιΐιιιιι ι·ιιιιιιμΐ6, ίΐ«ΐ ίη ΐΐΐο Ιοευΐυδ 681, ιιιιιΙπΓκ-ΐίχ βλασφημούντες χαΧ τδν ίν αύτί^ λαλήσαντα θεόν ·

ΟΙ10Γ3ΠΙ. Μιιιιιΐιιιιι (]ΐιίιΙι:ιιι ιιοιι ιπιίνι-ι ΗΙΙΙΙΙ, 80(1 ΐ']ιΐ8 χόσμον δε ου τ6ν πάντα, αλλά μέρος αχ. θεοΰ γεγενή-

ρ:ιι·ΐι:ιιι α ϋβο Γαυπεαίαπι ο»8β δίαίιιυπί. σΟαι όρ-.ζόμενοι.

1130"!· ΙΙ·βΐ'3εΐΐ3Β :ι!) ΙΓ»·ι·:χ·ι: ίιιΙοΐ'ρΓβΙΟ 36(1ο- Γ'. Ίεραχ-ϊται,οί άπδ Ίέρακος του Λεοντοπολίτου

1 (-οι·. οχ Ι. ι, Νοετιανών.

(41) Λ/ί( πεπονΟέναι τύΐ Πατέρα. 1>οαΐδ ΐ»1:< οβιι

Γαΐδϊ 6χΙΓι1)βιΐ8 ιιοΐαίιιτ :ι!ι Αιι§;ιΐ8ΐΊηο «·:ΐ|ΐίι.· -Η, /><·

/«."ίν.Μί.·!!,·.. ΙΊ:·|ΐ; δ. ΙΙΟΓίΟΓ ρΐΐΐΐ ΪΙιΙΙϊ ΙΙΙ ΙθΟΪ8 δΙΙΟΠΙΠΙ

ΙΗ ,ί,ικ,,ι','ίιι Ί'Γ.χΊ.ιίιιΐΜΐι, ιιΐ 40, 70 βΐ 71, δαΙ>ι·ΜΊ:ιΐ)(>5

ι·ί Ρα(Γθρ:ΐίι8Ί»ιιθί< νοι:.ιΙ, <|ΐιο ιιοιιιίιιΐΐ :ιριιιΙ Ηοηκι-

ηοδ (Ιοιηιπ ΐ|ΐιι :(|)π«Ι ^^}'ρΐί(>8 5^1>ι·Ιίίηηί

ΙΙΙΓ, ηηΐο Λιιςιΐδΐίιιυιιι ίιι ΙίΙ>π> /Ί' :ι/»υι/ί$

Αΐΐΐίΐηββίυβ.

(42) Τινός 'Οριγέτονς. Ιη ΙιΚΓβδΊ 63 Ραηαήί, 80

πϊΐ Ερίρΐΐϊΐιίιΐδ, ηιιηι Οπ^ι·ιπ:ιιπ ί>ιί :ιΙι.\ιΙ;ι-

ϋΓί^οιιΟ ιιιιη('!ΐρ;ιΙι:ΐ]Η'ΐιι ;χ·(·ι·{ΐι·:'ί:ιΙ $113111,

3Π ροΐίιΐδ :ι!ι αΙΙβΓο ί']ιι.-;(1ι>ιιι ηοιιιϊηίδ Ηοηιίηβ. Αΐι

ΟΐΊμι·Ι1ι· ΛΊ;ιιιι;ιιιΐΊ() ίΐΐνοπδίηΐίΐβ ρΓΟΤ5118 (ΙβϋΙ»ηΙ

ΪΠΚί^ΙΙΟ ιΙίχΓΓΙΙΙΙιΊΙ ΙΗΐιΤ 1ΙΙΟΙΌ8 ίΐΐίΐΐδ, 61 ϊϋΙΟΓϋΙΙΙ ΪΙΙΙ-

ρυ<Ιίι:ίΙΪ38.

(45) Άκοναηται. Εο οΐϊ»ιη ηοηιίηο αρρβΙΙΐΐο$

Γιιΐδ86 Μαηίοΐιχυδ αΙ> ΛΙΊΚΙ ΥβΙβΓηηο ΐ|ΐιο.Ι,ιιιι, ςιιί

<·ι·:ιΙ ο Μοδοροίαιηία ρΓοΙϋΟΐιΐδ, ΐι·;ιιΙϊι ίη Γαηαηο »ά

Ιιιιηο Ιοοιιιιι Ερ'ιρίκυιίιΐδ. Λιιπικι ΥβΙεΓακυπι υιοί

ίιιΙι'ΐ·|)ΓθΙ:ιΙιι|· Ι'ιΊ;>νίιι·(, (]ΐκκ1 ιιιί1Ί(Ι:ι (Ιι.·Ιϊιιΐ(.·1ιΐϋ Κι·

ι;ίΙίιιι;πιι ιιιίδδίοιιϋΐιι υΐιΐίιιιιΐ'ΐ'ίΐ.
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«ης Αιγύπτου έξηγητοϋ τίνος, σαρκδς «νάστασιν 40ε- Α ΛΟΓΟ φκκίηηι Ι,οοηΧοροΙί,ςιιοιι Λ|5)·ρΙι ορρκίιιιη 081,

τοΰντες, χρώμενοι δ£ Παλαιά χα\ Νέα Διαθήχΐ),άπα-

γορΒΰοντες δε γάμον παντελώς, μονάζοντας δ* χα\

παρθένους χο\ Ιγχρατευομένους δεχόμενοι χα\ χή

ρους, λέγοντες τα μηδέπω εν ήλικί* γενόμενα παι

δία « βασιλείας δί μη μετέχειν Ιλεγον τους μη άΟλή-

σαντας.

Δ'. Μελητιανο\, οί εν Αιγύπτιο σχίσμα δντες, άλλ'

οΰχ αΐρεσις, μη συνευξάμενοι (44) τοις εν τω διωγμφ

παρα-επτωχόσι, νυν δε 'Λρειανοΐς συναφΟέντες.

οΐ'ίιιιιιΐιι. ΟΜΪ ΓΟδίίΓΓΟοίϊοηοηι ο.ίΓηίδ τοβραίΐ. Ιΐΐυιι-

ίυΓ ϋΐι Υοιεπ βο Νονό Τβδίαηιεηίο. Νιιρίϋδ ρειιΐΐιι»

ιιιΐηιΐίπιηΐ. Μοηϋοΐιοδ εΐ νΪΓβίηεδ βΐ οοιιΐΊηβηΐβδ «ο

νίιίπο* 3(ΙηιίΐΙυη( ; ρυοΓΟδ ιιι:ιΙιιι·:ι ηοικίιιιιι χ!»1β

Γο§ηί οφίεδϋδ ρβπ'ιοίρβδ βδδε ηε^βιιΐ, φΐού ιιοικίιιιιι

Γ(Τΐ;ιιιιπΐ(: ριτΓιπιιΊί ϋΐιηΐ.

IV. Μι·1ι·Γι:ιιπ, 3εηίδΐιΐ3ΐίδ Ίη ,/£»γρΐο ηοη ΙΐίΟΓΟίίί

ΙΙΗΊΠΙΙ οΐιΐίιιι-ιιΐ. Οιιϊ ΙΊΙΙΙΙ ίΐΐίδ ΙΙΪΗ ιιιιι (Όΐιιηιιιιιίοηε

ι·οιι]ιιημί ιιιι1ιΐΓΠΐι:ΐ, (|ΐιϊ ίη ρβΓδοοιιΐίοιιε ΙαρδΊ βιιηΐ,

ηυηε 86 ιιιΐ Αΐ'Ίηηοδ :ι^μινμ:ιπιιιΙ.

V. Απηηί,δ'ινο ΑποηιαηΊΐα! Οοί Γίΐίιιιη ΟΓΡβίιΐΜΐη

0886 4'ΐΟΙΐηΙ, δρΪΓίΙΙΙΙΙΙ νΟΓΟ ΜΙΙΙΙ'ΙΙΙΙΙΙ ΟΓ631ΙΙΓ.Β 688β

(Ίτ:ιΐιΐΓ:ιιη, δ.ιΙνηΙοΓειη ηοδίηιιη «·;π ΙΚΊΙΙ (]ιιηΐ3Χ3ΐ »

Μ:ΙΓΪ:Ι, ηοη 3ΐΓιηΐ3ΐιι 3εεορί886 ΓοηΓιπικιηΙ. Ι'Ίιίΐ Ιιίε

Λ1ι.·\;ιικΙπιι;ΐ! ρι·6δ!)γΐ6Γ.

Ε'. 'Αρειανο'ι,ίΐ! χα\ 'Αρειομανϊται, οί τδν Υίδν του

βεοΰ κτίσμα λέγοντες, κα\ τδ Πνεϋμα τδ αγιον κτί

σμα κτίσματος. Σάρκα μόνον τδν Σωτηρα Χριστδν

άπδ Μαρίας είληφέναι διαβεβαιούμενοι κα\ ούψυχήν.

ΤΗν δε ούτος 6 "Αρειος πρεσβύτερος της 'Αλεξαν- Β

βρέων Εκκλησίας.

Αυτή ή του δευτέρου βιβλίου του δεντέρου τέμου ΗΙΓΟ, 691 ΐ|ΐιίικ]ΐι<· ηχΓ656θη βιιιιιιηβ, (]ΐι:ι> Ίη Ιιοο

«τίμπτου δε απαρχής της ακολουθίας (ντος, Δνακε- ιι ΐιιιιιο Ιιΐιι'ί ιι, κίνι: οηΐιιιο ν οοιιΐίηβιιΙαΓ.

φαλαίωσις οίρίιεων πέντε.

Η^ΚΕδΕδ ΊΟΜΙ Ι ΠΒΚΙ III.

Εν δε τψ πρώτφ τόμω του τρίτου βιβλίου, εκτω Αϊ Ίη ρηοΓβ Ιοηιο ΙίΙΐΓΪ ΙοΠΪί, 3Ϊνο ΟΓϋϊιιο δοχίο,

δε ζντι χαΟ' ον προείπομεν άριΟμδν, επτά είσιν αίρέ- 8«.·ιιιιι1ιιηι Ίιΐδΐίΐιιΐιιιιι 3 ιιοΐιίκ οηΐίιΐϋΐη, δίφΐΐ'ΐη Ιΐ;6-

σεις συν τοις σχίσμασιν, οδτως · Γβδε« εοηΙίιιοιιΙιΐΓ οιιιιι δείιίδΐιιηιίΐιυβ :

Α'. Αΰδιανο\, αφηνιασμδς κα\ σχίσμα, ου μεν τοι

αΐρεσις. Ούτοι μεν διαγωγήν κα\ βίον ευ τεταγμένον

χίκτηνται. Είσ\ δε κατά πάντα την πίστιν Εχοντες

ως ή καθολική Εκκλησία, μοναστηρίοις * δε οΐ

«λείους κατοικοΰσι. Κέχρηνται δε κα\ άποκρύφοις β ηιοη»8ΐεΓϋδ. Μββηϊ 681 βριιιΐ ίΐΐοβ αροοιγρηοηιιη

Ι. ΛιιιΓιηηοπιιιι ρρορπο 8(Ίιίϋΐηα ηο ιΙεΓοοίΐο, ηοη

Ιι%Γ6$ί3. ΗηΓυιη Ιιοηο ΐηβΐίΐιιία νίτεηιΐϊ Γ.ιΐίο 681 :

50(1 Μπρίο (|ΐιΐ)ι1 :>ιΙ Ιΐιΐι'ΐιι ;ιΐΓπιι·1, ϊι1> ΕθϋΙΰ8Ϊ3 08-

Ιΐιοϋοα (Γΐ836ηΐΊυηΙ. Ι1:ιΙ)ίΙαηΙ πι:ι]οιί οχ ρηΓίβ Ίιι

ιτολλοίς κατακόρω;. ()ύ συνεύχονται δε ήμϊν, ψέγον-

τβςτοΰς παρ' ήμϊν επισκόπους, πλουσίους καλούντες,

χα\ άλλους. Ποιοϋσιδέ καΐ τδ Πάσχα ιδιαζόντως, δτε

Ιουδαίοι ποιοΰσιν. "Εχουσι δε {διωτικέν τι καΙ φιλί-

νεικον, ξηρότατα τδ κατ* βΐκόηι έρμηνεύοντες (45).

Β1. Φωτεινιανοί'. Ούτος 6 Φωτεινδς ΛτΛ Σιρμίου

υπάρχων, £τι κα\ δεΰρο περιών, τ3ί όμοια Παύλω τφ

Σαμοσατεί έφρόνησε. Καΐ αύτδς δε άπδ Μαρίας χα\

δεϋρο τδν Χριστδν διαβεβαιοΰται.

Ρ. Μαρχελλιανο\, &πδ Μαρκέλλου (46) του άπδ

Άγκυρας της Γαλατίας. Ούτος εν αρχή παραπλήσια

Ιϋιπιππιι (·ο|ΐΐ:ι. ϋοπιηιιιποδ ιιιιΐιίχπιιιι ΟΓηΐϊοηβδ ηοη

ηαοΰΐιΐ, νίΐιιρεΓαηίοδ ορ'ι$(θρθ5 ηοδίΓΟΚ ϋίνίίοδηιιβ

αρροΐΐκηίοδ, 6( ηϋο$. Πιιίιι οΐίαιιι Ραβοΐιβ ρηνβΐϊηι

οοίΐοηι ςηο ^υ^3;^ ΐβιηροΓβ οο1οΙ)Γ3ΐιΙ. Εϋΐ 61 (ΐιιΐιΐ-

ι!;ϋΐι ροευΙίαΓβ Ίρ$Ϊ8, ηυοιΐ ιΙιΊΊ'ηιΙιιιιΐ δΐιηιηια οοη-

Ιοηΐίοηο : ηυϊρρβ ίΐΐιιϋ ηυοϋ βεΓίρΙιιιη 6ϊΐ υά ίηια^Ί-

ηειη, άιιτ\η& Ίη(6ΓρΓθΐ3ΐιΙιΐΓ.

II. Πιοίπι'οηί. Ρ1ιοΓιηιΐ8 ίδΐβ Νίπιιίο θΓΪιιη(1ιΐδ :ι<1

Ιιοιίϊιτιιιπιι υδςυο (βηιρυ$ 8ΐιροτ6ΐ·3ΐ. ^)ιΓι ηιιίιίειη

οοηβϊπιϊΐίβ Ρβυΐο δαηιοδαίβηο ββηΐίΐ : ηοιιιιιιΐΐα Βΐιιιΐ

1311)611 Ίη φιϋιιΐΒ ;ι!ι ΐ'ΐιιίοιιι ι1Ί.·ϋ>ίι1(·1. 1ιΙ(·ιιι β Μ;ιι·υ

ΟΙιΓΪΚίΙΙΙΙΙ ΠΙΪΐίΐΙΙΙΙ |Μ·11ΪΙΐ!8 >60βρί$δβ |)ΙΙΙ:ΐΙ.

1131 III. Μ:ιπ·<:ΙΙί'»ιιί. ΙΙοπιιη Μ:ιπ·(·ΙΙιΐίί :ιιιι·1οι·('χ-

βΐϊιίΐ, Ληί' νπι- Ίη (ΐίΐΐιαίίΐ ορ'ΐδοοριΐδ. Οιιϊ ΙΊΙΙΙΙ Ίηίΐΐο ρι ο

Σαβελλίψ φρονήσας, διεφημίσΟη. Εις απολογίας δε Ο δαίιοΐϋααο (Όΐιιιιιυιιί Γαιιυ Ιι·»ϋυεΐυβ 68&ο(, κυιΙϊΐ·ί|ΐ-

1 ( ^ιιπ ιιρί ιΐϋ ΙΙΚΊΙ*. * ΟΟΓ. μοναστήρια. * ;γ3. Φωτιανοί εΐ Φώτιος.

(45) Εηρότατα το χατ' είχόηι έρμηγεύοιπες,

ΓΙ-ΓΙΊ πιιΐιι ηίιηίπιιη Λα ΙιοηιΊηϊδ ΓΟΓρυβ ίΐΐιιιΐ 6εηο-

860", Ραααιηιΐ! Ιιοηίηβιη αά ίηιαιβιΐΐΐη ΐί ίίηιίΐίΐα-

άίηβη ιιοιίταιη (€«ιι. ι, 20). ΥίιΙϋΐΐ(1ο$ ΚρΊρΙιαιιίιιβ

Ίη Ραηατίυ.

{ ίί,ι 'Λ.Τ,'. ΜαρκέΛΛον, Μ3ΓοεΙΙυ$ ΊΙΙο. Ίη Ιιίδίοιία

ΕεοΙεδΊχ εεΙβΙΐΓίδ, ·ΐι· ειι]ιΐδ τεεΐ3 τοϋ^ίοηο «ΙπΙιίΐΜ

Ιιίΐ' Ι::ΙΊ·Ι·Ι Ερίρΐιηηίιΐδ, ικιΜιϊΐι.ίΐϋ ηοη β:ιΐΊ$ εειΊιΐΒ

ιΐι· Ι·:ΙΙ!ΙΊΙΙ >>ε !·\|:Ι!ΊΙ.·Ι:Ι( Ίη Ραηατίο : ΜβΓεβΙΙιΐδ, ίιι-

ηυ.ιηι, ίΐΐι: νίοΐβΐ»! δαιτα; (ΙοείΓίηχ ίη 8ΐΐδρίείοιιβιιι

ρΐυι-ίΐιυδ νεηίΐ οί) 03 (|υχ 3ει·ίρδίΐ 3(1ν6ΐ·3ΐΐ8 ηοΐίο

ίΐΐάοΐίδ ΙιυιιιίιιΐΊιΐ, ΑδΙΟΙ'ίΐΙΙΠ ρ.·ιΙπ:ι (;,\|ΐρ:ΐιΙο<·ι:ιιι,

ρΓΟΙεδδίοηε βηρίιίδΐϊΐιι, οχ ΊϋοίοΙβίΓΐ ΟΙιπδΐίαιιυΗΐ,

ίη ρ'.τδβευΐίοηε Ιΐρδίιηι βΐ 3ρθ8ΐ.Ίΐ3ηη, ϋοιπιμιο \ι Ί ?

ιιυιιι; ηυί αϋνεΓδατίιιηι βιιιιιη ϋευ 5&Ι>εΙ1ϋ ·

501'ίρΐθ ΐΓ»(ΐ4ΙΧ6Γ3ΐ.

(44) Λίή σνΓενξάμετοι, οίο. Μοίοΐϊιιηι Ίη

βρίβοοριιηι α 'ΡείΓΟ ΑΐηχαικΙΐ'Ίηη βοηίδίηβΐβ Γ:ΙΓ|Ο δβ

•βΐυηχϊβββ, ιριι»ΙΙ;ιρΜ^ πι |ΜΊ νππιι.ιΐι· ΓβοΊρβΓβ ουιη

ϊΐΐο τβηυί$8θΙ, Ιιίι- ίιι.:ί·,·;ιΐ, ρΙιιπΙ)ΐΐδ ίη Ραηαηο ΙΙ.ΊΓ-

Γ»1 Ερϊρηηηίυδ. Οιιο.Ι ιι( πιΐηιΐδ νβηιιη α ν'ΐΓϊβ (Ιοείίβ

Γ ι·ίί· ιΐιιι·, ΐιιιιι οΐι ί>. ΑΐΙΐ3ΐιηκιΊ Ίη ΑροΙοφία ιι .πκ-ίο-

ΓΪίηΙοηι, ιιΐιί δΓΐιίδίηαΐίς ίΐΐϊιΐδ ΐιπμιιιππ ιν1ι·π ;κί

ηιΐίιιιιι Μοίεΐϋ ίη Ρϋίπιιη ΑΙεχαιιιΐΓΪιιιιιιι, Ά <\ηη ορϊ-

Μ .·|ΐπ:ί £Γ3θΊι ΙιΐΜ.ιΐ <!Ι·]Ι·Ι·ΙΙΙΜ κΐι ίιιΙοΙΟΓηΙιϋΰ Ι:κ·'ι-

ηιιβ 3 δβ αϋιηϊδδΐιιη ; ροΓδοπιΐίοΐΜ: οιιϊηι δΐιρέπιιηβ,

ορίβοορυ» ΙΊοοΐ, ίϋοΐίϋ $ηεΓίΠθ3τβΓ3ΐ : ΐυιη εΐΐβιιι οί)

ιιι;ιΐιιΙι·Λΐ;ι Γβΐδίΐαΐίδ Ίιι.ΊίΐΊ.ι ηΐΙΧ Ι:ΓΙ·ΙΙΙ Πΐ:ιΙ Ίη ΜβΙθ-

ΐι:ιιιί δεΙπδίηαΙϊδΑοιίδ, «χ ηυίΐιιΐδδυίίπι ϊ'!;ιπι Μ;ΙΙΙ;Ι-

Ιϊοιιβιη οΌ3υηιρ»βι·3ΐ ΕρίρΙ'3ηίυδ. ΡΟΓΓΟ 1)30 Ίη Γβ

οιηηβηι β8$ε ΑΐΙι»η3δίο βϋΐιίΐκίηϋαηι ΐί.ΐΐΊΐι οίαιιυηΐ

Μ·. ι.ι: Γ3ΐίυιιίδ 1. ·.·!··- οιι>ιΐί>8. Υίϋο

ιιυιη 500, βΐ ιιυιιι. 44, . ι ,·ΐι;-. ίηϋβ
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κιιιηοΐϊηηίδΟΓΊρΙοϊ.τροηιιηιΟΓοηιτβΛββΟΐ,ί ρΙοι·Ίβ<ιυβ Α πολλάκις έλΟών(47), χαΐ εγγράφως άπολογισάαενος,

παρά πολλών τοϊς αύτοϊς έμμένειν κατηγορήΟη.

"Ισως δε μεταγνοΰς τάχα έαυτδν διωρΟώσατο, ή οί

αυτού μαΟηταί. Υπέρ αυτού γαρ χαΐ υπέρ των αυ

τού μαθητών έρΟόδοξοί τίνες (48) μέβως ύπεραπο-

λογούνται >

Δ'. Ήμι&ρϊίοι, οΐ Χριστδν μεν άμολογοϋντε< , ει

ρωνεία δε κτίσμα αύτδν φάσκοντες (49), ούχ ως εν

των κτισμάτων · αλλά, φ«σ\ν, Υίδν αύτδν λέγομεν,

δια δε τδ μη πάθος προσάψαι ΠατρΧ δια του γεγε>-

νηκέναι, κτιστδν αύτδν λέγομεν. Κα'ι τ.εςΛ δε του

Πνεύματος του αγίου ωσαύτως κτίσμα παντελώς ορί

ζονται, παρεκβάλλοντεςΥΙοϋ τδ ύμ^ούσιο^, όμυιού-

σιογ δε Οέλουσι λέγειν. "Αλλοι δε εξ αυτών κα'ι τδ

όμοιούσιον παρεξέβαλον.

1:1111111 (ΤΓΐΜΐίΜΙΙ 081 ίΐιΐ ΟΒ8(1βΙ1Ι ίρ81ΙΙΠ Ο|ΜΙΙΐυΐ105

.ι<11ιχ·ΐΐ8υει·ο. ΡΊβιί ροίοδί ιιΐ νοί ίρδο ιιιυΐαΐϊ βοή-

ΐι·ιιΐ:;ι ηιείίοΐ'οιη 3(1 ηιειιίοιΐ) βεββ πινικ-ιινοπΐ, νοί

είιΐδ (Ιίδείρυΐΐ : ιι.ιιιι ρΓΟ ίΐΐο ι·]ιΐϋφΐι·. (1Ϊ8είριι1ί$ οι·-

IV. 5ϋΐιιί3Π3ηί(ΟΙιπ8ΐιιιιι ίΐΐί Ι:Ι·Γ;ΙΙΙΙΙ;ΙΙΙΙ 6880 <ΊΊ-

< ιπιΐ, κοιΐ ΟΒνίΙΐΛΐιιΙο ΐαιηοιι ηε£3ΐιΐ εχίεΐΜΠίιη π ι::ι-

(ιιι.ΐΓίπη β85θ δίιηίίοιη : δβϋ Ρίΐίιιιιι, Ίηιμιίπιιΐ, ίΐΐιιπι

.ίι.·;ρ-Ί,>, νεΓυιη ηε βχ ςοηεπιΐίυιΐϋ ί(>δ;ι ιιΐΐα Ίη Ρα-

ΐΐΌΐη ;ιΠιτίιο (ΙβπνοΐιΐΓ , οιπικίοηι οι·«ηΐιιιιι εοιιίιΐο-

ΙΙΙΙΙΓ. Ικΐι'ιιι 01 δρίΐ'ΙΙΙΠΙΙ 83111 ΙΐΙ.Π ΟΠ1111Ι10

Ο58β ιΙιΊίιιιπηί. ϋυιηηιιο ύμοούΐΐον, ίιΐ ι·$1

χΐιΐηίιιιΐι'ΐη 3 Ι'ΐΐκ» Γορικίίβηΐ, δμοιούσιον, Ιιοι ϋ$(

«ιώβίαηΐία ίίιιιίίοιι αϋιιιίιΐιιηΐ. Οαυιΐ ίρβυιη Ιαιιιοιι

ύμοιούσιον ([ΐιί(1.ιιη οχ ίΙΙΊί η^ριιιιιιΐ.

V. Ρηβυιιΐ3ΐοιι>3ε1ιί. Οε ι:ίιι·ίκΐο Ϊ8ΐϊ ηοη ιηβΐβ

ΜΊ'.ιίηιιΐ, βεϋ ίη δρίπΐιιιη 83ΐιοΙυηι εοηΐυηι«;1ί38 ')&·

είυηΐ, εαιη βΐ εΓοαίυηι »88ϋνοΓοηΙ, ΓΙ Λ άίνίηί(3ΐβ

ι- _ιίι·Ί:ιηΙ : ίιηο νη'ι; ;ιίιιι.-,ίοιιι· ({(13(13111 νοείβ ρΐ'ΟρΙΐ'Γ

:ΐι ΙΜΙΙΙΠΙΙ ίρ83ΐη εΓ63ΐυΐη 0886 ιΓκ-ιιιιΙ, ΠΟϋ ιιΐίικί

ε»80 ι|ΐιίι1ιιιι:ιιιι ρΓΟΒίΟΓ VIII! 831ΐεΐίΙίε3ηΐ1ϊ.

VI. ΛΓΠ.ΠΙΪ, ΛοΓΪιιβ ε Ροιιΐο οπυιηΐυβ, ηοάίοςυβ

ηΐ3£η3 1ηιηΐ3ΐιί ςοηεΓίβ Ο3ΐαιηίΐ3ΐε βαροΓοβί. ΡυεΓ3ΐ

οίηη Ειΐ8ΐ3ΐΙιίί ερίβεορΊ ηιιί Απηηί ΟΓΓΟίίβ ίηβίιιια-

Ι»1ιΐ8 :ιε <1ερθ8ίΙιΐ8 Ο3ΐ, ρι·ϋ8ΐ>)ΊοΓ : ΐ[ΐιί,»|\ιοι

Ρ'.Ι8 ρΐ'Ο Ι'ΛΙί-Ι.'.Ι Ιΐίιι ΓΙ'ίΜΐΠϋ ΙΙΟΙΙ 08861, ΜΗΐΙίΑ

ι·:ιΐ!ιΐιϋι :ΐίΐ| Κιτίι^ί.ιιιι ιίιιμιιιιιΙΛ ι-ιιιιιιιίπιΐιΐ* εβί : 80

ΐ|ΐιοιΙ 3(1 ΙϊιΙιΊΐι αΐΐίιιβΐ, ^ι·ηιι;ιιιΐ!ΐ Αΐ'ίί 8εο(ηΙΟΓ 081;

βο(1 :ιιιιρ!ίιΐ8 ((ΐιίιΐιΐιιιιι ρΓθΓιΙεΙυι·,Ό1>ΐ3ΐΊοη(:8 ΡΓΟ

ηιοΓΐιιϊ$ ιιοιι ε88θ Γ3θϊοη(]»3, ]ε]ιιηΪ3 ((ηπτίχ ΓΓΙΙ;Γ

οΐ Γβπυβ 8β*ΐί6 βε ΟυαϋτηβΟδΊπιχ, ηβοηοη εΐ Ρ38θ1ι;ι- (

ΐίδ ρι-οΐιίΐιεί, ΙΓΠΙΠΙ ΟΜίηίαιη ΓβηιιηΙΪ3(ίοιιεηι ρι·;<·-

ιΙΪΓΐιΙ , πιπιίιιιιι 3ε ι1(·1ί(·Ί;ιΐΊΐιιι :ιι! νίΐ;ιιιι οηιηο ;:πιιΐ8

ιιιΙΙιϊΙΐΓΐ. Οηοιΐ ΒΪ ΐ|υίδ δοειαΙΟΓυηι βυοηιιη ]ι·]ιιιι;ιπ;

νοίίΐ , ιΐΓΐίιιίΐΊϋ Ιιοε ιΙίιΊΜΐχ ΓιιοβΓΟ ρΓο!ιίΙ)θΙ , 8ϋ(1

<[π:ιικΙο !ιΙΐ!ΐι·Γϊι. ΕρίδΡοριιη) (Ιοεοί ηίΐιίΐο ρπεείηη-

ΙΪΟΓοηΐ 0830 ρΓ03ΐ>νΙΟΓΟ.

* γρ. αυτό.

(47) Είς άχοΛογίας δε ΛοΛΛάκις έΛΟώί: Ι):ιπιη:ι-

(118 ι-ίιίιιΐ. 01 Γ|>ΪΜ·0|>;ι!ιΙ ι!ι·]ι·(·ΙΙΙ> 311110 556, 3 (',ΟΙΙ-

βΙ»ηΙίηορι)1)ΐ3ΐιο Αΐ'ίϊιιοπιιιι οοηοίΐίο, (>ρ)8ΐοΐ3ΐιι ίη-

ΙΟΓ Γ;Ι·ΙΓΙ·.Ι ιΐι'ΐΐίΐ ιιιΐ ]\ίΙίν.ηι ΙίοιιΐΗΐιυηι ρυηΐι/ίι-,'ΐιι .

ει ΓοείίΒ 8ΐΐ33 Ιίιΐοϊ ρΓοΓο$3ΐοηοιη, ςιπιιι Ιιχι·θ8Ϊ 72,

ίη ΙΊιΐιιΐΐΊΐι ΓοΓβΓΐ ιιοδίΰΐ1 Ερίρ!ΐ3ΐιί(ΐ8. Κυηιηηι (Ιοίιιϋο,

.ιΐ ρΐϋΐιίιιβ $ε ρυΓ^3Γ(·(, νοιιίι 3ηηο 540, εΐ Ιι:π·. ίη

ιηΊιι· ΙΙΓΙ- ίΐηηιιιη ιιιοπιΐιι:·. 081 01 ΗΙΟΙΙ803 ιιΐί^ιιοί,

(48) ΌρΟύδοξοΙ τίνες. Ουιΐ3ΐ3ΐ οΐ ίΐυβυΐιιΐιιηι, οΐ

ερίδεοραίιιί ίηιιοεεηΜίϋ εΐ θΓΐ!ιθ(1οχίχ ε3ΐΐ83 ΓΟ-

βΐίΐιιΐιιηι ΙΊΓΐ35θ ΐιιιη 3ΐ> .Ιιιΐιο ροιιΐίΐίεϋ, ηιιειηαώηο-

ιΐιιιιι Ί|ΙΜ: 3ίΙ ίιι Ερίίΐοΐα αά Οτίίηίαΐΐί (131α, ΙΜΠΙΚΤΟ

]ηχΐ3 ΡείΗ €οιΐ8ΐ3ΐιΙίί βϋίΐίοη. 16 ; Ιιιιη 3 δ3Γ(1ίεοιΐ3ί

Γι;Ιί_·Ιΐ(·ΐΊ·ίιιιο εοηείϋο, ιιΐί :ιρΓΐ·Ιο, ι!ιΊ·1ιιυιιΐ ορίδίοΐίβ

ίΐΐίιΐϋ 5νηθ(Ιίο%. 81 αιιίειπ 5αΙ)ο11ίσ, Ραιίΐο 5ιιιιιθ33-

ΐεηο, Ρΐιοιϊηο οί) βΓΓοηιηι ηβεεββίΐαϋίιιειη ςυ3πιϋ3ΐιι

ίιιιιμίΐιιι· Μ»ΓεβΙΙυ3 ;>1ι Ειΐ3β1)ίο Οχ$3ΓΪοιΐ8Ί, Ιΐίΐβΐ'ίο,

|!:ΙΜ!ΙΟ Μ.ιι;ΐιο, δαίρίοίο δβνβΓΟ, ΙΙΐΓΐΌΜνηιο, ^ο3I1η6

ΟΙΐΓνδ08ΐΟΙΙΙΟ, 01 3ΐίί5, 1(111 δυΐΐΐ ίηΙΟΓ Ρ3ΐΓεβ, 1|Ι1Ιΐ|1!ι·

ΙΐϋΓ ϊη ΓΟ :ι'Ιι.ν.ϋ·'ι 8θΙε3ΐιΐ, ηιιοΓίιηι ηυιιιβΓΟ, εΐ αυ-

οιΟΓΪΐηΐε ιιιοΐιΐδ θ3Γοηίυ$ ΟΓειΙ'κΙίΙ ΜιΐΓίτΙΙιιιιι οΐ ,Ιιι-

Ιίο, οίδαΓίΓιεοηβίύαβ 1';ιΐι·ΊΙ«ι·ι ίιηροδίιίδϊβ, αιΐηιοιίιιιη

νεΓίδίιηΙΙο οβί 003 οηιιιββ 3ΐ>Γθρ(θ3 Γυίββε ]ιΐιΙκ·ίο

ΊΙΙΜΙΗ ΕΐΙ8ϋΙ)ίί ϋ»!83ΓίθΙΙ3Ϊ8, ι|Ιΐί ΐηθΙΠΟΓ31ί 8υρθΓΐυ3

, ρπηείρίο

Ε'. Πνευματομάχοι. Οϋτοι περ\ μίν Χρίστου (50)

καλώ; ϊχουσι, τδ δε Πνεύμα τδ άγιον βλασφημούΐΐ,

χτιστδν αύτδ οριζόμενοι, κα'ι ούχ &ν εκ της θεότητο;,

μάλλον δϊ καταχρηστικώς κατά Ιδίαν ένέργειαν

έκτίσΟη, άγιαστικην αύτοϋ ' δύναμιν φάσχοντες είναι

μόνον.

(7'. Άεριανοί. Ούτος ό Αέριος άπδ Πόντου ώρμάτο,

!τι δε δεΰρο περίεστι πειρασμδς τω βίω. Πρεσβύτερος

οίτο; του επισκόπου Ευσταθίου, εν Άρειανοΐς δια-

βληθέντος, κα\ του έπισκοπείν έκπεσόντος. Επειδή

δε αύτδς Αέριος ου κατέστη επίσκοπος άντ\ Ευστα

θίου, πολλά κατά της Εκκλησίας έδογμάτισε, τη μίν

πίστει ων Άρειανδς τελειότατος, περιττότίρον Κ

δογματίζει. Μη δείν φησι· πρδσφέρειν περ'ι των

χεκοιμημένων, νηστεύειν δε τετράδα κα\ προβά66β-

' τον κα\ Τεσσαρακοστήν χαΐ Πάσχα κωλύει. Άιιο-

ταξίαν δϊ κηρύσσει, σαρκοφαγίαις δε παντοίαις χέ-

χρηται κα\ τρυφαΐς άδεώς. Εί δε τις των αυτού

μαθητών βούλοιτο νηστεύειν, μη εν ήμέραις τετα-

γμέναις, φησίν, άλλ' δτε βούλεί. Φάσκει δε μτ,οΐν

είναι διαφορώτερον έπίσκο-ον πρεσβυτέρου.

8(]νθΓ81Ι5 Μ:ΐπ·ι·1|ιιιη 8θΗρ8ΪΙ 1ΊΙ)Γ08, ιιΐ 63 ΪΠί

(|ΐι:ι· ϊΐΐε ροβυβΓβι ϊη Αβίεηυιη Οαρρβιΐοεβιη. Ι)βίιιιΙβ

(Ίΐιιΐι·;ι Μ;ιη·(·ΙΙιιηι ειιιικίοιιι νιιΐμηνιΐ (Γ£8 ΗΙ)ΓΟ5 «Ιίο$

77ερί Γ/]ς έχχΛησιαστικήί; θεολογίας. ΙΙίΜ .· μΟΓΓΟ

ίη ι|ΐιπΐφΐ«· Ιίΐιπ.·, ιιΐ 8;ιΙ)ί1Ιί.ιιιΐ8ΐιιο ρυΐΐιιΐιιβ (·\.^:-

ΐ:ιΐιιι ίιιΓιΊίχ 11:ιι·(·ι·ΙΙιι«. ΑΙ ιιιιιΐΐοηιηι 6( <|ΐιί(1(Μη

1 βΓ3νί88ίοιοηιιη νίποΓυιη ορίηίοηβ, ίη]υι·ΐ3, νεί ςιιοιΐ

ί»ΐ8ΐ8 νιιΐ^'ι νιιηιοπΙιιΐΗ ;ιιΙΙι.ΐ'>(-ΐ'ίι Ειΐ8βΙ)ίυ$, νβΐ Ατά-

ιιοπυιι ίι·;ιιΐιΙΊΙ)ΐΐΝ, βΐ Γβεΐίοιιίε 8ΐυϋίο Ιιιπιΐ (Ιβοβ-

ρΐϋ8 ; νι·! :ι!κι ΐ|ΐι;ι Υ'ΙΜ, ι|ΐυ' ΗΟ8 1αΐ63(, ΙΜΙΙΛ.Ι 3 Μ· 1 1-

ΐαΐίβ ηίΐοΓΟ 3ΐ)(1υοΐυ$, εοβ ςυίη(|υβ εεπρβεπί ΐι'.ιι > >.

(49) Κίΐσμα αΰτόγ (ράσχοττες. Ουίβ (1β ϋβιιιϊ-

3ΓΙ3ηί8 ΙΐΟΟίη Ιοεο Ιι:ιΙκ·1 Κ|ΐίρΙι:ιιιίιΐΝ, ιιΐιΐΐϋίιιι; ι·'·ι 1ι·,

ιρή Η«·.ι·ιί._η·ί;ιΐίϊ Ιι:ιΙιιΐί Μΐιιΐ, εοηνεηΐΓβ ηοη ρο88ΐιιιΐ.

Ου% ϋίοπιιη Γιΐι·πι βεηίοηιίβ ηοη αΐίυιιϋε οιεϋυ$

Οί§ιιο$εί ροίεβΐ, ςυ3ΐιι βχ ΑεΓιβ Αιιε}Τ3ΐιχ -ί ιη·,;ι

3ΐιηΐ 558. 11ο]ΊεϊεΙ)3ηΙ ίΐΐί τοεβιη ίμοούσιον, υΐροΐβ

<(ΐι.!· ίιι ιΙίνιιπΝ ηοη ΓεροΓίΐυΓ δεηρίυπδ; Κϋίυιιι !><ι>

]':ιΐιί ρβΓ οιιιπιιι, ει Γαΐϊοηβ η3ΐιΐΓ%, χατ' ούσίαν,

ΛΪοιίίι'ΐιι ι1ιπ·Ι.;ιιιΙ , εΐ όμοιούσιον.

(50) Ούτοι αερί μεν Χρίστου, κ. τ. λ. Οιηιιίηο

νΐ'πιΐιι ιίοιι 081 (Ιο Οηπβίο ηοιι ιιι»Ιι; Μ-ΙΙ^:.-·.·· (·'.,(.-

ηιαΐοπΐ3εηοβ, 8'ινβ Μ^είάοιΓίϊηρβ ; οΓαιιΐ βιιίιη ρ|ί·

πιιιιιμίΓ Η·ι-ϋιι;π·ί;ιιιί, ΟοΐΙΒΙΐΙβ δοεπίΐϋΐΐ) ΙΙίίί. Λ'ίί.

Ι. ΐι, ΐ',ψ. Ί.Ί; βΐ ίϊοζοίϋϋΐιυιη Ιιΐι. ιν, > ;<Γ' 27.
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Ζ'. 'Αετιανοί. 01 άπδ 'Αετίου του ΚΕλιχος δια—

χόνου γενομένου ύπδ Γεωργίου του των 'Αρειανών

έπισχόπου της Αλεξανδρείας, οι χα\ Ανόμοιοι κα

λούμενοι, παρά τισιν Εΰνομιανοί δι* Εύνόμιών τίνα

μαΟητήν Άετίου γενόμενον, καΐ 2τι .περιόντα. Συν

αύτοΐς δε ην χα\ Εύδόξιος Άρειανίζων, αλλά δήθεν

δια τδν πρδς τδν βασιλέα Κωνσταντϊνον φόβον, άφ-

ώρισεν έαυτδν, χαι μόνος Άέτιος έξωρίσθη. "Εμεινε

μέντοι δ Εύδόξιος Άρειανίζων, ου μέντοι γε χατά

τδν Άέτιον. Οδτοι οΐ Ανόμοιοι χα\ Άετιανο'ι παν-

τάπασι Χριστδν χα\ τδ άγιον Πνεύμα άπαλλοτριοΰσι

Θεού, χτιστδν αύτδν διαβεβαιούμενοι, χα"·, ουδέ ομοιό

τητα τίνα ϊχειν λέγουσιν. Έχ συλλογισμών γαρ

Αριστοτελικών χα\ γεωμετρικών τδν Θεδν Πατέρα

παριστ&ν βούλονται, χαΐ Χριστδν μη δύνασΟαι είναι

έχ ι-ΐ;·,ύ δια τοιούτον τρόπον. 01 δε άπ' αύτοϋ

Εύνομιανο\ καλούμενοι, αναβαπτίζομαι πάντα; τους

πρδ» αυτούς ερχόμενους, ου μόνον αλλά χα\ τους

Άρειανών. Άναβαπτίζουσι δε χατά κεφαλής , άνω

τους πόδας στρέφοντες των βαπτιζομένων, ως πολύς

&δεται λόγος. Τδ δε σφαλήναί τίνα εν πορνείφ ή

ετέρα αμαρτία, ουδέν είναι φασιν · ουδέν γαρ ζητεί

ό θεδς, αλλά τδ εΐναί τίνα εν τη αυτών πίστει μόνον

λέγουσιν.

Λυταί είσιν ομοίως χα\ αϊ του τρίτου βιβλίου του

•πρώτου τόμου, ϊκτου δε βντος χατά την αχολουθίαν,

αιρέσεις.

\ VII. ΛΗί.ιιιί. Πιΐ'ΐι-ί 1ΚΚΓ08Ϊ8 ΑιΊίιιβ ι|ΐιίι!.ιΐιΐ ι:ι-

ΛειιιοΓ 6Χ8ΐΊιίΙ, ββηεΓβ ('ίΐίχ, φΐϊ 3 (ιιίοι-ςίο Απ:»-

ΙΙΟΜΙΙΙΙ Αΐβχβηιΐηα; βρίϊεορο (Ιί3οοηα8 οηΙίιιαΙιΐΒ <·Μ.

Αηοιηΰβο$ ΐΙΙο$ βρρείίβηΐ, αΐίί Ευηοιηίαηοβ 1132

:ι!» Ειιιιυιηίυ (|ΐιυ(1αιιι Αβίϋ (Ιΐβϋίρυΐο, .ικι Ιιοο ΙΙΊΙΙ-

ρθΓ6 $ιιρει·68ΐ. ϋιιηι εΐ$ εΓ3ΐ εΐ Εικίοχίιιβ Αι-ίαηϊ

(1οςιη3ΐί$ : $ε(1 Οοη$ΐ»ηΐϋ ϊηιρει·3ΐοι·ί8 ιιιι·ΐιι Λ!Ι ΗΙίβ

86 βε^Γεςβνίι, 3ε &ο)υ$ Αείϊυβ Γε1«·ς3ΐυ8 ε$ΐ, φΐβιι-

φΐ:ιιιι ίη λι ιιιικι (]ηςηΐ31ο Εικίοχίυβ ρβΓ86ν6Γ3νΐ( ,

$6(1 ΛιΊ ίιιιιι ιιιηιίιιΐι- Μ·(·ιιΙιΐϋ 6$1. ΡοΓΓΟ ΑηοηιΟβί 8ίνβ

ΛιΊΪΛίπ ΠιΐΊΝΐιιπι (Ί δρίτίΐυηι $:ιικΊιιιιι 3 Οεο Γιιη-

(ϋΐυβ αΐίειιιιιιι ε$8β ΙΗΊΓ.ΙΪΙ ;

1Κ·ΐ|ΐΐι: ι|ΐιί(Ιι!ΐι:ιιιι |ΓΙ!:Ι·|Ι:

{Τΐ1θ§Ϊ8ΐηί$ ι|!ΐϊΙιΙΝι1:ιιιι ΑΓ18101εΙΙ6ί$ 30

Οειπη Ι';ιΐΓι·ιη (1εηιοπ$ΐΓ3Γβ κίικίεηΐ; ϋ$·>·

Β ιίΓΙιιφΙι- ρΓθ!)3Γ6 ϋ!ΐΓΪ8ΐυηΐ Λ 060 ιιΐίΐΊ Ι1ΟΙΙ ρΟϋίβ.

ΕιιηοηιΪ3ηί νεΓΟ .ιΊ> ϊρ$ο ρΓθΓβ€ΐϊ, υιηηεβ ηυί 3(1 $β

Μ.ΊΐίιιιιΙ, ϊίΓΓ.ιΙο |ι:ι|ι!ι/.ιιιί, ηοη ι·:ιΙΙιοΙΪ(·θΜ κιιΐιιιιι

$6(1 νεί ΛΓΪ;ΙΜΙ>> ϊρ$08, ί(|(|ϋ6 6Ο ιιιιιιΐο, ιιΐ ρ(>(1ΙΙιιΐ9

«υνκιιιιι (Ίΐη\ΓΓ·,ί> ίη ε.ιρϊ(ϋ ίΐΐοϋ 1ι:ιρΐι/.ι·ηΙ; ηυοϋ ιΙ<;

ίΐΐίδ [ΐΓΓ(·π·1ιιιί1. 1-Όι·ιιί<·;ιΐίιιιι··ιΐ) ;ΐϋΙ :ιΙίΐ!<! <)ΐιθ(1ΙϊϋεΙ

ρεηΓίΐΐιιιη πιΙΓιΙ ε$$ε ϋίεΐίΐαηΐ : ηεηηε εηϊιη Οβιιηι

ηΐίυιΐ ςυχΓ6Γε, <|ΐι:ιιιι ιιΐ ίη εα $οΐ3 φΐιιιιι ίρ^ί ρι·α>

(1ί(.·:ιηΙ, Γΐ(]θ ρβΓδβνεΓεΙΙΙΓ.

11% χιιιιΐ 1ι;ι·π·Μ.·ϋ Ιοιιιί Ι ΙΠίΓΪ ΙϋΠϋ ΐ|ΐιί ΪΜ8(ϊΙυ14

Οηΐίΐΐβ $6X1118 6$1.

ΤΟΜΙ II ΗΒΚΙ 111.

Εν δε τω ίευτέρο) τόμω τοϊ αύτοϋ τρίτου βι- Ο Οεηϊηυο Ιϊΐιπ πι ΐοηιίι$ II, ηιιΐ ο$1 ΙοιηοΓαιη οΝ

6λίου, έβδόμω δε βντι χαθ' ην είπομεν διαίρεσιν, εν

ω χα\ τδ τέλος πάσης έστίι της πραγματείας, α!ρέ-

βεις '.'·.-,': τέσσαρες, ούτως·

Α'. ΔιμοιρΤται οί χα\ Άπολλιναρΐται, οί μη τελείαν

την του Χριστού ένανθρώπησιν όμολογούντες · ων

τίνες όμοούσιον ττ\ θεότητι τδ σώμα λέγουσίν. Έτόλ-

μησαν δε ποτέ τίνες εξ αυτών χα\ τούτο ειπείν, δτι

ψυχήν ουκ εΓληφεν 6 Χριστδς, κα\ τούτο ήρνούντο.

Τίνες δϊ δια του /δητοΰ τδ, Ό Λόγος σαρξ έγέτετο,

έπερειδόμενοι, * τδ άπδ κτίστης σαρχδς, τουτέστι

Μαρίας, (τδ) σάρκα αύτδν είληφέναι · μόνον φιλο-

νείχω; * ϊλεγον τδν Λόγον σάρχα γεγενήσΟαι· ύστερον

διανοούμενοι , ούχ οΐδα 6* δ τι, νουν .αυτόν φασι μη

είληφέναι.

Ι

Κ. Άντιδιχομαριανΐται, οί την άγίαν Μαρίαν την

ΑειπάρΟενον μετά τδ τδν £ωτήρα γεγεννηχέναι τω

Ιωσήφ συνήφθαι λέγοντες.

Ρ. Κολλυριδιανοί, οί εις δνομα της άύτης Μα

ρίας εν ήμεροι του έτους τιν\ άποτεταγμέντ) χολλυ-

ρίδας τινάς προσφέροντες. ΟΤς έπεθέμεθα βνομα τη

•πράξει αυτών άχόλουθον, Κολλυριδιανούς αυτούς όνο-

μάσαντες.

Δ'. Μασσαλιανο\, " οΰτως έρμηνευόμενοι οί Ενχό-

μίΥΟί. Συνάπτονται δε τούτοις χα\ των άπδ Ελλήνων

ίπιτετηδευμένων αΙρέσεων οί λεγόμενοι ΕύφημΤται

χα\ Μαρτυρΐανο\ χαΐ Σατανιανοί.

•υ/»· VII, ίιι ΐ|ΐιιι ΐοΐϊυ$ ορεΓί$ (Ιηίβ εκί, Ιι.ι·ινΜ·3

εοιιΐίιιεί IV.

Ι. Ιΐΐιιι.·ι·ιίι.·ι· ΐ|υϊ εΐ ΑροΙΗηαπδΐχ, ιριϊ ρβΓίεείαΜ

(.ΙΙΓ\Ι; !ΐ!ΐ·:ιι ι::ιΐίο:ΐί·ιιι ιηίηίηιβ εοηΠίβιιΐυΓ : (]υοπιπι

3ΐϋ εοη$ιι1>8ΐ3ηΐϊ3ΐ6 «ΙίνίηίΐΛΐί ε$86 εοΓρυ$ ;ιΠπ-

η;:ιιιί, 3ΐϋ ΥΟΓΟ (ΙεΓβηϋβΓΒ ί.ιΐιιιΐ (·1ί::ιιι 3ιι$Ί

ΟΐΓΪ8ΐυηΐ ι:ι·ιιΐ!;ιι|ΐι:ιιιι :ιηπιι:ιιιι 38$11Ι)ΐρ$ϊ$8ε;

ιΐι·μ:ΐΓι· !!ΐ>ΐίΙικ·ι·ιιιιΙ. ΟΗΙ,|ΙΙ:;Ι |ιί$

ϊηιιϊνί, Υει·1>ιιηι αιι·υ [ιιαιιηι βίί * : εχ ι ιιι:ιΙ :

Ικκ·. ε$ΐ Μ:η·ϊ:ι , ε»πιβιη :ι!ι ίΐΐο

η('μ:ιππιΙ ; 8ε(1 8θΙυΐη Υπ Ιιΐιηι (.·:ΙΓΠΙ·Ι:Ι 6886 Ι:ιι·Ιιιιιι

]>ι·ιΐ!ΐι:ι<ΊΐΓΓ 3886\'6Γ3ΓυηΙ. Ρθ$ΐ6α ντπι ΐ|ΐι:ιιιι Οί)

(-.11^:1111 ηεβείο, ηιεηΐεηι ϋΐϋηι ηση 3$8υηιρ$Ϊ88θ

ιϋ\ι·ι ιΐίι'.

Η. Αηΐκϋεοηιηπηηίΐχ !» κΐ,ιιιι $6ΐηρεΓ()υ6 νίι·<;ί-

ηεηι Μ.ιπβηι ροβΐ ειΐϋυιη δβΙτβίΟΓβιη ππιι Ιοβερίιο

ϋοηβυενίκ&ε ρυΐαηΐ.

1133 '"· ('·ο1Ι)·πϋί3ΐπ, φΐΐ Ίη 6}ιι$(1εηι Μ»τ\χ

ηοιιιεη 8131ο Αηηί ϋίε εοΙΙγπϋ38 ςυβϊύβιη οΐίοιηιΐ,

οοη$βηΙαιη.·ιιηι οχ Μ Γβ ηοιηβη ππΙϊιΙηιιιΐΝ.

8 ί!Ιθ8

IV. Μβίί83ϋ3ηϊ , ηιιοΒ ϊηΙβΓρΓεΙβΓΐ ρο$$υπιυι

1'τΐ€αηΐί». ΗΊ$ 3(Ι]υιι^υηΐυΓ β ^εηΐίΐίυηι βεείίδ, ςυο»

Ευρ1ιεπιϊΐ3δ ει Μβπνπβηοί 61 83ΐαηΐ3ηο3 ηο->

ιηίιιοηΐ.

νοι ήρνοΰντό. * Ι,ο^. μόνον δε φ»λ. Ρβϋΐο «Ιϊίπι ΗΠΐβ τδ χατά σάρκα. ' ίο·Μ. ι, 14ι
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$ιιηιιη:) Ιιχε ε$1 ΐοπιί δορίίινπ 3ε ΐπιπη ΓιοΓΟπιηι Α

Γιηί8, ευΙΙί£υηΙιΐΓ ΙΐΒϊΓεβεδ ι,χχ\. ΗπΙ> Πιιεηι ΐεΓίίί

Ιϊΐιΐ'ί βερίίιηία,υε ΐιιιηϊ, ίοπιιιιΙ;ι Ωϋεί φκιιιι Εεείε-

ΒΪ3 ε3ΐΙιοϋε3 ρΓοΟίεΙιιτ, 8ΐιΙ>)εεΐ3 εδί, αε νεπίβΐί»

(ΙεΓοηβιο, ε( Ενιιι^εΐίί Οιπβΐί ρι·κ<1ίο3ΐίο ; 3ε άεηί-

φΐε είΐΐιοΐίο,τβ Εεείεβίχ (Όπιο, ςιικ πιπί :ιΙ> χΐεπηο

Γιιοπΐ, βυεεεδΒίοιιε (ειηροπιηι ρο8ΐ ίηεβΓηβΐίοηεηι

ΙΙΙιπϋΐϊ ενία'εηΐίδδίηιε ραιεΓ;ιεΐ3 ε»ΐ.

Αυτή χα\ ή του έβ&ίμου τόμου άνακεφαλαίωσις,

κα\ τέλος των τριών βιβλίων, ομού 6έ πίϊβι αϊ »1-

ρέσεις όγδοήκοντα. Εν αύτω δε τψ τέλει του τρίτου

βιβλίου, έβδόμω δε τόμω, εν υστερώ ή πίστις της

καθολικής Έκκληιίας, κα\ απολογία υπέρ αληθείς,

καΐ κήρυγμα του Ευαγγελίου Χρίστου, κα\ χαρακτηρ

τη; καθολικής Εκκλησίας της άπ', αιώνος οΟϊης,

κατά δε διαδοχήν χρόνων φανερώτατα εν τ!) Χριστού

ένσάρκψ παρουσία αποκαλυφθείσης.

Και πόσα δυνήσεται (51) ό νους των ανθρώπων

συλλέγειν των τοσούτων κα\ μεγάλων ονομαζόμενων/

κα\ εν ταΓς έπαινουμέναις διαι είσ\ διαφορα\ νεανί

δων, ων ουκ εστίν αριθμός ! Των μεν πρδς ϊπαινον,

άλλων βέ μη έπαινουμένων · (52) των δε άπ' Ιίΐον

νοδς τα πρδς -πολιτείαν και άσκησιν και θεσμδνέαν-

τοΐς συλλεγόντων, εν χόμαις τε προόπτως προερχ>

μένων · άλλων δε αγίων αδελφών εν σάχκω κο\ ιπο-

δψ οϊκαδε καθεζομένων · και ίτι άλλων εν πολιτείας

κα\ νηστίίαι; ύπερδαλλουσαις κα\ χαμάτψ π(Ας

θεδν, εν νίανιότητι τϊ^ πρδ; τδν Νυμφίον «λείαν

συνείδησιν'· ετέρων δε, ως προεΐπον, ουκ ορθώς,

αλλά κατά τίνα πρόληψιν νοδς, τυραννικώς παρί ττ,ν

άλήθειαν νεανιευομένων · ως Ζακχαΐος (53) μεν νλ

βραχέως τελευτήσας εν τ^ δρειν!] τϊ] περί τα Ίιροβί-

λύμα, δς ούδενΐ δλως ^νευχόμενος διετέλεσεν. 'Λ ·, ί

χαΐ δια την αυτήν ύπόθεσιν τολμηρώς αγίων μυστη

ρίων ψαΰειν, χαΐ Ιερουργίαν λαϊκός ων αφειδώς έπ-

εχείρει.Έτερος δε τις, δστις ποτέ ?|ν άνήρ εκείνος,

χβ\ των δοχοΰντων εν άκρό-ητι βίου πεπολιτευμίνος,

πρδς την ΑΓγυπτον έπ\ τα ερημικά χατοιχήβας ίν

μοναστηρίω, καΐ άλλος τ.ρδς τω Σ'.ναίψ · οι άπ4 ίνει-

ράτων ένεανιεϋσαντο, επισκοπής δεξάμενοι χειροβε-

σίαν4, καθήσθαί τε καΧ τα έπισκί-ων πράττειν χα\

αύτοΧ επιχειρούν. Έτεροι δε οΟκ ολίγοι εύνουχίίιιν

έανιτοΰς παρά τα προστεταγμένα δήθεν νεανιεύμαη;

χάριν έτέλμησαν. Έτεροι δε δοκοϋντες νεανιεύεβΟαι

τολμώσι παρά τους δντας ', ως άπδ ορθοδόξων ορμώ

μενοι, σύλλογον έαυτοΐς έπισπάσασΟαι, αλλά χα\ ίνευ

έπιχρίσεως συνόδου οίκουμενιχής άναβαπτι'ίειν (54)

τους ερχόμενους πρδς αυτού; δήθεν άπδ Άρειανύν

μηδίπω του πράγματος εξ έπιχρίσεως, ως Ιφην, ίυν-

όδου τμηΟέντος, δια τδ άναμίξ τους λαούς υπάρχει»

Ετι δεϋρο, καΐ πολλούς μεν είναι ορθοδόξους, κατά όΐ

ύπόκρισιν πρδς τους Ιερατεΰοντας συνημμένους, Ιω;

εϊΐίί ΊιΊΊΓΐιιιιι, 608 ςΐίί 3ΐ> ΑΓΪαηί; 3(1 δΐιαδ ρ3Γΐε8 Ό αν άφορισμδς γένηται της τοιαύτης βλάσφημου αίρέ-

ηπιΐι.ι νεΓΟ 31) 1ιυηΐ3ηί8 ίη§ειιϋ8

ρθ8δυη( ύε ϋ» ςυί ΐ;πιΐί 3ε Ι3πι εχεε!Ιβηΐε$ 1ιη1κ."ΐι-

ΙΙΙΓ, (Ί, ιμπ 3(1 Ιιπιιΐίΐΐιίΐίιιιιι :ιι1οΙ(·Μ.·.ι:ιιΐιιΙηπιιιι §εηυβ

;ι*'ΓΪ1)ί (1ι·1ιοπΙ,ι|ΐιηπιιιι ηοη ΓΝ( ιιιιιιιι-ιπ'. ! Νιπιι :ι1ϊ;<:

(Ί)ΐιιιιιΐΊΐ(1:ιικΙ;ιΐ 8υηΙ, :ιϋ;ι; νίΐιιρίΊ.Ίΐιοιιΐ! (Γιμη;ι>;

ηιιιιι ηοηηυΐΐί ΓερεπιιηΙιΐΓ '. 'ριί εχ ρΓΪ\·3ΐο ίιιμοιιίιι

8ενει·3ΐη ςυβηκίβηι νίΐχ (1ί$είρ1ίη3ΐη 3ε Ιο^ειη βί- Ι

1)Ίηιει!ρ$Ϊ8 (·οικϋιΙοπιιιΐ , 3ε ρΓοΙίχίοΓε εοιηβ ρ;ιΙ;\ιιι

•Ι ίη οηιηίυιη οευΐίδ ρΓοεεάυηΙ; 3ΐϋ νεΓΟ ΜΙΙΚΊΙ

)Γ3ΐΓε8 ίη είΐίείο ε( είπετε (Ιοιηί βε$ε εοηΐίηεηΐ ;

ΒρβΓΓίηιο νίνεικίί ΐιΐδΐίΐιιΐο, ;»·. ϋυΓίβ-

εΐ 1:ιΙιοι·ϊΙιιι^ Οεί ε3ΐΐ83 βυβεεριΐβ,

]υνεηί1ί (|ΐι;κΙ;ιιιι ΓοΠίΐιιιΙίι»· ει ρι·ι ί,·< ι;» εΓ£3 8ροη-

8υιη εοιΐ8είεηΐί3, οηιηΐ!)ΐΐ8 ηυηιεΓίβ 3ΐ)$ο1υΐ3πι νί-

ΐ,ιιιι εχρπηιιιηΐ: »Ιίϊ (Ιπιππη, ιριοιί ρβυΐο 3ηΙβ ιΐίνί,

ηοη κίηεεΓε, βειΐ οΙ)8ΐίη3ΐ'ιοηε ηυβιίβηι ηιιίιιιϊ, νείιιΐ

ΐνΐ'3ΐιηϊεε, ρρχίεΓ νεΓίΟΐεπι ίιιβοΙεηΙεΓ ΓίΚτιιηΐιιι :

ί·]ΐΐ8ΐΐΗκΙί Ζβεείιχαβ ίΐΐβ ΓυίΙ, ςυϊ ηυρεΓ ϊη ηιοηΐβιιβ

Γε^ίοηε 3(1 1Ιίι·πΐΝΐ)Ι\ ηκι ιικιι ΙΙΙΙΙΗ ε8ΐ ; ηυί ευιη

ηειηϊηε ιπιΐ|π;ηιι ρπ·ι·;πκΓι εοιηηιυηίοηε εοιι]υηςϊ βε

ρ3$$υ$ ε8ΐ : ίηιο ν«·ι·ο εχ εοιίειη ίηβΐίΐυΐο (Ιίνίηβ

.
*

ιιινίΐβπη, ευηι |;ΙΚΊΙΚ εκ^εΐ, 3ΐΐίη^ηΓε, 3ε 83εΓίΓκ:ί3

<·ι:1ι:1)ΐ·;ιι·ι; ικΊ,Λπο ηιι.-ίΐι 3ε ΙεπιεΓ3Γίο εβί :ΐ|ϊμΓ(!ίκιι«.

Ιηνειιΐυβ εΒί εΐ ιΐίυβ, ηυϊευηΐ|υε ίΐΐε Ι3ΐΐ(1ειη Γιιίι,

εχεείΐεηΐϊ ηυοιίβηι νίΐιι.: ςεηεΓε , <|ΐιί ίη Λ'-^νρ1*

ίη ηιοιΐ38ΐεΓίο (1ο§εΙ>3ΐ , ίΐεηι βΐίυβ 3(1

ιηοιιΙ(!ΐιι 1ι:ιΙ)ϊΐ:ιιΐΗ. 0»ΐ 3ηι1)ο ηεβείο (|υίΙ>ιΐ8

8θΐηηίΪ8 εο ΙεπιεΓΪΙΐΓιβ :ΐιΙΊιι« Γι βιιιιΐ, ιιΐ, ' 8ΐΐ8οερΐ3 3(1

ερίβεορί Γυηείίοιιεηι ηιβηυυιη ίπιροΒίΙίοηε, 8«(1βΓε,

<Ί ερίδεοροΓυηι 1134 ηιυηιιβ οΐιίτε ηοη ιΙηΙιίΐ;ι-

ι'πιΐ. ΛΙϋ,ιΊ Ιπ ΐ]ΐιίι1ι·ιιι πυη ραυεϊ, ε3$ΐΓ3Γε βεηιεί-

ϊρ$θ8 εοιιΐΓ3 Ιεςεβ ]ιινι·ιΓιΙί ΐ|ΐι;κΙ;ιιιι ΓοΓοείβ 3υβί

κιιηΐ. ΛΙίΐ, ΐ|ΐιί :ιιιιΙ;ΐ(·ϊοπ>ϋ νκΙβηΙιΐΓ, εχ ο.ιΐΐιοΐίοο

ΠΙΙΙΙ ρ3Γΐ)Ι>ΙΙ8, ρΠΥ3ΐ3 8ί1>ΐ ΙΊΐι'ΓκιΙΙι' εθηΙ)3Ι3, [ΙΙ',Τΐι'Γ

ιέ είΐΓ3 υηίνεΓ83ΐί$ εοιι-

ΐ!·.Ι!1;ι'!Πΐ(, ίίΟΠΙΙΙΙ 1)3ρΙίζ.1Γε Ιΐίΐΐίΐ \ ί'Γι'Ιΐί;! Γ ; ΓΠΙΙΙ

ιιιιιιιίιιιιι ι·:ι ι·εβ, υΐ ά\\\, υιιίνεΓ83ΐΪ8 $>ΊΐοιΙί ]ικΙίϋίο

«1εεί83 8°ιΙ, ΐ|ΐιυι! :ι»Πιικ· ρορυΐί ρΓοηΐ)8ευε 3(1 Ιιο-

(ΙίΐΊΐιιιιιι ιΐδηυε (επιριΐ8 1ι.<1ιι·:<ιιΐιπ· : ίιιΐιτ (]ϋθ8

ιππίιί ιμιίιΐι-ιιι ΜΙΙΙΙ (·;ιιΙιο1ί(·ί, Μ·<1 Γιείε 3ε ρεΓ 8ί-

ιιιυΐ3ΐίοηειπ ευιη 83εεΓ(1οΐΊΙ)ΐΐ8 ΜΙΙΙΙ

σεως, καΐ τότε κατ' αυτής όρισθήσεται. 'Εκ τούτω»

$έ των οϋτως άναβατπιζΐντων άπ' Ιδίου κελεύ

σματος, εις ημετέρας άχοάς άφΐχται ε!ς ϋ«ί^-

χειν εν τη των Αυκίων χώρα πρεσβύτερος. ΕίΛ

δε χαΐ άλλο», ων έκαστο; χαθ' έαυτδν ε&χε·ν>

κα\ ου μετά τίνος τδ παράπαν. Έτεροι δί εν

. νι, 7. · V. ηοη.

* Ρ. χανόνας ρρο δντας.

(51) Καϊ ίΐόσαδντήσεται.Νχε εΐ ςιΐίε βεηιιιιηΙιΐΓ

:ιι! ΙΙΙΙΙΊΙΙ υ8<]ΐιε ορεΓί; Π8(Ιεηι ΓεΓηιε ε\3Γ3ΐ3 νεί'οίδ

ϊηνεηίεβ ίη Εχροήιίοηβ βίΐβί Λ ιιυπα. 13, ;<ι1 ϊιιΐυ-

ιΐ5(|ΐϊε ηιιιηι·. . 18.
'

1 γρ. τελεία συνειδήσει πληροφορουμένων. * Ρ. ου δεξάμ.

. . .

(52) ('.ηιιΓιτ ΙΊΙΙΙΙ ί$ιΐ$ ςαχ 1β§υη(αΓ ηυπι. 13 Εχ-

ροηΐϊοηίι "

(55) Ως Ζαχχαΐος. \Ί<1β ς«3? <1β ΐβίο Ζί«*»>

3(1ιιοΐ3νίιιιιΐ8 »(1 ιικ·ιιιοΐ"ΐΐιιιιι ιιυρεΓ ιιιιιιι. 13.

(5·*) Άναΰαχτίζέΐΐ, βίε. Ει Ηίε Γε«οΐ3ηΐιΐΓ ορ··1;

Ιεΐ ηυχ 8<:π^8ίιηυ8 3(1 βίηιίΐΐίοιυιη Ιοευηι ΒΙΙΒ. -

1;<ιιιί:!ΐί ίη '



ίΤ7 ΑΝΑΟΕΡΙΙΑΙ^ΕΟδΙδ. 878

οχδβετίηϋ» ϊΐΐ.ι βεοΐα :ι!> Εεείεβ'ι* οοηβοπίο

, ϊιι Ιιιηε ηϋι|ΐιϊ<1 <Ια ίΐΐα »1;ιΙιι;ιΐιιι·. Εχ

ϋδ ΐ|ΐιί Μΐ:ιρΐι· 3ΐιε(οπΐ3ΐυ ϊΐεηιιιι Ικκ: ιιιοϋο 1>ιιρΙι-

ΐΆΙ\1, ιιηιΐίιι ΐ|ΐιοιιιι1:ιιιι ϊη ΙΛΤΪ;Ι ρΓΙ'βΙψΙιίΠΙΠΙ 06*0.

δϋ(1 εΐ 3ΐϋ$ ίιι 1οι:ίϋ η·ρι:ι·ίιπιΙπι· 3ΐϋ, <μπ *ίημιΙ!;ι-

ΐίιιι 3ε Μ·ρ;»Γ:ιΙΪ ρπ·<ν> οΐιι'ΐιιιΐ , ι·1 ινίίιμιοππιι

ΐΌΐηιιιιιηΙιιικ-ιιι οιιιηειη Γθβριιυηΐ. ΛΙϋ εοΐίαπα δίΐι'ι

]>πι·ΐΓϊ Εεείΐ'δίχ Ιι·μι·ϋ ίηηεείυηΐ. Οιιβηι <»1> Γ.Ι.ΙΝΙΠΙΙ

·Ι)·.ρ':ΐ:ιΐί·>ιΐΓΐιι ιιιιιιιοιη Ιι;ι<· χι·ιιΐι·ηΐί:ι εοηεΙιΐ8Ϊ, ;ιιΙι>Ι··Μ···ιιΐιιΙ:ι* οδίε ηυΐΐιι ιιιιπιεΓΟ εοπηρΓεΙιεη&8Β : Ι|ΙΜ·

|·ι ί\:ιΐιι εοΐΐδίΐίο :ιιιι1:κ·Ιι·Γ ΗΐΜΐΙι'Μΐι'ΐ ιμιι· 86 ·,·ι·ΐΊΐιιΙ; ιιοη ϊιι Ιιιιιπ ΒΐίφίκΙ π>ιΐΜ·ι|ΐι:ιιιΙιιι·, ιιιιΐ δΐρίεηΐίχ ίη

χλ'Λοϊς (55) παρά τδν Οεσμδν της ΈκχΆηιίας. Διίπερ Α

έπΧ τέλει παντός του λίγου νεάνιαας Εφην, μη έχου

σας αριθμδν, τάς τε κατά την Ιδίαν Ιννοιαν αύταϊς

νεανιζοΰσας, ου μην είς τδ άγαΟδν, είς τδ τελειοϋν

της σοφίας τα είδη, φρονήσεώς τε καΧ ανδρείας χαΧ

σωφροσύνης καΧ δικαιοσύνης. Εξ ων άλλοι νεανίζου-

»αι έπΧ τδ τυραννικώτερον, χαΧ άπδ της αληθείας

έαυτάς έκτρέπουσι, ώστε μη είναι άριθμδν τούτων.

ν-<· ι,'Γΐιιικ :ι1ίιμιι><| εχροΓιηηΙ , ρυΐβ ρπκΙβπΙκΒ. ΓοΓίίΙικΓιιιίβ, Ιβιηρείΐΐιΐϊχ, μι&ΐίΐί;». Ουο <·χ ΙΙΙΙΙΙΙΓΓΟ

ι\Γ.ιιιηί(·η ιηοΓε ΐ|ΐι:ι:ι1ιιιιι ιΊΓΐ'πιιιΐιΐΓ, Βίςυε α νερίΐηΐε (ΙοΠοοίυηΐ, ηυΐΐο υΐ ηιιηιεΓΟ εοηΐίηβπ ρυ$$ίη(.

Αδτη δε ή μία περιστερά καΧ αγία παρθένος Ιΐιιιο Λΐιίειιι Μία ΐΐΐα οοΐιιηιΐια 83ΐιεΐ3ΐ]υε νΪΓ^ο

Θε6ν ομολογεί, Πατέρα χαΧ Υΐδν χαΧ αγιον Πνεύμα · Οευιη εοηΙίΐεΐιΐΓ Ραΐηειη ει Ρίΐίαηι ει δρίΓΪΐιιιη 8:>η-

Πατέρα τέλειον, Υίδν τέλειον, Πνεύμα αγιον τέλειον η εΐιιιη : ΡαίΓειη ροΓίεεΙιιιη, Ρίΐίαηι ροιΓι-ί-ΐιιιιι, ρβΓ-

όμοούσιον την Τριάδα. Άλλα τδν Υίδν εκ Πατρδς άλη-

βινως γεγεννημένον, χαΧ τδ αγιον Πνεύμα ουκ άλλί-

τριον Πατρδς καΧ Υίοΰ · ουσαν δε άει την Τριάδα, καΧ

μ,ηδέποτε προσθήκην έπιδεχομένην · μη Εχουσαν δε

τι εν αυτή ΰποβεβηκδ;, είς μίαν δε ένίτη-α καΧ μίαν

αρχήν του θεού καΧ Πατρδς άναγομένην. ΚαΧ εκ τιύ-

της της Τριάδος Πατρδς καΧ Υίοΰ καΧ αγίου Πνεύ

ματος τα ·πάντα έκτίσθαι', ουκ 8ντα ποτέ, οδτε συν ·

όντα τω θεφ, ο&τε προϋπάρξαντα, γινίμενα δε εκ

του μη δντος είς τδ είναι άπδ Πατρδς χαΧ Υίοΰ χαΧ

*γίου Πνεύματος. ΚαΧ τούτον τδν Πατέρα καΧ Υίδν

χαΧ αγιον Πνεύμα τοί; αυτού άγίοις καταξιώσαντα εν

όπτασίαις φανήναι, χαθάπερ ήδύνατο Εκαστος χω-

ρεΐν, χατά τδ χάρισμι της αυτού δυνατής θείτητος',

ό—ρ έχαρίίίτο έκάστψ των καταξιουμένων. Πή μεν

Πατέρα Οεάσασθαι καθώς ήδύνατο, άκούσαι της φω

νής αυτού ως έχώρει · ως εν στίματι του Ήσαΐου

ίλεγεν · Ίδον συνήοΈΐ ό χαϊς μον ό άγαπΐ)ζός '

·»ϋτο φωνή Πατρίς. ΚαΧ ως 6 Δανιήλ , ΕΊδεν τύτ

1!<ί <·>"' ι· τώτ ή^ιερώτ · τούτο οπτασία του Πατρίς.

Ός δε εν τω προφήτη πάλιν · Έ)·ώ οράσεις έπΛή-

θντα, καΙ έτ γ.ερσϊ προρητών ώμο1ώθ^^^ · τούτο

φωνή Υίοΰ.'βς δε ίν Ιεζεκιήλ- Καί ί,ΐαβέ με ΠΓεΰ-

μα θεοΰ, χαϊ έζέβαΛέ με είς τύ πεδίον·· τούτο περΧ

του αγίου Πνεύματος. ΚαΧ πολλά Εστί τοιαύτα λέ

γειν, ων ολίγων άπδ μέρους ύπομνησθέντες εν παρα-

"·.··;.·-? είς τδ δεϊςαι τδν χαρακτήρα της Εκκλησίας,

τα δύο βήματα παρεθίμεΟα, μυρίων δντοίν καΧ έπ-

έκεινα των ομοίων τούτοις εν ταίς θείαις Γραφαΐς

Γιτίιιιιι δρΪΓίΙιιιιι 8?ηεΙιΐΓη, α>η8ΐιί)&ΐ»ιιΙί3ΐειη ΤΓίιιί-

Ι.ιίειη. δβ<1 ΓΊΙίιιιιι νιτο 3 Ι';ιΙι ι' μειιίΐιιιιι, εΐ Ημίι ίΐιιιιι

8»ιΐ(.ιιιηι η 1';ιΐι·ι·. ΚίΙίθ(|υβ ιιοη αΓιεηιιιη : Ί'ΓίοϊΙ:ι-

Ιοιιι, ίηςιΐ3ΐη, ςιιχ βειιιρεΓ $Ίΐ, ηε<ιιιβ ιιΐΐιιιιι ΙΚ·«Ι·Ν-

κίοικ'ΐιι ι·:ΐ|Γι:ιΙ, ιιθ|ΐιβ ()ΐιίι1«|ΐΐ3ΐη ιη 8ε$ϋ ϊιιΓι·ιϊιΐΝ

1ι;ΐ1κ·:ιΙ; (|ΐι:ι·ι|ΐιι; ϋΐΐ ίίΐΐ^ιΐΐ.11'0111 ιιιιίΐ.ΊΐΐΊΐι, ΙΙΙΠΠΙΙιι

(|ΐιι· ΠΓΪ 30 Ρ;ιΐΓΪ8 ρΐ'ίΐί. ΐ|·ιίΐ!ΐιι κ·Γπ.ι!ιιι·. ΑΙ) ΐΝΐιΙΐΊΐι

Τΐ'ίιιίΐαίε ['αΐΐ'ε εΐ Ρίΐίο εΐ δρίπία βαηείο Ι:ΙΊ;:ΙΙ;«

ε85β ευιιεία, ΐ|ΐι:ι: 3ΐίΐ|ΐΐ3ΐιι1ο ιιοιι εχ8ΐϊ1>ηιιΙ, ιιοί|ΐ·<:

πιηι Οεο η ιιιιΐ, ηοε 3ΐιΐε εχ&ί&ΐι.·1)3ηΐ, ΜΙ! ο ηίΐιίΐι»

ηΐκμιΐιΐ ι·8βε ευκρεηιηΐ, Λ Ι':ιΐι·ε εΐ Ρίΐίο εΐ Β.ιηεΙο

δρίΐ'ίΐυ ιιπιιΙηι·ΐ:ι; εΐ Ιιιιικ: 1135 ίρβηηι Ρ;ιΐι·οιιι <·1

Ρίΐίιιπι οΐ δρίπΐυιη 83ΐιεΙιιιιι βαηείϊβ ΒΙΙΪ» ίη νίβϊο-

ιιΊΙιιΐΜ :ιρ|ΐ:ιΐ'ι:ι·(! ιΐί^ικιΐιιιη ε88ε, ΐ|ΐι»Μΐιιιιι ε3ρερε

ηιΓΐ8(|υε ροΐεπιΐ, δοειιηϋυιη ιΐηιιιιηι ροΐοΐιΐϊβ ιΐΐνιιιί-

Ιαΐίδ ίρβϊιΐδ, ςιιοιΐ ιιηίειιίΐ]ΐιο ευπιηι ψιϊ ϋί§ηί Γαειϊ

ΓυεΓ3ηΐ, ίπιροιΊϋΙ. Ιΐ»Ρ3ΐΓί$ αϊμοείιΐδ ιιηίειιίςιιε ρ'·ι-

ιηϊδβιΐδ εδ(, ιμι.'ΐηΐιιιιι νοεειη ίΐΐίυβ ϋΐιιΐίπ; :κ· ρΓουΙ

ροΐεΐ'βΐ ; υΐ ευιη ρεΓ ΐ83Ϊ3ΐη ίο

ιΉ(Γ///ί/ι'ί (ΙΗΙΤ πκιιι ίΙίΙαΊΗί ' : ψι&

νιτίι.ι βυΐιΐ. 5ίε ΟαηίεΙ : ΥκΙΊ Λη/ϊ^κκηι </·'<;-

ΓΗΙΙΙ '* : ηικχΐ νίβιιιη Ι'.ιίτκ ρΓορΓίιιιιι Γιιίΐ. Ο11"1

Γΐίιιιιι ιιριιιΐ ιιΐιιιιιι ρΐ'ομίιείαιιι : /·.'./«, ίικριϊΐ, Μ'Μ'ΗΗΙ·»

η!ΗΐΐηιΙίί·<ΐΓί, ΐΐ ίη ΗΙΗΙΙΙ/ΙΚ» ρΓυρίΜαηιιιι ααίιιιίΐαίιιι

ϋΐι» ·". Εβ νοχ εβί Ρίΐϋ ρΓορπ». Λριιϋ Εζεοΐιίείοιιι

τβΓΟ : ΕίαιίΗηιρίίΐ ιιι<·, ιιιι|ΐιιι, 8ρϊηΐιιι ΙΜ, ι·ί <·/'<-'-

π'ί πΐί ίη<Ίΐιηι>Ηΐιι '; : ιμιιιιΐ ;ιιΙ Ηρίΐ'ίΐιιιιι κ:ιικ;Ιιιιιι ρ6Γ-

Ιίιιεί. Κ]ιΐϋΐιιικΙι ηΐίη ρΐ'οΓεΓΓί ΐ|ΐι:ιιιιρΙιιι·ίιιι:ι ρ«88υηΙ;

ε ηΐΙΪΙ>118 ρ:ιικ·;ι ιμι;ι·ι|;ιιιι οΐιίΐ,τ ρπιροκιιίιιιιι-ί. Λΐιμκ·

ΙΙαλαιΧς τε χα\ Καινής Διαθήκης έμφερομένων. Κα\ Ο ιιΐ ρΓορπαιη Εο<:Ιβ5Ϊ3ί Γιιπικιιιι βε ιιοΐ38 θ8ΐβη(Ι«Γθ-

δτι αύτδς Κύριος Επλασε τδ σώμα τψ Αδάμ, χαΐ έν-

έχηυσεΓ έ* αΰτφ ΧΓΟ^ ζωής, χτίσας αύτώ ψυχήν

ζώσαν. Κα\ δτι αύτδς δέδίοχε τδν νίμον τω ΜωΟσί)

ό θεός, Πατήρ χα\ Υίδς χαί &γιον Πνεύμα, μία θεί·

της. Και βτι οι προφήται ύπδ της αυτής θείτητος

άιΐϊστάλησαν. ΚαΧ ότι αύτδς ήμίν 6 θεδς, ό Ιουδαίων

τε χα\ Χριστιανών ων θεδς, Ιουδαίους τε χαλέσας

είς διχαιοσύνην τους μη αρνούμενους την του Κυρίου

ημών Ιησού Χριστού παρουσίαν. Κα\ παντός σώ^ων

ηιιιβ, ιΐυο ΐηβνϋ Μ·Γ|Ι:Ι ϊιι ιιιβϋίιιηιαίΐιιΐϊιηυβ οχ ίιιΐί-

ηϊΐί$ ΙοεΪ8, ςυκ ϊΐΐηπιιη βίιηίΐία ίη δ<·ι·ίρΐιιΐΊ5 3ε ΐαιιι

ΥβίεΓε ιμΜίιι Νονό Τεβίαιοειιΐο Ιι-^ιιιιΐιΐΓ. ΙΙΙικΙ \.·κι

ΐιιβιιρβΓ Ε<:εΙβ$ί3 ρπ)ΙίΐεΙυΓ,1>οιηΐιιιιιιι ϊρβιιιη οοΓριι$

Λιΐιιιιιο ί:>ΙίΠΓ.ι··Μ·, ει ΐη«ρΪΓα**β ίΐΐϊ ίρίτίίαιιι νίία ' ,

οιιιη νίνβιιίειη οι ρΓοονεαρβί ηηίιηηιη. Τιιηι ΜΙΙΥΜ

Ι(·μ'(·ιιι ΙΙ·3(ϋ(Γΐ$·ίε Ιΐι'ΐιιιι ίρ8ΙΙΠΙ Ι';ιΙιι·1ιι, βΐ ΐ'Ηϊιιιιι 61

δρίΓίΐυπι Ν;ΙΙΜ·ΙΙΜΙΙ, ΐ)ΐι.ι· ι·^ι οίο ιΐινίιιίι.τκ. Οεϊικίε ηΐ)

βαιίϋΐιι (Ιϊνίηίΐαίε ρΓορΙιβίηβ Β556 ηιίββοβ. Α(Ι Ιυκο

' ττρ. χεχτήσθαι · γρ χάρισμα αυτού δια της Οείτ. » Ιδ3. ι,ι, 13. » Οίη. τιι, 9. · 0»β. ϊιι, 10.

!·:/.·<·!>. ιιι, 12. 2'2. Τ 6«η. ιι, 7.

^5.I>I '£> χΛοιοϊς, βίο. Ιη Εχροίίιίοικ β(Ι,·ί, οίΐΛίο ηιιη). 13, 1οοΐ5 ίδΐβ ίαΐίηε Γθ(Ι(1ϊΐυΓ, .4/ίΐ οοΐΐο βίη-

α (ΐι ιΐ·/<-<- ΕκΙαία Ιΐφα ϊηηιααηΐ.
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5ιιηπη» ΙΚΤΡ, 68( ιοηιί κορΓιιηί »ε ΐπιπη ΓιοΐΌπιηι Α

Γιηΐβ, εο1Ιϊ£υηΙιΐΓ ΙΐΡΟΓεδββ ι.\χν. 8ιι1> Γιηεηι ΐεπίϋ

ΙϋΐΓΪ δερίΐιηίςυβ ιοιηί, ίοπηιιΐ:» Γκίεί φΐ;ιιη Επ-ΐιν

βί» ε3ΐ1ιο1ίε3 ρΓοΠΚΊπι-, 8ΐιΙ>]εεΐ3 βδΐ, βε νβηίαΐϊβ

(ΙβΓεηδΐο, εΐ Ενϊΐι^εΐϋ ϋΐιπβΐΐ ρι·Κ(Γιθ3ΐίο ; βε άβη'ι-

φΐβ ε3ΐΗο1ίε% Εεείεβί» Γοπιΐ3, ςιιχ ειιηι »Ι> χΐβΓηο

Γιιοπΐ, δΐιεεεδβίοηε ΐεηιρηπιηι ροδί ϊηεβΓηβΐίοηεηι

ιί ενΜίεηΙϊδδ'ιηιε ραιοΠιεία ε»ΐ.

ηπι)ΐ:ι νονό ;ι!> ηυηιβηίδ ίη^ειιϋδ <·.ο\\\%\

ρο88υηΙ όβ Π8 φΐί Ιαηΐί ηι· ΐιιι» εχεείΐεηΐεδ 1ι;ιΙιι:ιι-

ΙΙΙΓ, ι·1 ςιιί 3(1 1;ιιιϋ;ι1>ϊΙίιπη αιΐοίοδοβηΐιιΐϊπιιη (,ΌΙΙΙΙΚ

:ι»τίΙιί (1(·1ιπιΙ,φΐ;\ππιι ηοη 681 ιιιιηιοπι* ! Νηηι ;ι1ί;ο

ΐ'οιιιηΐ(!ΐιι1;ιΐΗΐ;ν. ΝΐιιΗ, :ιϋ;ιΐ νίΐυρει-αΐίοηε (Γι^Μΐι' ;

ιΐίΐιιι ιιοηηιιΙΠ ΓβρεΓίιιηΙιΐΓ ', φή εχ ρπναίο ιηξβηίο

Αβτη χα\ ή του εβδόμου τόμου άνακεφαλαίωσις,

καΐ τέλος των τριών βιβλίων, όμοΰ 6έ πάσαι αϊ αΐ-

ρέσεις όγδοήκοντα. Εν αύτφ δε ϊφ τέλει του τρίτου

βιβλίου, έβδόμω δε τόμω, εν υστερώ ή πίστις της

καθολικής Εκκλησίας, καΥ απολογία υπέρ αληθείας,

καΐ κήρυγμα του Ευαγγελίου Χρίστου, κα\ χαραχτηρ

της καθολικής Εκκλησίας της άπ'. αιώνος ουση;,

κατά δε διαδοχήν χρόνων φανερώτατα εν τ!| Χριστού

ενσάρκψ παρουσίι αποκαλυφθείσης.

Και πόσα δυνήσεται (51) & νους των ανθρώπων

συλλέγειν των τοσούτων κα\ μεγάλων ονομαζόμενων,"

κα\ εν ταΐς επαινουμέναις δται είσΐ διαφοραΥ νεανί

δων, ων ουκ Εστίν αριθμός ! Των μεν πρδς Επαινον,

Αλλων δε μη έπαινουμένων (52) των δε άπ' Ιδίου

νοδς τα πρδς τιολιτείαν και Λσχησιν και θεσμδνέαυ-

ςυ3Πΐ(ΐ3ηι νΊΐίε (Ιί.-,ΐ'ϊρϋικιπι 30 ΙΓ^ΓΙΙΙ 8Ϊ- Β τοις συλλεγόντων, εν χόμαις τε προίπτως προερχο-

1)Ίηιε(ϊρ8Ϊδ (·οιιι1ίι1επιιιΐ , 3ε ρΓΟίίχίοΓθ εοιιιβ ρ;ιΙ;ιιιι

οΐ ΐιι οιηιιϊιιιιι οευΐίδ ρΓοεεόυηΙ; :»1ϋ νεπο κ:ιη<·ΐί

>Γ3ΐΓεδ ίη είΐίεϊο εΐ ΠΙΗΊ ι: ιίοιηί δεδε εοηΐΐηεηΐ ;

ίίΓιί (Ιεηίηυε 3δρθΓΓΪηιο νίνεικίί Ιηςίίΐιιΐο, :\<·. άυτ\&-

βΊιιιίβ ]β]υηίϊδ εΐ Ι;ι!)οι·ϊΙιιι« Οεί εαυδβ δυβεεριίδ,

ϊανεηίΐΐ ((ΐκιιΐίΐια ΓθΓΐίΙυ(1ίηβ 61 ριτΓΐ'ΐ-ΐιι ενςβ δροη-

&ιιηι εοηδεϊεηΐί3, οηιηίυιΐδ ηυηιβηβ ;>1>κιι1ιιΐ:»ιη νί-

ΙΛΙΙΙ εχρΓίηιυηΙ: :ιΓιί (Ιεηιιιηι, «ρκιιΐ ρ:ιιι!ο βηΐβ (1ί\ί,

ηοη δϊηεεΓε, δε<1 ουδίίηβΐΐοηε φΐαάβπι ηιιίηιϊ, νείυΐ

ΐνΓ3ΐιηϊεε, ρπχΙεΓ νεπΟΐεηι ίιΐδοΙεηΙεΓ εϋεηιηΐυι· :

ε]υδηιθ(1ί ίί:«·ι:Ικειΐ5 ιΐΐο ίιιίΐ, ςυί ηυρεΓ ίη ηιοηΐ3ΐΐ3

Γεςϊοηε :κ! ΗίεΓθδθ1^ηΐ3 ηιοΓίιιυδ βδΐ ; ηυ! εοιη

ηεηιίηε υηΐ|ΐΐ3ηι ρπΌίΐηιΓι εοηιηιυηϊοηε εοιφίηςί 8ε

(νΐδδυ$ 681 : ίιηο νει·ο εχ εο<1εηι ίιΐ8ΐίΙ(ΐ1ο ιΐίνίικι

ιιΐ)·$ΐεΓΪ3, ειιη> Κιίειίδ ε^βεΐ, ιιΐιϊιι^τι·, :<<

εε!ε1)Γ3Γ6 ηεΓβηο 3υ$υ βε ΐεηιεΓαπο 681

Ιηνεηΐυδ εδί εΐ ιιΙΊιιχ, φαϊευη^ιιε Ηΐε Ι3ΐκ1ειη Γιιίι,

βχεείΐεηΐϊ ηϋθ(ΐ3ηι νίΐ;<· §εηεΓ6 , ιριί ίη νΕ{;νρΐί

δοΐίΐυϋίηε ίη ηιοηβδίεπο ύε§εΙ)3ΐ ; ίίειη βΐίιΐδ 3ΐ1

8ίιΐ3ΐη ιηοηίειη ΙκιΙιίΐΗίικ. Οιιϊ 3ηιοο ηεδείο (|ΐιίϋ(ΐ8

δοιηηϋκ εο Ιεηιεπίΐΐίβ αιΐιίικαί δΐιηΐ, υΐ, * 8ΐΐ8οερΐ3 3(1

ερίδοορί Γυηείίοιιεηι ηιβηιιιιιιι ίηηροδΊΐΐοηε, ίπΐ^η·,

«ι ερΐίεοροΓυηι 1134 ηιυηιιβ ουΐτε ηοη άιιοϊΐα-

νϊηΐ. ΛΠί,ιΊ Ιιι ίΐιικΙΐΜΐι ηοη ραιιεί, ε3δΐΓ3Γ6 δεηιεί-

ΐρδϋδ εοιιΐΓ3 1ε£εδ ]ιινεηίΙϊ (μίΑίΙηηι ΓβΓοεία ;πικΊ

κιιηΐ. ΑΙϋ, φΐϊ ίίικίίκ-ίοΐ'ΐ'δ νκίοηΐυπ, ει εβίΐιοϋεο-

ΠΙΐη ρ:ιι Ιιΐιιΐί, ρΓΐν3ΐ» 8Ϊΐ>ί Γ:»ι·Ιίοιιι· εθηΠ3Ι3, ρΓΟΗβΓ

Εεείβδίχ εοηΒΐιοΙικΙϊηειη, 3ε ι·ίΐι·:ι υηίνεΓ83ϋδ εοιι-

μένων · Αλλων δε αγίων αδελφών εν σάκχω χα\

δφ οϊκαδε καθεζομένων · χαΐ ΐτι Αλλων εν πολιτείας

καΐ νηστείαις ύπερβαλλουσβις καΙ καμάτφ πρδς

θεδν, εν νεανιότητι τη πρδς τδν Λ'υμφίον τελείαν

συνείδησιν*· ετέρων δε, ως προεϊπ&ν, ουκ έρθω;,

αλλά κατά τίνα πρόληψιν νοδς, τυραννικώς παρά την

άλήθειαν νεανιευομένων · ως Ζαχχαϊος (55) μεν π:5

βραχέως τίλευτήσας εν τϊ) όρεινϊ) ττ) περί τα Ίεροα^-

λυμα, δς ούδενΐ δλως συνευχόμενος διετέλεσεν. 'Αλϋ

χαΐ δια την αυτήν όπόθεσιν τολμηρώς αγίων μυστη

ρίων ψαύειν, καΙ Ιερουργίαν λαϊκδς ων αφειδώς έπ-

εχείρίΐ. "Ετερος δε τις, όστις ποτέ ην άνήρ έχεϊνος,

κα\ τώνδοκούντων εν άκρότητι βίου πεπολιτευμένος,

_ πρδς την Λϊγυπτον επί τα ερημικά κατοικήαας εν

μοναστηρίψ, κα\ Αλλος τ.ρδς τψ Σιναίω· οι άπδ ίνει-

ράτων ένεανιεύσαντο, επισκοπής δεξάμενοι χειροίε-

σίαν *, καθήσθαί τε κα\ τα επισκόπων πράττειν χαΐ

αυτοί έπζχείρουν. Έτεροι δε ουκ ολίγοι εύνουχί^ν

εαυτούς παρά τα προστεταγμένα δήθεν νεανιεύματ»;

χάριν έτόλμησαν. Έτεροι £: δοκοϋντες νεανιεΰετδαι

τολμώσι παρά τους δντας ·, ως άπδ ορθοδόξων ορμώ

μενοι, σύλλογον έαντοϊς ίπισπάσασθαι, αλλά χαΐανευ

έπικρίσεως συνόδου οικουμενικής άναβαπτίζειν (54)

τους ερχόμενους πρδς αυτούς δήθεν άπδ Άρειανών·

μηδέπω του πράγματος εξ έπικρίσεως, ως Ιφην, συν

όδου τμηθέντος, δια τδ άναμίξ τους λαούς ΰπάρχειν

Ετι δεΰρο, κα\ πολλούς μεν είναι ορθοδόξους, κατά Ά

ύπόκρισιν πρδς τους Ιερατεύοντας συνημμένους, Ιω;

€ΪΙίϊ ΊεεΓβΙυηι, εοβ ςιιί 30 Αι-ίβηίδ 3(1 δΐι»8 ρ;ιι·ΐι:κ Ο αν άφορισμδς γένηται της τοιαύτης βλάσφημου αίρέ-

σεως, κα\ τότε κατ' αυτής όρισθήσεται. Εκ τ&Οτω»

δε των οϋτως άναβαπτιζόντων άπ' ιδίου κελεύ

σματος, εις ημετέρας άχοά-ς άφϊκται είς ύ«ίρ-

χειν εν τη των Λυκίων χώρα πρεσβύτερος. ΕίΛ

δε χα\ Αλλοι, 3>ν Εκαστος καθ' έαυτδν ε&χεται,

καΐ ου μετά τίνος τδ παράπαν. "Ετεροι Κ εν

ίίοπιιη 1).ιρΐίζ;ΐΓο ηίΐιίΐ νεηειιΐιΐΓ ; ευηι

ηοηιΐιιιη ι>;< Γε8, ιιΐ (Ηχί, υηϊνβΓ83ΐ'ΐ8 ϋνιιοιίι ]ικΙίι·ί(ΐ

Οεεί$3 8ί(, (|ΐιοι1 3(11ιυε ρορυϋ ρι-οηιίδευε :ιιΙ Ιιο-

(Ιίοπιιιιη υβςυε Ιεηιρυ8 Ιι:«ΙΐΡ3ΐι(ιιι· : ϊιιΐιτ ςυοβ

ιηιιΐιί ΐ|ΐιίι|(.'ΐιι 8υηΐ εβιηοϋεί, βεά Ωείε 3ε ρεΓ κϊ-

ιηυΐαΐίοηεπη ευηι 83εεΓ(Ιοΐ11>ιΐ8 8υηΐ εοη}υηεΐί, ιΐο-

νι, 7. * Κ. ηοη.

• Ρ. κανόνας ρΐΌ δντας.

* γρ. τελεία συνειδήσει πληροφορουμένων. * Ρ. ου δεξάμ. χειροβει.

(51) Καϊ πόσαδντήσεται.ΙΙχκ εΐ ςιΐίε βεφίιιηΙιΐΓ

:»Ι ΙίιιΐΊΐι υβφιε ορεΓί$ ϋ>ι1ι·ηι Γιτηιο εχ3Γ3ΐ3 νεί'ϋίβ

ϊηνεηΐεβ ίη Εχροιίιϊοηβ //ι/ι-ί 3 ηυια. 15, 3(1 ϊηΐβ-

^πιιιι υ$φΐε Πίΐιηι·,. 18.

(53) Γ,οιιΓι'ΐ· ΓΙΙΙΙΙ Ϊ51Ϊ8 (]119β Ιίΐ^ΠΐιΙιΐΓ ιιιιπι. 13 Εχ-

ρα&ίΐΐΰΜΐ /ίίίι'ί.

(53) 'Ως Ζαχχαΐος. Υίϋε ςα« <Ιβ ϊβίο Ζ»ε<ίι»)

3(1ηοΐ3νίιηιΐ8 ιιιΐ πιρ.ηιοΐ'ηΐυπι ηυρβΓ ιιιιιιι. 13.

(54) Άναβαχτίζειν, βίε. Ει Ιιίε ΓβεοΙ.ιηΐυΓ ορβΓ;

Ιεΐ ηυχ ϊ'ΤφΜΐιιιι* »ά κίηιίΙΠιιιιιιιι Ιοεαηι ηυηι. !-

Ι:ιικΙ;»ΐί ϊη Εχροιίιίοηι /ίιίά.
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(55) παρά τδν Οεσμδν της Έκχληι·ας. Διόπίρ Α ηεε οχδβοτηηϋβ' ιϋ.ι βεοΐϊ :ι!> ΕοεΙββΊ.τκ ΟΟηδΟΓΙίο

ίτΑ τέλει παντδς του λίγου νεανίδας Εφην, μη έχου

σας άριθμδν, τάς τε κατά την Ιδίαν Εννοιαν αύταΐς

νεανιζούσας, ου μην είς τδ άγαθδν, είς τδ τελειοΰν

της σοφίας τα είδη, φρονήσεώς τε χαΧ ανδρείας καΧ

σωφροσύνης χαΧ δικαιοσύνης. Εξ ων άλλαι νεανίζου-

σαι έπΧ τδ τυραννικώτερον, χαΧ άπδ της αληθείας

έαυτάς εκτρέπουσι, ώστε μη είναι άριθμδν τούτων.

·~(·μινμ··Ιϋ|·, ιιΐ Ιι-ίΐιΐ' :ιΙι.|ΐιί<1 <1β ίΐΐιι ΒΐίΐΙΐΙΙΙΙΙΙΓ. Εΐ

113 ιμιϊ Μΐ.ιρίι· ίΐιΐΓΐιιι ;ΐ:ίΙι· ίΙιΊΊΐιιι Ιιιχ: ιιιοιίο Ιιιιρίι-

/.ΙΙΙΐΙ, ίΐΐκΐίιΐ Ι|ΙΙΙΊΙΙ(Ι:ΙΗΙ 111 Ι.)ΤΪ:ΐ ρίνϊΙψίΓΠΙΙΙΙ ΓϋΜ!.

δβ(1 81 3ΐϋ$ πι ΙΟΗΧ Γρροπιιιιΐιΐϊ 3ΐϊί, <|ΐιί Μΐιμ'ιΐΐ:·-

ιίιιι Μ Μ·ρ;ιι·:ιΐί ρι (-(·<·* υΐκ'ΐιιιΐ , ι·ΐ ΓεΙίςιιυΓυιη

εοπιπιιιηίοιιβιη οιιιιιειη Γββριιυηΐ. ΑΙϋ ι.·(ΐΙ1;»Γί;ι χϋι'ι

ρι·;ι:ΐ(·ι· Εεείεβίχ Ιι·μι:χ ϊηηεείυηΐ. (Ιιιηιιι οΐ) εβοβηιιι

ιΐίβρυΐαΐϊοηεπι οηιηειη Ιι;κ· δοηίβηΐία εοηείιιβϊ, ηι!οΙ<·Μ·ι·ιιΐιιΙ:ιχ οβϊε ηυΐΐ» ΙΠΙΠΙΓΓΟ εοιηρπΐηεηδβδ : Ι|ΙΜ·

Ι πν:ιΐιι οιιΐΜΐίο :ιιιιΙ;ιι ΙΙ-Γ ΗΐΜΐΙι·ιιΙ('Π|ΐιι· 8ε Ι;Ι·ΙΊΙΙΙ| ; Ι1ΟΙ1 ιιΐ Ιιιιιιι βϋφΐίϋ πιιΐΝ<·ι|ΐι:ιιιΙιΐϊ, αυΐ Ηαρίϋηΐί» ία

ββδβ ιτι'ΐιιΐΝ ;ιΙΐΐ|ΐιιιιΙ εχροΓΐ3ηΙ , ριιΐιι ρπηίβηΐίχ. ΓοΓίίΙιιϋίηίδ, ι<·ιιιριτ:ιιιΐί.ι·, ]ιι^ιίιί:ι·. 0«ο εχ ιιιιιηεΓΟ

ι > ΓΊΙΙΙΜΙ-Ο ηαοΓβ φΐ3Βΐΐ3ΐη ΗΐΓππι ι ιιΐ', αίςυε 3 νβπΐηΐε (ΙΗΙιτίιπιΐ, ηυΐΐο υΐ ιιιιιηεΓΟ εοπίΐηεπ ροδβίηΐ.

Αυτή δε ή μία χεριστερά καΧ αγία παρθένος ΙΙικο, 3ΐιΙειιι ηηιι ίίΐιι ιΊ>Ιιι»ιΙ>α $3ΐΐϋΐ3<ιυβ

θεόν ομολογεί, Πατέρα και Τίδν καΧ άγιον Πνεϋμα ·

Πατέρα τέλειον, ΐΐδν τέλειον, Πνεύμα άγιον τέλειον »

όμοούσιον την Τριάδα. Άλλα τδν Τίδν εκ Πατρδς άλη-

Οινως γεγεννημένον, καΧ τδ άγιον Πνεϋμα ούχ άλλδ-

τριον ΙΙατρδς χαΧ Τίοΰ· ουσαν δε άεΧ την Τριάδα, καΧ

μηδέποτε προσθήκην έπιδεχομένην · μη Ιχουσαν δε

τι εν αύτη ύπο6ε6ηχδς, είς μίαν δε ενότητα καΧ μίαν

αρχήν του θεοΰ καΧ Πατρδς άναγομένην. ΚαΧ εκ ταύ

της της Τριάδος Πατρδς χαΧ Τίοΰ καΧ Αγίου Πνεύ

ματος τα πάντα έκτίσθαι ', ουκ δντα ποτέ, οΟτε συν-

όντα τψ θεώ, ούτε προϋπάρξαντα, γινόμενα δε εκ

του μη βντος είς τδ είναι άπδ Πατρδς χαΧ Τίοΰ καΧ

*γίου Πνεύματος. Και τοΰτον τδν Πατέρα χαΧ Τίδν

καΧ άγιον Πνεΰμα τοίς αΰτοϋ άγίοις χαταξιώσαντα εν

ίπτασίαις φανήναι, καθάπερ ήδύνατο ϊκαστος χω-

ρεϊν. κατά τδ χάρισμα της αυτού δυνατής θεότητος',

δπερ έχαρίζετο έκάστφ των καταξιουμένων. Πή μεν ζ

Πατέρα ΟεάσασΟαι καθώς ήδύνατο, άκοΰσαι της φω

νής αυτού ως έχώρει · ως εν στόματι του Ήσαΐου

Ελεγεν · Ίδον σντήσει ό χάϊς μου ό αγαπητός ·

τούτο φωνή Πατρίς. ΚαΧ ως δ Δανιήλ, Είδετ τότ

Ιίκ.Ιιΐκ' >· τώτ ή^ιερώτ · τοΰτο ίζτασία του Πατρός.

Ός δϊ εν τω προφήτη πάλιν · Εγώ οράσεις έπΛή-

θυτα, χαΐ έτ χερσί Λροφι\ρ&ν ώμοιώθητ · τοΰτο

φωνή Τίοΰ. Ως δε εν Ιεζεκιήλ · λα! κΛα6έ με Πνεύ

μα θεοΰ, «αϊ έζέ€<ιΛέ με είς τύ ΛβοΥον τοΰτο περΧ

του αγίου Πνεύματος. ΚαΧ πολλά Ιστι τοιαύτα λέ

γειν, ων ολίγων άπδ μέρους ύπομνησθέντες εν παρα

δρομή είς τδ δεΐξαι τδν χαρακτήρα της Εκκλησίας,

τΑ δύο (5ήματα παρεθέμεΟα, μυρίων δντιυν χαΧ έπ-

ίχεινα των ομοίων τούτοις εν ταΐς θείαις Γραφαίς

ΙΙίΊΐιιι ΟΟΐιΙίΙεΙΙΐΓ 1';ι1ιΐΊΐι εΐ Κίΐίιιιιι εΐ Ηρϊιίΐιιιιΐ 33Π-

(ΊΙΙΙΙΙ : Ρ.ΙίΓι'ΙΙΙ ρι'Ι ΓιΊ',ΙΙΙΙΙΙ, Ι''ί1ΪΙ1!ΙΙ ρΐ'ΐΓΐ'ιΊίΠΙΙ, |Μ'Γ-

ΙΊκ-ΐιιιιι Ηρίι ϊΐιπιι Ββηείυπι, εοη8ΐι1)&1»ιιΙΪ3ΐειη Τπιιί-

Ιηίειη. 5ε<1 ΓίΓιιιιη νεΓΟ 3 Ρ«ΙΓ8 ^ειιίΐαηι, εΐ δρίήΐυηι

κ;»ιι< ιιιιιι 3 Ι';ι1π·. Κίϋθ(|υο ηοη :ιϋπιιιιιι : ΊΊ·ίιιϊΙ;ι-

Ιι-ιιι, ιιΐ(|ΐκιιιι, ςιιχ «πιιριτ $11, ιιι;ι;ιιι· ιιΐΐηιιι 3εο:8-

κίοιιΐΊΐι ι·:ιρί;ιΙ, ΙΙΓΙ|ΙΙΙ· (]ΐιίιΙ<|Η3ΐη ίη 8ε$υ ϊηίυιϊιΐϋ

Ιι,·ι1ιι·:ιΙ ; ΐ|ΐι:π|ΐιι: ;ιιΙ ^ίημιιΐ,ιπ'ΐιι ιιιιίΙ:ιΙειη, ιιιιίι:ιιιιι ·

ςυε 1)υϊ »κ Ριιΐπβ ρπηπρίιπη Ι·.ΊΊΊ;Ι[ΙΙΓ. Αο οιιιίπιι

Τι·ίηίΐ3ΐβ Ι'.αιο εΐ Ρϋίο εΐ δρϊπία $3ηεΐο ι:π·;ιΐ;ι

£δ$ε ευιιεΐ3, ΐ|ΐι;>· 3ΐίΐ|ΐΐ3ΐιϋο ηοη εχβΐϋΐκιιιΐ, ιιι·(|ΐ·<:

πιπί 1>(·ο ι ΓΐιιιΙ, ιιιτ αιιΐε ι·\>ι>1ι·1ι:ιιιΙ, ΜΊ| ε ιιίΐιϋο

:ιϋΐ|ΐΓΐιΙ εββε < ιΐ'ρι-πιιιΐ, 3 Ρβίρο ει Ρίϋο βΐ δ.ιηείο

δρίΐ'ίΐυ ριοιίικ ΐ;ι ; εΐ Ιιιιιιι: 1135 ίρ§υηι ΡβίΓβηι <·1

Γϋιιιιιι εΐ ϋρίηΐυιιι ββιΐϋΐιιιη βαηείΐβ «ιιι,-ί ίη \ΊΜ<·-

ηίΐιιΐίί αρρητεΓβ ϋί^η:ιΙιιιη ε$£β, (|ΐι;ιιιΙιιιιι ι·:ιρι:ι·(:

ςιιί&ηυε ροΐεΓαΐ, βεεηηιΐυιη ιίοιιιιιιι ροίΟιΓικ ιΐίνίηϊ-

Ιιιΐίϋ ίρβίιΐδ, ςιιοιΐ ιιιΓιπιίιριι; εοπιηι ηιι'ι ιϋ^ηϊ Γιείί

, ίιιΐ|ΐι·ιΐϋι. Ι13Ρ31ΓΙ8 αίρεεΐιΐ8 ιιη'ιειιίψιε ρι·ι-

ε8(, (|ΐι:ιιιΙιιπι νοι:ι·ιιι ϋΐίυβ ιιιιιΐίι-ο :ΙΓ ρροιιΐ

εβρεπε ροίει-βΐ ; υΐ πιπί ρεΓ Κ;ιϊ:ιηι ίΐ3 Ιοςυίΐυτ :

ίηΐΐ'.ΙΙϊιΐύΐ γιιετ ηΐΐΐι* άίΐίααι ' : ςιιχ ΡβίΓΪκ

\ι·ι Ιι.ι ΜΚιΙ. 5ίε 1>;ιιιίι·1 : \ΊιΙί Λ)ί/((/ΐ(Κί» ίΐϊί'-

ηιηι 4 : ηηοΊ νίβιιιη Ρ»ΙΠΪ ρΓορίΊΐιιιι ΓιΓιΙ. Ο"1"

«Ίίιιιιι 3ρυι1 :ιΙιιιιιι ρκιρ|κ·|;ιιιι : Κ</ο, ίιιψιίΐ,

ιΐ'.ιιί/ιιιΙι,α-,Ί, κι ίη ιιιαιιί&ικ ρτυρΙιβίηηιΐΗ ααίιηίΐαΐΐί»

&ΗΙΙΙ '. ΚΛ νον ι-.-,ι Ι'ΐϋι ρι·ίΐ|ιΐ·ι:ι. Λρικί ΐ:/ιτΙιίι·Ιι·ιιι

νΐ'πι : Ει αίΐίΐηιρίίΐ ιη«, ϊιιηιιϊΐ, ίϊρίτίΐιΐί 1)<ϊ, (Ι ι·/ι:-

π'/ )Η<: ίη Γιΐιιψιιιη ' : Ι|ΙΙΙΗ| αιΐ ϋρϊπΐυιη βϊηείυιη ρβΓ-

ΙιπιΊ. ΚμίΜίκιιΙί ηΐίίΐ ρι ιι|ι·π ί Ι||Ι:ΠΙΙ|Ι]ΜΙΊΙΜ;Ι ροββυηΐ;

ε ςιιίυυ$ ρηυεβ ηιιχιίαιιι ουίΙβΓ ρΓορο$ιιϊιηιι$. Λι<|ΐΐι·

ΙΙαλαιΑς τε χαΧ Καινής Διαθήκης έμφερομένων. ΚαΧ Ο ιιΐ ρΓθρΓΪ3ΐιι Εε(!ΐβ8Ϊ»! Γοπιιιιιιι βε

δτι αύτδς Κύριος Επλασε τδ σώμα τψ Αδάμ, καΧέ>-

έχηνσειτ ίν αύτφ πνοϊρ· ζωής, κτϊσας αύτώ ψυχήν

ζώσαν. ΚαΧ ότι αύτδς δέδωχε τδν νδμον τω Μωϋσή

6 θεδς, Πατήρ χα\ Υίδς χαΧ άγιον Πνεΰμα, μία θεα

τής. ΚαΧ ότι οι προφήται ύπδ της βύτής θεότητος

άπ:στάλησαν. ΚαΧ 3τι αύτδς ήμΐν ί θεδς, ό Ιουδαίων

τε χα\ Χριστιανών ων θεδς, Ιουδαίους τβ χαλέσας

είς διχαιοσύνην τους μη αρνούμενους την του Κυρίου

ημών Ίησοΰ Χρίστου παρουσίαν. ΚαΧ πάντας σώζων

· γρ. χεχτήσθαι ' γρ χάρισμα αϋτοΰ δια της Οείτ. ' ΙΕΒ. ΐιι, 13. » Οβη. τη, 9. · 0»β. ΐιι, Ιι».

Γ./ι-ι-Ιι. ΐιι, 12, 2-2. ' ββιι. ιι, 7.

<Γ»5ΐ ^ χΛοιοΐς. βΐη. Ιη Εχροιίιϊοιίΐ /ί(/(·ϊ, οϊιβίο ηιιιη. 13, Ιοα» ί$(ε 1>αιΐηε ΓΡ(!ι1ΐΐυΓ, ΑΙ» εοΐΐο

οαΐα ρταΐίτ /.· ι ίί·.·/,,·· Ιίφα ίηηιααιιΐ.

ιΐιιο ΐπανο νοίκι ίιι ιιιοιίίιιιιι «Ιΐιιΐίιπιιβ Γ\ Ήιΐί-

ηίΐί$ Ιοεί», ΐ|ΐι;ι· ϊΐίοπιιη δίιιιίΐία πι 8<τίρΐυΐΊ5 3ε Ιιιιιι

ν,·1ι τ,· ςιΐ3ΠΙ Νονό Τϋ$ΐ3)ΐιειιΙυ Ι.·μιι:ιΙ ΜΙ . ΙΙΙιΐιΙ Μ·Γ<>

ιιιΜΐ|ΐι·ι Ι.ΐί'ΙιΝί.ι ρπιϋΐΓΐιιι , Ιΐιιιιιϊιιιιιιι ίρ8ΙΙΙΙ) Γοΐ'ριΐΝ

ΛιΙ;ιιικι Γιιΐιι ΊΓΜΝ^,·, ει ίηίρίΓαιίΐ ίΐΐϊ ιρίτίΐαηι νίκε ',

οιιηι νΐνβιιΐοη εϊ ρΓθθ·β;\Γβΐ ηηίιηηιη. Τιιηι Μογκί

ΙΙ'^ΊΊΙΙ ΐΓ3(1ί(ϋ$$β Ιΐι'ίπιι ίρςιιηι Γ:ιΙπ·πι, 61 Ρίΐίιιηι (Ί

δρίπΐυιη Ββηείιιιη, ηυχ 081 ιιιια (Ιίνίηίΐα$. ΟεΐικΙεηΙ)

εβϋειη ϋίνίηίΐΒίε ρΓορΙιείηβ εβϊε 11115508. \Λ \ιχκ
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ποίιΐδ Οβαιη 6888 ίΐΐυιη φή ^«Ιχοπιιη αε Οηπβΐίβ- Α τους χοτά την άληΟινήν αυτού πίστιν βιοΰντα;. χα\

ιιιιπιιι 681 Οευβ; ςιιί Ιικίχοβ :ι<1 ]ιιβΐίΙί.ιιη βοδ νοο»·

ΜΙ, Ι[|Γΐ ΪΚΓΚΙΊΙίΐΓκιιΙΙΊΙΙ ί|ΙΜΙί!Ι Ι)ιι|Ι|Ί||ί ΙΙΙΙ-ΙΠ ,Ιι.ΜΙ

Οιπδΐϊ π(·!|ΐι;ιΐ|ΐι.'ιιιι Βΐιιιβ^.ίΓΟίιΙ : φΐϊφΐε οιιιηβδ 831-

ναΐ, φΐί βχ νοΓα; ϊρδϊυβ Πιΐβί ρΓίεδοπρΙονίΐϊΐη ίηδίί-

ΙιιιιιιΙ, ιιπρίι: νιΜ';>: 61 ΓΜΐιι-ιΊίι·.;· Ϊ11ίι1$ ιίιιι·1πιι:ι·

Ι';·:ι· ΙίΐΜΐιΐιιι υυΐςαε (Ιοβηιι ι-ββρυυηΐ. Υβηίΐ βη'ιιη,

νΐΊΐΐι υηίςεηϊιιΐδ, ϊ(3φΐε ιηβίερ ηοδίτβ Εεείεβ'ιυ ρι·ο-

ϋι Γΐιιι·. Ου. Γ ΐΓ3ΐΐφΐϊ11υβ ραείδ ροιΊυδ βδΐ :

μη αρνούμενους την άλήθειαν του κηρύγματος τη;

αληθείας και ευαγγελικής αυτού διδασκαλίας.ΤΗλΟ?

γαρ, ήλθεν ό Μονογενής · και ούτως ϊχει ή μήτηρ

ημών Εκκλησία, 6 λιμήν 6 ευδιος της ειρήνη:, ή

εύφρασία ή πνέουσα τδν χύπρον της αμπέλου, και

βότρυν φέρουσα ήμΤν της ευλογίας, και τδ λνσίπονον

ήμΐν πόμα καθ' έκάστην ήμέραν, αίμα Χρίστου χα-

ριζομένη ακρατον, αληθές.

φΐ«(1αιιι (·γ[ΐπιιιι νίιϊδ Γβϋοίβηδ, ει Ιιυίπιιιι ποίιί-, Ιιβιιβϋίεΐίοπίδ ρποΓεΓοηβ ' ; ιιεεηοη «ι ρΓ3ίδεη(Ϊ8δϊ·

Μΐυπι ίΐίικί 3ΐ>8ΐ6Γ(;εη(]υ ηιΟΒΓΟΓί ροΐυηι, πιβηιοι βεϊΐίεεί 3ε νοπηίι Οΐιπϋΐί δαηςυίιιεηι φΐοΐίϋίβ ΙΪΓ-

ΙΊ ;ι·ΐ(.·η';ι Οΐιπδΐιιιη ε Μ3ΓΪ3 δβΐϊΐρβΓ νΐιρηε Γενεπβ

!ΐ;ιΙ;ιιΐι βδϊΰΟΓίϋίΙ,β&ρίΠΐΐΙ 83116(0, ΠΟΠ 6Χ Μΐϋ'ι 86-

ιιιϊηβ, 8βά (·\ Ί|ρ^:ιιη:·ι 83εΓθ3ίΐηε(& ΥίΓξΐηε; 36 Γοίρδ»

ΓΟΓραβ, ηοη δρεεΐεύυηΐβχβοεεερίδδβ, 1136οαΓ'

ΐΊ-ιιι, ίιΐφΐ3ΐΐ), νεΓβηι, εοΓρυβ νεπίϋΐ οιιηι οδβΐοιίδ 36

ηβπτίβ, τεϋφΐίδφΐε ςυχ ηο1)ί$ ΐηδΐιη( οιηηΐουβ,

ιιίΙΓι! ιιΐ 3 ηοϋίδ ϊρδίδ, ρΓΧίεΓηαβπι εχεβίίειιΐί φΐβ-

. 36 άίνίηίΐ31Ϊ8 {ΙθΓΪ3 <ίΐΜΤΓ|ΐι·1, Ι Ι'.ιιι

δίΐ. Π:ι1ιι:1 3ϋΙεΠΊ ΟΙΏηίβ ρβΐΐο-

ΟΐΙ3ΓΟ !|!!!ΐ;:ι!ι;Ι ΐννιτ,ΐ 68(

3ηίιιΐ3 ρηειίίΐυδ, Ιιυιηβηαφίβ ηιειιΐο ΐη νεπ(3(ε : ηοη

ψιθ(Ι ιπειι(εηι Ιιγροδ(αδΐη εβδε άίεβηιιΐδ, ιιΐ βΙΓιπιιαίιΐ

»Ιϋ. 0:ι:ΐ(·πιη! ηυ!ΐ3 ρεεεβίΐ εοηΟ^ϊοηε Γο3ΐ1:Ηιΐ8

ο«1, ηηηφίιιηι 08 ΐΐΐΐυδ ιηεηΐΐΐυιη είΐ, ηεηαε 1.Γι>ί,ι

ιΐοΐυιη 1οευΐ3 βυηΐ -, εοΓ βά ίΓΓίΙαηύυηι ηοη άεεϋ-

ηανϊΐ, ηιεηδ :ι·1 εβ ηυχ ηεΓ3δ εβί, ηοη άεΟεχί!; εβι-ο

ιιΐΐιίΐ εοΓίιηι ςιΐίβ 3(1 εβπιίδ νοίιιρίβίεια ρειΊΐιιεηΐ,

ίκίπιϊδίΐ. Οευ8 ;ι!> χίερηο ρερίβειυδ, φΐί ηοη ιιΐ ίη

ηοιιιΐηε 1ΐ3ΐ)ί(3Γ6ΐ 3θΎοηϊι , 86(1 ΥβΓϋυιη ΐρβυηι Ιιο-

ΙΙΙΪΙΙΙΊΙΙ ιικίιιίι , ηοη ηβΙυΓ3 ιηιιΐηΐυηι, 86(1 ε»ιη φΐ:υ

ηοηιίιιίβ ρΓορπ3 βδΐ, ευιη (Ιίνίηΐοιε εοπιρίεχαπι. Ιη

Υπ!>ίιπί ιιΐ.το Γ6Υ6Γ3 μΐ'ΐιΊΐιι-;, &110φΙ6 ΙεΠίρΟΓε >!Ι

ιιΐοΐΌ ροΓΐ3ΐυ8,3εροι· μΓΐιίΐ:ιΐΓ> ιηεβίυδϊη Ιιιεβιη ε(Ιί-

ΙΜΝ δΐιιβ ηΙ1:ι ΐυι-ρίίικίίηε, Γιπίίΐϋΐι· νείίβυε : ροβΐ Ιιχε

οιΙιιεαΐιΐ8 3Κ{υ& 3 δ^πιεοηε εΐ Αηη3 ΐη υΐηίδ £68(3-

1118 : λ Μ;ι|·Ί;ι ρθΓ(31ϋδ, ΐ(6Γ ρθδ(63 ρ6(1ϋ>υδ εΟΙίΓε-

·. ιΐ, ρεΓβξΓίηιΗυβ β8(, 3(1 ριιεπίΐβιη ρεί'νεηΐι, χΐηΐε

ι·θΓΓυ1.)θΓ3(υδ εβ(, Ιιυηΐ3Π3 ΐη 8ε οηιηία ροι·Γεε(ε Ιι;>-

ΐιΐιίι, .ιηηοπιιη ιιηιηεΓΟ εειίδυβ, ηιειίίίιπη ηιιιηβΓυ

ΐίΐ |ΐ|·;Γμ,ιι;ΐ!ΐΙί^ 11(6ΓΟ ^68(3(118, Ι'ι,ί'Ιΐ'.. (Χ ιιιιιΓκτβ, [α-

αια αα!ι /[·//(,· °. Οεϊηιΐε 3(1 ίοΐ'ϋβηεηι ρροΓεε(ιΐ8 ε&(,

ΐΐιίίΐεηΐφιε 3 ]!.:ΐ[ΐιι·.· 1>3ρ(ίζ3ΐυδ, ευηι 1ο(ίοηε ηΐΐιΐΐ

ορίΐδ ίι.'ΐΙΐι'ΙΓ1 , 86(1 υΐ 63, φΙΧ 8υδ66ρ(ί£ 1)ΟΠΐίηΪ8 π.ι-

ΙΜΙ;Ι· εοηδεη(3ηε3 8υη(, 86Γν3ΐ'ε(, )ΐι·.ιϊιί;ο Ιε^ειη

ρβι·(ϋΓΐ)3ΐ·ε ικ,Ίιιίι, ιιΐ ίιηρΙβΓϋίυΓ, φΐειιΐ3(1ηιοιΙαιη

ϊρδβ (1ίεί(, οιΐΗΐϊβ ϊϋδ(ϊ(ί3 *, 3(({ϋβ νβταιη 3 δβ εβΓ-

ηειη νεΓ3ΐηφΐε Ιιοιηίηΐδ η3(υΓ3ΐη 8ΐΐ8εερθηι εβββ

ιηοη3(Γ3ΐ·ε(. Ι@ί(ιΐΓ 3(1 3(|υαδ άεδεοικϋί, ίΐ3 (3ΐηεη

ΙΙ( 601ΐΓ6ΓΓ6( 3ΐίφΐί(1 ρθ(ΐΐ!8 ηΐΙ3ΠΙ ;ιι ι·ί |Η-Ι·(·! ; Ι;ΐΓ;:ίι Γ -

ι. .τ 11)3^18 (]ΐι.ιιιι Γβΐ ειι]υδρϊαιη ΐικίίςβί'εί : φΐίρρε

»·.ιΜΐι·πι Ϊ1138 »(|ΐΐ3δ 8113 ΙΙΙΙ'Γ 6θΙ1υ8(Γ3νΐ(, ει 3(1 ευ-

ΠΙΠ1 (|ΐι;ι·. ΪΠ 8686 |«·Γϋί·Ί(!ΐιιΙ:ι ΓΙ·;ΙΙΙ(, :ίι!ΐ(]ιΓΐίΓ;ιιιά;ιηι

ΙΙΙΙ...-ΙΙΗΊΙΙ, ψι.ιΐϋΐΐ.ιηι νϊιιι ΐΐϋδ ΐηΊρεΐ'(ϋ(, ιιΐ ΐ|ΐπ ϊρδΐ

Γΐ.-νιτ.ι εΓ6(1εΓ6ΐι(, 36 \εή(3(ίδ εββεηί Ιί«1ε

"Οτι αληθινές * έγεννήθη Χριστδς άπδ Μαρίας

της άειπαρθένου δια Πνεύματος αγίου, ουκ άπ&

Β σπέρματος άνδρδς, άλλ' άπ' αυτής της αγίας Παρθέ

νου λαβών τδ σώμα εν άληθεία, κα\ ούχ εν δοκήσει,

σάρκα άληθινώς, σώμα άληθινώς, συν όστέοις χ:.

νεΟροις καΐ πάίΐ τοις ήμετέροις, μηδέν άφ' ημών

διηλ'λαγμένος, ή μόνον τδ ϊνδοξον της αύτοΰ άγιότη-

τος καΐ θεότητος, κα\ σκεύους άγιωσϋνης, και άνα-

μαρτήτως τα πάντα τελείως Εχων, καΐ έσχηκώς

ψυχήν άνθρωπίνην εν άληθεία, νουν τδν άνθρώπινον

εν άληθεία · ούχ ως ημών διαβεββιουμένιον τδν νουν

είναι ύπόστασιν, καθώς άλλοι λέγουσι. Κατά πάντ«

δε μη χρανθέντα εν αμαρτία, στόμα μη ψενσάμενον,

χείλη μη λαλήσαντα δόλον, καρδίαν μη έκκλίναιαν

είς έρεθισμδν, νουν μη έκτραπέντα είς α μη χρή,

σάρκα μη την σαρκδς ήδονήν έργασαμένην · τέλειος

άνωθεν θεδς, ουκ έλθών κατοικήσει εν άνθρώπφ,

(; άλλ' αύτδς δλος · ένανθρωπήσας, ου τραπε\ς την

φϋσιν, συμπεριειληφώς δε άμα τ^ θεότητι την Ιδίαν

ένανθρώπησιν. Εν μήτρα Παρθένου γεγονώς εν

άληΟεία, κυοφορηθείς τδν χρόνον, γεννηθείς δίά γεννη

τικών πόρων άνεπαισχύντως, άχράντως, άμολύντως·

ανατραφείς, καΐ έναγχαλισθείς υπό τε Συμεώνος χαΐ

"Αννης, βασταχΟεΙς ϋ-δ Μαρίας, πεζεύσας, ίδοιπο-

ρήσας, παιδίον γεγονώς, ανδρωθείς τη ηλικία, τα

πάντα Εχων εν έαυτφ εν τελειότητι, εν αριθμώ ετών

λογισθείς, εν αριθμώ μηνών εν κοιλία κυοφορηθείς,

γενόμενος εκ, γυναικός, γετύμενος ύαύ νύμοτ·

έλθών επί τδν Ίορδάνην, βαπτισθείς ΰπδ Ιωάννου,

ουκ έπιδεόμενος λουτρού · δια δε τδ άκόλουθον της εν

νόμω ενανθρωπήσεως μη ταράσσων τδ δίκαιον, δπως

πληρωθί^, ως αΰτδς ϊφη, πάσα δικαιοσύνη, ϊνα δείξΐ)

° δτι άληΟινήν σάρκα ένεδύσατο, άληθινήν ένανθρώ

πησιν. Κατερχόμενος είς τα ύδατα, διδοϋς ήπερ

λαμβάνων, παρεχόμενος ήπερ έπιδεόμενος, φωτίζαιν

αυτά, ένδυναμών αυτά είς τύπον των μελλόντων εν

αϋτω τελειούσθαι · όπως οί αύτω πεπιστευκότες εν

άληθεία, και ϊχοντες την πίστιν της αληθείας, μά-

Οωσιν ότι άληθινώς ένηνθρώπησεν, άληθινώς έβα-

τιιίσθη · και ούιο>ς δια της αυτού συγκαταθέσεως και

αυτοί ερχόμενοι, λάβωσι της αύτοΰ καταβάσεως την

δύναμιν, και φωτισθώσιν άπδ της αυτού φω-αγω-

γίας · πληροφορούμενοι τφ εν τω Προφήτη (ίητφ *·

Είς μεταΛλαγϊ\γ δνΓάμεως, είς παροχή* σω-

1 0»ΒΙ. ι, 15. · Ι ΡείΓ. ιι, Ϊ2.

πληρουμένου του. ..ρητού.

ιν, 4. » Μίΐΐΐι. ιιι 15. · γρ. άληίινώς. « γρ. ό Λόγος. » γρ.
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τηρίας της δντάμεως του ΰρτον όαύ της Ίε- \ ίηίοΐΐϊ^ρτοηΐ ηοη ίΐΐιΐίη Ποίο Ιιυηιβηβηι Ίηίΐηϊδδο ηΛ-

ρη>σα.1η{ΐ Λαμβαημέτης, χαΐ της Ισχύος τον ΙιΐΓβηι, ηβςυβ ίίοΐβ οδδβ βςιιίδ ίηΐϊηαΐυηι :β3(Ιβηιςυβ

ύδατος. Γ1 ΐρ5ΐ ΓαΓιοηε ΡΟΓ 63ΐη ςυβιη ίΐΐβ ρπβ δοδβ Ιιιίοι-αΐ,

3€οοιηηιο«]3ΐίοηειη βοι-βάεηΐεδ, ίηάίΐβιη ίΐΐϊυδ ϋβδοβηβίοηο νίιη ίη βεδε ΐΓβηδΓβΓβηΐ, είιΐδάβηΐφίο Ιιιεο

ροιΤιιηιΙιηΐιΐΓ : 1137 <Ϊ"0 ρπορίιείίειιηι ίηιρΙββΙυΓ ΟΓβεηΙηιη : Αά ίηιηιαίαηάαηι νίΠίΐίεηι

ίαίπίαη ιχ ϊΐία ραηίε νίπηίε, ηιια αΙ> Ιΐηκαΐεηι σεπ'ριϊΜΓ, αηκαηιηιηιιβ νι.

Ενταύθα δε εν Χριστφ Ιτχυροποιουμένων της Ηΐο οηίηι ίη Οΐιηβίο ρηηϊδ νϊΠιΐδ 30 νϊδ ηςηπ»

δυνάμεως του δρτου, κα\ της του ύδατος ισχύος· ίνα οοιτο1)θΓ3ΐιΐΓ, αϊ ηοη ρβηίδ Ίρδβ δϊΐ ηοΐιϊδ νΪΓΐιΐδ,

ουκ άρτος ήμίν γένηται δύναμις, άλλα δύναμις άρ

του · καΐ βρώσις μεν 6 άρτος, ή δε δύναμις εν αύτώ

Μ·Ι| νΪΓΐιΐδ 3 ριιιιι· ρι·οΓεεΐ3 ; 3ο εΐϋιΐδ ηιιίϋειη

ρηηϊδ Οδ(, δΟ(Ι ΪΙΙ ίρ$0 νίΐ3ΐίδ ΐ|ΐι:ι·<Ι.ιιιι νίΓΐΐΙδ (-οιιίϊ -

8-ΊΓθΙ, βεΊ «' »<!''* νί, ρβΓ Πάβιη οΐ βοΐϊοηοπι οΐ

ερβηι, 3ο ηΐ)'δΐΕΠθπιιη ϊηΊΐΐίίΓιηηεηι βΐ

εις ^ωογίνησιν. Κα\ ούχ ίνα τδ ϋδωρ ημάς καΟαρίστ] ηβίατ. Νβςυοϊά δοΐυω βοΐυηι βδΐ,οίηοβ 3(|ΐΐ3 ποραΓ-

μίνον, άλλ' ίνα εν τϊ) ίσχύϊ του ύδατος δι4 της ζί-

οτεως χα\ ενεργείας , χα\ ελπίδος, χαΐ μυστηρίων

τελειώσεως, χαΐ ονομασίας της αγιαστείας, γένηται αρρβίΐαΐίοιιβιη, ρβΓΓεοίβηι .ι1)Βθ1υΐ3ΐηςιιβ 53ΐιιΙεηι

ήμιν είς τελείωτιν σωτηρίας. Άνελθών άζ6 του ηο!)ϊδ ϊρδϊβ €θπίβΓΓ6ΐ. ΕΓ^Ο Οΐιπ&ΐιΐδ 3δεβη(1ί( ο ίον-

Ίορδάνου ,άχούων φωνήνΠατρδς είς άχοην παρίντων Β ιίβηβ, νοαοηι Ρβΐπδ

των μαθητών είς τδ ύποδεϊξαι τίς 6 μαρτυροϋμενο;,

(]ϋ3ΐη οΐ ίΐΐδοϊρυΐϊ ι\αί

, αιιιΐίβπιηΐ », υΐ (]ΐιί$ ϊΐΐο ΓΟΓΘΙ οιιϊ Ιοδίΐηιο-

83ΐ)ειυδ εοΐυηιΐιαί δροεϊβ ιΐείβρδίΐδ οδΐ ,

ς'2εηΐ3(1ηιο(1υιη ίη ηιιιΐίαπιηι ΙιχΓβδοοη εοηΓηίαΓιοηο

ϋίχίιηυδ. Απ ηο Τπη'ιΐηδ ίρδη ίη ιιηιιηι Γοιί.ιοί:»

εοηΓιΐδηςιιο οι·ι.·(ΙθΓοΙυρ, δρίηΐυδ ρι-ορπα ίη

Ιίμι:ι·:ιι:ι ίΐΐ.ιιη ίηιΐιιϊΐ, υΐ 8ΐιροι· ίΐΐιπιι ΐΐδειίίΐ,

ίιι ίρςιπη ίιΐδΊιιιιηνίΐ, πΐ ϊδ ειιί Ιεδίίιηοη'ιιιιη ΊΙΙιι.Ι

>!::,>·:ι ·';,ίι..ΐιη\ οϋηδρίουιΐδ εδδεί; ιιΐφιε

κα\ του αγίου Πνεύματος εν εΚει περιστεράς κατερ- ηίιΐηι ίΐίικί ρΓίε!)6Γ6ΐιΐΓ, Β§ΐ)θδοεΓθηΙ. Τιιηι οΐίηιη

χομένου, χαθάπερ εν πολλοίς αίρέσεσιν είρήκαμεν

ίνα μη συναλοιφί] ή Τριας νομισθη, σχηματιζόμενου

του Πνεύματος εν Ιδία ύποστάσει · έπικαθεζομένου

δε του Πνεύματος, κα\ ερχομένου έπ' αύτδν, ίνα

δφΟή & μαρτυρούμενο; · ίνα σαρξ ή αγία φίλη ούσα

χα\ εύδοχουμένη, ύπδ του Πατρδς κα\ του Πνεύμα

τος μαρτυρηθείη · ίνα & Πατήρ εύδοκητής ^, χα\

χ?<ρυξ της του Γίο5 ένσάρκου παρουιίας- ίνα δ Τϊϊς .Οι.·»ηι ί!!;>ι.ι 63πιεηι 3ΐηϊθ3ΐη β88β 01 ρΙαεοΓΟ Οβο,

άληθινδς^όφθ?ί , καΐ πλήρωση τδ εΐρημένον Καΐ Ραΐηβ 30 δρίΐ'ϊΐαδ 3ΐκ·1οπ1«1ο ι·οηδΐ3ΓθΙ, ιιΐ Ραίοι·

μετά ταντα επί της γης δ,ρβη, χαΐ μετά των αν- οοιηρίαοεβΐ δΊΙ)ί ίη Γίΐΐο, εΐ ΙιΐΜΓηαΐίοιιίδ, ίΐΐίαβ

Ορώχωτ σνΓατεστράρη. Άνελθών άπδ του Ίορδά- ρι-^οο οββε νίϋοαΙυΓ; 3ο ϋβηΐςυβ νοπιβ υΐ βρρβΓΟ-

νου, σαφώς κα\ άληθινώς άπδ του διαβόλου πείρα- ,, ι-εΐ Γΐΐίιΐδ, ι·1 ^11υ^ ρΐΌρΙίΠα; νίϋάιιΐιιηι οχρΙΐίΓβΙ :

σΟεις εν τ^) έρήμω, χαΐ πεινάσας ύστερον δια την Ι·Ί "ηίΐ Λ/ρ<? ΐ» ιαττη «ΐ<«ι α*ι /.; /·,,η, ΛΟΜ,;.,;/Ι.ΙΟ /.«.,_

άκολουΟίαν χαΐ άλήθειαν της ένσάρκου παρουσίας ·

χοΛ έπιλεξάμενος μαθητάς, και κηρύξας άλήθειαν,

χα\ ίασάμενος τα πάθη, καθευδήσας, πεινάσας, όδοι-

πορήσας, θεοσημβίας ' έργασάμενος, νεκρούς έγεί-

ρας, τυφλοϊς τδ βλέπειν παράσχων, χωλούς χα\ πα

ραλυτικούς ίσχυροποιήσας- ?ς έκήρυξε τδ Εύαγ-

γέλιον, την άλήθειαν, την βασιλείαν των ουρανών,

την αυτού φιλανθρωπίαν και του Πατρδς και του

αγίου Πνεύματος,

»·. Ιεη·ανΐ5αί ειί, ει αιηι ηοηιΐηϊϋηι οοη-

νεηαίιιι αϊ '·, Ιςΐΐιιτ η .'»>·, !;ηιι· «ίι,;ΐΌδδΐΐδ, εβηο

Μ·Π· ;ικ· 3 (1Ϊ3ΐ)θΙθ ίη (ΙΟδΟΙ'ΙΟ ΐοΐΐΐΐΐΐΐΐδ 081; 01 ροδί

ίΓ;',!Ιϋ|ί'.1! ΟδυΠίΙ :', 111 (]ΙΙθϋ ΥΠ .·;· (·,·||·|ΐί Μ[>Γ(·|)!'Γ

οοηδοηΐ3ΐιειιηι οδΐ εχρπηιοΓεΙ. δεειιηϋιιηη Ιιχο (Ιίδοϊ-

ρυΐοδ είοςίι, ν6ΓΪΐ3ΐβηι ρΓ8β(1ίθ3νϊ[, χςπίικίίηοδ βα-

ιΐ3νί(, ιΐοΐ'ηιίίΐ, ι·-Ί!ΐΊ;ί, ΪΙΟΓ Γοείΐ, ρι·υ(1ί^ία ρ3(Γ»νίΙ,

ηιοΓίυοδ Γ\!'!Ι:Π ίί, οχεϊδ νίδυηι ι·ορΓΧ£θη(ανίΙ, είαιι-

(Ιίδ εΐ ραΓ3ΐγΙίεΐδ ν'ΐΓϋδ ι-οδίίΐιιίΐ : <\\\\ Εναιίξοίίιιιη,

νεΓΪΐ3ΐεηι, τεςηυιη εοΒίοπιηι, ΜΙΠΠΙ ίρδίυδ εΐ ΡβίΓίδ

61 δρίπίαδ Ββηοΐί 1)οηίΐ3ΐεηι Ιιπηιβιιίΐαΐεηιηυο ρι.··

(Ιίεηνϊι.

Ό υπέρ ημών τδ πάθος ΰπομείνας ί.ν άληθεία, Μοιυ ίΐΐβ ροΓΓΟ ΓβνβΓβ ρβδϊίοηειιι ίη 8113 εηηιο

εν τί) σαρκ\ χαΐ εν τϊ) τελεία ένανθρωπήσει , παθών εΐ ρορίοεί-ι Ιιοιηίιιίδ ηβΙυΓβ δΐΐδΐίηιιίΐ, νρπε ίη οιυοο

εν άληθεία ίπ\ του σταυρού, συνούσης αύτώ της θεό- β ριΐδδυδ εδί : ίΐ3 ςαίάοπι αϊ ίη 60 (1ίνίηίΐ3δ οχδΐδίο-

τητος,άλλ' ου τραπείσης είς τδ πάσχειν, οΟσης δε —* -' --" ·-"-- --—~

άπαθοΰς χα\ άτρέπτου. Των δύο ακολουθιών σαφώς

χατανοουμένων, Χριστού πάσχοντος υπέρ ημών σαρ-

χ\, απαθούς δε μένοντος εν θεότητι · ου του ανθρώ

που χατ' Ιδίαν δντος ·, αλλά συνούσης της Οεότητος,

μη πασχούσης δε δια τδ ακραιφνές κα\ άσύγκριτον

της ουσίας · πάσχοντος δε εν σαρκΐ, καΐ Οανατουμέ-

νου εν σαρκ\ , ζώντος δε άε\ εν θεότητι , κα\ έγεί-

δε(1 3(1 |ΐ:ιΐί.·ικίιΐ]!ΐ ηιίηίηιο 1138 ί"'ί·';

ΙβΐΌΐ, ϋ.·ιΙ ραδ$ίοηίδ οχρεΓδ ει ίιηπιυΟίιίΓΐδ ηΐ3ηει·6(.

ΠΙ··· ίη ΓΟ ιΐιιο ί!Ι;ι εοηδκηΐ3ηθ3 εεπίδδϊηιο ίιιΐοΐΐϊ-

ςυηΐιιι·, υΐ βΐ ϋΐιπείυδ ΡΓΟ ηο1)ίδ ε3ηιε βίΐ ρβδδΐΐδ,

εΐ ρβδδίοηίδ οχρβΓδ ίη (1ίνίηίΐ3ΐο ροπηιαιιεβΐ : ηοη

ςυοι] Ιιοηιίηίδ ιΐ3ΐυΓ3 36 (Ιίνίηίΐηδ 8βρ3Γ3ΐχ » δο

ίηνϊεοιη εχδίδίβηΐ, δθ(Ι Ι3ΐιιοΐδί ιιΐ)3 ιηιιη ίΐΐ.ι

(1ϊνίηίΐ3$, ηίΐιίΐ ι>!ι δίιΐ66Γ3ηι οΐ ίηοοηιρ3Γ3ΐ)ϋοιη

ροντος τους νεκρούς· του σώματος ταφέντος εν άλη- ΙιιΓ3ΐιι εδί ροΓρβδϊΒ. Αϊ Οΐιπδΐιιβ βΐ ίη οβπιο ρ;»δ-

θε£α, καΐ αψύχου μείναντος τδ τριήμερον ίπνου τε

χω ακινήτου, ένειληθέντος δε δια της σινδόνος, κα-

δ«5 081, 01 ιιι <·.,ι ,.ι· ΠΙΟΤίΟ Οδΐ 3ΐΓΐΌΐΙΙ8, < ιιιιι ϊηΙΟ-

ιίιιι (Γινϊηίΐ3ΐο Ίρδη νίνοΓοΙ 30 ηιοι-ΐυοδ ΐ'·,ι ιΐ.ικΊ ;

1 γρ. θεού σημεία. « Α<Μβ χα\ της Οεότητος χατ' Ιδ.'αν.

ι Μ,!!!!;, ιν, 1 βψι.
1 Ί:,.ΐί!ι \\\, 13 ΜΙ.! · Ο^υείι ιιι, 5%
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πΗ-ριΐϋ νεΓΟ Γενει-η δορυΐΐιιιη , 3ε Ιπιΐυο «ΙΙΪΓ.ΙΒ Α τατεθέντος εν τφ μνήμάτι , βυγκλεισθέντος δια του

λίθου χα\ σφραγϊδος των επιτεθέντων ούχ\ τηςθεύ-

τητος συγκλεισΟείσης (56) , οΟ της θεότητος ταφιί-

σης, συγκατελθούιης δε τ^) ψυχή τϊ) αγία είς τα χα-

ταχΟόνια , έλούσης εκείθεν την των ψυχών αϊχμαλω-

σίαν , χλασάαης χέντρον θανάτου , διαρ1ρ'ηξάοης τΐ

κλείθρα χαΐ τους μοχλοΰς τους αδαμάντινους , χαΐ

λυσάσης ώδΤνας θανάτου ' εν ιδία εξουσία , άνελβού-

σης συν τί} ψυχή" , μη έαΟείσης της ψυχής είς άδην,

μηδέ της σαρκδς έωρακυίας διαφΟοράν, άναστηβάιης

αυτήν της θεότητος άε\ συνούσης αΰτξ · άναστάντο;

συν αυτί) του Κυρίου θεού Λόγου κα\ Υίού θεού Αν

ψυχτ} κα\ σώματι κα\ παντ\ τω σχεύει , σϋνενωθέν-

τος αυτού του σκεύους είς πνεύμα , αύτδ τδ σώμα

. , , . . Ί πνευματικδν ΰπάρξαν,τδ ποτέ άφί) ϋποκείμενον,

(Ιεΐιιεορβ νείιιΐ ίη 8ρΪΓΪΙιιηι εοηΠβΙυηι, εοηριΐδ, ίη- κα\ μάστιξι παραδοθέν έκουσίω της θεότητος βελή-

ματι, χαΐ πειρασβήναι ύπδ του Σατανά συγχωρηβέν,

χα\ πείνα προβπελάζειν, χα\ ΰπνω κα\ καμάτω, *ν-

πί) τβ κα\ αδημονία. Αύτδ τδ σώμα τδ αγιον συν-

ενωΟέν λοιπδν Οεότητι, άπαραλείπτως τϊ)ς βεότητος

συνηνωμίνης τω τα τοιαύτα πεπονθότι αγίψ σώματι.

Ανέστη γαρ, κα\ συνήνωσεν αύτδ είς έαυτδν,είς

πνεύμα β, είς μίαν ενότητα, είς μίαν δοξολογίαν , εϊ;

μίαν εαυτού θεότητα. Πέφηνε μεν γαρ εν αλήθεια,

κα\ εψηλαφήθη ύπδ του Θωμά , καΧ τβΐς άποστόλοις

συνέφαγε ·, χα\ ουναυλίσΟη '· (57) μετ' αυτών τεβ-

σαράκοντα ημέρας κα\ τεσσαράκοντα νύχτας· άλΆ'

είσήλθε Ουρών κεκλεισμένων , κα\ μετάτδ ειιελθεϊν

έδείκνυε νεύρα χα\ οστά , τύπον ήλων χα\

βρίπΐυ ιιιοΐΐΗ|ΐιι· ]3€ΐ>ΓΟ, οίινοΐιιΐιιπι ΜΙΙ-

ιΐυικ· , ίιι ιΐΗΐΐΜΐιιΐΜΐΙπιιι ιίΓροΜίιιιιι , ΟΓΙ ΙΙΙΜΠΙΙ Ια-

[ΐίιΐι; :κ·. ϋί^ϊΙΙΐΗ οΐιχίμιπίιιιιι. Νομιο νι-ιο ίρδ;ι 6.<ίΙ

<:οιι<·Ιιι*:ι ιΙίνίιιί(:ι* :ιιιΙ χι·ριιΙΐ;ι, Μ·<! ΙΊΙΙΙΙ 8:ιιιεΓΐδ-

ϊίηιβ ι·]ΐιχ :ιιιϊιιι:ι 3(1 ίιιΓίίΓΟδ Ι|ΓΜ·Ι·ΙΙΙ)ΪΙ, πιιΓιιΙΐΊΐιφίΐ'

<·:(|ιΙίν:ι(ΐ :ιιιίιικΐ8 επριιίΐ ; 5ΐίιιιιιΙιιιη ΙΠΟΓΙΪΒ ίιιΐ'ιι·-

β'ιΐ ' ; 1 1;πΐΗΐπι 61 3(ΐ3ΐιΐ3ηΐϊηθ8 νβείεδ ροι-πιρίΐ ?;

ιιιΟΓίίχ (Ιοίιιιτϊ $113 ρ<ιΐΓΝΐ;ιΙι· (Ιί$*υΙνίΐ : Πιιιι υιΐ3

< Ι1ΙΙΙ :ιιιϊιιι,·| ΙΊΙΙΙΤΚΪΙ 3(1 δΐΐρβΐ'08. 0<ι;ι· (|ΐιϊ,|ι·ιιι :ΙΙΜΙΙΙ,Ι

ΐιιιιιίιιιι· ίίρικί ιιιΙ'ΓΠ». ι·ι·!ίιΙ;ι Γ:ιίΙ, ιιπριι· 03ΓΟ ΟΟΙΤ11-

ρΐίοιιεηι νίϋ'ιΐ '; ψιαιη <ϋνϊηίΐ3$ ιρικ· ειιηι ίΐΐί εοη-

'|!ΐιΐΓΐ;ι Μ·ΙΙΙ|>Ι·Γ ιτ:ι!, ι·\ιΊΙ;η 11 ; Ιπιιι ι:ιιηι Οοίηίιΐιΐδ

ίρδβ Οϋΐΐδ 30 Υιτίιιιιιι, 1Ιι:Ί(|ΐιι: Ρίϋιυ ειιιη :ιιιπιι;ι ι·1

', ΙιιΙ(ΐΐ|ΐ!ΐ· 3<1εο ίιι.ιΙπιιιιιΊΐΙο χυιτί',χίΐ : (|ΐκ»ιΙ

·|ΐι:ιιιι, $ρΪΓΪΐ3ΐβ Γ:κΐιιπι 68(, ςυοιΐ οΐίιη εοιιΐΓβ(·ΐ3ΓΪ

ρθ(βΓ3ΐ, ι·1 ιΐίνϊιιίΐιιΐο ίρΜί $ροιιΐ6 ρϋπηίΐΐεπίϋ, Ι1;ι-

§ι·Ϊ3 ϋχροκίΐιιιιι Γιιιτ.ιΐ, εΐ δαίηιι» 1εη131ϊοηί1)ΐι$ ;ΐ|ι-

ρΗίΐυΐη, :κ· Ι';ι:ιιί, 8ΟΙΙΙΠΟ , |:Ι|ΙΙΙΙΊ, ΐΓΪβΐίΙΪΧ 30. ιηοε-

πιιΊ οΙιιΐιΐΜΐιιιι : ϋΐιΐιΐ Ϊ|ΙΜΙΙΙΙ ΜΙΙ·|·ΟΜ;ΠΙΙ Ιιιιιι εθΓρυ$

ι!ΐ'ϋΐΐ'('|Η ( ιιπι (Πλ ϊιιί(:ιΐι> εοη]υιιοΙιιιη Γιιίΐ ; ηιι;ι· ρεΓ-

ρείιιο ΙΊΙΙΙΙ ϊΐΐο ϋιιιη ί>ΐ:ι ραΐεΓεΙιιτ, ΓυβΓ.ιΙ ϋθΐι]ιιη-

ι ΐ;ι, 8υΓΓβχί( ΐΊΐίϋι, !|ΐΜΐιιιΐ|ΐιΐ! ΐ'ΐιΐ'ριικ ίη υηιιηι 56-

Γΐιιιι αρίηίΐυιη , υιιιιη(|υο &ίιΐξυΐ3π(3ΐ6ΐη ;κ: ςΐο-

ΓΡΙΙΙΙΙ <ΓινίιιΊΐ!ΐΐΓΐιιΐ|ΐιι> ι·ιιριιΙ;ινίΙ. Εΐεηίπι ΓενϋΓϊ ρο$(

ηιοΓίβιη 3ρρ3πΓιΙ, εΐ :ι Τ1ιοηΐ3 εοηΐΓβεΙ»ΐυ$ 6$(;

ι·1 ΙΊΙΙΙΙ ίιροΛίιιϋί) ιιι:ιιιι1ικ·:ινί( εΐ Ιιίΐιϊΐ, 3ε ιΐ.'ΐιί-

ηιιο ()η;ιι!ι;ι^ίιιΐ.ι ιΙίι:Μ Ιοίίϋειηςυβ ιιοεΐε$ ι-ιιιιι ϊ11ί$

εοηνεΓ«»Ιϋί εβί. Α(1 Ιιχε ιιιτίιΐϊΐι, Γοηΐιιικ ίη§Γε8- (; λόγχης , ότι αύτδ ην αληθώς τδ σώμα. "Οτι δε ονν-

ήφΟη είς μίαν θεότητα, μηκέτι προσδοκών παθεΐν,

μηκέτι αποθνήσκων, ως φησιν 6 άγιος Ά™53τολοί'

ΆνίσΓη Κύριος ", ούχέτι αποθνήσκει, θάτατιχ;

αυτόν ούχέτι χνριβύει. Τδ παΟητδν " άπαβέ; ΪΑ

μένον , τδ Οεΐκδν συν σώματι κα\ ψυχϊ) χαΐ πάυτ) τξ

8ΐι$, ιιιτνοκ ει ο$83, εΙβνοΓυπιςυβ :ι<· Ιαιιεεχ νι·-

ί,ϊ\£\·Λ ηΐΟΙ1ί>ΐΓ3νϊ1, 61 ΥΙΊΊΙΙΙΙ ε$8β ΟΟΓρ'Ιβ ι'ιΙθ(ΊΠ(.

ΟποιΙ :ιιι[ι·ιιι ίιι ΙΙΙΙ.ΊΙΙΙ ιϋνίιιίΙ;ιΙΐΊΐι εοιψιιιείιιιιι ιιιιΐ-

Ι:ιιιι 3ΐηρΓιυ8 ρη$8Ϊοιιβιη 1139 νοί ιηοΓίβιιι εχβρβ-

ΓΐιΊ, 1ιί$ ΜΊ-Ιιιχ ι|ι·«·1:ιι :ιΙ Λροβίϋΐυβ : ΝΗΓΓΓ,ΠΙ €Ιιτί-

ιΐΜί ; α Ίΐ ϊιιιιι ιηιιιιΐΊΓ ; ιηοη ίΐΐί ιιΐίπι ηοη άο-

ηιϊηιιΙ'Ίΐιιτ ". ΙΐΙβΙΙΙ ιτμιι ι|ΐιιιι| ρ:ιΙ ϊ ροΐ6Γ3ΐ , ρ38-

8ΪοηΪ8 εχρεΓ$ ηιβιιβίΐ, άίνίιιίοβ βείϋεεί ΙΊΙΙΙΙ εοΓ-

ΙΗΙΙΊ' ι·1 3Ι1ΪΙΙΙ3 αε 1013 Ιιιιιιι:ιιιι(:ιΙι· εΐ)Ι^Ιιηεΐ3 ; Οεΐ18

ίρββ |ΐ(·ι· $686. Πιιι 38εβη(1βη$ ίη εα;Ιιιηι, 3(1 (Ιοχίβ-

ι ΊΙΙ Ι'ίΐΐΓίϋ ΓηιΐΜ'ΐϋι ίη £ΐθΓΪ3 ·*', ηοη ιιΐ ευρριιβ (1ε-

ροηβίεΐ, 8βι1 ιιΐ ίη ιιΐιϊιιβ ρεΓΓυείϊοηβ ϋίνίηίΐβΐίβ ίη

βμίΓίΐα'β (·οιιΙ1:ιπ·1. ΟΐϋΊΐκιιΙηιιιιΙιιιιι Ιι:ι·ι: ίρ83 εοΓ-

ρηΐ'Λ ΙΙΟ!>|Γ3, (|ΐι;ι: ηιιιιι: :ιιΓιιιι:ιΙι:ι δείΙΐίηβηΙυΓ, $ρί-

ένανθρωπήσει · αΰτδς θϊδς " ων , άνελΟών δε ει,·

ουρανούς, έχάθισεν εν δεξιά του Πατρδς εν -Χ·,·;,

ουκ αποθεμένος τδ αγιον σώμα, αλλά συνενώσας ει;

πνευματικδν εν τελειότητι μιας θεότητος · ως χω

τα ημών σωματικά μέλη, τα νυν σπειρόμενα ψυχιχάι

εγείρονται πνευματικά· τα νυν σπειρόμενα εν φθο

ρά , εγείρονται εν αφθαρσία · τα νυν σπειρόμενα ίν

Οανάτω , εγείρονται εν αθανασία. Ει τοίνυν τα ημέ

τερα οΰτως, πόσφ γε μάλλον εκείνο τδ αγιον χα'ι

ιίΐίΐΐί (|ΐκ»(ΐ3ΐη εοηιΐίΐίοιιε ΓβδίΐΓ^ιιηΙ : (\»χ, ίιιιιιι:ιιιι, Β άνεκδιήγητον , καΐ άσύγκριτον και άκραιφνίς

ειιηι εοΓΓυρΙίοηβ βεΓυιιΐιΐΓ, ευιη ίιΐϋΟΓπιρίίυιιε 8υτ-

μιιιιΐ : ςυχ ίη ιηοΓίε 8ειηίη3ΐιΙιΐΓ, πιιη ίιιιιηοι·ΐ:ι1ί-

Ι.Ίΐβ Γ681ΙΓ§1!ηΙ '. (,>11ιιι|·,ί (·]ΐΙΜΙΙιιι1ϊ εθΓρθΓ3 Π05ΐΓ3

|ΙΙ(ΙΙΓ;Ι $ιιηΙ, ιΐ'ηιι'ιι ιιι:ιι·ί:- Β3ηεΐί88ίηπιπι ΪΙΙιιιΙ ΟΙΓΪ-

Νΐί εορριΐδ, ιμιοιΐ ηυΐΐίβ νεΓΐ)ί8 εχρϋε.ΐΓΊ, ηοςιιβ ευιη

ιι!Ι:ι Γ6 <·ΐ)ΐιιρ:ιι:ιΐ'ί ροΙι!8ΐ : ίΐΐιιιΐ, ίιι(]Π3ΐιι, 8Ϊηε6ΐΊ8-

ΜΜΙΙΙΙΙΙ 3ε 1·<·ιι ΓΙΙΙΙ]ΙΙΜΙ ΐιιιπ, £ΐηςυΐ3Γ6 (Ιεϊιιεερβ εΐ

θεφ συνηνωμένον , τδ ίν δν λοιπδν μονοειδΐς; 'Ο»

κα\ εν τούτφ έπιμαρτυρεΐ ό Απόστολος , λέγων'

ΕΙ χαΐ έγτώκαμεΓ κατά σάρχα Χριστά, ΛΑ14

γν* ούχέτι γινώσκοιιεγ · οϋχ ότι διεϊλε την σάρ»

ά-δ της θεότητος , άλλα αυτήν μένουσαν " , Χ«1

θεφ συνηνωμένην , μηκέτι δε ούσαν κατά ίάρ»,

αλλά κατά χγεΰμα " άγιωσύη\ς , εξ

«ΙΟοΓ. χν, 55. » ΡΜ!. ονι, 16. * Ρββί. χν, 15 ; Α«. ·:, 27. * Κοιη. νι, 9. · Βοηι. νηι. 34. ' !€«·

χν, 42 8ς(|. ' γρ. οδού. · γρ. Εν πνεύμα. · Λ Ιί:ι Ιβοΐίο 3(ΜΊΐ, κα\ συνέπιβ. '· Αεί. ι, 80<1 !Μ

συναλισΟέντων Ιε^ίΐιΐΓ. " γρ. Χριστός. '* 1(3 εχ Ραιιατϊο εοΓΓβοΙυιη ε«1. ιιγρ· αύτόθβοί. '* 7ΤΡ· Ι***

οίσαν. '· γρ. κατά πνεύμα, ώ; φησι, κατά πνευ.

(56) Ουχί της θεότητας (τνγχΛεισΟείσης. Υίιΐβ

(|'ΐ;.· ιΐι· ί!!:ι Κρίρΐιηιιίί ορίιιίοικ; ·|ί\ιΐ"ΐι · 3(1

ίΐ ρΟΗΙΙΟΗβΙΛ ΙΙΙΙΙΙ. 17.

(57) ΣυναυΓίσΟη. Εοηκίβιη Ιιιιηε Ιροηιη νϊιΐε ΓΙ-

ι ι'-ι ιιιοχ ίιι ιιιιιηεΓο 17 Εχροίίύοηίί /ί'.'ιΐ.
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υιιιΓοπηε ? Οιιοιΐ ηιιΜεηι Αροβίοΐιΐδ Ηαο δεπίεηΐί*

Ιε$ΐ3ΐυι· : ίϊΐ 5ΐ ηυΐ'Ίιηηί , ίηηιιίΐ, κ('ί·ΗΐιιΙηιη «απΐ£»ι

€Ιιή!ΐητη, ηοη )αη> α>ΐ)ηυχι·ϊηιιι» *; ηοη ί[\ιοά εβίηειη

3 (ΙϊνΐιΓιίαίε βε]υηχ6ΐ·ίΐ, $6(1 ςιιθ(1 εχδίδΐ3ΐ ίΐΐα ηυΐ-

«1ι:ιη, 30. ειιιη Οοα ]ιιη^·.·ιΐιιι· ; νεπιηι ηοη :ιηΐ|»1ίιι»

του Κυρίου ΐ|μώ^ Ιησού Χρίστου. Τού

τον όμοϋ θεδν * Εχουσα , απαθή χα\ παθόντα , και

ταφέντα χαΐ άναττάντα κα\ άνελθόντα εν δίξη, έρ-

χόμενον κρϊναι ζώντας καΐ νεκρούς , ως φησιν , εν

άληθεία , Οζ της βασιλείας ουκ, εσται τέΛος.

κιτιιιιιΐιιιιι είπιβιη , 80(1 δΐ·ειιιιιΙιιιη δρίπΐιιιη δίΐ, ιιΐ ΐρδειηεΐ 35$βιίΐ, ίεαιηιΐιιιη ίρίτίίαιη ιαιιαίβαιίίο-

η/ί, βχ ΤΗΜΓΓβαίοηβ ιΐίιΐΓίικιηιιη Οοηιίηί ηοιίτί 1-αν. ί'.Ιηί&ιϊ ι. ΙΙιπιι: ί^ίΐιΐΓ Εεείεδία δίηιαΐ Οειιιη ('»«;

]ΐΓ(ΐ)ίΐ(!ΐϋΓ, ρ3δδίοηίδ ι;χ[η·π<;ιιι (Ί ρ3δ8υηι, φΐί δερυΐΐυδ δίΐ, Γεδίιιτεχεπί, ευιη £ΐοι·Ϊ3 εαβίυπι εοηβοεη-

(!.·> ίι, νεηΐιιπιηι ίικίίιίεηι ]ιιΊί(:;ιπ; νίνοδ εΐ ιηοιΊοοδ, ϊιίψιο 3(1εο νοπι ιιΐί ιϋεΐιπιι ε$1 : (.Ί !_/«,·> τα^ή ηοη

6ΤΪΙ βία* *.

Κα\ γαρ χαΐ πιστεύει ή ημών · αύτη ή αγία Έχ-

χλησία , χα\ ως αύτϋ αληθώς χεχήρυχται, αληθώς

ϊίροστέταχται · ότι χοιμηθησόμεθα πάντες , χα\

άναστησόμεθα συν σώματι τούτω, οΰν ψυχή" ταύτη,

ςαοιΐΝ;ιιη 6( ηοο 63ηοΐ3 ϊρβ3 ηΐ3ΐβΓ

νιτο $ί!)ί |ΐΓ,νι1ιο;ι(ιπιι νι·ΐΐι]ΐιιι ιιιιιικίίΐΐιιιιι ι;ϋΙ, εΓε-

ιΐίι : πιο) ιίπππιι ιιηυηιςυεηιηυε ηη$1ι·υιιι αο ΠΪΝΙΙΙ-

Γεείυτυπι εαιη Ηοε ίρβο εοπροΓε, ειπιι ΐΝκΙοιι βηϊιηα,

ειιηι ΐοΐο ηοε ίηβίΓυιηεηΐο, (1εηί(]ΐιε υ ι (|ΐιΊ1.1κ:ΐ ηιβ·

ι-ϊιίϋ $υΐ$ εοη$εη(3ηε3 ρηι·ιιΓια εΓεΐρίβΙ ''·. Ναηι

συν παντί τω ήμετέρω σκεύει · ίνα ϊκαστος απολαβή

προς ά Επραξεν. "Οτι γαρ άνάστασις νεκρών, κα\ Γ π- ,

κρίσις αΙώνιος κα\ βασιλεία ουρανών καΐ άνάπαυ- ςαοίΐ ΙΓ.ΟΙ ΐικιπιιιι ΓυΐυΓ3 ΓεδϋΓΓεείίο δίΐ βίςυε ίβίεπια

σις τοις δίχαίοις χα\ κληρονομιά πιστών κα\ χορός ϋβιιιιιαίίο, εθ3ΐεδΙεςυε Γοςηυιιι, βΐ]ιι«ΙθΓυηι ςυίεβ 3ε

μετ' αγγέλων, των τετηρηκότων την πίστιν κα\ την Γκίεΐίυπι Ικι·ιτ<Γιΐ;ΐ!>, εοιπηιυπίδηυβ εαηι βη^εΐίδ εΐιο-

ά^είαν χα\ την ελπίδα χα\ τάς του Κυρίου έντολάς,

αληθώς εστί, καΐ κεκήρυκται καΐ ήσφαλιστά ι , χα'ι

•πιστεύεται ότι οδτο; άναστήσονται είς ζωήν αίώνιον,

χαΐ ούτοι είς κρίσιν αίώνιον, κατά το γεγραμμένον

εν τοις Εύαγγελίοις. "Οσα γαρ λέγει 6 Απόστολος

χαΐ πόίσαι αϊ άγιαι Γραφα\ , αληθή τυγχάνει · εί

χα'ι παρά τοις άπιστήσασι κα\ κακώς νενοηκόσιν

έτέρως ύπολαμβάνεται. Ήμΐν δε αυτή ή πίστις και

αυτή ή τιμή, κα\ αυτή ή μήτηρ ημών ή Έ/.κλησία,

δια πίστεως σώζουσα (58) , χαΐ δι' ελπίδος κρατυνο-

μένη καΐ αγάπη Χριστού , τελειουμένη Εν τε τη

όμολογίϊ,Εν τε τοις μυστηρίοις, Εν τε τη του λου- ,

τ ρου καθαρσίψ δυνάμει- ότι 'ΔπεΛθόντες βαχτί-

σατε είς οΓϋμα Πατρός ν.α.1 Τίοϋ καΐ αγίου Πτεύ-

ΐιατος · είς δνομα δε θεϊκής Τριάδος , ονομασίας

μηδεμίαν διαφοράν έχούσης. Άλλ' βτι θεδς εΤς ήμΐν

εν νόμφ καΐ εν προφήταις και εν Εύαγγελίοις κα\

εν άποστόλοις (59) , εν Παλαιά καΐ Καινή Διαθήκη

χεκήρυχται κ*Ί χατήγγελται κα\ πεπίστευται , Πα

τήρ κα\ Υίδς κα\ άγιον Πνεύμα· μήτε συναλοιφή

τις ούσα ήθεότης, αλλά Τριάς δντως τελεία · τέ

λειος 6 Πατήρ, τέλειος 6 Υίδς, τέλειον τδ Πνεύμα

•Λ άγιον, μία θίότης , εΤς θεός · ψ ή δόξα , τιμή χαΐ

χράτος νυν και αεί κ αϊ είς τους αιώνας των αιώ

νων. Αμήν.

Γΐΐδ ίίδ εοηδίίΐυΐυδ ηιιί Ιίιίοιη εΐ οηδίίιηοιιίιιιη εΐ

$ρειιι :κ·, ΰοπιίηί ρπεεερΐ3 δεΓνβΓίηΐ,

εδί ; ίιΙι|ΐιΐί ε( ρΓχάίεΐΐιιπι ει εεηίδδίηιβ

Ιιιηι ΓΙ (τειΙΊΐυιιι : ςαοηίβιη Ιιί Γεδίιτςεπί ίη νίιαηι

1140 ;ιΊι·ΐ'ΐκιιη, εΐ ίδΐί ίη ]ιιι1ίεΐιιιιι «Ίιτιπιπι ', ιιΐ

ιιι Εναη^εΐίο δεΓίρΐιιπι εδί. Ν:>ιη ηυχευηςυε νεί

Αροδίοΐυδ νεί δ3εΓ3 οηιηίδ δεπρίυτβ ΐεδΐ3ΐυΓ, νο.ι·:»

βυηΐ, Ιίί'ΐΊ ίιιΓκΙεΙεδ :ιε ρεηρεΓ3ΐη ιπΐι·1Ιί^οιιΐι·8 ;ι1ίΐι·ι·

εχίδΐϊηιεηΐ. Νο1>ίδ νεπο ε3 ιίειιιιιιιι Οιίες εδί, ίδ Ιιο·

ικιΐ' 3ε (Ιίςηίΐβδ : Ιιχε εδί ιιοβίπι ηι;ιΐιχ.ι· Εεε1εδί3,

(|ΐι;ι; ρεΓ Γιϋειη βιτν;·!, δρε εοΓΓθ!)θΓ3ΐυΓ εΐ (Ίη-ί^ιί

ε!ΐ3Γίΐαΐε, ηεοηοη εΐ ε]υδπιθ(1ί ρροίεδδϊοηβ βε ηιν-

δίεΓίϊδ, 1>3ρΐίίηιί(]ΐιβ νί 3ε ρυΓ^3ΐίοηε ρεΓΓιείΐυι·.

£ιι)ιΐβί, ϊηηυϊΐ, ίαρίϊζαίε ϊη ηοηιιΉί Ραίηι, ΐΐ Ρΐΐίί,

£ΐ 8ρίτίΐιΐί εαηαΐ " : ίη ηοηιίηβ ύίνίηχ Τηηίΐαΐίδ,

εα]υδ βρρείΐβΐίο (ΙίνεΓδυιη ηίΐιίΐ εοηΐίηεί. δι (|ΐιί(1οιη

3ε δϊη^ιιΙβΓϊδ Οευβ εΐ ίη Ιεςβ εΐ ρρορίιείίδ, ίη

ίί$ ει 3ροδΐο1ί3, ίη ΎείεΓβ ει Νονό Τεδΐ3·

ιηεηΐο |ΐποΙίε:ιΐιΐί>, ιιιιιιίί.ιιιΐϋ εδί 3ε εΐ'ΐ'ΐΐίΐπΐ', Γ'ηΐι'ΐ·,

εΐ 1'ΊΙΐιΐϋ, ει 5ρΪΓίΐιι$ Βίιηοΐιΐδ. Μεηυβ νερό εοη(α-

8ΐιιιι ί|ΐΓκΙιΙ:ιιη ίρδ3 Οίνίηίΐ3δ εδί, δεά ρεΓΓεείβ τονεο

Τι·ΊιΓιΐ;ιχ εβί, ρεΓΓεειυβ ΡβίεΓ, ρερΓεείιΐδ Γίΐίυδ, ρβΓ-

Ιεείυδ δρίρίΐυδ δβηείυδ ; ιιιι:ι ο'ίνίηίΐβδ, ιιηιι» ϋευδ,

εηί (5ΐοι·ί:ι, ΟΟΙΙΟΓ <;ΐ ίπιρεί'ίυιιι ηιιηε εΐ βεηιρεΓ εΐ

Ο ίη κιτιιΐη δχευίοπιιη. Απιειι.

1 ίρ^ο άνθρωπον 6μοΰ καΐ θεόν. · γρ. μήτηρ ημών. · II (ϋθΓ. V, 16.

€ΟΓ. ν, 10. ' ϋοβη. ν, 29. ·Μ3ΐΙΙι. χχνιιι, 19.

Κοιιι. Ι, 4. ' 1·υο. ι, 53. ' 11

(58) 4<ά πίστεως σώζουσα. Υίϋε Ιοειιπι ηιιηε α

ΤΙιοιηβδίο ηοβίπ) (1ίνεΓδ3 ιηΐεΓρΓεΐ3ΐίοηο ϋοηβΐυιη

ιιαιηβΓο 18 ιη.·ΐ!ΐπι·.ιΐ,ι· ηοη βεηιεί Εχροίίιίαηϊί βάΐί.

(69) '£»· άχοστόΛοις. Ρείβνίιΐί, Αραά αροαοΐο».

Κεηονβηΐυτ Ιιίε πιυε 3(1 δίηιίΐεπι Ιοειιηι βϊπιίίειπ-

ςιιε ο!> εαιΐδ3ΐη 3αηοΐ3νίηιαδ ίη Εχροίίιίοιιβ βάεί,

1111111. 18.



887 ΑΡΡΕΝΡΙΧ ΟΙδδΕΚΤΑΤΙΟΝυΜ.

ΑΡΡΕΝΒΙΧ ΟΙ88ΕΚΤΑΤΙΟΝϋΜ

ρρορΙΟΓ ι»ΓθΙϊχϊι.·ιΐ(Μτι ηϊιηίηιιι ΐηΐβρ ηοΐβδ ΐη ΗΙίΓυιη οοηίπα 1ΐ£θΓθδβ5 Ιοοιιρ

]Μΐΐ!Κ'ΠΠΐ(.

ΟΙΛΤΚΙΒΛ ϋΕ ΑΝΝΟ ΝΑΤΑΠ ΟΗΙΙΙ9ΤΙ.

ι'Λι! ιοιη. Ι, οοΐ. 927, Ιιχηε. Μ, ηοΐ. 44.)

ί)ιπ ιι.ιΐίΐίοιη (Ίιπκΐί δβίνβίοπδ βηηιιπι ιηιΐ3§3Γε εοηηΐϊ βιιηΐ, ΐηρίίείδ ηκινίιικ· ΐβριροήδ

Ικιΐιικτιπιΐ : Ιίοπιηηοιυηι οοδδ., Λιιμ·ιι>ιί ίπιρβΓαι. ΓΙ Ηεπχΐϊβ αηηοιαιη. Τοίίιίειη ηοΐϊβ .*<· νείηΐ η;·.ι-

ςηίΙ»ι$ |ΐο<Ίΐυιιι :ι δβ βιιηιιηι |ΙΙυ$ΐΓ3νίι Ερϊρΐιβηϊυβ, οΐ ϊη οπίϊπαηϋα ροιϊ$$ϊπηηιη ββπο εο$8. ΙιαυιΙ ναΐ-

(ί:ιπ·ιιι (ΙίΙίι,ΊΊΐϋϋΐιι :<ιΙΙιίΙιιι >ι . Οιι]υ$ ηοδ νβδίίςία ρΓοιτιηηΙβΒ, |(( ςιιθ(Ι 3ΓθΗΐΐβειί ΓαεοΓβ ϋοΐοηΐ, ιιΐ βηΐβςυίπι

:ΐ!ιΙίΐίι·Γΐιΐ. Μΐϋ ίρ$ίιΐ8 νι·1 Ιιπιιΐίΐηιοιιΐί κπΙΊιΙίΐ:ιΐπιι εχρίοτβηΐ, ιί.ι ηοϊ οοη5ϋΐ3ΐ(ΐιιπ) ίρβοηιιη οπΙΊιιι·ιιι ΜΤΙΟΙΙΙ-

<]ΐιο |κ!ΐ·ΜΊ·ιιΐ:ιΙΐ!ΐΐ!ΐΐ!·. ΟΊ:Ι· (]υί(1ειη Ιιί$ΐθΓΪ3> ραΓ3 ΙΊΙΙΙΙ ιη»χίπ)3 ϊη οΙ)3οιιπι»(« βΐ (]ί$$ί<1βηΐϊυηι ίαΐεΓ ν.

ΒΟΓίρΐυπιπι ναπείαΐβ ροβϊΐα ΜΙ, ηο$ εοηβυΐαΐυπηι βϋηυοΐ ίπ(ΙίοιΙυπη $υΙ>μ<:ί<:ηιΙιιτη ριιίανίπιαδ, ρ.ιυοί^ »Λ

1\\ο» Λά\\ιηεύ$, ςυί ϊη ΕρϊρΙΐ3ηϋ Ιβίεπουΐο (Ιβίοπρίί $ιιηΐ; ρπορΙβΓβί ςιιοιΐ ηυη οιηηββ ϋ$ϋΰΐη, ηιιϊϋυ» ί]1ι·,

£08$. ιι:ιΙιιιη 6&5β Ο)Γί$ΙυΐΙΙ βχ'ΐ$ΙΪΠ12ηΙ. ΚΙ. «Ι ίη ϋΟ$5. ιϋι:ι·ιι·ιιιϋ^ Υ3ΓΙ6135 ςΐ!3Β δίΐ, ΙοοΙΟΓ ιιιΙί-Πίμ.ϋ , ιΓ;|.::,

Γΐΐο Ι;ιΙη τιιΐιιιιι ΐΐ'ΜΐίιιιιΐΝ : Ρπΐΐ)3 ΒβΠββ 008ί>. Ιιιιΐιι·! 6Χ €3ρί|θΙίηϊ$ ί3$1ί$ εχεβφίοβ, <·ιι]ιι·ίΐιΐιιιϋ 3 δί^ΟΙιίο

0( ΟηυΓπίο ίη ί3$Γι$ «χΐιίΐίβιιΐυτ ; :ι!ΐιτα οχ Ερίρΐιαηϋ ; ΙΙΊΠΛ ι·χ Ι;ΐϊΐοπιιιι ίίι·ιι1οπιηι .βΐνβ Αίααιιάήκι

Οιτοηϊά 3υοΐοηΐ3(ε.

ΙΜ»ΙΙ:Ι ι.ι·.·ί ΟΟ88.

Εχ

ΑΟ ΟΗΚΙ5ΤΙ ΝΑΤΑίΕΜ ΕΤ ΡΑ55ΙΟΝΙ5 ΤΕΜΡϋϊ

1 ΙιΧίϊιΐδ ΗιιΙΙιιι·;.

2 Λιιμιΐδΐυδ XII.

3 <λ Οβίνίβϊιιβ. Ι," Ρϊδίεβηιΐδ.

4 Ι,ι'ΐιϋιΐιΐϋ. Μ. Μ(·^:ιΓιΐΜΐΝ,

'< Αιΐβΐΐδΐιΐδ XIII. Μ. ΓΙιπιΐιι·. δϋνβηυδ.

6 6οδ8ΐΐ8 ΟοπηοΙ. Ι,πιΐιι- \. ϋβΙρυΓ. Ρϊβο.

Ιιΐί.

7 <:. Οδ3Γ. Ιι. /Γ,ιπϋίικ Ρβιιΐπβ.

8 Ι'. Υίηυείιΐδ. ΑΙρΙιίηίυδ Υαπιι.

9 Ι-. ^εΐίυδ Ιι3ΐηΪ3. Μ. δεΓνίϋυι Οεΐιιίηυβ.

10 δβχ. .ιΕΗυδ ϋβΐϋδ. €. δεηΐϊϋδ δαίϋηιΐηυδ.

ΓΚΙΜυδ ΑΝΝΙΙδ Ε8Ι ΒΒΒΙ8 ΕΧ ΥΑΚΚΟΝΕ Μ (Λ1Λ1Π.

Οηρΐΐοΐίηϊι. Εχ Ερίρΐιαηίο.

ΑηΓίδΙίυδ Υεΐυδ.

ΐιΐϋ XIII εΐ δί'3ΐιιΐ8.

Ι,ιΊ.ΙιιΙιιχ ι·1 ΡΪ80 |Ι·

Εχ Ραιίίι 5ίαιΚ».

Νει-ο II ει Ρϊί<ο Η.

Πιιϋϋκ Γ! Υεΐυϋ.

Αιιςιΐδΐ. XIII 61 >\ιΙ.ι.

δϊΐιϊηιΐί εΐ ΓΐιιΠιιιϊί:.

Αυ^ιικίυδΧΙΥ εΐ δ

Κοιιΐηχ εΐ ΡΪ8Ο.

12 Μ. ,1',ΙΙΙί!. Ι,|·|Ιϊι1ΐ1Ν.

Οη. ('.ιιπ). Γΐιιιιη Μα^ηυβ. Ι,ερίοΐυβ βΐ Απιηΐίιΐ8.

Ιι. ΑΓΓίιηΙίυδ. €χ»3Γ εΐ Οβρϊΐο,

Ιι. Ο.Τ83Γ8Ι Ρίυΐαβ.

Υίηιιι-ίιιβ ει Υβπιβ.

Ι,:ιΐιιί.·ι εΐ δεπνίΠυ» Νοηι-

ηΐιιβ.

Μίΐ^ηυβ Ροηιρε]υδ εΐ \.ι !<·- Μ.·ιςηυ8 ει Υαΐεηυι.

Π09.

Ριιΐ). Ο.Τ5. οΐ Ρβιιίαβ.

Υίηιιοΐιΐδ εΐ Υ3πιΐ8.

Καιυίί ι·ΐ

81)ΓΓΕΟΤΙ.

^. Αΐιε}ηδ Οβρίΐο. €. ΥίΙ>ίυδΡθ8ΐ1ιυηιυδ.

13 Α. Ι,ίεΊιιϊυβΝβΓνβ 5ϋ3- 0. Οβϊαΐίϋίΐ ΜβίεΙΙαβ Οι*- ΟΓβΙΐουδΟί ΝεΓνβ.

ηιΐδ. ΐίευβ.

βυΓΓΕΟΤΙ.

Ρ. Ιιβηΐυΐυδ δεΐρίο. Τ. Ουϊηΐ. Οίδρίηυβ \ ;ι1ι·-

Γίαιπίί.

14 Μ. Ρυηιΐδϋ3ΐιιί11αδ. δβχ. Νοηίυδ ΟιιίηΐίΙΪΑηιΐδ. {::πιιϋ1ιι» εΐ 0«ϊηΐί1Ϊ3ηυδ.

Κ. ΑρΓοηϊιΐδ Νερηδ. Α. Υϋ>ίιι$ Ιΐ3ΐ)ΐΙυ$.

15 0. Ρορρ.τιΐδ δ3ΐ)ίηιι$. 0. δυΐρϊεϊιΐδββιηεπηυδ. €3ίΐιεπηϋββΙ δβΐϊιΐϋδ.

8Ι)ΓΓΕ€ΤΙ.

Μ. Ρηρίπιΐδ Μυΐϋιΐδ. 0. Ρηρρχιΐδ δηαιηθίηυβ.

10 Ρ. ('.ΟΓΜ. Ι)ο1:ιΙ)«Ιΐ3. Ο. Ιπΐίιΐδ δϋηηιΐί. ΠοΙβΙιοΗΛ ει δΐΚαηαβ.

\~ Μ. /Γ'ΜΙΐίΙ. Ι.Ι'ρίιΙΐίίί. Τ. δΐϋΐίΐίυδ Ί'.ΙΙΙΙΊΗ. Ι.Ι')ΙΝ||Η ι

βΐ ΡΙαηευβ.

Ί'ίΐι. ('.;ι>. ει ΟαρΚο

€Γθΐΐιΐ8 ει Νβπνί.

6απιϊΙΙυ8 εΐ

εΐ

ϋο)ηΙ>ε1ΐ3 εΐ δϊίαιιυβ.

ίερίϋιΐδ ει Τ.ιΐιπι>.

1'· €, ΓΌη(ε]ιΐ8 Οηρϊίο. ει δΐΐναηιΐδ. Τϊυ. 0*5. II οι δοφίο.



8Λ9 ΑΜ«) ΝΑΤΑΙΛ οιικυντι.

Εχ Εχ Ερίρΐιαηίο. Εχ Ρι,ιΐίί Βίαιίίι.

δΙΙΓΡΕΓ.ΤΙ.

ϋ. ΥΪ8π11ϊιΐ6 ΥΒΓΓΟ.

19. (Σ. δίΐίυδ Νεροδ. ί. Μιιηηΐίιΐδ ΡΙ.ιηειίδ.

80 δεχ. Ρυιηρ6}υδ Νεροδ. δβιΐ. Λρυΐφδ Νεροδ.

δεχίί ιΐιιο. ΡΙ366Η8 ει δϋβιιιΐΒ.

Ροιηρε]υδ Μηιιιιιΐί εΐ Αρα- δεχίυδ εΐ δΐίχΐυβ.

31 Οπίδΐΐδ Ι";ί'*:π·.

Ή Τι. *Ι;ιΙιΠικ ΐ;ιυπΐ5.

23 €. εοβίίιΐδ ΚιιΓυδ.

24 Τω. Λπί'. III.

βϋΓΓΕΟΤΙ.

. δφ3 ΤιιΙιβΓΟ. ΚηΙΐΓίΠιΐΒ Βίβηάιυ.

Ο. ΝΟΓ!>. Ρΐβοευδ.

Ιι. δεπυοη. ίί!)ο.

1>. Ροηιροηίιΐδ Γ1η€θπδ.

ββπηαηιουδ €χδ3Γ II.

0. ΝοΓίιηιιιικ ΡΙαεεα$.

Μ. Λιιΐ'ιΊίιι-, (1ιιΐ|:ι,

ϋπι$υδ .Ιιιΐϊιι-ί Η.

25 Μ. ,Ιιιΐίΐκ 8ίΐ3ηιι<;.

28 Μ. Υβίβπιΐδ Μεβδαΐα.

27 Τίοεπυδ IV.

28 0. Παΐβπ'ιΐδ Αβηρρβ. €. δυΐρϊιΐιΐδ 63ΐΙ>3.

5ΙΙΓΓΕΓ.ΤΙ.

& Υϊΐιϊιΐδ Βιιίΐηυδ. Μ. 6οεοο]ιιβ ΝβΓνβ.

29 ϋ. Αδίιιίυβ ΡοΙΓιο. €. Αηΐϊδίίιΐδ Υεΐιΐδ.

30 δβΓ.ΟοπιβΙ. Οεΐΰεβϋδ. Ι,. ΥΐδεΙΙϊυβ ΥΑΓΓΟ.

οι Μ. Αί,ίηίιΐδ Αβπρρβ. Οοδίΐΐδ ΟΟΓΠ. Ιεηΐυΐυβ.

32 ϋ. Οαΐνίδίυβ.

ΒπΐΙΙΙδ 61 Γΐ8€€ϋ«.

εΐ 1>ϊϋο.

Κιιΐϊι*.

Τί1)επυ8ΐΙεΐ Οπίδυδ

ΙΙϋΙΙΙΪΓΗΗ II.

δϋιηιΐδ εΐ Ι!ϋ1Ι>ιΐϋ.

Μεδδαΐα κι βΓαΐυδ.

'Γί ΙΚΊ ί ΠΛ III εΐ |)ι ιι>ικ·,

III.

οι Β.ι1Ι)υδ.

Ροηιρ. Μ:ι?. ει Αρηί.

Βπιΐιΐδ εΐ Ι Ί:ΐΜ·ιΐ8 II.

Τ3ΙΙΓ118 61 Ι.ίΐιιι.

ΒυΓιΐδ.

Τίΐι. (;;<^:π· III εΐ ΠιιΓυδ.

δΐΐαηυδ ει ΒαΙΙηίδ.

- λΐ£889ΐ3 61 ΟΓΑΙϋ1.

IV βΐΤί^.

ΡοΙΙΐο ει Υεΐυβ. Α^ΓΪρρη οι

(.'βΐϋνςυβ εΐ Υβτυδ. Ρυΐΐο εΐ Υβΐυβ.

Αρπίρρα II εΐ Ιιβιιΐυΐυβ ϋεΐΐιεςυδ ει \ ;ιπΐϋ.

-.
53

34

-Λ5

9·
Ι,.

Αρ.

('..

Οη. Οβίυΐίοιίδ δ:ι]·ΐιπΐί.

80ΓΓΕΟΤΙ.

ΒίΓββ. Τ. Βϋδΐίιιβ Νιιηιϊυδ ΟίΙΙυδ.

Ιαειηίι», Ι,. ΟϊΙροΓηίυβ.

. ίυΐίυδ δϊίβηυβ. Ρ. δϋίυδ ΝρΓν».

ΒιιοβΙΙϊιιβ Οειηϊηαβ. Ο. ΡιιδΊιιβει Οβιηίηιΐδ.

· >. δοριιυβ.

δβΐιίηυβ. ΑςΓίρρα Η εΐ Ι.εη1α1ιι$.

61 ΡίδΟ. (;? ! ιιΐίι-ικ 61 δ3ΐ)ίηυδ.

δίΐνβηΐΐδ ϊΐ ΝθΓΥ3. Ο358115 8| ΡίδΟ.

(.ι'ΐιιίηϊ (Ιοο. δϋβηιΐδ οι ΝεΓνβ.

ΒυΓιικ εΐ ΙΙιιΙκ-ΙΙίο. Οεπιϊηιΐδ <·ι βειηίηιΐδ.

Υίηίοίυδ 61 Ι .ιιιιιιίιιιΐϊ Οαβ- ΚυΓυδ οΐ Κυ1ιε1Ιίηυ$.

βΐυβ.

Αϋ ΕΧΟΕΒΡΤΑ αΟΝδϋίΑΤυυΜ ΟΟΙΛ,ΕΟΓΑ.

Ιη Ιιίδ οοδδΓ ιιιιπίιυδ ηοηηυΐΐβ δαηΐ οϋδεΓνβΐϊοηβ Α Ρΐ3ηοϊ οοηδυΚιΐϋ «ΙεοΊιηιιηι ηυΐηΐυηι 3 εοδδ.

βίο XIII ει δίίβηο Ι·Ο>Η. ροηίΐ εοηδίιΐβΐυιη ϋΐιιιιι,

εηηι χνι εβδε <3ο1)ΐιεΓίΐ. Τιιηι χνι Γβεϊΐ Ροηιροηιιη

ΑΙ:ιμ:ιιιιιι εΐ Αριιίεϊυηι ; ςυϊ ευπι 8υρ6ποπΙ>υδ ϋιίειη

εδβε νίϋεηΐυΓ. ΛΜΙΙΙ ε (ΙυοΙ^υϊ δεχίίδ, ;Ι!ΙΙ·Γ Ροηιρεϊυ$

Νβροδ, 3ΐΐεΓ Αρυΐοίιΐδ Νεροδ βρρείΐβΐυδ ε$ΐ. Ουοιΐ

ιι!ι:ιιι νίΐίιηιι ίη Ρβδίίδ δίειιΐίδ ( ΐ'ΠΐίϋΐΓ.

Ιη χιι ΡΓΟ Βηιΐυδ 3ρυϋ ΕρΐρΗ.βΙ δϊευΐοδ Ρβδίοδ,

ΝΓΐίΙιι· ΟΓΟδΗδ.

βεϊηεερδ υ^ςυε 3ΐ1 χ.νχνιι εοηδίιίαΐυρη Ρ3δΐϊ δϊ-

ευΐϊ υιιο 3ηπο ιβπΐϊοΐΐϊ δΐιηΐ (|ΐΐ3ΐ)ΐ Ερίρΐιβηίυδ εΐ

€3ρίΐο1ίηΊ. Ρυΐα Τηιιπιιη ει Ι,ΠΜΙΙΙΟΠΙ ίη ιιοΒίΓα δεπβ

χχιν εοΐΐοεαηΐ, ηυβηι 3ΐηΙ>ο ίδΐϊ χχιιι, 61 ίΐα ιΐι-ίιι-

εερδ. Γ.ιι.ϊιι* εβ εβυ$3 βδΐ, ηποϋ Ερίρΐιαηίυδ οιηι

υηο Γΐ)ΐικπ1ΐ!!!ΐ |ΐ:ΐ)·Ί, ΙΙΪΙΙΙΙΠΙΙΜ 3ηιπ

Ιη νι ΕρϊρΙ)3ηϊυδ ΡίδοηβΓη II εοηδαΐεηι

ςιιοά ηε(]ϋβ ϊη Οβρίΐοΐίηίβ, πβηυβ ϊη δίοπίϊδ 3(1<1ί-

ΐϋΐη εβί; δβά 3ίΙ Οηϊϊ (Ιυηΐβχβΐ Ρίδοιιίδ εοηδυΐβΐυηι,

Φ» ηηηο Ιΐτΐιΐδ 747 εοηνεηϊΐ. Αε νίϋεΐιΐΓ βχ βο ηα-

ΐυδ εΓΓοΓ, ςποϋ βΙίεΓ ε]υδϋεηι ηοιηίηίδ ί. ΟβΙρπΓ-

ηίιΐδ Ρίίο <:.(·ΒοιιίιΐΜ« βηηο υ. 0. 739 Γυεπί.

δε(1 ίΐΐβ Ι,. ΠΙίυδ; ηυδίεπ Ιιίο νεπο €.αχ\ ά'ιάΐατ.

1η νιι οοηίΐιΐβΐυ, ρεΓρεραιη βρύα Ερΐρϋίηϊυιη

ί. ('.:ΐ!ϋ·<Γ, ρΓΟ Οβΐο ροδίΐϋπ) εδί. Νβηι ίιιεϊυ8ε]αδ ΓΓΒ-

ΐβΓ εοβ. άεδϊβηβίαδ, 3ηΐεςυ3ΐη ηΐ3£ΐδΐΓ3ΐυηι ϊηΐΓβΐ,

εχδΐίηείαδ ·>ι.

Ιη χ Γ381Ϊ δϊευΐΐ ει Ερΐρΐιαηΐυδ ΙΕΙΊανη Οβίιιιη εΐ

*.!ΐππιϊΐΜΐιη ρρχίβπβΓυηΙ; δ6^ ει ΓπίδΐΓ»

Ερϊρη3ΐιϊυηι Μβςηιΐδ Ροηιρεΐαβ οιιτι Υβίειϊο εοηι- Β 76ο, ΤίΙιβΓΪί 0*3. εΐ Ροπίεϋ ΟΒρϋοπΊβ, δΐχίοπιιη

ροηϊΐιΐΓ. Ρυϊΐ 6ΐιΐΓη ίδ Οίηιΐ3 Μβ^ικίδ, ηοιι Ροιη-

ρβΐυδ.

Ιη χιι \ ίιίπιΐι ΐΓΓερδίΐ ρβΓίϊιη βχ δυΙΤεεία οοβ. Αι-

ΐεϊο €3ρϊΐοηε, ρβηίπι 6χ εοη$υΐ3ΐυ χιχ. Οιιαι οηίιιι

βηηο ϋΛϊδ 767 εοδδ. Γαεπηΐ Τϊϋεπιΐδ II βΐ ^. Γοη-

Ιβϊηδ ΟβρΊΐο; ίΐιπιο νερό 759 βυΐϊβεΐυδ ΓαβπίΟβρϊΐο:

ςαί Ρ3δ(οδ ΟΓκοοδ εοικίίάει-ιιηΐ, Οηρίΐοηεηι ΡΓΟ

«τ Γπιηπιι ηυΓηεΓβηΙεδοϋηι Τϋ>. Οχϋβρε εορυΙβΓϋηΐ.

Ιη χϋ εοηβπίβΐϋ Ρα$ιί δίοιιΐί Τίΐιεπιιιη θΛ!δ3-

τεηι II εΐ δεϊρίοηοιη εοηηιηίιΐυιιΐ : Ερίρΐιπηίυδ

Μ;ιι ι ιιιιι εΐ δίίβηυιη, ηιιί εδ86 άεϋυΐΐ εοιίδυΐβΐυδ

χχνι. βηηο Ι ι ί:ί^ 772. ΚΙειη Ερίρΐιαηίιΐδ δοχΐοπ>ιη

>'.!κΐιιιιι· εοΐΐι^ϊυιιι .ιιιΐι ν.-ι·ΐι κ- ϋχρυιιι·(ο δϋϋ ο(

εοηδΐιΐ3ΐυηι 3πΙϊείρ3δδ6ΐ, βιιιιο [Ιιΐιίδ 76ϋ1

<|!π βεςυεηΐί εοηιροΐοΐι,ιΐ , Ιιιιίε ίρδί 767 Ροτηροίυιη,

ει Αρϋΐοΐιιηι αεεοηιηιοιίβι, ςυί ΐίίίειη Μ; ία ειιιη.

δεχίίδ (Ιιιοΐιυδ. Ιΐα ευηι ϋβρίΐοϋηίδ ϊη ςπιΐίβηι ι·υ-

ι!:ίι. Αι 5ΐΓ.υ1ί ιιιιί,ι εοδδ. 3ηηϊ 765 ηοη οηιίΐιυηΐ, ει

εχ υηυ ευΐίφο βηηϊ 767 ιΐιπι Γβείυηΐ; δΐιρερνβεβηεα

ϊΐΐο Ροαιρεϋ ει Αριι,ΐεϋ ίπίεπροδίΐα εοηδίιίαΐυ ΐ;ιι·-

ιϋππτ; ι·\ Ιιϋ νΐιΐ Γεϋ(]ΐιθδ.

Ιη χχιν ηρπιΐ ΕρίρΙι. εΐ ίη Ρβδίϊδ ρηο €Γ38δυ$,

ΙΊ.ΊΙΊ ικ Ιο^; ,ηίδϊ «ίΐ βυΙΓβεΐιι* ϋΐία,υίβ.

χχν Ί'ΊΙιΐ'ί ιιιπι εοβ. Μ·(·ΜΐκΙιιιιι ΙιιιΙκΊ ΡΓΟ III.

Ιη χχνι ΡΓΟ ΒβΙΙιο ΡΙ:ΐΓευδ 3ί,επ1)εηιΙυ$ εδί ηίεΐ

Μ:", ι Ι ιι . ,ιίΐι<ιιι·. ίπ.ιιΐιι ΙΜΙ Ιι;ιί.ΐια ί!. ι)ΐΐ(;-ι! ίάι "ι 4.4



ΑΡΡΓ.ΝΠΓΧ ηΐ55ΕηΤΑΤΙΟΝΙ'Μ. 89ί

υ!)ϊ θΓ3ΐιΐδ ρι·ο Οοιΐ9 ηοιηΐ- Α Ρΐ"8 V, εΐ δε]3ηυβ αηηο 783, /ιιϋ,ιηο 75 εοηνεηίϊΐιΐ,

ΥΊηυοϊυδ ιιιιίπιι εΐ ϋαδδ'ιιΐδ 784, ίιιΐϊίΐιιο 76. Γικιιιϊ-

ιιοπιιιι εεΓίε εοηδαΐβΐυδ ΐηπιρπΐ ίιι :ιιιιιιιιη ΤΗκτϋ

15 1;>1>ι·ιιΐ<·πι εΐ ;ι!> Αυ^υβίο ηιεηδε .'ΐιιιιί βαρεποπδΊη-

(·1ιο9ΐιιιιι. Οχρίΐ ειιίιη ΙναΙ. ):ΙΙΙΙΙ:ΙΓ. ηιπιυιιϋηηί 74.

Αι Υΐηιιείυδ ·Ί (Ι.ΐδδΐιικ εοδδ. ϊηοί(1υηΐ ϊη Μί&ηυιη

75, Τίοβπϊ 16 'ΙΛΙΙΙ ίικΊιο;»ΐιιιιι.

Αε (1ε ΥΊηιιοϊο ει Οβδδΐο ροδίρειη» 8ΐιρβΓ65ΐ, <ΓιΠϊ·

πΐίπιιιΐφίο φΐχδΐίο , ϋίΐοηιηε ΠΙί δϊηΐ, (|υοδ Τ:ιπιυ>

8επ1)ίΙ Ιίΐι. νι ΛΜ/!., ρι·οκεηβΓθδ 3 ΤΠιοιϊο 35<:ίΙθ8,

3. 786, Η.τ. ίοΐΐια ι I Ι.. 8ϋΙΐ3 εοδδ. Ν:ιιη Ι.. Γ,Ι-.ΜΙ,

ΙΐπίΜΪΐιιπι, Μ. Υίιιίείο ^Ιίβηι Οι.'πιιιιιΓκΊ ΓιΓΐ38 οοΐΐο-

09ΐ9δ 8850 ΙΙ3ΓΓ31. ΥΜοϊβ, ΪΙΙφΙΪΙ, Ορρϊάαΐί

^α/^6ι(^ ιιΠιιχ, ραΐτΐ αΐηιιβ ανο εοη«Η/απ'6ιιι,

αΐΗι'ίΙιί Ι'ιιΐιιίΐιιι ίταΐ, ηιϊΐΐ! ίη^βηΐο ιΐ ηιιηηΐιε (α-

XXVII ραΡ β8ΐ ΟΓβάεΓΟ

η.ιΐυτ.

Ιιι Γοιίϋΐιΐ,ιΐιι χχχνι, φΐϊ εδί πι ΕρϊρΙΐ3ΐιϋ ϊηιΐίειιΐο

χχχιι, ηι:ι]«Γ ε8ΐ Ιβηεδ. Νηιιι δίευϋ Ρβδίί ειιιη Ερί-

ρηβιιίο ροβΐ ^εηιϊηοδ (Ιιιοδ, ΚιιΓιιιιι εΐ ΚιιΙκΊΙϊιιπι-ιιι

(8ϊουΓι Κα1>βΙ1ίηιιιη) οοΐΐοοαηΐ. Αι Οηρίΐοΐίηί Μ. Υί-

ιιιιεϊυιη εΐ Γ.Ίϋϋίιπιι ίοη^ίηιιηι. ΚιιΓιιιιι ΡΟΓΓΟ Π

ΚιιΙιιΊΙίιιιιιιι δΐιίίεείοΒ ριιΐ3( δοβίίςβρ ει Κερίερυβ

ΐη Είΐϋφΐί. Ε^ο ίϋειη Ιιϊδ ιιι οοδδ. ([ΐκκΐ ;ιιι. χνι

οοηιηιίκδυηι Γιιίδδε δΐΐδρϊοορ. Νβιη υΐ ϋΐϊε εχ ιιηο

ΓοΙΙε^ϊο 8οχ. Ροηιρβϋ Νεροιίβ εΐ 8βχ. Αρυΐβϋ Νβ-

ροΐϊβ, (Ιυο οοδδ. ρ3Γΐ3 Γβοΐβ δΐιηΐ; δοχίορυιη νίϋβΐί-

Γοΐ (ΙιιοΓϋΐη εΐ Ροπιρβϋ 3ΐφ.ιε Αρυΐεϋ : ίΐ:ι ΚιιΓιιιιι

εΐ Κυΐ/ίΐΐίηιιιη ιίικιπιιη 6556 βειηίηορυιη ιιοιιιίιΐ3

ι:κ:ι1ίιΙΐ'ΐ Ίιιι ; ηίδϊ ΐ]ΐιοιΙ ρΓΟ /ίκ/Ίί.<, ί'ιΐ6Ϊιι» 1ι···ι·ιιι1ιιιιι

β$Ι. 5ΐ6 εηϊιιι 3ρρο1ΙαιιΙϋΓ:0. ΚιιΙιβΙΙίιΐί Οοηιίηιΐδ, ϋ. Β αιηάία:. €ααΪΗ» ρΜιη ΒΜΜΙ

ϋιιιίΐϋΐϋ. ΟΙΚΗ.ΊΜΊΙ ιηερίΐο Ιίΐηι Ιιοδ, ι|ΐι:ιιιι ίΐΐοδ

|ΐΐ';ιΊι:πιιί.·,Ίΐ()ηιιΓπιΐΛ, 30)16 κιιΙΓ(·ι·.Ιοππιι (|ΐιίιΙ(:ιιι Ιοεο

Ιικίιιιιΐ; ηυο(1 Γι·υ5(Γ3 ιηίηΐϋβ £81 δοϋρΓ, 111). νι Οβ

ίΐιιριιιΐ., ρβ^. 571.

Εχ 1ΐ36 (\»ΙΐΊΐι ΓοΙΙΐ'^ίί ϋίδΐΐ'αοΐίοηβ Γ3οιυηι, ιιι

Υΐηυεϋ 3ε Ι,οη^ίηϊ εοηδυΐ3ΐυ5 3ραϋ ΕρίρΙ>3ηϊυηι

κβΰε 8ΐΐ3 1ιιχ3ΐιΐδ, χχχιιι Ιοοο 3 οοιικιιΐϋιιΐϋ ΛΜ^ΛΙ-

βίο XIII βΐ δίΐνβηο ροηβρείιιρ, οιιηι χχχιι οββε (1ο-

1ιυ6Γΐΐ. Εΐεηίηι 3ηηο υ. ^. 783, ^ιϋιιιιο 7ί>, εοη-

ί;πιίι, Υίηίοϋ οοηδίιΐβιυδ, ϊ(1(]υβ εχ ΥβΓΡοηίαηβ ερο-

ι:Ικ> : ιιηιιι (':ιρΊΚ)Ιίιιϊ Ι'';ΐϋΙί :ιιιιιο 782 οοΙΙοε:ιιιΙ. Ιη

<|ΐιο ηιίΐ'ίΐίη: 1)3ΐ1υεϊη3ΐυ8ϋδΐδθ3ΐίςβΓ, (Ιυπι ϋηιιΐι ϊιιιιι

3ΐ·^υ;.1, (|ΐΐ(ΐιΙ οοη^ιιίαίιιιη Υίηίεϋ Ίη 783 ουηΐιι1ι·ρίΐ

<:χ Υ3ΡΓΟΙΙΪ8 8εηΐειιΐΪ3, < ιιηι Γ,Λΐοη·αιιιιιιι ει ϋ.ιρίΐο-

Πιιιιηι 3ΙΙΙΙΟΠΙΙΙΙ ηυιηεηιηι δβφ^ιϊ 80 ρροΓιΐοβίιΐΓ. ^(ιιο

ιιιΐιίΐ (βΐδίιΐδ (·\<:ιιΙ'·π' δοπϋ^οΓο ροίπίι. ΟηηΓπιΐδ

«·ι ΪΜΙ ('.οΐΜΐιιοιιΐ. Ίη Ι. ι Ι-'ΛΛΙ.,ΪΙΙ Πιιβ (1ί:ιΐιίΙηΐ' ϋε 3η-

ιιο 1!ι·))Ί8 ΰοηϋϊΐχ (1Ϊ8εΓΐίδδΊηιίδ νερίιίδ ΥαΓΓΟηεηι

ββευΐυιη 80 ε556 ΐεδίβΐυτ. \'αΓΓοηΊί, ίπιρΓα, ίοιίοι-

Ιϊαηι ίη Μ» Ραιίί» ηΐΐ εοηιιί (αίαοτ ; ηοη ηηοά ίί ηιπ-

φί» ι/ιιιαη Ραίιίο Ρίοίοτί, ιΐίί Κβιτιο Ρίαοίο, αιιΐ 1)ίο-

ηι/ιίο ιταίιΐιιι ; $<:<! ι/αιχΐ ι^ηχ κηΐιηΐίοπι ρααΐηι ιιΐι

νιηιιίΐιηα ιι>5€βρΙαηι [ιιΪ!5ΰ αηίιηαάνβτίο'ίιη , αΐηιΐβ

(αικ/ιιαίΗ οιηηΐνιη ικηαΐηιαπι ^^^ι^^^^»ιαιη(|Η£ οΙ>ίβτ-

ναίαιη. Οπου ;ι!ι εο δεπναΐυπι εβδε (ϋδερίπιεη ιιηίιΐδ

ηιιιιί, φΐο ίΐΐίυδ Ρ381Ϊ 3 1';ιρΊΐο1Ίιιίϋ 61 8Ίμοΐιι:ιιιί8

(ΙίίΙΊΐΓΐιηΐ, δΐιΐίδ Οδίβηάίΐ. ΗΊο ΊΙΙε ροιτο Υίηίείιΐδ

651, ου! Ιιίαίοιϊαιηί ΝΙΗΙΙΙΙ ΒΓβνίατΐιιη Υεΐΐείυδ Ίηδερί-

ρβίΐ: ευ]α8 3(1 εοηδυΐβΐϋΐη, ηΐι ΙΙιΊι'^ ίηϊΐ'ιο ηοη 3η- ρ ιΐιιηΐφκ; πιιτίιο δϋιί (Ιυχϊΐ Κβρίεριΐδ ε]ιΐδ

ηΪ5 ϊηίΐίο, <ιιι;ιπι ϋε Οιρίδΐί Ν;ιΐ:ι1Ί ιιηΐο βΐΐςυοίβη-

ιιθ8 εΙυευοΓβνίΐ. Ιη φΐ3 ρΓΪπιυηι οηιηϊιιπι Βοπιηο

πιιη εοδδ. ρβρρείυβηι δυοεεδδϊοηβηι, β ςιΐ3 ηοηηυΐΐί

ΐ'οηκιιΐίΐΐιΐδ (}θϊ>ιθ8 (ΙβΙΓίηεηόοβ ρυοίι.ιηΐ, Ι

3ΐ·§υηιεηΓΐ8 (:υιιιιηιιηίΐαιιι ΓεΙΊηυίΐ. δει! 651 >

ΐαιιιβη, φΐοά :>!> εο πιΐηιΐδ 3ηίηΐ3ϋνεΓδαιη Ιιίε >

:ΐ5ερΊΙ)3Γη ; ιιι εβάειη ορβΓβ ΤβοΊΐϊ Ιοευιη, (]ΐιί

ηυ8 νίιίοδβ Ιι'^ϊΐιΐΓ. ϊηΐε^ρίΐαΐϊ Γεδίίΐυαιη. 1 1 ί

ΚερΙβΓϋδ :ιΐ1ΊπιΐΓΐ. Ίηΐερ 'ΓΊϋερΐυιυ ει ΝβΓοηοω ιιβΗι

0055. 685βδυΙ)ΐΓ3ΐιβη(ΐ3 ρηρΊβ, ΤβεΊΐΐ ΪΠΙΡΓ βΐϊί Ιβ5""

ιηοηίυιη ηίΓβΓί. ΟιΓι ίη Αρκοΐα δοεβρ'ι νΐΐα βαΜί·

(Ιεεεδβίδδβ ϊΐΐιιηι Γ,<ι1ίι·μ;ι εΐ Ρρϊβοο οο58.,3ηηβ Μ»-

Ιίδ 56, ηαίιιηι νοί'ο ϋβΐο III €0=8. Εχ ςυο

'-',Ίι : ΊΊ'ΐΐΊιΐιιι Γ,.άί οοιίϋαΐαίιιιη 3ΐιηο

/ιυηυηιΐιιιιΐι', ιΊ ίιτπνι ραΐτίι άί»€ΪρΙίηα <·ι/Ηΐ·«ΐΜ5, (ιΐί'ι·

Ιίΐαΐί ΜΕρίαι (/«(«Η ίικΙαχίΐΊΐι €θηιιηιηάαί>αΙ«τ. Ηαι

εο5(1βη) ,1ιΐΜ·ιΐ(·ϋ 9ρρε1ΐ3ΐ. 83ηε Ϊ11θ8 ίρ5θ5 68$ο, φιί

εο58. (ι·Ί1)ΐΐ8 3ηιπ8 αηΐβ ΓυεΓ3ΐιΙ, Μΐ;ιιΙ«·ιιΐ ίρ^ι ρπ·

ιιιιιιη ηοιιιίιι.'ΐ; εΐ8Ϊ Ο958ίϊ [ΙΠΙΜΙΟΙΙΚΊΙ ίίριΐιΐ ΟΊοη(Π)

8ΪΙ ί',ιήΗχ, ηοη ί,αάιιι : ΐ|ΐιι>ηιοι1ο εΐίαπι 3 Ροπιροηίο

ΙΊΙι. Ι)α <ιή<!· }ΐιηί ;»ρ|>εΙΙ:ιΐιιι· ; (|ΐιί «ί ]ιιπίΐ'οιι>ιι11ιιιιι

ΐΐΐυιη 0. ϋβδβΊαιη Ι^ιημϊιιιιιιι εηιη Ιιοε ηο8ΐι·ο οοη·

Γυικίϊΐ, ρΓοΙοηΐο Οϋδρΐηίβηο, ι-οοίαηιηηΐβ νβΓϋ ίί-

Ρ5ΐο. Αϋ ηα:6 δαβίοιιΐϋδ ϊιι Οαίο θΓα5\Η3ηι ί. Γ,ακίο

Ι,οηβΊηο ηυρδΊδδβ ρΓοϋ'κΙΊΐ. Ουβδ ο!) ε3«535 ηβπιο

1ι:ΐ6ΐβηυ5 ϋυΙ/ιΐβνΊΐ ςπϊη 3ΐηΙ)θ Ί1ΙΊ ΟθΓηιιιιϊιΊ ϋβηβη

εοδδ. Ι'ιιεΓΪηΙ αηηί 783. Ρπηιιΐδ ΚερΙβΓυδ Ίη ί.'είθ(/ι'ι

3ΐυυΐ3ίΐ3ηβ εοϋρίΐ : βΐ ςυίϋειιι ]ιιι·β. ΝΒΠΙ ςυϊδ ρυκ»

ριαίίοπηΊϊδυιυπι ήχο Τηείΐυηι. οιιηι ιιΐπϋ8φΐβ ΟΓΒ»-

ι»εηΐ9 Γεεβιΐ86ΓβΙ? Αίςιπ ϋο νίη'ιοΊο υηυηι ηοο κΐα-

Ιίι : ρβΐι-β οΐ(|ϋβ »νο οοι>5ΐιΙαπΙηΐ5 οι·ϊυηι1υηι

Οβ 0388ΪΟ νβπο, ρ!βΙ)εϋ Γυΐβδβ ββηβΓΪβ.

(•οπιιιιι ηιΊΙιϊ εδί, (ΙϊνοΓϊΟδ Ίδίοδ εβδο 3 οοδβ. ίηιιΊ

783, ςιιβηινϊδ Ίϋειη ΐιοπίϋη Ιι:ι1ιιιι·ι ίπΐ. δυΰΐοηίο «ΓΟ

5Ϊΐ))Ί1Ίΐυ(Ιο ιιυιηίιιιιιιι ίιηροδυΐδϊδ νϊιΙοΙιΐΓ, υΐ οοηίϋ-

ΙΪΓΟΠΙ νοοαΓεΙ Ο35δίυ:η, Ο,υοιΐ ομώνυμος βΙΙβΓ ρίΐιΐ"

αιιΐ6 εοηδίιΐβΐυηη βεδδϊδ56ΐ. Ιΐχκ άα οοββ. 35 Ερί-

ρηαηίο Γ6ε6ΐΐδίιΊ3 (ΙίΗ^εηΙϊυδ ρβΐ'δεςιπ ορεπ» ρΓβΐΊαιη

ίυϊι ; (]ΐιυ(1 βχ ίΠοΓϋΐιι εοηΐεχία 3ρΐα δυδρβιΐδαιρ'

βίΐ 3ΐιηοι·υηι ΟΐΓίδΐΊ δερίεβ ; ρι·οίηϋ6<|Π6 διι^5ιΓι^

ΓΐΊοιιι; ιδία οριΐδ ε5ΐ ϋβ, ςιιϊ νιτιπιι ϋΐιι-ίδΐί Ν;ΐΐϋΙοιι>

(]ΐΐ3ΐη

ιιοδ ρρχεϊδε 783 ικιηιο ;ιΐ, ιιι 8(.·ι ίΐιίι δε:ι1ί^θΓ, δοιΐ

772. ()ΙΙ:ΙΙΙ(|ΙΙ:ΠΓΙ ιηβηιΐιιπι ϊηεδί ϊιι ιηιιικτίί, εΐ 782

Γεδίίΐυεηϋυιη. Ει δΐιηΐ ηϋοιμιί ΙΗΙΙΙΚΊ ί ;ΐ|ηκΙ ΥεΙΙεΐυηι

οηιιιεδ ρρορεηιοιίυαι νϊιίοδί, :πιΐ εερίβ ]ΐ;ιππη ϊΐΐε δΊ1)ί

εοηδίαΐ, ιΐιιιη αϋοχ 3^υε 3ϋοδ 3ΐιεΐθΓΰδ δβηοίΐιιρ.

Ι13ΦΙ6 Ηίπιιιι Υ:ιιτοιιί:ιη;πιι 3η (Ι:ιρίΙοΙίιΐίΐηι, ΐ]ΐι:ιιιι

6»ΐυηίαηαπι νοεβΐ δε3Γι«ερ, Γ.Ήίοιιοηι ΐεηυερίΐ, <·<·ιΐο

ρΓθηυηΐ°ΐ3π ηειμπί. δερίρδίδδβ ςιιίιΐβιη νεί 3ηηο

ί(»8ο, φΐο ΥίηίοίϋδεοιίδυΙ ΓιΓιΙ, νεί ίηβυηΐε δοφ^ηΐϊ

63116Π1 3η5θ1νί8δ6ί ίιιιΐο 1ί(|ΐκ:1, φίοιΐ ΙΙοΠ'ΐιΐίχ ικϋιιΐι:

δε]3ΙΙΪ ΟρβΓΙί ΪΙΙ Ιίΐΐι' ΙΙΙιΊΙΐίΐΐίΐ, Ι|Ιΐί 'ίΊΙίΓΓΪι» V 605. ΙΐΟΟ

65ΐ ΙίιΊιίβ 784 ρΓθ(1ί§3ΐιΐ5 ε5ΐ. Οιιοιί^ί ίΐ;ι εδί, Ιοειιιη

Ιΐϊΐιεί ιιιιΐΐιιπι (.'πΐιϋιΊ νίρί εοη]βοΐυΓ3, ςυί <1υ1ιίΐ3ΐ·β

• εβί, :>η ΐΓ3ΐι$ροϊΐϋ ςοη$ιιΙίΙυ3 ο&»ειιΐ, υ ι '
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ι·, 42. Υεπιιη «.ΊΙΙΙΙ (':ιϋ εοιίδΐιίαΐυϋ ιιι ΟΜΗΜΠ-

Γ31 οπή 3. υ. 0. 793; 1'.οΙΐΓβ:Γ αιιίειη ;ιο, Ι'ΠΛΙΊ,

< ιιιιι ιιιιιιο 846 ; ΐ|ΐιΐ 3ηηο 793 δίΐ »:ιΙιι», ΪΒ 3ηηο 846

ηοιι ρΐιιδ φκιιιι ι.ιν ηηηΟδ ηηΐιΐϋ Οβββ ροΐιιϊΐ. Οιι;ιπ}

;ΐ|(ΙΙιΙ ΤαπΙΙΙΙΙΙ ΙΪΙΪΓΟΓ 3ηίηΐ3(1νθΓΐί38<ί ΙΙι'ΙΐΓίΙΚ.ΊΙΙ ρΓΟ

56 Ι£·ΚΙΤΙΙ|ΙΙΙΗ ΟΗι· 54. Ι·':ΐ(·ΠΙίηιιιιιι βυίειη Γιιίΐ βχ

1ΙΟΙ.1ΠΙΙΙΙ ϊηνεΐ-δίοηε νϊΐίΐΐηι 3 ΙίίΐΜΓΠδ 3ι1ΐηίΐ(ϊ.

^οxι. ι·?ι/ί;ο (','ητϊχΐΐ Ναΐαΐϊ* ηιιίφΐίΐιΐΐ : ηΐιί εΐ

ιΐι' βίχεχίί ^υ^^^^ι^οη^ αοοπταΐι άίαεήΐίΐι·.

Οιι·ί$ΐυηι Αυ^ιΐδίο XIII εΐ δίΐναηο εοβΒ. ικιΐιιιη

εοηϋΟηΐβΓ αΠίπικα Ερίρΐιαηίυβ. δε(1 πιιιι ίϋ(·ιη

νι

:<Ί .Γ ί'ΐ ΐπίΜΐί'ΐιιΙπιιι νίϋεπ, ηοιι, ιιι φΐϊιΚιηι ορίιια- Α βιιηιικ 3 ιιαίο Οοηιίηο 364, ο,υο Υ:ιΙι.·ΜΐίιΓΐ!ΐιιιΐ8 ίιη-

ρεπυιη ικίερίυβ 681, ΙιίΒεχΙίΙεπι Ιιβουίΐ (Ιίεηι, ιριριιι-

ίΐοΊιιικΙιιιη 376 ΒεΓίΙιίΙ ΑιηιηΪ3ΐιιΐ8. Ει-βο 365 ηηιβ

ίΐΐηιιι ρεΓχηυε Ι)ί8εχΐίΙΪ3 681. Αίο,ιιί ΊΙΙβ εδί ϊρδβ, ςυϊ

ίεηΐιιΐυηι εΐ ΜβΓεεΙΙίηιπιι εοββ. ρι-χΓεπ, ψιίουδ Οε-

•ί ιηεη$ε ιιβίυβ εεΐ ΟΙιπδΐυδ. Κβείε ί^ίΐαρ Ιιίο, ίη

εοηβΐίΐυΐιιβ νκίεΐιιπ.

ΡβΓβΐΐ ίη 6θ(Ιεηι ίΐΓ^υηιειιΐο ιιίητ'ιιικ οχρΓκ·«ιΐ(1ο,

εΐ (!Γ· ϋυ1ί3Π3 υίδεχίϊΐίδ βηιιί (ΙΪΒροδίΐίοηβ αΐηυβ Λιι-

ριΐίΐί εΟΓΓβεΐϊοηε άίββοπΐ; υΐ βρρβΓΟβΙ, αηηιιιη ίΐ-

Ιιιιιι, φΐϊ 651 ,ΙιιΙίϋΐιιΐΛ 43, |ΠΜ·ΧΙΙΙΙΙΙ ηβοιιίδδε. Εΐεηίη

Μίαδ ϋ.τδ3Γ βηιιο 31) υ. ϋ. ΥβΓΓΟίιίαηο 708, ηυο

ίρδε Ιοιίίιππ πιπί Ι.<·ρίι1υ εΟδΒ. Γιιίΐ, ίΐιιιππιι Κοιιι:»-

ηυηι εηιεηιΙβΓβ δίε εβί 3<;<;Γε«δΐΐ5, ιιΐ (Ιβίηεβρδ ςιιο-

ςιιβ ηηηο ιν βοΙίοΊιπι (Ιίεηι ίιιΐεΓεΛΐ3Π(1ϋΐη άβοπίνο-

πΐ. Αε Β'Ι 3ΙΠ10 ίΐΐο εηιεη(1:ιΐί*ηίδ, ςιιειη ΜηεΓοΙιίιι*

ΟοηΓυδίοιιίδ ηρρείΐβΐ, ηίΐιίΐ ρι-χίεη ιιιεηδεΒ 30 (Κοβ

ίιιΐβι·ε3)383βι, 30 εο ίρδο υίδεχίίΐίιιιη 3ηηοι·υιη ιίικνιι-

(Ιιιιη ΙΪΠ8501 ϋχοπίίιιιη, ίΐ:ι ιιι ρπηιυδ ιν ρθ8ΐ :ιιιιιο,

Ι.Γρ'κΙο II εΐ Ρΐβιιεο εοδδ. εοη^ι-υιτεί : ιρι.ι Γ3ΐίοηβ

ρερ (]υ3(ΐΓίεηηί3 ϋεδεεικίεηιΐο, ϋίβεχίίΐίδ υηάεείιηυβ

ηοη ΐη 43 3 εοιτεειίοηβ αηηιιηι, δε(1 ίη 44, Ιιοε

εδί, ηοη ίη ίεηΐηΐυπι εΐ Μβδδβΐίηυιη, 8βϋ ίη Λιι-

ςιΐδΐυηι Χ11Ι εΐ ΡΙαυίίυιη εοδδ. ίηευιτεΓεΙ, ([ΐιίΐκΐί

Οιπδΐί οβίβίεηι 388ί^η3ΐ)3ΐ ΟηαΓηιΐδ. Αι ίο1 δεευβ 8ε

1ι»1ιιιίι. Ν:>ιη ρηχίεΓ κοίίιίοπιιιι όίεπιπι ιιιΙιτΓ;ι1:ηίο-

ΙΙΓΙΙΙ, ψιηιίππικ ΐηδίιρεΓ ιϋϋί, ((πιπί δοΐίηυδ «ΙοπΊ, η

(!;υρ:ΐΓθ εδί 3()]εεΙυ8. ΟΙΙΟΙΜ ιιΐ ίιι(ΓΠ:ιΙ;ιπ;1, ΐ|ΐιϊ:ι 8<>-

Ιιΐδ 3ϋ(1ΐ ηοη ροΐβΓ3ΐ, ηεεεδδε ίιιίι, ιιΐ ίη βηηυιιι ιν

ιΙίΙΤί'ΓπΗιΐΓ; ύοηεε νίϋεΐίεεί εχ ςυ3ΐΐΓ3ΐιΙε ίΐΐο εΐ ΙΓΙ-

!>υδ βΐϋδ Ιοίίιίεηι εοηεεςυεηΐίυπι βηηοΓυηι, ύίεδ εχ-

βιΐΓ^εΓεί. Ιΐ3φαε ρΓίιιπιηι 1ιΐΜ·\ΐιιιη ηοη ψιίιιΐο &

εοΓΓεείίοηε »ηηο, ιιΐ κΓιοηυί Γυΐυπιηι (]ίεεΙ)34αΓ ,

8βιΙιν,ςυί 3ΐιΐοεε(ΙειιΙί εοιτεείίοηΐδ αηηο π'«ροπιΚ·ΙιαΙ,

ΜΊΙ ροδί ΐιτίϋ βηιιί είΓευϊΐυηι, |';ΙΠΝΛ ει Ηίηίο εοδβ.,

οΙ)8ερν3ΓΪ ](ΐ5δίΐ : Γε1Ι<|ΐΐ3 (Ιείηεερδ ροβΐ ([υβηκ^αβ ίη-

ιιη ΐη ιν;ι!) Ιιοε ριίιικι. ^ιι;ιιΐφΐ;πιι 83οεΓ(1οΐε8, ρεηεβ

ςυοδ ίηΐ(;Γ(:;ι1;ιηιϋ ευι·3 εη3ΐ, εο ίθΓΐ388β, ηιιθ(1 ρπ-

11ΙΠΙΙΙ 1)Ϊ8εχΙυηι ροδί αηηυπι ιιι 1οι·;ιΐιιπι νίιΐιτίΐΐιΐ.,

6ΓΓθΓε ύυείΐ, &ε<]ΐιεηΐία δίπ)ίΙΪ3 ροδί ιεηίιιπι ςυεηι-

φΐο ιΐΜΐΓρ:ιπιιι1, ίΐιπιιιιιιΐ|ΐιιι Ιίοπιηιιιιιη χχχνι ;ιιιιιο-

πιιιΐ δρ3ΐίο Ϊ13 ιΙ(·|ΐι·;ιν;ιπιηΐ, υΐ ρπ> ιχ (Ιίευιΐδ ιίικκίο

ηθ5 ίηΐεΓροηβΓεηΐ. 0»'>ιΙ Αιι^ιΐΜΐιυ ιιι <·ΟΓΠ«Ι·Ι·«Ι, β(

ΐΓεβ εο8 (Γιεδ δυρεπΠυοδ Γβδεε3Γεΐ, χπ δεηιιβηΐεβ δίηε-

Ιι:8ΐ'\ιΠί ΗΐΐϋΓε.ιΙϋΐίοιιε ΐΓ;ιιι»ί^ι ίιΐδδίΐ, Ο. ΟεηδΟΓΪη»

οΐ Αδίηίο 6:ιΙΙο εοδδ. ΙΙχε ίη Αηηαϋΐινι. $ηχ υΐοοα

Ιίδ ίρδίδ ϋΐι1ι]ΰΠ;ι ρΐίΐικ: ρ&ΓείρίβηΐϋΓ, ΐ3ΐβΓειι!υπ>

«Ιίφιοί (.·οιι·.ιι1ιιΐιιαιιι 3ΐΐεχυίΙ; ίηίΐίο ϋυείο αϊ) εα

ηηηο, ηυο ,ΙιιΙίίΐιΐΊ εοκρίΐ 6(1ίΐίο. Ουοιΐ οιιιιι 3(1 οο-

πιιιι, (ριπ' άείπεβρδ ρπιροιιΐ'ΐκΐ,ι δυιιΐ, ίιιΐιΊΙί^ϋΐιΙίαιιι

ηοη ιιΐ(!,Ιίο(;κ:ιιι ιιΐίϋΐαίειη ροδδίΐ ηΐίιπτβ, ηο8 ειιηι-

(ΙΐΊΐι ίΐΐιιιιι ϊιΐιϋΐΊΐΙιιιιι 6Χ8εΓΪΐ)βιηιΐ8, ιιΐιΐ ςυχ ίη Γβιη

ΓιΐΊΐιηΐ , ρ3υε3 ρηβιυοηυβΓίιηυβ. δείεηόΊιπι εηίηι εβί,

ιιοη Βοΐιιιη 1)ί$εχΐί Β ^ιιI^ο Οχδ3ΓβοΓ(1ίιΐ3ΐί Γπΐίοηειη,

3ο ίοπικιιιι, δϋϋ ι·)ΐΐΒΐΙ(!ΐιι ηυοςυε (1ερΐ'3ν3ΐίοιιβιη ; ηι:

ροίίΓεηιο Λιι^ιι.·.ΐ;ιιΐίΐιη ί1Ι:ιηι εοΓΓεείίοηβιη, βΐ ίη-

δίαιίΓ,Ίΐϊοηειη >·3ΐ·ίε 3(Ιηιθ(Ηιπι εχρίίΐαπ. δυηίβηίτη,

(|υίΙ)ΐΐδ ρ!.;:·ι:ΐ -Ιιιίΐ'.ιιιι €χ83Γεπι βιιηο ϋοηΓυ$ίοηΐ$

ϋίαϊΐ ρΐ'χίεΓ 5θ1ίιΙο5 ιηυιΐϊΐ.^ αε ϋίθ5

δεηρΙΟΓ 3(1 ΪΙΙοπιιη {ζΐν{·(·ιιι :ΐ(Ι]ΐιιιι;οιΐ(Ιιιιιΐ

οβββ ροΐίυβ Ερίρ)ΐ3ηίυιη ρυΐαΐ, <|υί βιιιιο Βΐιρβί'ίοπ, β

Ιιο(· εδί Ι,ί'ΐιΐιιΐο είΜβδδβΙίηο εθ88.,ιΐ3ΐυηι Οιι-ΐίΐυηι

εχί3ΐίηΐ3ηΙ, ηυ3ΐη ι-οππη, ςυί ίίβ ίρδίδ, φΐο* Ερί-

1>1ΐ3ηίιΐ8 ηοηιίπ3ΐ, εο88. Νβίβίεηι εοηδί^ηαηΐ. ΡΓΟ-

1'ΐι·Γ(·:ι (|ΐιοι],>ί εοη·.ηιυηεηι ϋε πιείτε Νβίβΐίβ βε <Ιί6

κοηίειιΐίαηι εδδεί βιηρίεχιΐδ, οηιηίιιο δΐιρεπορεδ ίΐΐοβ

Γ038. ρΓΧίυΙίδβεΙ. ΙΙιιιΙοΓιΐϋϋΊοιΙοι-ί, ηυεηι Β3Γοηίυ5

ϋί'ΐ[ΐιίΐιΐΓ, ηοιι ΟιιιιΙΊϋ ο'εει-είοορίιιίοιιίπ,υβ 8υ£ΓΓ3^3ΓΪ

|.ιιΐ:ιηιΙιΐϋ ε8ΐ. (ΙιιοιΙ ί^ίΐιΐΓ Οιπδΐυί Ιιβηΐυΐο εΐ Με8-

Μΐϋιιο εοδδ.ΟΓίιΐδ δίΐ, 3ΐιιιο ϋυΙΪ3ηο 43, δίικϋοδε ιΐι;-

πιιιιΐϋΙπιΙιΐΓ ίη ΛιιιιιιΓιίιιΐ!, ίιΐιριι; νιΊιιΐ ΙιιιΐιΙιιπκΊΐΐί

ΙοιΌ ροιιίΐιΐΓ, (|ΐιο ηυΐ3ΐιΙε, ιιι ;ιίιιιιΙ ίρχί, Ληικιΐίπιη

ί-.-ιηΙι'χΐυπι οιιιηεηι ΙΊΙΙΊΟ ΐ'ΐιΙΙ.ιΙηι|πο βίΐ ηεεε886.

ΓπΓιικΙ»· ρηπιιΐδ 3 Ν:ιΐ;ιΙΊ Οιρίδΐί, δίνε Ι)Ίοη\>ίίΐιι;ε

ιιτϋΐ 3ε τυΙ^3ΓΪ8 βηηυδ 3 Κ;ι1. 3;ιιιιι:ιπίϋ 3ΐιηϊ .Ιιιΐίίΐιιί

44 ϋϋιΐΐ'πι ίιι Λιιιι;ιΙΊΙιιΐΛ ίιΐΓίρίΙ : ΙΊΙιϊχ εχ Υ;πτοιπ;\-

ιΐ3 Γ.Ίΐϊοηΐ! 752, ευ]ιΐ8 Ρβΐίΐίβ ΑρτίΓι ηιοηβε ρνοιίηιε

Μ·ι·ιιΐ;ι δυηΐ : :ΐι1ι·ο υΐ ιιι 3ΐιηιιηι 1]ι·1)ίδ 751 \ιιΙμ:ιι·ϊί;

ΚΓΧ ρπηιθΓ(1ίιιηι ίηευπ·ηΐ; ΟΙ)·ηιρί»ιΙΊ8 194 ηη-

ιιυιιι 2. Εδί ε3 ψιίιΐί'ΐιι Γ3δ8ίθιΙοιΊ δεηΐεηΐίβ, ιιΐίο-

τυηιηυβ 1;ιιιι νβίεπιηι, ιρκιπι ΓβεεηΙίοΓυπι , εΐ, ηιιοά

Γΐι.Ι Ναΐηΐυηι ίρ.Μίπι 3ΐΙίηοΙ, 83ΐιε ρρουαυίΐίδ. Ουοά

3(ΐΐειη ΠΙι: ίιίοιιι ηηιιιι» ι. αιιι ΧΓ3 ΟίοηγδΪ3η3 ι:ηιι]ιιη-

(ίΐιΐΓ, ηοε εδί, ίμιοιΐ ρι-Ίιηυκ ΧΓΧ (1ΙιΐΊ»ΐι:ιιι;ΐ! ίιι1ί;ι-

ιιυ8 εβδε 44 αδδεΓίΙυτ, ΟΙγιιιμ. 194 3ςευη(1ιΐ8, ία νεΓΟ

ιιεηυβηυαπι ρΓοεεϋίΐ. Βίϋηηίο ειιίιιι η1ιι>π'»ΐ, ιιΐ φΐί-

(Ιι-πι ρ1ιτί<|ΐιο Ο3ειεηυ3 ίΐιιίιιιαιΙνί'Ποπιιιΐ; υΐ 3ΐιιειη

βχίδΐίαιο, ι·ιϊ:ιηι ΐίίεηηίο 3 Οίοηνδϋ πιβηΐε 3)φΐ6

ΧΓ3 (1ίδΐ3ΐ, Ιΐΐί ρίΐΐΐΐο ρθ8ΐ (ΙϋΙΙΙΟΙΙΪίίΓΗΐΐίΙΙΙΓ. Νθί ίη-

Ιεηιη ηυ% ΐη Αρρ3Γ3ΐυ 3(1 Αηηβίεδ (1β Ιιοε βηηο ρ

1 εΐ ('χφηίίΐι: ι1ΐΗριιΐ:ιιιΐιιι· εχρεη(1ειΐ(ΐ3 εεη-

ί^ιιιη ϊ^ίΐιΐΓ 3 ηοηηυΐΐίδ ίιιιρπ>Ι.ιιη·ί «ΐϊ:ιιη ϋε Χ:ιΐ;ι1ί

Οιτίδΐί δοηΙεηΐΪ3πι νίίΙεΓεΙ, οΐ) ΐ(1 υηυηι ηΐίΐχίιηο,

Ι|ΪΚΗ| ΐη Ιυΐίβηυπα 43, ιριϊ εοδδ. Ιιηΐιεί Ιιβηΐιιΐυιη ει

>Ι.ΐΓ(·ι·11ίιιιιηι, Ι)ϊ.Μ·χΐΊ1κ (Ιίεβ ιιπιιίηιι: (:;ΐιΙιτ«ΐ, εοηΐΓ3

ιΐΐι· >ϊι> ρι·;»·δΓ.Γίίΐ!ΐ : Τβηΐυηι ηυε8δε, πΐ ίη ;πηιιπιι ιΐ-

Ιιιιιι Ι)ί8εχ(ΐ1Ϊ3 (1Ϊ63 ηοη ΐιιε'κίαΐ, υΐ ίιι ηΐίιιικ ηιιΐΐιιιη,

ΠΙΜ :ιϊι πι ΙΙΙΙΙ ΐ|ΐι;ιιΙιιιιι, δίνε ιιιιΐι', δίνϋ ροδί ίρΜίπι,

ι·οιιγι·ιιίι·ΐ! ρο58ΪΙ. Εΐϋηίιη ρπι εοηΓεδδΟ, ιηίιιίιηεηυβ

ιΐυυίο ί(1 ϊιι Ιι;ι<·. Ιοΐ3 ϋίδρυΐαιίοιιε ΜΠΙΙΪΙ : ηιιηυηι

ΐΐΐυηι, ιριο ΙΙ.ΊΙΙΝ οδΐ ΟΙιτίδίαδ, 1>ί86χ1ί1βπι Γυίδ$ε :

ρΓορίοτεα <]ΐιθ(1 ηυί (Ιεϊηεερδ 3η «ο ικορ ι·;,ιΐι βιιηι,

Ι τ ιΐ'ΐϊΐ··ι ιιυ> Ι!ΙΜΜ ϋϊ3εχΐίΙϋ3 οεευιτυηΐ. Ιαηι νει·ο
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ΐ<Ιβοηυ6 ρΐ'ϊηιιιιιι ηηιιιιιη Ιιιϋβηιιπι ϊιι«ΐ;ιι· ))Ϊ8ϋΧΐίΙί$ Α οίικαιπιιιι, ςιίΛηιΐΜΐη 1»1)ϊ$ ϊΙΙΙα; νκιηι

Γυΐβδβ : ϋΐιμιο 3(Ιεο 1ε{;ίΐΐπιθ8 οι <>πΙίη;ιπι.», Ι

ΐϋβδ 6δ8β ϊίίΐοδ οροπιιίδδε, 5, 9, 13, ε(ο., 57,41,

45, 49, 53. !ΐ:ι δεβΙί^βΓ 111). ιν Οβ βηιεηά. Λϋί,

ςιιί (|ΐι:κΙι·,τιιΐ(Ήΐ (Ιίεϊ ρρβείβΓ δοΐίϋοδ ιΐίβδ πιΐ6ΐτ;ι1;ι-

ΐυιη ριιΐϋΐιΐ, Ιι-^Γιιιππιι Ι)ίδ6χΐί1ειη, Ιυΐίηηχ εϋίΐίοηί»

Ηΐιηπιιι (βΓΐίίίπι δίαΐυυηΐ, ιιΐι οοςιιβ (Ιείηοερδ 7, 11,

15, ε(ο. Τι·ι·ιϊ:ι ροΐεδί 3(1 βΛδ βοοεϋβρε Γ<>πιι:ι , πι ηΐ-

ιιιίππιι €οηΓυ$ίοηίδ3ηηιΐδ ϊρδβ 1)Ϊ56χΐϊϋδ νίοβηι ρΓ3Β-

))ΐιεπΙ; 30 8ΐιΙ)ΐη(Ιβ ίιιΐίαηιΐδ 4, 8, 12, εΐο., Ιυιη

36, 40, 44, 48, 52, 1>ί$εχΐυη) 8ΐ1>ΐ εχ ,ΐιιΐιί Οχ-

οοηδίπιείίοηβ νίικίΐεβηΐ. Εχ ϋδ (ΐι·ι1ίιι;πκ1ί

ηϊδ, (|ΐι;ιιπ Οχδ3Γ ΙπιπιΐΐΊΐ, ;ι)1ίπιι;ιι ο ι1ΊΙϋι:Ί1ι: ε<<1 ;

<]ΐΐ6ΐιΐ3(1ηιοιΙιιηι εΐϊηηι ςαοε Γιιεί'ίι ιΙι·ρι·;ιν;ιιιιΓι τβιίο

1)3ΐκ1 ϊιη ειτίο εοηδΟΙ. Ροΐιιίΐ εηίηι βηηο ,ΐιιΐίιιιιο

Αυ^υβίυβ ϊηϊοΓΪΙ. Αυΐεηΐηι ρΓίηιυπιοχχιιάνεμ64Χοις

65$β }υ8Βΐΐ .ίυ1ι;ιιιιιιΐ) 38, ςυο ;ιι! βπιεικίβΐίηηεπι αηί-

ηιιιιιι 3ΐ1]βοίΙ; βί ρο$ΐΓ6ΐηυ8 1)ί$6χΐί1Ϊ8 νΐιίοδϋδ ίϋΜίι

37 : ίΐ3 πι (Ιυοιίεείπιυβ των άνεμβό/ων )\Λ\Μχ

6(ϋΙίοηΪ8 Γ(ΐι·πΐ 49 : βχ ςυο (Ιεΐηοερβ βηηί Ίιι οηΐί-

ΙΜΜΙΙ π\!:κ·( ϊ , ΓΙ αηιιο 53 Ιιίμίιίιιιιΐϋ 1)ίί>εχΐί1ΐ$ ίηαίΐίι.

Αιιΐ Β1 56 ρθ8ίΓ61ΠΙΙ8 1)Ί86ΧΐΐΓΐ8 Ιΐιίΐ; ιΐιιιιιΐι-ι'ίη

1ιϊ8ο\ΐΐ ρι*οι·5ΐΐ8 εχρεπίοδ ι 56 »ι1 48 ρβπίΐεηιΐί

,Μίηΐ; 3ΐ1εο ιιΐ ρπηιιιβ Ιιϊςβχΐϊΐΐβ βχ ιπ'ϋΊιιπ ϊη ίιι-

Πηιΐϋηι 52 ίηουρρεπί. Αι Ραυίυί ΜίιΙιΙιΊΙιιΐΓ^ριιίί»

Ιϋι. χιι, «Ίΐιιι νίΐίοίπηι 1>ί$εχΐιιηι αηηο 3, 6, 9, Μ

<|ΓΙΜ<|ΙΚ.: 56 ΐιιΙΐΊ·<·:ιΙ:ιΙιιιιι 6886 (ϋχΐ$5€ΐ, (Ιυοϋεαην

(|ΐκ>. (.-οιιΐηιιιηΐ'Μ Ϊ||ΊΛ ίη 48 (Ι6ΐϋ$$ε : ίΐ:ι οΐ 5ί

Ι)Ϊ5βχΐυηι βχίββΓεί, ηονυπι 3 ββοεηίοΐΐΐιυδ νίΐίυηι

Β ' -
ΐοπιο εοιιΐΓβ ρΓΟ,-δοπρίϋηι Οΐκβπδ ίιιΐ.·ΐ£';ιΙ;η·ι : ρο- " οΙ)Ι»Ιιιιη 3556ΓΪΙ; υΐ 49 ΜδβχΐΗβιη Γεοεπί : ιιηιΐ·

ΐ'-ΐίι εΐ ΐ|ΐι;π·ΐο, (·ιπιι (]υίπ(ο ](ΐδδίδ$βΙ : ιιικίο. 36, ινίί,ριί (Ιεΐηεερδ 3(1 χΐ3ΐεπι ηθδΐΓ3ΐη ))ίϊΐ·νΐΊΙο5 ρπν·

νβΐ 57 νίΐΊοδυδ εχδΐίΐίΐ. Νβςαβ νοπ> ηηίηιΐδ ε$1 ρ3§»ΐϊ βυηΐ.

, ΙΜ»!(.ΙΜ Η ΑΙιΙΟΙΌΤ ΟΟδδ.

ΟΙγηι- Αηηΐ Αηηΐ Οοδ». Ληηιιβ Βϊβοχίϊ- Βΐδοχίΐ- ίΐιΙβΓΧ

ρί;ι»Ιοδ. 3ΐίϋ:πιί. Ι.ιΊιίϋ. ΟοιιΓιι- Ιεκεΐΐίΐ- 1ε$εΐΙϊ(- εηιεη-

&ίθηϊδ. ΙΟΓ86 VI- (6Π« Π. Ίίιΐι Ογ-

ΐίοδίκ εχ νϊΐϊο$.·ν ευ :ιί>

Ηίιΐοΐΐι. εχ δοαί. Αυςυ$ι.

707 0- Γ:ιΙι·ιιιΐϋ.

Ρ. Υ:ιΐΗΐίιΐ!ί.

708 6. ;ιιΙίιι» Οχδ,ΐΓ III.

Μ. ^ιηίΐίυδ Ι^ρίιΐιΐδ.

1 709 0. Ιυΐίιΐδ Οχδ.ΐΓ IV,

184 β 710 0. Ιιιϋυδ ε%$3Γ V.

Μ. Αηίοιιίυβ.

5 711 €. νί1)Ίυδ Ραηδ3.

Α. ΙϋπΊαβ.

4 712 Μ. /Κιιιίΐ ιι-, ίιΐ'ρίιΐιΐδ II.

Ιι. Μιιιΐ3ΐίιι$ Ρΐαιιευ8.

5 713 \>. Αηίοηίυβ.

Ρ. δβι·νΊΓιυ<> Ιβαυποιικ.

185 β 714 €. Οοηιΐιϊυδ εβίνΐιιιυ.

0. ΛϋίιιίιΐΛ ΡοΙΗο.

7 713 Ι.. Μ3Γΐίιηΐδ €βη$οΗηυ8,

ϋ. ϋβίνϊδϊυβ δ3ΐ>ίηυδ.

8 716 Λρ. ϋΐ3»(1ΐΐ1δ ΡΐΐΙοΙίΟΓ.

0. Νοι·1)3ΐιυ8 ϊΊ3θευ8.

9 717
ΜΑ

. Αβπρρϊ.

Ιι. (Ι:ιιιϊππι> 6η11υ$.

196 10 718 ί. Οεΐΐίϋδ ΡορϋοοΙ»,

Μ. Οοεεβ]ϋ3 Νοι·να.

11 719 Ιι. 6οπιΐΓιεϊιΐ8.

δβχ. Ροιηρ^ιιβ.

19 720 Μ. Αηίοηίιΐδ II.

Ιι. δει·ϊΙ>οιιΊυδ Ι,ΊΙιο.

13 721 ϋ. ε%$3Γ Οεΐ9νϊ3ΐιυδ II.

1,. νο1θ3(ΐυδ ΤυΙΙυβ.

187 14 722 Οη. Οοηαίιίιΐδ Α1ιεηο1)3ΐ·ϋιΐ8.

(]. δοβίυδ Μεροδ.

15 7?3 0. £χδ3Γ Οείβνϊβηιΐδ III.

Μ. \'3ΐεπυ8 Μεδ83)3.

Ιβ 724 Γ. Γ.«!83Ρ Οοΐβνΐβηυδ IV.

Μ. Ιιί'.'.ΙΐΗΐΐδ Οηαίδυδ.

17 725 Ιηιρ. Ο.Τ8.1Γ Οΐ'ΐηνϊηηιικ V.

δεχ. Λριιΐ^ιΐδ Νεροβ.

188 IV .720 Ιηΐρ. Γ,;Γ-,;ΙΓ ΟείΒΥΪαΐΐυϊ VI.

Μ. Λ ι; π [Μ Μ II,

η Β <;κ

Ι! Α Α

Αϋ 0 6

Κ ΡΕ ?

Κ & ι; ι»

00 0 €

Β ΒΑ Β

Α 6 λ

(·,¥ Γ ΟΚ

ι·; ΚΟ Ε

Ι) 0 Β

ΟΒ Β 0

Α Λ Ι: ΚΑ

0 Ρ Ο

Ρ Κ Ε V

0 οα Κ

0 Β 00

υ Λ Α Ιί
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01}ΐηρ Αιιιιί Ι\Λ. Λιιιιί ΓΊΙι, Οοδδ. Κι Μίΐ. Εχ δοηΐ. Εχ Λ.ι«.

19 727 Ιηιρ. ΟΙΙΪ«.ΙΡ Ο, ΐ;ι\ ι:ηιιι·. VII. 6 Ο Ρ Α

Μ. Λμι !|·|·,;ι III.

20 728

21 7-29

189 22 750

25 731

24 732

25 755

190 26 731

27 755

28 756

29 737

191 50 758

5? 739

32 740

33 741

192 54 742

35 745

36 744

37 745

193 38 746

39 747

40 748

41 719

194 42 750

43 751

44 752

45 755

195 -υ! 754

47 755

48 756

49 7Ε7

106 50. 758

51 759

Ιπιρ. Οίβϋατ Αυςιιβί. VIII. Ρ Ε ύ
Τ. δίαΐίΐΐυδ Ταυτυβ 11.

Ιΐιΐρ. <::ι·>.ιι Λιιμιι*!. IX. ΕΟ η ΡΕ

Μ. ,ΙιιιΓιιΐϊ; δίΐνβιιυδ.

Ιηιρ. Γ..ΐ"ί:ΐΓ Αιιςυδίιΐδ Χ. £ ΟΒ 0

0. Νοι·1>3ηιΐ8 ΡΙαεειίϊ.

Ιηΐρ. Γ;Ι·-:ΙΓ Λιΐί.Ίΐ-Λϋ.·, XI. Β Α 0
ϋΐ). (.;,ΐ!|ίν| ΊΠ1Ι-, Ι'ίΜΙ.

Μ. ('.ΐϋΐκΐίιΐϋ Μαΐ'εεΙΙυβ. ΑΟ β Β

Ι·. Αππιΐίυβ.

11. Ι.ιιΐϋιι·;. ρ ΡΕ ΑΟ

φ. ,Γππ ΜΙ- Ι,ερίάυς.

Μ. Αρίΐΐίφίδ. ι; 1) Ρ

Ρ. δϊΐΐιΐδ Νι·!-ν:ι.

("·. δβηιίυβ δί)ΙιΐΓηίηυ.«. 00 β Ε

π. Ι.υει·βιίιΐ8 νββρίΐΐο.

Ρ. Ι-Γΐιΐ ιιΐιι.- Μ3ΓεεΙΓιηιι$. Β ΒΑ 0

(1η. (:<ιπιι·!ιιι> ίεηίαΐυβ.

)'.. Ρυπιϊυβ. Α 6 ΟΒ

€. .Ιιιΐιίιιι. δϋαιιυΒ. ,

Ι.. Οοιηίιίυ$. βΡ Ρ Α

Ρ. Ουπίϋϋυϋ 5εϊρϊο.

Μ. Ι,ινίιι-, Οραβυδ Ι,ίΐιιι. Ε ΕΟ <;

Ι.. ('.:ι!ριιι ιιίιι.ί Ι'ΙΜΙ.

Οη. Ι.ίΊΐίιιΙιι*. 0 ε ψ

Μ. Ι,ί(.ίπΐιΐί (;Ι;Ι-ΜΙ>.

Τίΐ). (!Ι:ηιιΓιιι> ΝβΓΟ. ΟΒ
• Β

ΕΟ

Ρ. Ουϊιιειίΐϊυδ \ ,ιπι~.
'

Μ. ν»1οπιΐ8 Μεβδ.ιΙ.Ί. 4~ ΑΓ. 0

Ρ. δυΐρϊιίυβ Οαίπηυβ.

Ι':ιϋΙιΙ , Γ':ιΙΐί·ι-(. (; Ρ Β

0. .·!·.1ίιι* 1 ΊιΙ«·ι·(ΐ.

.Ιαϋιι·; Αηιοηίηδ. ΡΕ Ε Α

π 1·'.ι!ι:ιι? Μαχίιηιι$.

ν·πι Ο3υ(1ίυ3 Οηιβιιβ. Β 00 (ϊ Ρ

Γ. Οιιίηιίυβ ϋη$ρίηιΐ8.

0. Μαπίυ$ Οβη$θΓΪηυ$. (; Β Ε

0. Α$ϊηίιΐ5 Γ,,ίΙΙπ·,.

Τϊ. ΟΙηαϋϊυβ Νβπο II. Γ Α 0

('.Γ.. ( :ιΙρ!ϋ . Ι'ι-ιι II.

0. Ι.,ι-Μιι-ί ΒαΙΙηΐίί. Α 0 0

€. Αιι1ί$1ϊιΐ3 ΝιΊΐϊ.-;.

Ιηιρ. ϋ%$»Γ Λιιμιι^ΙιΐΝ XII. ι; Ρ ΒΛ

Γ. ι Λΐι η. δα!ΐ3.

('.. ΟβΙνίδίιιβ δαίιΐηηδ. Κ Ε 0

Γ. Ριι$$ίΰΐιυ5 Γ·ιιΙιιιιι-.

Γ. Ι..·πίιιΙιι-. ι; 0 Ρ

Μ. Μο$8ϊ1ίιιυ«.

Ιηιρ. ('. ι·- \Γ ΛΜ :. XIII. ο α Ε

Μ. Ρΐ3ΐιΐίιΐ8 δίΙν»ηα8.

Οοββηκ Οοηι. Ι.ιΊΐϋιΙ;!^ (; Β 00

Γ. <;.ιΙ|Μ·,Γ. Ι'ΙΜΙ Λ:ι.;:ι: .

Ιΐηρ. ( .;ι·-.:ι ι Λι:;;. XIV. Ι! Α 1}

Γ. ,Ι.ιιιιΙϊΐ!-, Γ.ιιιΐιι:,.

Ρ. Υίηϊοίιιβ Νορο$. Α ο Α

Ρ. ΑΚίιιίιΐί Υ'ϋΓαβ.

Ι.. ,Γ|. ι;-, Ι.,ιιιιΐ.ι. 0 Ρ β

Μ. δεΓνίΙίυ$ Οειηίιιιι$.

δβίΕ. ;Γ.Ιίΐι> ϋαίιιβ. Κ Ε Ε ΡΕ

€. δεηΐίιΐ8 δβΐυπιϊηυβ.

1>. νβΙεΓίϋΗ Μεϊβαΐα. 0 0 0

0. ΟΟΓΙΙ. Οίιιηα.

Μ. ,Γ.ιιΛΙίιι* Ι,βρϊάυβ. ΐ; β £

Ιι. Λι ΙΙΙΜΙΜ , Νί·ρθ3.
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Νυηε ϊΐϊιιιΐ, ·'η φΐο ηρβοΐϋ ΙοΓιιΐδ 8ΐιηιηΐ3 νειΐι- Λ <5Ο 8εη«« ιίοιηιΐδ ϊιιΐϋΓθ:ι1αΐα$ Γιιΐ&βο, (|υοιΙ ιιΐΐΐί

ΐιιι·, οΙ:.-.θ!·ν;ΐΓΪ εοηνεηίΐ, ηηηυιη (|ΐιεηιρί3ΐιι ίιι .)ιι-

Γκιικιπιιιι 80ΓΪ6 (ΙηρΓιεί πιΐίοηο ΙιίίεχΓιΙο,ιη ιιοιιιίιι:ιι ί.

Μ:ιιη νεί ρι-ορίεΓ αιιΐοεεάοηΐίοηι 3ηηοηιηι 8υοοο5-

ίίοιιοηι εχ ΟΧ83Π8 θΓ(]ίιΐ3ΐίοηε Ι>ίΜ·\ιίΙίκ επί; νεί

Γίβροείυ 3(1 ρπιιιιιιη Αυ^ηδίβυηι (ΊΐιοιιιΙ»ΐιιιη Ιιιιΐιίΐο,

ευ]υδ (Ιίδροδίιίη ίη 8ΐ)ρει·ίθΓ68 ςηοηιιε τείΐιιικίβΐ 3ε

π·μ;'ι·ϊ1ΪΙιιι·. ( Νοδ εηίιη ,1ιιΙί:ιιι:πιι Γοι ΙΙΜΙΙΙ ;ι!ι Λιι-

μΐΐϋΐο Γ60θηδίΐ3ΐη 3(1 βηΙΟΠΟΓεδ 3Ι1ΙΙ05 3ιΙ«(ΟφΙβ 3(1

ιιιιιικίί ίρδίηβ ΟΓΐιιιιι ιιιοΐΐιοιίί μι·;ιΐί:ι ιχτοιηιιιοιΙιΐΓϋ

5θ1οιηιΐ5.) Εχοιτιρίί ε3ΐΐί>3 : 31111115 .Ιιιΐίιιηιιχ 45, ίη

«μιοπι ΟίοηνδίαΐΜΐδ ιΐίίΜιΙίβ ίηοίιΐίΐ, δι νβπ οδΐ .Ιιι-

Ιίηιΐ!· ί!1;ι 1>ί5ϋΧΐΐΓΐ3 (Ιεβεΐ'ίρΐίο, Γ|ΙΙ:ΙΙΙΙ Ληιιαία εχΐιί-

Ιιοιιΐ, Ιιίϋοχίιιηι ιιιιΐΐιιιη Ικιΐιιιίΐ, δοιΐ ροιίιΐδ 43. Αϊ εχ

Αιι^ιΐδΓι εοΓΓβεΐΊοηο, δίνε ςηβιη Ρβιιΐιΐδ ΡοΓΟδειηρΓΟ-

ηίεηδίβ βδδβηΐ , δίνβ φΐίβ ίη αηιιυιη 55 1ιίχι·\ΐιιιιι Ιβ- Β ψι«<1 νβΐϋβ ϊιιοοΓίηιιι

(Πΐίιιιιιιη εοη]Ίείι, 'κΐβιη ίΙ1ι:·5,'>:ιιιιιιικ .Ιιιΐίιΐίΐιι.·; Ιιίδβχΐί- ροί.ίοιιιρίίΐιιι ςιΓιιΙοπι

1Ϊ8 6ΓΪΙ. 1(3 οιιίιιι ρπιιιιΐδ βιιηιΐδ ,) ιιΙί;ιιιιι^, Ιηπιείδί βχ

ίΐυείοπδ Μίπιΐο ίίδεχίίΐίδ ιιοη Γιιεπι, εχ ΑυςιΐδΓι

ΐ:>πιι·η επιεικίΑΐίοηε Γιιίδβε εεηβεΐυρ, υΐ ΡοΓΟδβηι-

ρΓΟΙίίοΐΙδίδ ;>ι!ιιιιΜΐ. .Ι:'.ΐ:ΐ 1)111 Ν;ιΙ:ι1ι·ιιι ΟΐΓΪ8ΐΐ ,111-

ιιΐΜΐι Ιιίϋεχίίΐεπ» νοίίΐ Γιιίδίε,Γοςυο νοίιιΐ οΙιητβείεΓβ

ιειηροΓίδ ϋΐβΐιΐΓ ; ηοη βί δ&ΐίδ ββΐ, (ΙειηοιίδίΓβΓβ 1)ί-

δοχίιιηι ΟΧ .!ιιΜ:ιΐι:ι ϊηβΐίΐιιΐίηηε ίιι ίΐΐιπιι ίρϋΐιη :ιιι-

ιιιπη ίηοίιΐίδίε, ηυθ(1 , ιιΐ β δΐιρεηοΓίϋυβ ίιιΐιΊΓιμί

ροίοδί , ιΐιιΐ.πιιιι 6δΙ 01 ίιιπ'Πΐιιιι : ΝΙ·Ι| Ιι:ιΙ'ΐ·ικ1:ι

ηιβχίιηβ εοπδβηυοηΐίιιιΐ) Ιιί.-ι'χίοπιιιι ι;αίο, ευ]υ5-

ιιιιιιϋ Ιιιιιϋοπιο ΙΙΜΙ ροδί Αυ^ιΐδΐί εοΓΓεεΙίοηειη

οΙιββΓτβηΙιΐΓ. ίΐιιοιΐ ϊιι Ληηαΐίίιιΐ! ιηίιιιΐδ 3ηίπΐ3(1νει·-

ΜΙΙΙΙ οο ΐίίικίοιιι ΐ'ηΐίοείιιίϊ π'ΐίομ/ιΐ, ιιι οηηυιη ,Ιιι1ί:ι-

ιιιιηι 51 Ιιίδεχίίίειη εοηδΙϊΙυεΓεηΐ; ιΐ·;· ςυο ριιιιΐο '

ροδί. ΙηΙΟΓΪιη (|ΐι:ιιΐΓ:ιιιΙο:ιι ίΐΐιιιη, (|ΐιοηι ΓΙΙΙΓΙ 8θΙί(1ί8

(Ιίεΐιυδ ίιιΐι:ιτ;ιΙ:ιΐιιιιι δοΐίηιΐδ ρΓΟίΙίιΙΊΐ, ιιΐΐοηΐίιιβ

βχρΙοΓοηιυδ. δοΐίηί νβΓΐ)3 δΐιηΐ: Ει ηΐ 8ΐαΐαιιι <·ΐΊ·ίΐι»ι

ρηκίβήιαι α^^^ρβ^^ι ίττοτ, ά\α χχι ΐ( φιαάταηίειη

ίίηιαΐ ίηΐΐΐΊ-αΙαηΐ, εΐε. 111ε εη;ο βηιιυδ δοΐιΐδ ι:υ:.νι.ιν

ιΐ'ιεκ Ιιηΐιυίΐ; 3ΐίί (Ιβίιιεερδ κι.(:ι.χν 61 (]ΐι:ιι1ι·:(ΐιΐι;>ιι. ()ιιί

ΓΪ8 Ιΐ3ΐΙιιείιΐ3ΐίυιιε ηιαίε ΙικΙιίΐιΐΝ εδί. Αηηιΐδ (ΙοιιΙΊι-

5Ϊοηί5 ρπιΊΟΓ οη1ίιΐ3ΓΪο5 ι:(:ι:ι,ν, ()ΐιί Γιιίΐ αηιιί 1>οιιι;ιιιί

ηιοιίιιν, ιΐίο Ιιαίιιιίι ίιΐδ'ιιίΐϊοδ ι.ννιι, ιιι Οίο Ιϋδΐ3ΐιΐΓ.

ΙΗδ 8Ϊ ίηΐεΓε»ΐ3ΓΪιιιιι ΜοιΊίειΙοιιίυηι 3εεειΐ5θ35, ι;ιιί

«οηιιιιοιίυηι ίη ευιη 3ηιιυιη ίιιείίΐεΐ'ηΐ , ί>υιηηΐ3 ιίη·-

ι ΊΙΙΙΙ ;ιι1ιΙίΙιι|·ιιιη 681 νι:, 81 ΜβΓίνΟίΙΟιιίΐΙδ XXIII : Μ'Ι

ι. χχχιχ, δι χχιι (1υηΐ3Χ3ΐ οΐκίικιίΐ. Οικιπ· εΐ ('.οιιΐιι-

δίοιιίβ βηιιυβ (1ίεί> ροδίυΐαΐ εεεεχι,ιν, νοί οοεαχι,ν,

ιιΐ ΟοΐΙδΟΓίηυδ ΜΊΊ!ΙΙ! ρ;ι;:. 41). Λ:.|ΐι<· ίΐΐί ι)ΐιίιΙπιι

ΊΙΓΛ ίΐα <Ιΐ',);οιΐϋ.ιΐί ΜΙΙΙΙ, ιιι ειιιη ίιιΙεΓε3ΐ3ΐ·ίδ, δίνβ

ΜΐΊπκΙ'ΐιιίΐϋ ΜΙΙΙΙΙΙ ιιι ΓΊ·1ιπι.ιπο Ιοευιη εχ ιιιυιο

ΝΟΙ Ιίΐιΐκ 66881, ϋΐΚ) ίΐΐίί ηίΟΙΙδΟδ ΜΙΙιΤ ,Νθ\Γ1Ιΐ1ΐΓ011) 30

Ι>(Ί:ΐ!ΐιιΙαΓΐιι ίιΐδοηί δίηΐ, ιΐίυι ιιιιι 'ΐιιιΐιο δίιηυΐ Ι.ΧΜΙ,

ίΐ:ι υΐ ΙΗ:Ι;Π|ΙΙ;ΙΙΙΟ ίρδα ίη 3ΐιιιί Ιίιιειη ίιιι ιιΐιιιι·! ίι.

Ηίηο ί!1:ι νεπδδϊηιβ βυβρίεϊο, δοΐίηυιη εεεεχι,ιν, ηοη

ι:ι (:χι,ιν βεπρδίδδε. Νβιη ΐ|ΐιοι1 ιΐίι-κ ιιηυιη εΐ νίςίιιΐί

<·.πιη ([ΐ:.ιιΙι·:ιιιΐ(! 3εε6δϋίδδε (Ιίείΐ, 3(1 Μοίΐοιίοιιίιιιη

ι·ε$ρίεβΓε ροΐυίΐ, ψιϊ χχη, ηηΐ χχιιι (1ίεΙ>υδ εοιίδίβ-

1>»1. ί>\ι:ιιΐ(]ϋ;ιΐ!ΐ ιίι' ίιιΐΓΐ·ο:ιΙ;ιΙιι ί|ΐι.ιι|ΐ':ιιι|ί· ρ,-ιπηιι

€οηιιηο(1ε δεπρδίδβε νίϋοΐιΐΓ. Νοιι εηίιιι »])ροιΐ(Ιίοοδ

Ιιυι-.ο ίη είνίΐί ;ιηιιο ίΐ)1ι·π·;ι1.ιι·ί ιΙκ·υιι!ιιι·. ΟιΙ35 ιιΐ

5θΙί(Ιθ8 οχι-ηιτϋΓβηΙ, ΙΊΙΙΙΙ Ίιι ΛΙΙΙΙΙ

εχίίπηι |ΐοι:ΐ''|ΐι;ιΐίο Ϊ813 εοηνεηίΐΐ, ηοη

ροΐιιίΐ (Ι,ΓΜΙΓ ρΓΟχϊηαυηι 1>Ϊ5εχΙυιη ίη 3 ,ΙιιΓι;ιιιιιιιι,

50(1 ίιι 4 ίιΐΓΐιηΐι-ιιι ίικίίπ'π· ; ΐιιιη δοϋίεεί, ευιη ιΙΊι·ι

βχ ηυ3(Ιι·3ΐιΐίυυδ· οοΐΐεείίβ 5υΙίι!ιΐδ ειβϊίΙβΓβΙ : βΐίί

(]ΙΙ3(ΐΓ3Ι1δ ΪΙΙβ 1)ΟΓ3ΓίΐΙ5 ΙΙΟΙΙ ΟΙΙΙΙΙ (1ΐΙθ1)υδ Γι·|ϊ·|ΙΙΪ·ί

ιηριΐδΐΐχΐδ, 50(1 οαπι ΜεΓεειΙοηϊο προληπτιχω; ίη·

Γΐ88ΐι$ ιΐίο.ί ροΐβδί. ιιί ]ιΐ5ΐυιη 3(1 εοΐΐίςοηιΐιιιιι ιμιη-

(ΙΠΙΙιΙίΊΙΙ ϋΙΐιΊΊΙΙΙΙ Ν|ΚΙ|ΠΙΙ1Ι 3ΠΙ10 ρΐΊΙΙΙΟ ^I1||,|I|ιι

ιιΐΓΐιιιΐΐ' Ο5ϊβ ροΐυοηΐΐ. ΝίΙΓιΙοπΓιηυδ ίΐε ηοε διιΐίηί

Ιοεο <·η^ίΐ:ιιιι1ιπη ηηιρίίιι» εεηδεο.

ΙΙίδ ηοοοδ^Ατίο εοηδίίΐιιΐίδ, ;ιιιιππιι ηο{;ηιηιΐδ ϋίαιη,

ηιιο Ιιπιΐιιΐιΐί οΐ Με583ΐίηο8 εο55. Γιιβι·υηΐ, ΙίΜίΐί-

Ιεηι Γιιίδδε. Ρυεπί εηίιη βχ ^ιιI^^ 6»·δ3ΓΪ5 οαΓιηΛίίοικ,

Ικιείοηυβ ηιοιΐδΐΓ3τίηιιι$ :

Αιίβυδίο εΟΓΓεείιΐδ ηηηϋϊ,

81 3ΐ> οοπιιιι »1ί(|ΐιιι, ηυοδ ΙιίδθχΐίΙΡί< ΐιιιιι ίρδε, '-ΐ»·"»

ρο5ΐ6Γίΐ35 οηιηίδ Ιΐίΐΐιηίι, τεΙίΌ ηυιικτοί, ηοςαηιυ;

εοηδίηηΙΟΓ, 1)ϊδεχΐίΙειη ειιηι 8556, ςιιο ΟΙΐΓίϋΐυηι ίη

Ιικνιη ΐ'ΐΐίΐιιπι Αηηαΐα £ο;/β«ια<ίίπ εοηΓιπιΐ3ΐιΙ. ΡιΓιΙ

Ιιίε Ιιιΐίβηυδ 43, ΐ|πΐ ()1\ ηΐ|ΐί;ιιΙι> 194 3ΐιηο ρηιιιο

Ιαίιοιιΐι; εοορίΐ, «Ιι Ιίτΐιε εοιιιΐίο βχ ΥλΐτοηΊ·.\ιι» ρυ·

ΐαΐίοηο 751. 1η ,ΙιιΙί;ιη:ι ρηιτο ρεΓΪοϋο, ςυί ηΊΙιϋ

.τ;1 εχΐπε»ιΐ(1.ιιη εΙΐΓθηο1ο^ϊ:ιηι εχρεϋίιϊυβ, ηοη ϊΐίιιιη

.ΉΙΙΙΙ1Μ1 οεειιρβί, ηιιβιη 4711, ε>'εΙο 5θ1Ϊ8 7, Ιυηχ

18, ίικΙΊ«·ι. 1, Λ .Ι.ιιιιηπο, Λ 5ορΐεπι1)ΓΪ νεπ) 1

ΟΜΟ(! (]υϊ(Ιβηι ηοη εοπ]οεΙυΓΠ, 5θι1 (Ιβιηοηδίΐ'πιίοιιβ

πίιίΐυΓ. Μοπυυ5 οδΐ Αυςιΐδΐιΐδ Βεχίϊβ (Ιυοϋιΐδ εοκ.ι

υΐ ο)ΐιιιϊιιιιι οοηδειιδυ ΰχρίοηιΐϊίδίιιιιιηι β$1, ιιιηο

1]Γΐ)ί8 763. Αηΐβ εοηδυΐβΐυηι δβχίοπιηι, 51 Γ«ΙΓΟ

ιιυιηβΓεδ, ρ.ιΐ'ίη δυηΐ οιιιιιίιιο εοιίδυΐιιηι χνι; ρΓοίη-

(Ιεφίβ 16 ίΐιιιιπιιι :ιιιΙΐΊ·ίιιπ·ιιι ΟΓπιρηιιΙ Ι,οηΐιιία;

ει .Μ;π'(·ι;ΙΙΊιιιΐϋ εοδχ. Ιιΐδί^ηίδ ρυιτο αιιηυδ ίΐΐβ ΙΠΟΓ-

ΙΪΜ ΛιιμπχΓι Γιιίΐ Ιηηχ ϋεΐίφΐίο, ςιιοϋ 40 ιΐίβ ;;); ι^ι·

(ΐΐιϊΐιι ΓοιιΓιμίΛΜ! ίηΐιτ ε!ΐΓθΐιοΙο§θ5 - οοηδΟί, ίϋφΐε

Οίοιινδίαηχ χι·χ ,ιπίΗ) 14, ονιΊο &οΙΪ5 23, Ιιιηχ

15, δερί. 27, ΓβΓί.ι 5, ΗιΐβΓ» Οοιη. Γ., ίιιΗηηχ ρ*-

ιϊοιίί 4727. ΟΜΙ»ΙΜ 3ΐιιιο8 Ίικίβ ΜΙ|ΙΙΙ·:ΙΜ·Π> χνι,

Γείίφΐιιβ εΓΪΙ 4711, φΐο εοββ. ΓΟΟΓΟ Ι,ι-ιιΐηΐιΐί Λ

ΜαΓεεΙΙίιιηβ. Οιιί δι Ιιϊδεχίίΐίδ Γυίδδβι,

16 ρερίικίο ΙΓΐϋοχίιπο Ιιαίχιίδδοΐ. Εδί

ηοδίρχ IV, 3ε ρικί Ι)ίδεχΐί1οπι 8εειιιι«Ιιΐδ ;

3ΐιιιυ8 ίΐΐε, Ι)ΙΙΊ Μ·αΓοεΙΙιΐδ ει ίειιΐυΐυδ οοδδ. εηιιΐι

Ιιίδβχΐίΐίβ ηοη ΓιΓιΐ. Ιιίοιη ύχ ΟΙνηιρϊ3(1ιιηι βί 4ιιϋ3-

ιιιιπιιιι αιιηοΐΊΐιιι δεπε (ΙβιΙιιείΙυΓ. Ν&ιη ειιηι Ιιβιιΐιι'ί

ει Μ;ΐκ·. Μιιιι εοιΐδΐιΙ.ιΙιΐ5 ,ΙιιΜ:ηιιΐΑ δϊι 43; δΑίοηιπι

ΜΙ Ο ΐίΐΙΟΠΙΙΙΙ 511 ,ΙΐΐΙίίΙΙΙΙΙίί 59, 1ΐ1(ΊΙΙΙ| ΙΙΙ' ΧΓ% ΙΙ05ΙΓΧ

14:η«ε6886 081, υΐ βιιηιΐδ 4ηΙί3ηιΐδ 283 ί.Ί·. ;ι·ι.ι· Ι'Ί"·

η'νδ'ιβηίκ 258 , ηιιο βιίαηι ΟΙνιιιρκιιΙί* 251 >ι»ιο

ΙΗΊΙΙΙΟ (]Ι·ΜΙΗ.ΊΙ|Γ δεειιιιϋηδ, Ιιοε βήΐ ΙρΙΓιΐί 1014. ^

φ]ί(1εη), ΙΗ ει Λΐίΐκιΐι·.·, εοιΐί>ειιΐίιιηΐ, .Ιιι1ί;ΐι»ι 45ο(ε-

ρίΐ αιιιιιΐδ 2 ΟΙνιιιρ. 194, δίνε Ιρίιίΐί 774. Αΐςι»Ι"£

ίρδε ^ιιI^3]ιυδ Βΐιηυδ 283, Ιρίιίΐί 1014, ιιιβιηοηΐιίΐ^

681 ΊΙΙι: ϋΐίΐΐΜΐι ίιιί 3ΐιιιυδ, ιμιοιιι ΙΙΙρϊο βί Ροηΐί»Ηΐ)

εοδδ. ηοΐ«ΐ, Ιΐτ^ίδ εοηιΐίΐικ 991 : ςυί ευηϊ ίΓ*1Ί<)-

ηνδίβηχ δίι 238, 1>ίδεχ1ί1ίδ ιιοη 681, 5εϋ 3 1ιί$6ΐΐο

δεοηηιΐυδ. ΙΙ,ΊΙΜΓ οι (1ιιεβιιΙε8ίιηυ$ υείοςβ&ίηιιι: 1*^·

Ιίιΐ5 ϋηΐε ίΐΐιιιη, Ιιοε 051 ριίιιιυβ .
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Γιιϊι, εΐ 241, δίνε ^ιϋ;ιπιΐ5 43, Ιρίιΐιί 774, Ι,οηΐιιΐο Λ ηυο ιηίΐΐκκίϋδ,νοί ριιεπβ εοςηίο,ηιι]!» ΓΟ'Ι ίΜεηι

ΓΙ Μηπ'ΐΊΙιικι 0,055. ,ιιοιι Ι>Ϊ8βχΓι1Ϊ8, κπΐ ηο εο κεοηη-

«ΙιΗ ('ΚΙ. 0(1* ΟΙΙΙΙΐίίΙ ίιΐ φΚΗΐ ΙΙ1Ο(Ιθ ρΓθρ<)8ΪΙΙΐηΊ εΒί

εβΠί88ίιηε όεπιοηδίηηΐ: βηηυηι ,ΐιιΐϊιιπιπιι ριίιηιιιη

ρεΓ ινμΐϊ'Νϋΐηιι ίη 3ηΐει·ίθΓ3, ιίδυφιε ηθ8ΐι·ο Ιιίδοχί'ι-

1ι·ιιι 688ε, υΐ εΐ 1';ιιιΙιι* ΓοΓΟδεηιρΓοηίβηδίδ ιΐοαιίΐ.

Εδί αιιΐοηι ίη (Όΐΐδΐίΐιιεηιΐίδ 1)Ϊ8βχΐΊ1ίΙιυδ Ιΐ3ΐ>εη(Ιχ ιιοη

βϋίιίοηίδ 4υΓΐ3ηχ, δει] Αιιςυδίχχ 3ε ιιοδίι-χ Γβΐίο :

ίιΐ ΐ|ΐιο»Ι ΛιιηηΙιΙΐΗχ ίηιροδυϊδδε ν'κΙειιΐΓ. Ιη ςιιί!)υ8

ειιηι εχ ϋιιΐίί €<εδ»πκ ίηδίίΐιιΐιοηβ Ιιίϊκιΐίίοιη αιιιι

6886 Π1θηδΐΓ388εΙ ίΐιιιιιιιιι, φΙΟ Ι,ι:ιιΙιιΙιι8 ι·1 ΜβΓεεΙ-

Ιΐιιυδ εοδβ. Γυεπιιιΐ, εοηΓεεΙ»ηι κίΐιί π;ιη ρυΐανίι :

ΦΙ.ΊΚΪ εβπκΙβιη, φκιιη 3 .Ιιιΐίη ('χκηνο ρΓοροβίιβιη

.·ιΠίπιι:\ι, Ιιίϋΐ-χιίΐίιιιιι 56ΓΪ6Π) Λιιμη*ΐιΐ8 Γείίηιιϊδδεί.

Εχ ςυο 61 ΙΙΙικΙ ιηπικινίΐ ιιΐ -.τ, υποθέσει δουλεύων

3ΐιιιιιιιι .Ιιιΐίιιιιιιιιι 51 Ιιγίιίιιιιιιιι 6Χ ΑιΐβΐΐΛΐί εθΓΓ6-

εΐίοηβ Ιιϊκί'χΐιιηι Ιιηΐιυίδδβ (ϋοενεΐ. Νηιη δίνβ :ι!ι εο

:ιι! 45 ΐ'(·;·ιΐΓΓΛ8, δίνβ 3 ρπηιο ,ΙιιΙί:ιιιο ;κΙ ειιηιιίεηι

18 (Ι68εειΐ(ΐ38, ίη Ιιίδεχίϊΐβιη ΐιιείιΐβδ. 5β<1 Γαίδυπι

081, :ιιιιιιιπι ,Ιιι1ί:ιιιιπιι εχ Αυςυδίί ΓβίοΠΙίαΐΐοΐΙβ Ίιί-

κβχΐίΐβιη Γυίδδβ : ρΓΧδεηίιη βΐ νίΐϊοδυιη 1)ί8εχΐππι

ιΙιιοιΙΐ'οΊιιιιιιη 3ηηο ΙιιΠ,ιιιο 36, ιμιοιΐ Αηηαΐα Γ:ι-

Γίιιιιΐ, Ιΐ'ίΐκκ'ΐίιιιιΐί, :π1ι·ο υΐ Αιι^ιΐδΐυδ 3ηιιο 58 >ΐιι-

Ιυεπί ιίιΐίκΙι-ΐΊΐη ϋΐοδ δίηε Ιιίδεχίο ΐΓ3ΐΐδίςρη(]θ8 685β.

Γι Γπίιιι 3ΐ>3ηηο ίιιΐίηηο 3~ριίιηιΐϋ εχ α'υοίΙίΊΐίδ ίΐΐίδ

άνεμβέλοις ειτρει-ίι, ύυθ(1εείιηιΐδ πίι 1υ)Ϊ3ηυ8 48 :

ηυο εχ3θΐο, ρβΓεηιρίίδφιε Ιιίδεχίίδ δυρεηΟυίδ ΐι·ί-

ΙιΐΙΝ, 3ΙΙΠΙ18 ίη \ί:ΐ!Ι1 Γι-ιΐιιι-ΐ II·, 681. ΙΙίΙΜΙ.1 νοΓΟ, Ιΐΐ

ιϊπΐίιΐ'· 3ε Γ3ΐίοηβ (Ιβίιιεερβ ίιΐδίδίεΓεΙ, ςιιβνίο ροδί

48 3ηηο ΙιίίβχΐίΙΊδ βηηυδ εοΐΐοε.ιικίιΐδ Γιιίι ; .Ιιι1ΐ;ιιι;ι (

52, υΐ εχ Ρ:ιιι1ο Μί(1ο"ε11)ΐΐΓ§. δυρει-ίιΐδ ΟΪΙΙΜΙ-

Αΐ νιτο δι 51 ίΐιιιιιπη Ιιίδβχΐίΐβιιι Αιΐ£ΐΐ8ΐυ8

6586 νοίυίΐ, ίη ίϋεηι νίΐίυπι ΪΙΙΠΙΓΠΙ, φΐοϋ ,ΐιιΐί.ιιιιυ

ειΐίΐίοηίδ ίηίΐίο εοπαιηίδδυιη 1Ίκ·ι·:ιΐ ; ιιειηρβ ίιι ΙΙ.-ΙΊΙΟ

|ΐοϊΐ ϋίδεχίίΐβιη βιιιιο Ιιίδεχίίΐίδ βΐίΐεπ ροηει-βιυΓ.

Οβηίηυε ηεηιο Ιΐ3εΐεηα8 ίηνεηΐυδ εδί, φΓι 4ιιΙΐίΐιιιπιι

51 ροδί Λιι^ιι-,ιί ειηοηο'βΐίοιιειη 1)Ϊ8εχΙϋεηι ί;κ·ι·ι·ι·ι.

Αϊ ΐ'ΐιίιιι ΐΓεεεηΐεδίηιυδ δεχαςοδίηιυδ φΐ3Γΐυδ ροκί

ιΐίηιιι Ιιί^εχίίΐίδ 6δΙ, ηιιί (Ιοεεηιΐυηι ίη Γβεειίδεικίίδ

€Ο»8. νίΐίυηι ίΓΓερδίδάβ. Ηχε υηίιιι Αηηαΐϊνηι νπ Ιι,ι

κυηΐ. Β,·ιΙ ει ίΐΐυιΐ ηοη ηιίιιιΐδ ΓιιΚιιιιι, βιιιιυιη ΧΓΧ

ΟΐΓίδΓΐ3ΐιχ 564, ρηδΐ Ι.πιΐιιΐιιπι εΐ Μ;ιπ·»·Ι1ίιιιιιιι

εθ88. 6886 ΙιιΤι'ΐιΙΐΝΐιιιιιιιι 8εΧ3§68ΪΠΐυηΐ ίΐιΐϊιιΐιπιι,

ι :»ιιι \.·ΐι Μ( ,ιΐι ίΙ[ιιι·ΐΐ!ΐι εοηδίιΐβΐυ 566 ;

:<!> ίηνίΐίδ εχΐηπφίοΐ. Νηιη δι Ιιοε βιιιιο, ηιιο ιι,ι ·;

νιιΐ^ο ιιιιιιιοι·;ι!ιΐΓ, δοΐίβ 6, 1αη« 7, ΐηϋΐεΐ. 4, ιιε-

81 ηΐ :ιιιιιιΐ8 ΧΓΧ ρπιιιυδ ι-νι-Ιοχ Ιιίΐΐιιιεπί,

10, Ιυηχ 2, ϊηΑνΛ. 4; Νίΐΐβΐίδ νείΌ ΟΙΐΓΪδίι δο-

Ιίδ 9, 1πη;ι· 1 , ίικίίεΐ. 3 Κ;ιΙ, ,);ιη. 5. Νοη ροΐβίΐ

βιιίεηι ΐπρίεχ Ιιίε ροδίΓεηηυδ εΙΐ3Γ3ΠεΓ «ΙΐεΓΪ, φααιιι

45 ΙιιΙΪ;ιιιο ΐΓίΙιιιί, ΟΙνιιιρ. 194 ΛΙΠΗ) 4 |:Ι)ΙΓΙΙ|Ι· :

ιιιΙιϊ.Η ί!«ιιιι:ι· 3 Ρβΐίΐίΐιιΐδ Υ.ίΓΓΩηίβιιίδ 753 : ίιΐ ιριοιΐ,

δι τεείε δΐιροΓίοι·3 ροδίιβ κυηΐ, ηεεεδ83ΐ·ίο 8(·<|υίΙιΐΓ.

Γΐ',·ι·ΐι·πι·ίιΐο δίίΐεπβ υΐρίιΐδφΐε α'εΓεείίοηεδ 3ε τείί-

φΐοδ .·ιιιιιθΓΐιιιι οΙι:ιι·ϋΠι:ι·ι·5 3ε ηοΐ3δ : φΐ'ιΐιιικ νβΐυΐ

ΓίΓπιίδδΐπιίδ ρραδίιΐϋδ ΐεηιροΓυιη Ικτε (Ιοείΐ'ίιιιι ηιυ-

ιιίΐιιι- : άε φΐίΐιπ* ρΐεπςυε ηβε Ιεηιρεδίαΐβ (Ιοείβ

; βευΐεςυε δεπρδβΓυηΐ.

Αε (Ιο ογείΐδ βΐ ί(Ι ςεηιΐδ ;Γΐιϊ., ιηεηΐίοηεηι Ιιοε

Ιοεο ηε ΙίΙΐει-3 ςιιίϋεηι ηΐΐίςϊδϋεπι, ιιίδί 3 ηοηηυΐΐϊ»

ΐοΐιιπι Ιιοε ηρκοιίιιιη ίηιρΓοΙ).ιιϊ εεΓηετεηι, 3ε ΙΒΠ-

ΐ|ΐι:ιιιι ίιιηιιΐ' αίφιε οΐίοδυπι Γίϋεΐ'ί. λ'ίιΐί ε^ο ηυρεΓ

ςηί Ιιιιίι: ηιειίιοίΐο ροηιΐιΐδ 3ε ίϊϋεπι ϋδ Γ3ΐίοιιίΙ)ΐΐ8

<ΙιΊι·ηΙΐΓΐ·εΐ. Ρηιηυιη εγείοηιπι ίικ:ι·ι·(:ιιιι ηΐιΊι.ιΐ. 688β

(1ί$ρο$ίΐίοηεπι, ιιεφιε ηυεηΐφΐ3ηι ιπιιιιη ειιηι η1κ·ι·ο

εοηνβηίΓβ : ςυοιΐ .Γι1ϋ ηΐίο δΐιΐίδ ηε Ιυηχ εγείο Γ:ι-

ΙΐΓίΐΜΐιιιη νείίιιΐ υιιίνεΓδυιη. διΐ(1 Ιιιιίε Γ:ιοί1ε 3 ηοϋίδ

ικ ι ιη ΓΪΙΙΙΙ . Νεπιο εβί εηίπι ηιιί ηιιίιίεηι ϋυο 3ε ΙΓΪΑ

ιιιιιικτιιπ- ρο8$ί(, (|ΐιί ίη Ι)ίοιΐ}·8ίίΐιΐ3 νιι)§3Γίφΐϋ

ϊοπιιιι εγείοδ ;ιΙίΐι·ι· εοηιρυΐεΐ ιριηηι ςυίνίδ ε νιιΐμο.

Ροίοδί (|ΐιίιΙι·ιη ίιι βιιηοΓυηι, φΐί 3ΐι ιιιΐκ; εοιίιΐίιο

Ι1ιι\ι·ΐ(', ηιιηΊβΓΟ :>1ΐ(·ι· :ι!ι βΙΐβΓΟ (Ιίδδεηΐίι-β. 8εϋ (|ΐιί

άε ηιιιιίδ ίηΐβΓ 8β εοητβηβΓίηΙ, ίη εγείϊδ, ιιίβί ρεευ-

ο"εδ δϊηΐ , εοηνεηίηηΐ ηεεεδβε βδΐ. Ηηοει νεπο·

ηΐίΐ^ηιιηι ι·;ι Γ68 3(1 ίΐηιιο* ενοΐνβικίοδ ΙΙΜΙΙΙΙ βΐ ορ-

ροΓίιιηίΐίΐΐΐίΐιι : υΐ 3 Ιείρβο ηοιι (]Ϊ88ί(ΐ63δ, υΐ ηιιιιο.

πιπί Υ3Γίεΐ3ΐεδ, φΐχ δΐιηΐ ρρο ηηΐΊοιιιιπι <1ίν(ΤΜΐηΐβ

ηιυΐΐίρΐίεεδ, εεηαηι :ιι1 η·{;υΐ3ηι ηθΓηΐ3πιΐ]υε ιΐπ'ί·-

§3δ, ιιΐ 3ΐ> 38ΐι·οηοηΊΪεί$ οΙΐΒίτνβΙϊοιιίΙιυδ ίη ροτϋϋ-

ΐ|ΐΐι·ιιι1:ι ΐεηιροηιιη (Ιεδετΐρΐίοηβ ιιοη »Ι)ΙιθΓΓε»8.

Εΐεηίηι $ί 3ΐιηί .Ιιιΐί.ιιιί Ι'οπιιιι, φΐ:ι: ρη$1 ;ιΙίι]υ.ιΙ

ίΐιιιιοπιιιι ηιίΙ1ί3 τεεερίη Γυίι, ρΓορίβΓ εοιηηιοϋίια-

ΐειη ηο οιιιιιίΐιυδ Ιιοϋίο (·ΙιπιηοΙο§ί8 3(1 ;ΙΠ|Ι·Ι·ΚΙΓΠ

εΐίίΐιη ΐΐΜΐιροΓ.ι τενηε.ιΐυΓ, α.Ι εβιικριβ ΓεΓεπιιιΐιΐΓ

ϊυτβ εχΐίτ»!, εατ ηοη ίιι ε)·εΙί8 ιΐδϋΓρβΓβ ίιίεηι Γιει·-

ίιίι ? Πιιιιτίΐπ!· ι] ιιο 3ηηο ( ! ΥΜΙΛ ίη ΡβΓδίϋε Γε§η3ΐ·β·

βηΐηι εβί άυο ίη Αηηαΐίύηι ρβρίβ εοηϋοΐυιη 6Χβηΐ|·Ιιΐ, Ο οοβρεπί. Αυίίβδ 3 οΙίΓΟίιοΙοςίβ βηιιο ρρίηιο Οΐ)·ιηρ. 55-

<{ΐιίΙ>ιΐ8 βχ θΓ(1ίηε δΐιΐιΐ.ιΐίδ, ΟΙιήδΐίβηβ χι·α, ηικυ

Ιιίι-ιιιιίο 1ι:η ι.·ιιιι> 3ηΐίείριιΐ3 Ιιΐι·',ιΐ, ειιηι νιιΙς,ΐΓΪ

ι!ι.·ιιιιιιιι ίη ΓΟΙΚ οκΐιιιιιι ι.-ιΐιιΐ : ςυοιΐ ίιΐΐ'ΐιι ίη Οηιι-

Γι ί:ιΙι'ι> Κ381Ϊ3, |ι;ΠΊ εθ8δ. 11(10 δΙΐρρΓΙ!8!·0, ε(ι1Ιΐίξί(,

«1β ΐ|ΐι;ι ίο ορροΓίυιιίυβ 3ΐΙ1>ί (ΙίεείιΐΓ.

ί απ νεπο, ιριοιΐ ΧΓ3 ί!1:\ εοηιιηυηίβ, (|ΐι:ιιιΐ η

ΟΙΐΓΪβΐί ΜαΟΐί τερείίηιιΐδ, ειιηκίειη Ν.>ί.ι1ι·η· ίιι (ίηειιι

ιΓι 45 εοη]ίεΪ3ΐ, >·χ (Πςρυΐαΐίδ Ιΐ3θεηυδ ί(3 π·!-

Γ : Λιι^ιι>ΐιΐδ ίηιρεΓΑΐΟΓ εχεεδδίΐ 3ΐιηο ,Ιιι1ί:κΐΊ

59. Εδί βιιίεηι ΐδ ΧΓΧ Οίοιΐ}·δΐ3ΐιχ 14, πι βιιΐε ιΐο-

ηιοιΐϋΐΓ3ΐυιη ··-(. Ιμίκιτ ΧΓΧ ΙιιψίΜ ίηίΐίιιηι εχ 3. (Ι.

Κ «1. /.·η. ίηείρίι 3ΐιηί 4ιιΙί3ηί 46, βιΐκοφίε Νΐΐαΐίδ

ί. Ιιι ί-,ΐι Οίυηνδίβιιυδ πιιιι 3ΐιηο ΐιιΐίαηο 45 εχευηΐε

ο«!,., ΐ'ΐιΐί. ΟϋίιΐΓίι,πιι ε^οΙοΓϋηι ρβΓναΙ^αΐΒ τεεερία-

ίιιιρι.·ι ίιιπι εερίδδβ. Ββιΐ ειιιη 01}Ίΐιρί3ΐ1ΐ'8 :ι!ι α;8ΐίνο·

$οΐ8ΐί(ίο ίιιινιπί, κι ιιιηι ιΐε ριίοηϋυδ νι αηιιί Ί1Ιι;:.«

ηιειΐδίϋυδ, 3ΐι ϋε ρο8ΐεΓίθΓίΙ>ιι$ 1οςυ»ιιΐιιι·, Ιιοε ΙΜ

(1ε ιιιιικι ρείΊυϋί .Ι,ιΙί;ιηιι· 4154, 3η 4155, ιιϊΐιίΐο ιιιβ-

^ίδ ηςηοδεεβ. Οιιούδί εΙίΓοηοΙο^οδ ίΐΐε, ςυΪ8(|υί&

εδί, ε>·ε1οδ :ιιΙι1ίι1ΐΊ·ίι, δίβΐίηι ιιΐιο ,·νηηο Γβεΐιιηι (Ιίχε-

τίΐ ιιεεεδ83Γίο (ΙοοΊιίιηιιι·.

Αϊ εηίηι ίη 3ΐιηο ;ι1ίΐ|ΐιο ρΐ'Ίιιιιπιι ονι 11 ιΙι·1ί\ί ε886>

(ΙιΊιι-ιιΐ, ηυοεχ 3ηιιο ηΊί.ιικιπιιιι εγοίί [ΐι·ιιιΙο;ιιιΐ. Ι»

3ΐιΐειη ιιεηηβ εχ 8εΓίριιΐΓ3, ηεςυε αΐϊιιηϋε ροΐοί

εοΐΐίςϊ. 1(3ίΐβ \εΐΌ? 1)ε ενεΐίδ ίιιΐιτ ΟιιΪ8ΐί3ΐιο8 Ιιο-

(Ιίβ ηοη εοηνειιίι, ηυί φΐίϋειη εοιηιηυηειη ιηβΐπϋί»

Εεείβδίχ , Ιιοε εδί βοιηαηχ, ιΐδΐιιιι τείίηβηΐ ? >'·>«

οιιιηβδ :ιιιιΐ!ΐιιι ΟΐΓΐίΓι Ναΐαίειη ίη ονι:Ιιιιη δθϋ8 9,
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Ιιιΐϋε 1 ο.οιιΓεϊΐιηΐ ? Ουϊδεδί, ιιπι -Ι ηϋοκ ίιι ιδία Α «ιιιιο, ηιιίϋιΐϋΥι· εο.ΐϋ.ιι.αίιΐίίίίΐΟίΓΪδίυδ, ρχροίυιηιυβ.

ιιιοιίιοιίο ονείοδ 8ΐ3ΐυει·ίΐ, ηυιι νεί 3ΐ> Ιυ^ίϋΐίεβ )'(!-

ΙιΊΠΙΙΙΙΓ'.' Η;||Μ!Ι!ΙΙ1·> ι;;ΐ!:]> ίΐΐ ΧΙ'3 ΟίυηνδΪ3ΙΙ3 $13108

«Ι (ΪΧΟ8 3ΙΙΙΙΟΓΙΗ11 ( \ (Ίιι·, , 3 ι|ΐιί!ιιι> Ι:ιιη 3(1 Μφι;-

1 ΙΙΙΓ:Ι, ι[1!:ιΙ!Ι 3(1 ίΐιΐ',-ιϊιιι .ι 18ΙΙΐρθΓ3 ρ: ι!;.· π-Ίι II) ίΐΐΐί-

'ΐΐΐυιιι Ηεεί; ηβςυβ ηβεεδδβ ε*ΐ ίιΐ βχ υΐϋυβ ΐβδίϊ-

ηιοιιϊο δοπρίοπβ , νβΐ βεΐίρδϊ βχ βΐίφ,ιβ εοη$ΐ3Γβ,

ι-ιιιιι εοηδειίδΐι οηιηίυιη 8(3θί1ίΐ3 βίι ιδία ηιείηοαΊιβ,

' ι ίη ιΐδϋιη ιΙ.·(1ιΐ(·ί:ι. ΡοβίΓβπιο ιΐΐιπ! ορροηίΐυι-, ο,οοά

3(1 ενείοηιηι 3ε οοείοίΐίυπι οιηιιϊυπι φαινομένων βίο-

ν.ι ιι Ι:ι ίΐι II !ι·ΐ!ΐ ρβπίιιοΐ. Ν31Ι) είπη (·ι·! ί |ΐ -ίιι :ι Ι Ί| ιι.ϋΐιΤ:!-

είΐυβ ρυ[3 νβΐ ϋίο εειΊο 3ΐιηο εοηΐΐκίδδ6η3ΓΓ3ΐιΐ,Ιιο-

ηιιιι ΜΊΦΙΙΙΙ ιπιι ΙϋδΙΗΙιΟΐιίυηΊ Γιιΐϋΐΐ) ηοΐ) Γιιείΐ Ι."ΐ-

π)3ΐ)3 ιιΐ3]οι·οι>.(}υ3ΐ·ε (|ΐιθ(1 Ίιπίι.;.·ιιι οϋείΙιΐΓ, Ι3ηιηιη

Ιι:ι1:ι·( ι·Γι|ίΐιι,Ιιιΐι·ιΐ!,ι|ΐι:ΐιιί.;ι ΙΐίϋΙΟΠεί ίΐΐίΐΐ» 8-88 ρθΐϋδΐ,

ςιιϊ ίιΐ 3Πίι·ιηηΐ. 3ΐιε(οΓΪΐ3$. Εχ (|ΐι°ιΙ)ΐΐ8ηοη ηΐϋ(Ηοει·ί- Β

ΐιτ :ι1ιι·ι ι·:ιπ· εοιιίεικίϊΐ εοδ ΟΙΠΜ05, ηιιϊ εχ ί&ΐίιΐδ-

Μ)»ιΙί Γβΐιιιβ (Ιοηιοιΐ8ΐι·3ΐΊοηε8 ροΐΐίοοηΐιιι·, ει (Ιο ιΐϊε-

1>ιΐδ ϋΐηιιε Ιιοτίδ δβηε 1ί(1εηΐ8Γ ρΓθηυιιΐί:ιηΙ, Οηςιιαιη

ηιιρερ εχ (Ιι,οηπιι εοηείϋο, βυΐ ϊιιΐϋπηυηϋϋδ Ερί-

«·ΐ!··ι (ΙββεεηίΙβΓίιιΐ. Ιΐ3 βιιϊιη ]ΐί.·;ιι ι νοίυίΐ, ηιιοίΐ ιΐϋ-

Οϋ($ε ηοη Γυί(. χ ιΊΊΐιιι .πιΐιί Ι!!*).·) εβί, ηικυδο, ηιιοιΐ

ίδΐϊε ;ιιιι!ίιιν Νοιι Ιοϋειιΐ ηΐ3ΐ1ιεηΐ3ΐίεοηιιη ο1>8εΓΥ3-

ΙΙΟΠ08 ιιι:ι]οι·(·ιιι Ι,ιιπι:ιη;ι Π(Ιβ11Ι ? Λπ'ίΛτίΙ ΙΙΙΓΓ

ΙΊ ΙΙ,ΙΜ-. Ιιοε νοί ϊΐΐο ίϊηρεραΐοΐΊδ βιιηο, 1ιϊίΙο:ϊ;ρ. Γΐιΐβ

ΐίΐΐιιιΐΓ, ςιιχ Ι3ηιεΐδϊ Ιιυιιΐ3ΐΐ3 ΜΙ, 3ΐ> εβ ιβιηεη ΓΟ-

€β(ΙεΓβ νϊχ ιπ!ι·ηίιιιιι 6δ8β νιι!.·;ιί ΙΙΓ ηΟΙΙΐίηϊδ. δΰά

ι ίιι: ;ιι! 3α1Ϊ3ηθδ ρΓΧδεΠίηι 3ηηοδ, ηυοδ οιηηεδ δϊΐιϊ

εΙίΓΟίιοΙο^Ί ρΓχΙϊ^υιιΐ, άυϋυοΐ3 τε8 ΓυεΓΪΙ, ςιιοΐο

ηηηο βεΐίρδίδ ΪΙΙ3 εοηϋςεπί, ηοη 1ιιιηΐ3ΐΐ3 ]3ΐη Ι; ΐι·, ,

ίιιΐί· 881 δθΐ3 δεΓίρΙΟΙ'ίδ ,ιικΊιΐΓίι ,ι [,· , δβ(1 ( ιΊ-ϋ·; ·Ίιιι:ι

<4βιηοη8ΐΓ3ΐϊοηβ εοηδΐ3(, ύβ ςυα ηίδϊ ρρίυβ ίιηροτί-

1)3 ιιιιΐιΐΓΐ.ιιιιϋ, νεί Ι:ίΙιΐιΙ;ΐ)·ιι;ιι νϊΙΪΟ Ιβρ&υδ δϊΐ , ιΐϋ-

1)ΐΐ3Γβ ΙΙΓΙΙΙΙΙ ροΐβΓίΐ. Εεεβ ιϊϋί ίη Ιιοε, ςυοιΐ (Γ3εΐ3-

ΐηυβ, :ΐΓμιιιιιιΜιΙιι, :]Π:ιιι!:ι δίΐ ίδΙΟΓυΠΙ ε1)3Γ3εΐ8Γαηΐ

ηιίΐίΐϊδ ροΐεδ βηίηιβίΙνΐΠϋΓε. Οικκΐ ρβυΐο ροδί Αυ-

αιΐ3 ιΐι·ΐΐΊ·(·ι·ιΐ. εΐ$ί εχ Ιιίδίοΐ'ίεοπιιη

ΙΊ νιίπιϋΐ-,, 081 03 Ι3ΙΙΚ ·, εθ!Ι8(3η8 Ορί-

ιιίυ, ιΐε ι·η]π> \ι·πΐ:ιΐ(· ικ; Ιυνίδδίηιε (]υί(1ειιι ϋυ!)Ιΐ3-

Ι'.ΙΓ. .1:ιπι (]ΙΙΟ(υδ Ιΐίε 3Ι)Ιιυ8 δίΐ .·Ι·Γ.Γ (',ΐιι !-,ΙΊ:ΙΙ:,,Γ

ΐ|ΐΐΛ·ι·ίΐιπ·. Οιιί ενείοπιηι ει εεΐίρδεοη ιηείΐιοιίυιη

ι^ιιιιΐίΐιι, 3ΠΙ10 Οίοιινδίβιιο 16 Ιποαεί'β δοΐεπί. Αι-

ι|ΐιί ίβ ι>ι χιν, ηεε ιι!Ι:ι υηςα:πη 3$ΐΓοιιοιηΪ3 3ΐίυιη

Ιιυϊε βεΐίρδϊ, (|ΐΐ33 ρβιιείβ ρο&Ι Αυςυ^ΐί ιιιοηοηι ιΐίο-

ΙίυΓ Ι:;ιί.!|·(|ΐιίι ιι:ι·;ικ· 1'βΐΊ3 Γ.11ΪΟΙΙβ ίΐΐνθ5ΐί«3Γ(· ΟΟΠ3ΐί

δΐιηΐ, Ιιι·;·! ηοη 83ϋειη ίιιίερ 8β ΒβηδεΓίιιΙ, υηο

ι ;ι ΙΙΙΙΊΙ εοιίειηςυβ Ι .·ι< :ι· ΐβδίίηιοηΐο Γνεΐϊ , ϋίν6Γ$ι$

ίιι ρατίυβ 3ΐ)ίεΓυηΙ. δοι·ίρδυΓ3ΐ ενβηςεΐίδΐϊ, Ι)3ρΐίι>-

ΐιιιιι εβδβ Οοηιίιιυιη αιιιιο 15 Ί ;:..··. κ , ειιηι ««ι

ηααίϊ αηηοηιιη ίτί^ίηία. Κ -.·.'. αυτός ?)ν ό Ίτ -,·..,

ώσε\ ετών τριάχοντα αρχόμενος, ων, ως ένομίζετο, βίο.

Οϊΐ,ί- \ι·ιί·.» υηυηι ΐδΐυ(1 Μ^ιπίκ ,ιπί, ηοη ηιιιΐΐυαι >

η ίΐ'.'Μίικι βηιιο κ(3ΐϊδ 3ΐ)Γυίδδβ; δβά υΐηιηι ιποβ-

8Ϊηιο 3ΐ)8ο1υΐο Π :ι!ίι·κ) 3ε ΐΐΊοεδϊηιο ϊηευηΐβ, αη

ροδί 29, !.·ι.·πι:!ι· 30 ία 3εεί(1εΓΪΐ, ϋίδετίε ηοη ειρίί-

εηιιΐ. Ιιηο νοΓο Ιίεεί 3ΐίΐ|υί$ ΟιΐΊδίαηι »ηηο 28, «Ι

35, Ι·:ι [ιΐ ι ,·:ι! ιηπ 8886 ιϋι :ι! , ήθη 1;ΐιιιοΙΙ ΐ'νοιιι;ι·|κ,0

3ΐιεΐοι·'ιΐ3ΐί ηιΐίο ]ιιιΙϊεΐο ι·ι·]πιμι:εΐ, <1ε <|ΐιο ρο$ΐιηοι!ιιιη

χίΊιΊιίΙΐίΐ . δβιΐ ι|ΐιί Ι.ικν ·. > ι !ΊΙ' :ιιιι;ιι>ιίιιη1,ιι> $ρ;ιΐϋί

ΓΠΙΊΙΙΙΙΜΊ ΙΙΙΜΊΊΠΙ!, ,ιΐιι XXX Ιιΐΐΐε 3ΙΙΙ1Π8 «ΧρΙιΊΜ

Γιιϊδδβ, 3ΐίί χχιχ (1ιιηΐ3\31 ορίη.Ίΐϊ δηηΐ. 1 ΐ;ΐι|ΐι.· νιτο

1ι;ι|ιίι/:ιΙιιΐ!ΐ νπΐ,ιΐιΐ ι.ΙΐίΊ-ιιιιιι ΟβηΓιιιίί ιΐιιοίηΐί ( ο,ν,

αηηο .Ιιιΐί,ιη.ι 74·, ηυθ(1 ίη βιιιη ίιιεί(1»1 Ί'ίΙι.·ι ι: 3η

ιιυδ 15 δυρβποΓβ 3ηηο εχ 3. ά. χιν Κα). δ(·ρ. : ·

ε!ιθ3ΐιΐδ. Ι ιι.Ιι- ειιηι ίη Ιιβρίίδίηί 3ΐιηο εοηνέΐιίαηΐ,

ίη Ν:ιΐ:ι1Ί ίρ$ο ηηο αιιιιο ϋίϋδίιίεηΐ. ΡποΓειη άί ίΐ-

ρΐβίο ΐΓίεεδΐιηο 3ΐιηο δοεΐ3ΐη ει ορίιιίυηειη Αηηαΐα

(Οίΐΐίϊαακί 8εςιιυηΐαΓ, 83ΐηι1ειιΐ(|(ΐυ ΐυείιΐΓ *οη·

ΓΪηιε δεβΠξεΓ νι Ι', αηαιά. ΐβηρ. 5β(] ηΐϊ^ιιυ, ηΐ

Μ ίι·ι, εοηαΐα Ιονίδδίηιβ ρροοβί. δίε ειιίιη (Ιί$$ιτίι .

ΟΐΓίδΐυδ Οοαιίηιΐϋ χχχ 3ΐιηοδ 3ΐ>δοΙνε>·Αΐ : ηαηι υί

ίΙΐηΟΙ'ΙΙΙΙ) 15 6888 .ϋ,·:ίΙΙΙ. ι|ΐ!Ι Ι Ι':('.·-,ι η; υϋι ίπηϋΟΙ

ιιΐ 3ηιιίειιΐιΐδ ε$ΐ ί$ <|ΐιί ~ι.;; (Ιίειη Λ-

I.· .-. Αηιιίε. /'. ι·,·,·!*. ,.,(!!. Οιιι;,1 βυΐβιη 5θτί-

ρδίΐ Ι.ιιι·;ι>, ώ ;:': τριάχοντα , ρ:ιι·ιίεαΐ3 ίδΐ3 «αρΛ ϋϊΐ

ιιοιι άπορητιχόν, δβϋ άληθινόν ; υΐ ίΐΐιιϋ )ο»η. ι, 15,

ηααιί ϋηί^ίΐιίιί α Ι'αΐη. 8εά αίο , ίικ|υίΙ, ί~·>··'.

τιχόν : ραιιΐΊ ίι/ίΙιΐΓ άιει οοηιρίίηάο 30 αηηο ώ·

αταίΐί; ραΐα χχ, «£/ ηιβηίίί : (]ααηί)ααιη η* ηκιιιίι

ηΐί'ιάίΜ Λ((ιιΙν.ηι& νΐάεαίατ , χι ώσεί άτ^ρητιχώ; ω-

ΐίρίαιηυ$. Ν. ,.·' πιαιιϊί άεΜιηιιιτ , ααί άαο ηκη$α

αηηο ΙΐΊΓαίιηο ιΛ&οΙΐβηάο ; ί( άϊει 1>αρίίίηιί αϊ»

6 ^αη. Ι. Γ/ΙΟ (οάεηι αηηο ραιιΐο ροιΐ ύαριαηιιιι»,

ραία Ρεύηιαήο, ^ρεήι αηηιΐ! 31. .!;::ΐί νεπο ίαοΛ

νεροα ρϋπικίβ 3εείρϊΐ ηο $ί εβδβΐ $ει·ίρΐιιιη : Κίΐ

αΰτδς Ίησοΰς ήρχετο ων ϊτών τριάχοντα, υ16;,ώί

ένομίζετο. δειΐ Ιι»ε δεΒίί^εΓΪβιΐΒ Ιοοί ΗΙίιΐδ εχροίί-

Ι)ΐΐ8, δερΐεπιΙ)π ιικ.>ιΐ5β < οιιΐίμίι , 3ΐιιιυιιι (Ιυΐίηϊοΐ. Ο ΐίο, υΐ Ιιϊιιε ροιίδϋϊηιυιη εχοπϋβΓ, :ιί>η: .ι.ι ε$ΐ (1

Πιιϊ^ ιιοιι ϊμιΐιιΐ' εχ βο εοιιΐίεί ΐ)εε(.'δ83Γίο ρυΐαίιίΐ,

Λιίμιΐ^ΐιιιιι ;Π.Γ Οΐ1Ί8ΐί3ΙΙΧ 311110 14 ΙΙΙΟΙ'ΙΙΙΙΙΙΙΙ 6880,

ηοη Ιίί'.' Υίύεδ ηΐ3]οι·οηι Ι)υιιι:ιη3 Ικίοιη, ευιιι Ιιιι-

ιιΐ3ΐΐ3 ΐβηιειι Ϊηιρ1ίε3ΐ3ΐιι , ει εοηιιβχαιη : ι|ΐΐίβ ΐα-

ΙΙΙΙ'ΙΜ ΙιιΙΙΙΙΜΙΙ,ι·, 1)06 881 3ΐΐ8ΓΪυδ, ιΐιυ δθΐ3 !8ΐί Ιιί-

Ιιιιιΐιιΐ', 6$5<-Ί δίΐΓ.ΊΙίδ, ικιιι ί(1ϋΟ (3Π1611 :ΙΜΗΊ ,Ί.ΊΙΗ!;Ι

ίορβί, ((00(1 Ιιιιιΐ)3ΐΐ3; 88ϋ νεί εο ιιοιιιίηβ εοιηιηεη-

ι!:ιιιι!ίΐ, φΐϋ.1 3(1 Ιιυιΐ)αιΐ3ΐη Ιιυιη3ΐΐ3 ηΜεβ 3(1]υηεΐ3,

ιιΐ ηυη Ικιιηΐ)ΐΐ3 ιΐ)3]θΓεηι, ϊΐ:\ δίηιρίίεί, εβςυε, ςυ3

εοηίειιΐί ίΠί βιιιιΐ , εβΠίοΓεπι επεϋυΠίπίεπι ρ3Γει·βι.

!>ί' (Ίίι'ί/ιίπ ηΐιΊΐιυιΙ», ηιια ('.1<ι·ί*ιί ιιαίαΐίκ αη/ιιιι ϊη-

Π'ίίί(/ΙΙ/ί(1' : ΙΐΙ'ί ι'Ι ΐΐι' ΙΙΊΊΙ Ιΐ'κ,ΙΙΙ/ΪΪΗΗΐ!.

Νίηιίδ ηιιιΐΐβ Γβείϋββ νβι·1>3 νΐϋοοΓ, ηεειίυπι 13-

·! ίρδίιΐδ εηρυΐ 3ΐΙΐ§ίδ86. Νοη(Ιυηι ειιίπι <]αο

1 ί,υε. ιΐ!, 2δ.

ΟΐΙΪ$ εΐΐίΐΙΙ Ϊ13 ί.Ι.Γ,·,· 1οηυ6Ιΐ[6Π1

Ιησούς ην ων αρχόμενος, ΡΓΟ οο <}ϋθϋ εδί

ων. δαίίιιΊϊύίεαΙιιιη 3ο ρυΐίιΐιιιη ε»ΐ, εγώ είμι ων

αρχόμενος, ρρο εγώ ίρχομαι. Λΐΐ|ΐιί Ικπιο ίρ$αιη ίη-

ιβΓρΓεΐ3ΐΐοηειη βηίεραηίΐ ,ιίι,τι , ι;ιι ι· ιηϊιιυ8 Ιΐίΐκΐ

3ΐ)81ΙΓιΙΐΐ3ΐΪ8, ΙιιπίΓΐΜ ικ· 68 ι|ΙΙΪ(|ι·||ΐ |·:.ιινί . ςΐΐίίί

Ιιυθ38 ί(1 νοΙυοΓΪι, Ίρχετο ων τριάκοντα ετών, ων, ι!ί

ένομίζετο. ΠΙ;.ΙΓΙ· ηιυΐΐο ε$ΐ ίΐΐβ 8εηβυ8 βρίϊοΓ, ιιΐί"

3ΐ! ρθ8ΐοι·ϊθΓ3 ΓείεΓαίιΐΓ ; αρχόμενος ;·ιΐ βιιροιίοΜ-

ΤΗν ό Ίησοΰς αρχόμενος ώσεί ετών λ', ων, ώςένψί·

ζετο, υιός, 6ΐε.Ερϊρ1ΐ3ηίυβεεΓΐβ1ιΧΓε5Ϊ ίχχνιπ, π. 7,

ων :κΐ υΙός, ηοη .π| αρχόμενος ρεΠίηεΓβ <1οτυίΐ, αιιο

Ϊ13 Ιοπιιιι ιϋιιιιι ρΓΟΙυϋΙ, ότι ων υιό;, ως ένομφ^,

Ιωσήφ. Οϋίηείίβηι ΙΐίΕΓεβϊ χχχ, ηαιη. 30, ην δί ΊΓ,·



9«; ΠΕ ΛΝΝΟ ΝΑΤΛίΙ ΟΠΚΙδΤΙ. 000

βοΰς αρχόμενος είναι. 8βϋ οοηίΓΟνΟΓβ'ιΐΕ, π,ιΐίοδίίοηίβ- Α 3ηηί <ΠΜ·ΓΙΙΜ.·ΙΙ Γαοίΐ. δοιΐ (μι! ρ.Ήΐεϊδ 3ηιιΪ8 ιηΓι·3 :πι

ι|!ΐι· ωρυΐ ϊιι ώ'εί ρ:η ΓιπιΓ.ι ροδίΙιιηΊ οδΐ, ιρκ»! πι- δΐιρρβ ηιιηιεπιιη οοιίδίδΐίΐ, ώσε'ι τριάκοντα ετών <ϋι ι

μΐιιπιηαιυ άπορητικόν οδβε 8θ1εΙ, εΐ άο ρβρΓοοίο

βυδοΐυίοςυο Γεί δίβία ηοηιιίΐιίΐ (ΙοίραΙΓιΐ. Ηοο νει·ο

Ιοοο ηοη άπορητιχόν, δβϋ άληΟινόν, 30 ρποΓδυδ 3Γ-

Ιίπιΐ3ΐίνυιη 685ΐ! δθ3ΐί§6Γ, βΐ ουιη ευ ρίειίφΐβ δβη-

,ίιιηΐ. Οιιί ιηίηϊ νίηι ηδϋπίφΐβ νοοοίαϊ ίδΐΐιΐδ ηοη 83-

ϋδ «ηίηιαϋνβρίίδδο νίιίοιιΐυρ. Νοβ ΐρ'ιρίίοοηι ϊΐΐίιΐδ

ροΐεδίαιοιη βρυιΐ Οροϊεοδ οηδΟΓνβνΪΓηυδ. ΡΓΪΙΙΙΒ οδΐ,

<·υιΐ) ενδοιαστικώς , νβΐ άπορητικώς ΜΐιιΓιΙιιΐ1 ; υΐ

3ριΐ(1 ΙΛΙΟΒΠΙ οηρ. χχιι , 41 '· Κα\ αύτδς άπεσπάσθη

άπ' αυτών ώσε\ λίθου βολήν 61 οβρ. ι, 56 : "Εμεινε

δε Μαριάμ συν αυτί} ώσε\ μήνας τρεις, δοειιηϋα νΐ$

Οδΐ συγκριτική, δίνο οοηιρβπιΓινβ. Κα ίαο. πι, 22 :

Κα\ χαταδήναι τδ Πνεύμα Ά αγιον σωματιχώ είδει,

ώσεΧ περιστεράν. ζ}υαιΐφΐ»ηι ΙΙΙΕΟ ροδίβρίορ ηοΐίο " δρχεσΟαι ων τριάκοντα ετών. Κοη ηιίιη ϊηΐίΐΐίί/αηΐ

3(1 ρι·ίϋΐ·ειη ροΐεδί ΓβΓεΓπ : φίοιΐ εηίιιι 3ΐΐερί βΐπιίΐι: ραπίπρίιιηι ων ιοπ'ίκηι, ηιιοά οηιίϋΗΐη ββί η« τορε-

(ΙίοίΐυΓ, ηοη ίιΐβιη οβί οηιηίηυ. ΤεπΓιο (Ιεηιιιηι αίτιο- ΐαίιιτ, ην αρχόμενος, ϊιΐ αϊ ζρχετο. Ηβεο ίΙΙε. Υίδ Γβΐ

λογικόν 651 ώσεί, δίνε οβαΜίϊνϋΐη. Νβιη δι ςιιίδ (1ί- ί^ίΐυρ οηιηί» ίη νοι·:ιΙιιιΙο ίδίο αρχόμενος ρο&ίΐ3 :

Ιίΐ;ι·ηΐ6Γ βΐΐεηϋερίΐ, ϊηνβηίεΐ ρβΓίίεϋΙίηι ως νοί ςυοιΐ Α<\ ίηίιίυηι ίεΐαΐίδ ΐιίεοηηπΓβ ΐ'οΓβπιηΐ οηιηεδ.

ροίοδί, 111 ΚρίρΙι.ιιΐΗΐί :ιΓκ·ιι1ιί ιΙι-ρπ1:ιΙ.

Ουοϋ ϊρδίιηι Κορίορυβ ο. 15 3ΐΐερίπ<ι Ιοοί εοιηρα-

Γ3ΐ!οηε ιτοϋίΐε (1οοΙ:ΐΓ3ΐ. Νβιη ουιη Μαίιΐι. χνιι, 1,

Μ·ι·ίρ! πιιι δϊι, ροβΐ ϊηδίίΐυΐυιη α Οοιηϊηο δεπηοιιοηι,

μεθ' ημέρας ϊξ ΐΓ3ηδ!ϊ^υΓ3ΐυηι βίδε ; ίιιοαδ εηηΐιίβηι

Ιιϊδίοι-ίαιη εχροηριΐί, οβρ. ιχ, 28, ί·1 ροδί ιΐίεδ ώιεί

οκτώ η Ι) ίΐΐο ίρδο δοτπιοηβ Γίΐοΐιιηι οδδο Π3Π3ΐ : ιιΐιί

(•ίΐιΐΐ'ΐιι ώσεί νοειιία ϋβιΐδ ε»!, ουιη ;ΐ(1 νεραιη ιιυιηο-

ΓΗΙ11 Ιιίίΐιιιιιιι, Ιιοο 01 (ι·ι·Γι;ιιη ρ:π |<·ιπ 3ΐΙιΙΪ(1ί8δεΙ. Αϊ

Ιί'ίΜΓ . εγώ άρχομαι τριάκοντα ετών, ρτυ άρχομαι

του τριακοστού Ετους, ^^^ιι$ ην τριάκοντα ετών Ιοίο

αηηο χιχι ; ινά αίποΐιιΐο ΐΓίααϊηιο ιΐαΐίηι

ώσεί , ιιίβί 3ΐιιΙ)θΙιυδ ΊΙΙϊδ ιηοιίΐδ ιΐδΐιρροΐιιρ

εοηΐίηβΓε, ρρορίβι· φίβηι ϊιΐ πυοιΐ ιιαΓΓβΐιΐΓ 3θθϊιΙο-

ΓΪΙ. δϊο βρϋΐΐ Ηοιηεπιιη Όδνσ. Ξ :

ΈχΛέομετ Βορέγ) άγέμω άχραέϊ καΛφ

'ΡηΓίίως, ώσεί τε κατά £ΟΟΓ.

ϋι·.ρ ΓίίΊΙο ηβνϊ^βΓΡΐ, Ο3ΐΐ33ΐη οοηΐϊηοΐ νοχ ώσεί,

νϊάεΐίοεί, ςυοιΐ δοοαηιΐο ηΐ3ΓΪ ΓοπΌΐαρ, ως εν Οδατι

χάτΐϋ ^ίοντι, κα\ ου στατφ κατ' ισότητα επιφανείας.

3ϊΐ Ευδίβιηϊϋδ. δίηιϊΐΐΐερ ϊιι ϊΐΐο ^βηιιίβ Ιοοο, δίξαν

ως Μονογενούς , 3/οπαηι ί/«» , ηαα$ΐ Ιλιίί/ίη/ΐί , έμ- ^

φατικόν οΐ αίτιολογικόν 6δΐ ώ,·. Ο«Ρ βιιΐιη Ι3ΐιΐ3 δίΐ

_!..; ί.ι , οοηύΐΐΊοηϊ β]ϋ3 , 30 ιΙίβηΐΐΒΐ! ά«1)βΐ 3δθΡΐ1)Ί.

Οο3Γε Ίύοιη ββΐ (1υο^ «ιρο/β. δειίεβ δΊβηίΙίεϊΐΐορβΡ-

ΐϊουΐ35ώςροΙίιΐδ,(ρϋ3ΠΐώσείοοηνβηΊΐ:ϊηίΐο, ιιΐϊη ΤΛβ-

ίηΐίΐ-ο δίορίιαιηΐδ ηιοηοΐ, ώσεί ΓρεςιιοηΓιιΐδ υβυρρβίυρ

ρΓΟ ΓΪΓΠ/βΓ, /βΓί , 30 ΓθΓΐ3886 11011(1 ΙΙ»Π1 αΓίίΟΓ, ρΡ»ϊ-

-•τΓπιι ϊιι ρροδί ρπιΐίοηε, δΐιΐϊΐΐΐυρ. 1]ιΐ(1βοοΙ1ί8αί;,ρθΓ-

ροι·3ηιϋο»ηηίδ ΊΙΙιιιη Ιοοιιιιι 3(Ιϊ(ΐ3θεΓΓΐ,υΙΙι·ίοε8Ϊηιιΐ8

βηηαβ δοϋα«δ 30 οοηιρίβΐυδ 1)3ρΓΐδηιΐ ΐειηρορε Γοίδδο

ν'ιϋββΙιΐΓ.Ρηιηιιηι ιϊ.ί εδίώς,ηοη ώσϊί· εΐηρηϋίηίερ-

Ι· >·ι. ϊιι ηοδΙΓίιηι ηναιί ϊιΐοηι εδί 30 Ιαηηααηι. ϋεϊηιΐο

οίτιολογικώς οΐ έμφατιχώς ιίδυρρΒίιΐΓ. Αϊ ϊη βΐίειο

ϊΐΐο 1·ιιθ3Β Ιοοο ώσεί αίτιολογίαν ηιιΙΙβηΊ βυΐ Ιμφασιν

1ι»1ιοΐ, 3ϋΐ νορο δΐηιΊΙΐΐϋΐΙϊιιβηι. Νοη ρεοιο ί^ίΐαρ ο,ιιιη

>ιι;ι.·ι ίοιν οοηΓειΊιΐΓ.

ϋβ αηηκαΐί ηοΐϊοηο ηαοΛ ρροροηίΐ δοαϋβΟΓ, ηίΙΓιΙ

αιΐ Γβηι Γαείΐ. Αΐϊιιύ εβί εηίιη οηηίο</«», βϋυιΐ 7«η*ϊ

ηπηίίΐ//«8 , <)β ςιιο δεπιιο ηοϋΐδ οδΐ. Κείίηυα δοβΗ-

ροπ οοΐΐβοΐΐο ϊπιρΙΊθ3ΐ3 01 ϊηϊηϊβ βδΐ. Νβηι ηιιίδΙι:υο

ίηΐοΙΠ|;3ΐ? δί ώσεί άπορητικόν 5ΪΙ, ιϋοδ ΐβιιΐιιηι χχ,

βιιίαϋ βυηιηιιιηι ιηοηδβιη αιΐ ροΐιιιηΐιιηι (1βΓπϊδ8θ ηιι-

ηι,-ιιιΐΜ, ΟΙΙΒΓΟ ιιΐ Ιπιιαπρϋ νι Ιιβρίίζοίυδ ΓιιβΓΪΙ,

ΡβΙ>Γΐΐ3ΓΪο ηιεηδε ΐρΐοεδίηιιιιη ϊιηρΙείίδβ. Οαβδί νερό

.1111 ώσεί 3ρο<1 Ι,ιιι :ιιιι άπορητικώ; δΐιιιιι νοίϋοριιηΐ,

< ,!ΐ' ί-Μΐιιι Ρεορϋ3πο ηιεηδε ιιβίυηι οδβο ορβϋϊιΙοΓΪηΐ ,

ϊιι Οηυίρϊιιβ, ςοϊ «Ιϋοιίβοίιηο ρρορο ιηεηδο. ροδί 1)3-

ρΐϊδίηυιη νερίοηΐε ιπβϊηΐβ ύβηιυπι βηηοδ ενοΐιιΐοβ

ι \ί-Μ!ΐ::ΐ. Νοςηκ νβΓΟ ώιΑ άπβρητικίός ίΐιπιρίιιηι

Ρ ι:;< .;ΐ ιιιιι < ϋΐΐιιιιι ιΓιβΓίιηι, ηιιΐ ιιιιίυδ ιικ-ηδίκ, ίιηο

Ι'ίίί-Λΐΐ. Γ·ι. Ν ! II.

δοιΐ ΟηυΓιΊυδ χχιχ 3πηο$ ενοΐιιΐυδ, αο ρβυοοδ

ΐΓίοοδίηιο Ιίΐΐϊΐο.·* εχίδΐίιηαΐ, (|ππδϊ ί.νίικί δΐΐ άρχειΟαι

είναι ώσε'ι ετών λ'. δοαϋβορ ηο^βΐ ρροΐιβηι 6886 1ο-

ηϊδί Ιπ(>πιΐ3 ]ηιη ;ιηιιί οοιιιρίυΐί δίιιΐ. Μίΐιί

ιιΐ ϊη^οηυε (]Ίεα:ιι ιριοΊ δΟηΐίο, ;ι!ι;ι νίδ Οδδϋ

νίιΐοΐυρ ραπίοίρϋ ίΐΐίιΐδ , ψιβιη υΐ ίηοΐιοαίιιηι, 3ΐιΙ

εχρίεΐιιιη !ΠΓΙ.ΊΙ:ΙΙ ίπιιι (ΙοηιοιίδίΓεί. Νιιιιι πιπί ριιιΊί-

< ιι!:ι ώσεί, ϊιι δΐιρΓ3 ιΐιτί.ιπιΐ ιιιιι Οίΐ, ιΐίηιίιιυεηϋί νεί

(!;ιΙιίυπιΙί ηοΐίοηειιι Ιΐ3ί)θ31, (|ΐιίδ (·;·>!, ψιί δΟΓίρδίδδίΐ

Ι.ιιι;ιιιι ριιΐι·ι : Ιηάρίβύαΐ π$β ,/ι'4Μ·> ρΐια ηιΐηιΐ! αιι-

υιιηιιιι Ιτί()ίηΙα? ΙΙυο εηίιη ΰδδΐ:1 3ΐ1 Ϊη(|ιιίΐ3ΐιι ραπΐ-

(·ιιΙ:ιιιι ίηΐίηίι ιιηι νβροιιιη 3(^'ιεεΓ6, ευιη ΐιιιιι ώσεί,

ςυαηι αρχόμενος ίηΠη'ιίβηι, ηΊΐηΊιηοηυβ <Ι< Ι.ΓΠΙΙΪΙΙ;Ι-

ΐ:ιιιι δί^ηίΓιοηΐίοηοηι ΙιβΙιοβιιΙ. ΡΙ^οεΙ ίμιΐιιι· νι:ι·Ι)ΐιι ι

άρχεσθαι αιΐ ίιιίΐϊυιη ρι;ΐ'ιϋι·;ιΐιοιπ* , οικονομίας, νοί

της επιφανείας π-Γοπν, ΐ]ΐιι:ι ροδί 1)πρΓΐδιΐιυιιι, ιριϊ

ηιΐΰΐοηιΐδ ιΙιΊίΐιιΐ'πιΐ , ϊιι αρι-ρΐιιιη ΙυοίΜΐιηυβ ρροιϋρβ

ΙΟΟΪ Ιιιφι.-ι ιπ!ι·;·ρι·.Ί:ιΙί(!ΐΐι·!» ρθ$1εα

Ι ^:ιIι^ι1ιι^^ιιιι δορίρίοροπι ϋρικίίΐίδ^ίιηυιη ρερεη ;

(|ΐιί οηηκίειη εχίεΐ'ΐδ ηιιΐ^ροιιϊΐ οηιη'ιΙ)ΐΐ5. Ι'ρχδεπίηι

«ιιηι Αι Ι ι, (ΊΙΙΙΙ. 22, οοϋεη) 8βη8υ νβιΊχιιη ιϋιΐι!

ιι>ιι·ρ:ι!ιιι:ι !'ιιι·ι'ίΐ : Εν ψ εισήλθε, κα\ έξήλΟεν έφ'

ημάς ύ Κύριος Ιησούς άρξάμενος άπδ του βαπτίσμα

τος Ιωάννου , εΐ 03ρ. χ, 57 : Άρξάμενον άπδ της

) Γαλιλαίας,μετάτδ βάπτισμα. Οιι:ι· δί νορ:ι κιιιιΐ , »ρ-

|ι:ΐΓι·| ΟΧ ιΐΐί.·, Ι,ϋΙ',ι! νβΓυίϋ ΟεΓίυΠΙ Χΐ3ΐίδ ΟΙίΓΙδίΊ

ιοιιηιυδ ιΙιΤιηϊρί ηοη ρυδδε. Νοο οδΐ (]ΐιοιΙ οεΠοπιιτι

ΙΊιιππιι ορροηιιΐιιρ 3υο1ορίΐ38, ΐ[ΐιί ηοη ;ιΙιιι.Ι ίΐΐΐίι-

ιιιιικ' ρπδδυιιΐ, .μκιηι (μιικί οχ Ι.ιιι·:ι (Ιίιΐίουρυιιΐ ; ηο-

φΐβ 081 ιιΙ':ι ι·3ΐίο, οιιρ «χ ΊΙΙππιιιι νορϋίδ Ι.ικ·:ιιη ϊιι-

ΙΟΓρριΊοηιιΐΓ ροΐίυδ, φίαπι εχ Ι,ΙΚΜ (|υχ :ιΙ> ϋΐίδ «8-

ηςιοπι ΐβπιείδί ηοη ιηο(1ο

ί ίρδο ρορΓϋείΟδ, εοηδίιηιιιιοίΟδ-

ΐ|ΐΐ(! ΐρίεοιίΟδ 3ΐιιιθ8 (ΙίεορεΙ, ηίΙΓι! ΐαιηβη οΙΐδίαηΊ,

ΐ|ΐΜπ, δί ιιιίιιικ ΙΊΙΙΙΙ Ιιίδίορΐίΐ (·οιιμπΐιΜ·(:1, εοιίεηι ί(1

,κ·(Ί|ΐΐΊ·ι·ιιιιι- βεη'ϋΐ, φιο οβρ. ιι, 21, 1,1103» ιάβηι ιϋχίι.

ΙΌιι Γοηχηιηηιαίο» οαο ίΐϊβί, οιιιη οοΐβνο ίρδο ΟΙΓ-

ΐ'ΐιιηοϊδίΐδ δϊ', ριιορ, ιι! -(;ιιι-πίΐιΐΝ οΐΐδερνβΐ. Ρΐ'ϋδΐΓ»

ΊβίΙιΐΓ Ι[;ηηΙϋ 1ο€ϋ5 ϋΐβ εχ ΕρίϊΙ. αά ΤταΙΙ. νβΐϋΐ ρίΓ
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βηρίοήη οΙ>]ΐαΙιΐΓ : ΚαΧ τρεις δεκάδας ετών πολι- Α Ιιιϋηηο 45, Ι,οηΐιιΐο €1 Ρίίοηί· εοδδ., οοΐΐοεαηάιιηι

τευσάμενος έβαπτίσΟη ύπδ Ιωάννου , αΛϊΐηιη φιοη

ηεηιο νοί ηιαϋη, ηνάυηι τι^ιιαπή ΪΗΤΚ ί/βίβαί. Αη

οηϊηι ρΐιΐδ εδί ϋίοορο, έπολιτεύιατο τρεις δεκάδας,

φΐ3ηι, έπλήσΟηυαν ήμέραι οκτώ , 3υΙ ςιιθ(1 βΓώϊ <1β

_ ί> .!;.,,,., 1.- «ΐίιιι»· ιι< ίι' ·ΛΡΐί /ι»*/· ΐιΐΛίΥ ήντίιΐ- ΓΙ ι IIIΙι·»η8Π§ϋΡ»»ίοηο ΙοχΊΐιΐΓ, μεΟ' ήμίρας ώσε\ οκτώ, ευηι

δβχ Ι3"1ιιηι α ΜβΐιΙΐίΒΟ 8<>1ί(1ΐ ηάιηερεηυΐΓ? ΜΪΓΟΓ

ι.ιιιΐιιιη ίη Ϊ11ί3 Ι^ηβΐίϊ \βΓΐ)ίδ 3ΐίφΐί(1 ιηοηιειιΐί 3(1

Γ.Ι.ιΐιι 8ΐ:ηΙοηΐΊ3ΐη ιηοβδο, ηοηηυΐΐοδ 3Γΐ)ίΐΓ3ΓΪ. Αο δι

χιοΙοΐΊίαΙβ Γ08 3£ΪιιΐΓ, 1ΐ3ΐ)θηιυδ ηηΐίφιίδδίηιοδ, ξΤΆ~

ν'ΐδβίιηοδφΐε Ρϊΐπΐδ , ςυϊ ηοη υΐ Ι^ηϊΐίυδ, οϋϊιΐΐΓβ ,

δι α1 βροΠε φΐε·πιαιΙιηο(1ιπη Ευι-* νβι-ΐιβ 3 ηοΐιϊβ ίη-

1(·ι·ρι·εΐ3ηϋ3 ΓοΓοηΙ, ορίηίοηβ δΐΐ3 ϋοαιβπιηΐ. ^δΐϊ-

ιι«5 ΜαπγΓ Ωίαΐ. ΐΐιιη Τΐ'ΐ/ρΑοΐίβ,ρηβ. 9-2 οιΐϊΐ. Κου.

Κ(·|'||ΐν,·||ιιι| ; ί(3 II Ι ρΓΐηΐΙΙϊ 80Γ11ΠΊ, φΙΟδ 3 Ν:ιΙ.<;:

ΟΐΓΪδίί ριιΐ3ΐηιΐδ, ίυΓκιηιΐδ δίΐ 46, 0. 6χδ3Γε ει

Ι';ιιι1ο εοδδ. Οιΐιι.Ι φΐί(1εηι εεΐίρδεοη 30 εοείβδίίιιιη

ηιοΐυυπι ϋοδοπρίίο, οι ονεϋ ίρβί εχ νυΙ^βΓΪ ηΐθίΐιοϋη

$3ΐίδ ενίηευηι, ηΐ βουιιιΐε Ιιβείεηαδ οδίεικίίιιιυδ.

νοεβηΐ , ευηι ΪΪ8 οηιηίηιΐδ εοηείΙΪ3Γ6 νυΐιιβπΐ, ίπιο

οοηδεηΐίτε ίρδε βεειιηι ; ρτίηιιιη) ^ιιΐίηηο ηηηο, ίο

0088. φΐΟδ (Ιίχί , Νηΐβίοηι Οιτίδΐί ΙπΙιιιεΓβ (Ιεοίΐ :

ΐιιιιι ειιιηιίεηι Οιπδΐιιηι Ιιιΐϊβηο 75 1)3ρΙϊζ3ΐυιη >5δ£-

ΓΟΓ8, ηηιιο «Ίηΐίδχχιχ ]αηι οοηιρίείο, ει ίηβυηΐβ χιχ.

ΑΙίοφιίευηιΟβηιίιιΟΓυιη εοηδϋ!;ιΐιΐδ 3ηηο 29 Ι·Ϊ··.Λ-

8Ι3Ι1Χ ;ΓΙ';Ι· 00!1ξΠΙ3ΐ, ενείο δΟΐίδ Χ, ΙΐΙΙί.ι· XI, ι'.ίΐ' -

8ΐυ5,βχρ1οΐίδ(1υιιΐ3Χ3ΐ χχνπι βηηίί, υβρίίζαΐυδ Γυβπΐ.δΐβι>1ι., κα\ τριάκοντα ϊτη, ή πλείονα, 5) και έλάι- δΙιΐδ,εχρΙϋΙιβαυιιΙαχΛίχχνιιι βηιιΐδ, 1)3ρΙιζ»:υδ ΙϋβηΙ.

σονα μέίνας, μέχρ-.ς ου προελήλυθεν Ιωάννης κήρυξ Β Ιιηο νβΓΟ ΒΪ Οίοιιγδϋ ΐΐΐίυβ 33Γ35 εοηιϊιίοιϊβ, αο ΒβιΙ*

αύτοΰ. Ι)ιι1)ίΟΐ πίπιιη 3ΐιηο8 ΙΓ^ΪΒΙΒ 01)ΓΪϊΙ«8 βχεεδ-

8ϋΐ'ίΙ 3ΐι ΊιιΓΐ'3 ϋΐοδ εοηδίίΐοΐ'ίΐ, ειιηι Λα 4θ3ηηεηι

Βοοοδδίΐ. ΟΙΙΓ ΐΐ3? Νοιιηο φΐοά ί,ιιεηδ άπορητικώς

Ιο<ιηί νίβιΐδ Οδΐ, εαιη ώσεί ετών τριάκοντα δθΓϊρ8Ϊΐ?

Αι ΐΓΟίχυδ Ιαιιΐιιιη ηΐ) Γίβίιΐίδ ίΐϋδ ρΓΟίίιβεΐίδηαε νο-

οιιΙ^Γϋπι ΐιιΐ6ΐ·ρι·εΐϊΙιιΐδ αΙιΙιΟΓΓεΙ; ιιΐ Ι. ιι, 0· 590Ιιι·ί-

δΐυιιι Ιιβρίϊδίιιί ΐειηρορε ηοιιιΐιιπι :ι·ΐηΐίδ βηηιιιη ΐι-ίεο-

κίιιιιιιη ιϊχρίβνϊδδβ οοηδοβί. ΡΓ*ΙεπιιΐΙΙο Γβοοιιΐίοι-εδ

3ρθδΙθ1ίι'Ί8 ίΐΐϊδ Ιεηΐ|)ΟΓΪ1)ϋδ Ρ.ιΐΐ'08, ε3!ΐΟΓ08<ΐυε 8Γ3-

νβδ, βΐ βπιιΐίιοδ Ιιοηιίηεδ ; (ΐιιί ίυο»; Ιεδίίηιυηίιιηι

' άδιορίστω; ,ΐΐαΐοηι 01η·ί8ΐΐ, 30 πλατυκώς δίβΐιίΠοβΓβ

ηοη ι)ιιυίΙ:ιηΙ. Νοε (ΙεΓιιοπιιιΙ, φΐϊ ρπο αρχόμενος,

ύεεΓ6ΐ>3 ίηδίδΐϊηιιΐδ, ηοηιιϊϋί χ.ννιι αηιιοβ 3υδθ1νεηι

Γ.Ιιι ίΝΐιι.-ί, ι·ιιιη 3ι1 .Ιοϋΐιιιι'ΐιι νβηϊΐ.

·!« ατά <Ίΐ)ΊαΙ/ ιιΐι

ϊιαίίΐαίο άίιΜιαΙ.

.- .

δείβικίυηι εηΐηι ββΐ, ηηηιιπι ίΐΐιιηι, ιριοι» χτχ ΤΒ!-

ρ:ιι·ι> ΙΙΙΊΙΙΙΠΠΙ ΠΙΙΊΙΙΙΙΙΪ, ιΊ ρΓϋχίιηβ 3 Ναΐηΐϊ ίρ$ο

δαίνβίορίδ αιΐδρίοΛηιιΐΓ, 3 ρηιηοϋΐίιΐδ βυείΟΓβ ΙιιεβΓ-

ιοιϊοαϊδ 3ε Νβίβΐίδ αιιηυιη εδ$ε εοιίδΐίΐιιΐυπι : ίϋ

ΐ|ίΐθι! εχ ΙΗ'ΐιΐΥΝϋ ϊρδϊιΐδ , 30 Βιχίχ Ιοδίίιηοηίο ρΐί-

ιηιιη Γαείηιη : ικιηι Οίοηγδίυδ, ιιΐ βιιείορ ε&1 Γ!:··!.·. Ι.

θα [αήρ. ταΐϊοηβ, ε»ρ. 45, ει βΐίυί 83>ρε , <·\ι!ιι··

.-ιιιιιιι ;ιπιιοι ιιπι 532 :ι!ι εο ίηε(ιο3νϊΐ ηηηο, ιρη ΙΗ-

είίποΐίοηεηι ει Ν3ΐίνίΐ3ΐεηι 3ηΐεεο88ίι. 1ΐ3ΐ|υε ρπ-έρνίμ'νος Ιεβοπηΐ, "Ι ΕρίρΙΐ3ΐιίϋδ οΐ ΕιιΐΙΐ)'ΐιιία8 ;

.Λ·* η-,ηΐοίι.ίυηι άονόμενος 3(1 οΒΐοίΐ εΐ ΡΓα,·(1ίο3- Γ η>«ηι β""»™ ΡΚ11 *"» νοίυίΐ βιιπι οδδβ, φΐίοβΐ «Γ«
αϋβο ρβηΐοίρίυηι αρχόμενος

ΐίοηίδ ι·χοι·(\ίαηι, ηοη 3ΐΙ ίηευηιοηι *ΐ3ΐειη ϋΙοΓηηι

δθΐιΐεηΐί3

οοιηιηυιιίδ 532; δοευικίιιιη νοπ» ευηι, φαί 651533.

ΟΊΟ Γι!, υΐ 8Ϊ τείΓΟ |>ϊο£Γΐ:<Ιί νοίυει-ίδ, .ιηηιΐϋ ρι·ίηηΐ5

8θ(ϊ εδί »1ίιιιΙ α'ΐίιυβηι, φΐοϋ νείορεδ ρεπικίβ, 30 - ^<:" Οϊυηγδίβηί ρΓΟχίιηε ΙηεΒπιβΙίοηίϊ »ο Νϋίτί-

ΓεεειιΙίοΓεδΟίηηεδ, ηυΐ ιΙβιΐ3ΐ»1ϊ 3»»ο Οιπβΐί ιΐίδρυ- Ι3ΐίκ βηηϋηι ρρίβεείΐβΐ. Ιϋβη) ίη Οοηιριιιο, ββρ.17,

ΐβΓυιιΐ, Ι3ΐκιιΐ3πι οεΠϊδδίπιυηι ναΐ^ο δϋΐτιρβεραη! :

ηίιηίΐϋΐη ΟΙιι·ίδΙιιιη βηιιο χν ΤίΙ)8ΐ·ϋ υαρίίζβΐϋηι

ίαίδδβ. 1]ιΐ(1ε ουηι ΤίυβΓϋ χν οοερβΓίΐ βηηο Ιιιϋβηο

73, δίίβηο βΐ Νει·ν3 οοβδ.,βχΑ. Ο. χιν ΚΒ!. δέρι.,

ει 1)3ρΐίδηΐϋδ ΟΙΐΓίδΐΊ Ίη ^ηυβπι νι ίηοϋΓΓεΓίΐ, οοη-

νεηίι βηηο ^ϋ1^ίI10 74, Οεηιϊηίδ άυοΙ)ϋβ οοδδ., ςυ*

«κΐ οηιηίαηι ΓβΓβ οοωηΊΐιηίδ ορΊηίο. (ΙποιΙ ιΐΐηΐ πιιι

Ιίηηβπιεηΐυπ) δϊ ςϋϊδ εχίΟΓβεπί, οιηηίδ ίΐΐ» ΟΙιιϊβΐί

η3ΐ3ΐίδ ϊιινι.'ϋΐί^ιιικΗ Γ31ΪΟ 1:ιΙιεϊ;ιοΙιιΙιι οοηο'κΐίΐ. Αίςυί

ίΐηηο ίρβο ϊίΐιοιϋ χν Ιιβρίίζαΐυηι εδδβ ΟΙιπδΐιιηι

ιιηίΐο Ι3ΐκ1βηι 1ΐ3υυ«Γϋηΐ? ίαεβδ εηϊιη οβρ. ιη, 1,2, ]

βηηο χν Τί1>επί ]θ3ηηειη 83ηο(ϊ ΒρίΓΪιυδ :>Π1;ιΐιι :κ!

ρΓ*(Γιε3ΐκΐ3ηι ροεηϊιεηΐίβηι ρΓΟίΙϋδδβ ΠΒΓΓΒΙ , ηοη

ΥΟΓΟ ϋΙΐΓίδΙυηι εοιίοηι ϊΐΐο Τίυεπί χν βηηο 3 ίοβηηβ

Ιΐ8ρΐίζ3ΐιιηι. Είειιίηι Γιεπί ροίοδί, υΐ δίίβηο 74, Τί-

υοπί χν εχειιηΐβ, ϋΐρυ!3 Αη^ϋδίο ϊηειιιιΐο, ^ο^Iιη88

ι·εϋοΐ3 δοΐίΐυιϋηο ίιι ριιΐιΐίεϋΐη εηιεΓβοΐ'ΐΐ, εΐ βηιιο 75

Οιιϋ;ιηι> 1)ηρΐϊζ»ΐϋ8 3ϋ οοΛεπι δΐΐ ^IIΓίδιυ8, ΤίυκΓϋ

χνι. Ο,ιιοϋ 3 ηεηιΐηο, ΐ|ΐι:ιηΐιιηι δο'ιαηι, Ιιβείειιυδ ου-

η, ρΐιιτίιηυηι 3(1 εοηιηιυιιίδ 30 Οίοηνδίβη»;

Η.·ι·* ρ3ΐιοοΐιιίϋηι οοηΓβΓί. Νειιιο βδΐ εηΐηι Ι3ηι ρβ-

Γυηι, ηοη ι1ί(.·ηιιι ηΐ3ΐ1ιεηιαΙίεΪ8 3Γΐί1>υδ, δεύ νιιΐιτϋπ

ϋΐ3 ροΐ'ίΐί» δυΐχΐιιοεηιίοπιπι ιβιηροΓυηι ϊιιδίΓυοΙιΐδ,

»]υί ηοη ρυ^ηαΐ'ε βεειιηι ΊΙΙοδ οιηιΐϊ$ ηηϊηΐ3(ΙνεΓΐ3ΐ,

ςυί .Υ.·.ΐ:ι!(·ιη ΙΗιιιιίιιί εχ ΧΓΪ νυΐςαι-ϊ 3>ίο 3ΐιηο, ([ΐΐ3ΐη

ι·ι·|!.-ι ίι Βει)3 : ε( ηβ φΐ3 (Ιιι 1>ίι:ιι ίο ροδδίι ββδε,

ο1ΐ3Γαεΐει·ε8 ηιΐιϋΐ, φΐίΐχΐδ δβουηιΐυδ ίΐΐε 3ηηα$

χι ; οοιιοιίΓΓειιίεβ ν; Ιιιικι ίίπιι χιν ίη νιιι ΚιιΙ. ΑρΓ.

1>οιηίηίι:α νερό Ρβδείιβίίδ νι Κ;ι1. ΑρΓ. Ιιιηβ χνι. Ε&Ι

<:ηϊιη Ιιίο αηηιΐδ ;Ι_ΊΊΙ· οοπιιηυηίδ ρηηιυδ, ι-γί-ΐη &οΙίί

χ, Ιιιη.ΐ π, ερ3(·ΐ;»! χι, οηηοιιπ-εηΐεδ τ. ΝβνϋαιΓιυπ)

ιιιΐίιΓπιιη εχ Ρρϊδίείδ ΜαΙΙεπί ΐιιΙιιιΙίϋ,Μ.-οΊ.ί χπι, Ιιοη

7, 59, 39, ροδί ηιΐ'ιΐ. ιιοοίεηι, Ιιιικι χιν, Μ;ιι ιϊί χχτι :

βεάοο τιροήγηιιν Νϊο8ΕΐιΪ8 ΐειηροΓΪΙιιΐδ, 3ΐΙ ςβ» Οΐο-

ηνδίυδ ενεΐυηι κιιιιιιι ιϋιϊμίι, ιιονίΐιιηίυια ΜΐΠϋ χα,

Ιιιιι;» χιν,ΜϋΓΐϋ χχν, δίνε νιιι Κ.ιΐ Αρι·.,Ιϊΐ. Π.,ιΐϋ;, .

Β. Γιοίικίο Μ:ιιΊϋ χχνπ, Οοηιίηίο·3. Κίιιο 681 ψ.··· .

ιιΐ Μτΐΐιίΐ Βοιίιι, Οίοηνδίυδ 3(1 ηιείΐιοϋυιη (Ιοοειηπο-

νεηΐιβίίδ 3Μΐίδ Οοηιίιιί ιιηιπιι :ιιΙ]ίί-ί ]ιι1ιβΙ.; «ί^ηί/ϊ·

ί·«?ι.< ίίΐο ίηι'αΐΊΐιιΐο ηηηηι ('.ίηΊΐΙί άεαηιηοναηαΐή

αηηιιηι ]ιαη [Ήήΐϋ ηιιι^ιΐ,-ΐιηΐί. Οιιίϋυδ εχ ]!>.·<!. Γ Γ' . -

ιι^ϋφΐε νεΓΐ>ίδ νίιίοϋΛΐη Ιΐί(ΐιιν>,ί:ιιΐ()πιηι ενοΐοηια

ϋεδει-ίρΐίοηειη 8986 ρΑΐεΐ, (]ΐιχ 3ρυϋ ευηκίεπ) Βοΐίπι

Ιοηιο Ι π'ρίΜ-ϊιιΐΓ. Ιΐιί βιιίηι βιιηο ρΐ'ίιηο ϋικι ,ι Ε ρο-

ιΓιΐιΐΓ : ιιιιηο 5ΐ.'(·ιιπι1ο, ΙΧ'. Αίφΐί ρρίιηυδ 3ΐιη«ΐ8 Ο]το1ί

Ι)ϊοηνδί3ηί Ιιίΐβχΐίΐίδ εδ(, ηοη 8εειιη(1υδ, <]ΐιϊ Ι..·:

ΙίΐΙιΊίΐηι Β, αΐΐρΡΪΟΓ ΠΓ'.. ΙιΙι'Ο ΙΙΙΓΓΪΚΙ ίίι·ι!:ι ΟΟΠ6ΧΪ1,

οΐ 1>ί8εχΐί1ειη ονοΐί ρΐ'ίιηιιηι .ΊΙΙΠΙΙΠΙ <580 νοίιιιι.

θιι:ιηι|ΐι:ΐ)!ΐ Μΐ^ρίΐ'ϋΐ'Ί Ιίΐ'ί,Ί Οίοηνδίυηι ρπηιο
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ΝβίΛίοηι ίη Ιοιαϊυηι ο1)·ηιρ. 1 94 οοίφοίεηΐεηι, τεείε Α ϋΐ·"» 1>οιη. Β. ΟΙΙΒΓΟ ύεείηιβ ο,υβΓία Ρβδοΐιβίίδ ίη-

3ιΙηοΐ338ε ρΓοχϊιηυηι ίΐΐιιηι Βΐιΐβ Ιίίεχίίίετη Γυίδδβ,

οίηυε ρΓορίεκπ ΓιΐΐβΓβπι Ε ΐΓί^υίδδβ

Ιϋ'.ΙΙικ ιπ;ιΐιιιιι, Ν3ΐ3ΐεηι δυ&αιονίδδβ

: ροδίεβ ΐίΐηεη

III ΛΙΠΠΠΙΙ IV

οίνηιρ. ε]ιΐ5(ΐ6ηι, νεί εβΓίε 3!ΐβΓ3ηι ο,ιιεηιρίβΓη 3δ€Π-

ρδίδδβ ΙίΐιβΓβηι Ε, (ΐιΐΒΐη εοιινοηΪΓε ηοδδίΗ βηηο πι

ι.ϊνιιιρ. 194, οαί Οίοιΐ)'δίϋδ Ναΐβίειη βδδίξΐΐΒνεΓΒΐ,

«60 βάνεηίβίβ, ηιϊιιυδ Ιιοο βϋ βιιιιιη ίηδίίΐιιΐιιηι <]ΐΐ3-

ιΐ: ;ιι·ι·. ΙΙίεαηςϋε νει·ο οβείιίεπί, ηοδ κΓίΐιι ΙΜοην-

:·;:ιιι·ΐ[ΐι αηο 3ηΐίείρ3ηιο8 »ηηο : βΐ ςαεηι ίΐΐε ΙΙΙΟΒΓ-

η3ΐίοηί3 ει ΝϊΐΐνίΐΒΐίδ ηηηαιη βδδβ νοίυίΐ, ριοχί-

ΙΙΙΙΙΜΙ Λ ΝίΙίνίΐΒΐβ οοιΐδΙίιυίηΐϋδ,(ΐυο(1ίηιρΓα(ΐ6ηΐίΙ)υ8

ηοοίδ ο1)ΓβρδΐΙ. Οαηι εηίιη Γ,Ι:ΙΙ«Ι ι·* ηοδίπ 3ηηοδ 31)

1|ΐε3ΓΙΙ3ΐίθΙ16 ΠαίΙΙβΓΒΓβηΙ, ρθδΐ63 ί;Ι(·ΙΙΙΜ1 βδΐ, αϊ (|ΙΙΪ

3 Ν.(ΐίνιΐ:ιΐι) ροΓιυβ ίηίΐίυηι ρρρβίβΓβ νείΐεηΐ, ειιηι ιχ

ιηβηδεδ (ΙεΐΜϋΟΓΟ (Ιε1>εκηΙ, Ιπ1)ϋ8 3ΐπενει·ΐ6Γβ πια- '

Ιπιτίιιΐ, βΐ 31) βο Νβίαϋ, ηοΐ ΙηεΒΓΠΒΐίοιιΐδ βροεΙΐ3ΐη

3ΐιΐοεεϋίΐ, ηοη 31) εο ηυί δεπ,υίΐιΐΓ, ηαηιεΓΒίκΙί ρπη-

ΓΪρίιπο ύϋχείΊΐιΙ. ΪΒηιείδί νείαδΓιβδϊηιαδ Ιιί-ο εΓΓΟΓ

β8ΐ 3<1εο<|ΐιβ Οίοηνδϋ ίρδίυδ, »ε Βαύχ. Πϊιιο ΠΙ»

νείυΐ ι·ν ΐπριιιΐι: ρΓοηιιηΙΪΒΐΒ δβηΐεηΙίΒ : ΠιιΙ»:ΐ ίΐιίικ,

ηί&ί (αΐΐοτ, Εοεί^ίίοε βιία, Οοιηίηπηι ίη αιτηε ραηΐο

ρΐα» ηιιαηι χχχιιιαηιιίί Ηίηΐίβ αά »αα Ιίηιροτα ρα$ίΪ9-

ιιίί νίχίια : οαία ιϊάβΙΪΜΐ χχχ βπποηιηι /ΊίίΗΐ οαρίί-

ίαίιι» ; ιίαιί (ναηαείΐιία ί.Ηία« Ιείΐαίιιτ, βΐ ίτβ» ίβηιίί

αηηο! ρο&ι οα/ιΐίίηια ρταάίαανβΓίΙ. ΗχεΒοιίΒ πι ρ. ίΐΐο

47. Οπ.ι· δϊ εχ Γ.ΓΓίι'.Μΐι-, ιιί ίΐδδεπί, Πιΐί (ΙβεΓείι 8Ϊπΐ,

ΐιίΐιΐΐ οααδκ εβί, ςαίη ϊρδ» εοιιΐΓΒ εοιηηΐϋηεηι Εο-

ϋΐεδίχ ϋιίηιι δειιΐίαΐ. Ειειιίηι Οιι-ίδΐυηι ρβδβυιη εδδε

ΐΓίιΙίΙ βηιιο βϊΐ'Β; ηοδίΓίβ 54. Ιΐιιιΐΰ ςιιεηιβίηιοιΙΐΜΒ

ΜΙΙΙΙΙΜΙ ΧΓΧ ηοδΐΓχ535, ςιιϊ 681 δεεαηιΐϊ Ι)ίοιιν.-ί;ιιΓι '

<^εϋ δεεοικίαδ, τεβροπϋεπε εεηβεΐ βηηο ϊΐΐί, ςυο

(.Ι.ι ι>ΐιι·ί ΊηοΒΓηβΐυδ ϋδΐ : ΪΙΒ Λα 552 3(1(1! ηιΙχΊ 34,

ιιί ϋ,ι ι 5ϋ6, ςυί βηηυδ τεδροικίβαΐ :ιΙΐι·ι ΐ ίΐϋ, ηιΐι)

Ρ388Ι18 681 Οοηΐίηυδ, (ριί 631 :ιτ;ι: 54. Α|ΐρ3Γ£ΐ 11

-.ιριιιΐ )Μ·.|;ΙΙΙΙ, ει Οίοηνδίαηι εο ΒΙΗΙΟ, (|υί εδί

< ..ιιιιηιιηι^ 34, ενεΐί ΟίυηνδΪΒηί 35, ('.ΐιΐ ί-,ΐιπιι βδδβ

Ι..Ι-ΜΙΙΙΙ. Οιΐ:ιιΐ! (:ιπιι, πΐ ΐΐΐί δίΒΙυυηΙ, 3ΙΙΠΟ < \ι·Ιί

ΜΙ ιιιι.Ιο, ;ΐΊ.ι· «ιιίοιιι ρνίηιο, ίηεηπκιΐΐίδ η3ΐυδ(|υβ

&ίι 1)οπιίηυ8 : ειιιη ρΒδβιΐδ εδί, ηιιηοί Βΐ>3θ1νεΓ3ΐ

ι!ιιιιΙ:ι\;ιΙ XXXII ε(ΙΙΠ :ι!ι>|ϋ<>1 ΠΐιΊι>ίΙΐΗ>. Νίδί 1'ιΐΓΐι:

3ΐιηυπι %131Ϊ3 ρπιηυιη ιιιιηιεί'ειιιιΐδ ϋΐυηι, ηυο ίη

ΙΙΙι'Μΐ ΙΠΒίΓίδ §6813ΐ11δ Β81 ; ι|110ιΙ 3ΐ)δυΓ(]ίδδίΐ11Ι1ΐη 681.

Ει Ιβιηειι Οίπιραηαδ ίηδί^ηίβεοηιιιυΐηηιιη ΛΜ.ΓΓΧ

ίη ϊΐΐιιιΐ ρΓοΚιρδίΐδ εδί. Ν. ιΐιι ίιι Οοιηριιΐο, ε«ρ. 24 βΐ

59., ϋηΓΪδΙυη» Οοιηϊηαηι ηβιαπι Βδδενεΐ'Βΐ βιιιιο ονεΐϊ

«ΙβεβηιηονβηιΐΒΐίβ βεϋϋΐιιΐο. ε>·ε1ί νεπο ερβείαπιπι

ΐεπίο, Βηΐβ ιι ηιειίδεδ ίηοΐιοίΐο, (Ιίβ νίεεδίηΐΒ ιρκιπ»

ΙυηΒΐίοηίδ εηιϋοΐίιηίπ* , ηυκ δοευηϋο ϋεεβηιΐιπδ

ϊηϊίί; ονοΐο δοΐίβ χ, ΙΊΐιοΓΒ Οοηι. Β. Νοη 3ϋυ3 Ιιίε

αηηυε <·-ι, ςααιιι %Γ% ΟίοιινβίΒΐιχ ρΓίηιυβ , ενεΐΐ

ΟίοιινδίΒηϊ δβευικίυδ, ςαβιη ηοδ ρηπιυπι 3 Νβίβΐΐ

ι · .ιιι;ιιιΐ;ιπ· δοΐειηυδ ; ΐ["" ε>'ε1αδ ερΒείβτυπι ΐ; π ΜΙ·,,

·|.ιί ΐι!.·ιιι 631 ευιη Α1βχ3η(1ι·ίιιο,3ΐ) 8 ·ρΐεηιΙΐΓί ιηειίδβ

<-:·[. ιΐ. εαΓΓεηΐε βαΓβο ηαιηεΓο Η. Η ΠΜΙΙ ραβδίιιη

€336 Ο)ΓΪ3ΐαηΐ ιΐιιΐ'.'ΐ 3ΠΠΟ ΧΐΒΐίδ 54, ι|Ι!θ ΓίΙΜ'ίι;! ΜΙ

ιν Κί, Ι. Λρι·. ίηεκίίΐ. Εδί ι> 3ηηυδ ΧΓ% Οίοη;

Ζ5, φΐο <Λ1 ί" )Βΐ)εηΐ6 Ιυηχ χνιι, Νεοιηειιί»

Γ«:ι·*ιιί ι·ΜΐΙίι ϊιι Μ,πΐιί χχνιι, ίεπα ι, ενείο Εοΐίβ χνι,

ειίΓΓίΐ ϊη ιχ Αρπ. Γει·. νιι. Ρθ8ΐΓΐ(1ΐβ ίΐίηαβ ϋοιηΐηίεβ

ΡβδεΙίΒΐίδ. Αΐίΐυί ιιίΟΙιπδΙιΐδ ηβΐϋδ δίΐεχβυηΐβ βηηο

ηΐοηνδίβηο δεουηΛο, βηηο 34 εχβυηΐβ, ηοη Βηιρίίυβ

χ«χιι βηηοδ 8θ1ί(1ο8 εχρίβνεπί; ΐηεαηΐε νεΓΟ χχχν,

(Γϊοβκίηιυηι ΙΟΓίίιιηι ίηεηοΑϋΒΐ. ΕΓ^Ο ρΓΪσιαιη ΒείΒΐίδ

αηιιιιιιι Οβπιρΐηαδ εαιη ιιιιιικ:ι·.ιΐ, <]αο ία ηιαίεπιο

'υ(6ΓΟ μι·.-Ι;ιΙΐ!.-. 631.

Ιΐι' 8ϊαϋΙ>ετίϊ, Μαήαηί, αΐίαταηκ/αβ €ητοηοΙο^ρτ»τΛ

Ιΐ'ΐΐίυ,ηηαιίοηε , ηηοά αά αίτιε αηιίοίραΐίοηαη

ρετίίηεί.

Οιιοιΐ βδΐ 3 ηουΐδ ρΓΟχίηιβ άίβρυΐαίαιη, ΟΊοηγ-

ϊί;ιιι;πιι 9ΒΓ3Π1, Οΐιιιΐ 30 ;ιιπιο Ιηΰ3Γη3ΐίθηί3 ίιι-

(·ίιιι;ιικΙ;ι 8ΪΙ Β!) 60, (|ΐιι !Ν;ιΓινίΙ;ιΙι·ιιι δβηιιίΐυΓ, Ιιο-

ι!;ι·ι·ικ» ιΐΜΐ Γϋρβίί, ρηηΐΒ Γποηΐβ δί^εΙ)6Γΐιΐδ :ιηίπι;ιιΙ-

νοπίδββ νϊϋει-ί ροι«δΐ. Ναιη 3ΐ) ιιιπιιιιιι 532 Ιιχο

.: Αίι Ιιοο εΐίατη αηηο Οίοηι/$ία5 αϋοαβ οτάϊΐΜτ

(ΐΐϊΐκιιι $ηιιηι, (ιι^^Iοη^ιιι ν <Ιι·ι·αηηιινύΐιηιιΙίιιηι. Εΐ

ι/ιιία χϊηιηιΐιικ αηηαι //«;»* Ι/;ΙΓΙΊ'» οοηοοτάατί (ΙεΙ><:1

ίη ταίίοηε ΐΊΐιιιριιΐί ρτϊηιο αηηο Νιιΐίνίίαΐίί (',ΙΙΙΊΧΙΙ,

άεοβΐ χχχν αηηα$ οι/οΐί ϋίωιιιχίιιιιί οοηοοτάατε ίιι τα-

ιίοιίί', οοηιρηίί ΐτίεαίηιο ΐβηίο αηηο Ναΐίνίίαιί»

€Ιιη!ίί : κίίίεεί αί χιν Ιιι» π Αρήΐί» οι-οιτηιί ιχ Καΐ.

Αρτ. ίη ν /ίΐ-ία : Γααίο Οιτίίΐϊ νιιι Καΐ. Αρτ. ίη νι

(εήα : Κείΐιττεοΐίο νι Καΐ. Αρτ. ϊη Οοηίιιίεα άϊί.

&εά φι'ια ηοη ίια οεαιτήΐ, ίεά Ιιιηα χιν Αρτίΐίί οε-

ΙΊΙΓΙΊΙ ΐο αηηο ΜΙ Κ αϊ. Αρτ. ίη ρήιηα /Ί·π'«: ΐΗηηϊ-

ηίοα νετο ά'ιε* ΡαχοΠιν ίιι ν Καΐ. Αρτ.. ίάεο ίιηρτο-

οαίατ, ηιιία τβριιαηαΐ εναηαείίεα: «π'/οΐί. 1Ικ:ε ϋΐ^ΐ-'-

1)6Γΐ(ΐ3. ΟϋΧ Ι.ΊΙΙΙΙ οΙ)δευι·ίδδΊηΐ3 δυηΐ : (υιιι νι.το

ΐ'ΐιηι 3ΐΙ ΙΙΝΙΗΙΙΙΙ ενεϋ Οίοιινδίαηί 55 τεδροικίερε 53

ΝηΐίνίΐΒΐϊδ, ϊδΐυιΐ ίρδυηι, ςιιο<1 Β ηοΐιίδ ο1)8βΓνβΐιιιη

631, 30ΪΓΠ13Γ6 \'Ίι1ΐ:ΐΜΓ. Ν.1ΠΙ δ! ΙΗοΐη ΜΙΙΙΜΙΑ Γ.Υι Ιιΐδ

ιπιιι 3ΐιηο Ιηοαπιηΐίοηεηι ηηΐεεειίίΐ, ηεεεδδβ εδί, ιιί

(·]ιΐί(Ιι·ιη ΓγιΊί ΐβπίυδ ρνίηιιΐδ 8ΪΙ ροδί Ν3[ϊνίΐ3ΐβηι ,

βιΐβοςυε ενεΐί 55 3Ϊι 3 ,Νηιίνίΐιιΐϋ 33. Ιια :ιηιιο$

ΝαΐίνϊΐΒΐϊδ ροδί ΝΒΐίνίΐΒίεπι ϊρδαηα ευϊρίβιη ίη-

εΙιοβΓε νίάβΐιίΐυρ. Υεπιιη εΙΐΒΓ^είεΓ ϋΐβ, ςυβιη 8υ1>-

]ίεϊΐ, Βΐίυιΐ ηοδ εχίδΙίηΐΒΓε εο^ίι. Ειειιίηι Οίοηνδϊβ-

ΙΙΛΙΙΙ ίΰΓ3ΐη ιΙ:ιΐιιιι;ιΐ, ιμιοιΐ πιιιι Βηηυβ ενεΐί 35 (:ιιη;

3ηηο ΝΒΐίνίΐΒΐίδ 53 εοηνεηίΓβ ιΙιΊιι·:ιΐ, ηυί3 δεευπ-

άιΐδ (·\·(·1ί ρΓίηιαδ ι·5ΐ ΝΒΐϊνίΟΐίδ, ιιι·ΐ[ΐι:ΐι]ΐι:ιιη Ιαιηεη

(·<>ιΐ!,.·ηΐί;ιΐ : ρΓορΐεΓ6Β (|ΐιιιιΙ 35 <·νι:ίί Ιυηαιη Ικιΐιβΐ

χιν ίη χιι ΚβΙ. Αρρ. (ΜΙΑ ι, Ιιοε εβί ΜΒΠϋ χχι,

ι ΡΒδεΙίΒ νΐ'ΐ-ο ν Κ;ι1. Λρι·., ϋΐιιιυδ Βυΐεηι Νβιίνΐοιίβ

53 ΙυηΒΐη χιν Ιι:ιΙ>;ιοπΙ ιχ Κ;ι1. Λρι . Γπί;ι ν, Ρβ-

δεΙίΒ νι Κ;ι1. Λρι·. Ι^ϊΐιπ· χχχν ι·υιιι χχχιπ ηοη, υΐ

(1βΙ)βΙ>3ΐ, ΙΊΙΙΙ^ΙΊΙΪΙ. 1ΐ3 5ϊ§εΙ)6Γΐιΐδ. Ιιίειη 3(1 :ιηιιιιπι

1071) ιδία δεΓίύίΙ : Ηοο αηηο ηαί ειί χιιι ηιιιιαι, ρτϊτηΐ

άεεειηηονειιηαΐίί π/ι7ί ίη ιγ;ΐι·ΐι/ο ηιαι/ηο αηηο Οϊοη^·

ιίί, ιΐιιιιΐηΐί ηιααηίί αηηίι α Ρααϊοηί Οοτηίηί τενυΐιι-

ίί.5, οιηιιΊη, φι<κ αά ι-ηπ,Ηΐη ίοΐίί ει Ιιιιιη·. ιρεείαηΐ,

αηηο Οοηιίιιίοα; Ρααίοηί» εοηοοτάαηί. 1]ηάε αρρατιι

αιιοά Οίοηι/ίίαί ηοη τεείε αηηο» Ιίοιιηηί ΓΙ/Ι-/Ο ιηο

αηηεχιιίι; ηη'κι εηίιη ιώ ααηο Οοηιίηί 532 α/ιΊιιιη

κιιηιιι οτιιΐί α,! , ηίιηίηιηι ίηΐεηάίι Οιτίίΐαη /Ήί*<«

ηαίιηιι αηηο χεαιικίυ ρτϊοηι η\αφιί αηηί ; αε ρ*τ

/ιοί· ΛΙΓ ιιηιηια αηηο ΰοηιιηίοιε Ρα$ιϊοηίι (υτκοτάαη*

άίΜίίεΙ εα( ιηιΐΗΐιί Γΐ/ι7ί αηηαι ηοη 13 , κΛ 33 ;



9» ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΙ55ΕΙΙΤΑΤΙΟΝΙΙΜ.

9«/α /« /"»// αηηΜί Ρααίοηίι Οοιηίιή : «ι ρ?Γ Α<//ΐ£ Α Γβχΐδδβ νβΓΟ Μιιπϋ χχνιι, Γοπ3 ι.

(οη$ι'(ΐααιΐίαιη «ο/απ'< ?/ /ιιι/απί ΪΗΙ·(Η< ^ο»^<^^άαηι Ι3ΐο, ει 3χίοηΐ3ΐο ίτεΐί, Ιιίϋίοπαιη

-Ί·ί.·Ηΐ/.·/ίΐ(ΐ' ΙΊ >·;/«ι<. Οίοηι/ιΐαι ροΐίΐϊΐ Ναΐΐήΐαΐηη

ι.ΐιι-ί-,'.ι χχι αηηίι ίαηΐίαί ηηαιη άβΐιιήι. II. ιτ, ϋΐβ.

Γπιιι Ίιι Μΐρπ ιοιν Ιοςο ύΐ'ΠιιϋδδΟί, ίΐιιιιιιιη 55 (·ν<·ϋ

ι!:·!ιι·ιν ε»δβ .Υιΐί\ίΐ:ιιϊ:, 23, ςυο ρ353ΐΐ3 εδί Οοιιπιιυβ :

ηιιηε πι ίάειη Ρ3$$ϊοιιϊ$ 3ΐιιιυ3 < ;πιι κι, <μι'ι 15 ηιι-

ΐιΐι'ΐ.ιΙΠΓ, ιιιπιιί 6Χ ρ:ιι·|ι· <·ι>ιΐΜ·πΐί:\1, :ι'Μ ίρΒΙΐηΐ ιΐι'-

1>βΙ6 6880 < Μ'Γι Ι|·ίι·ι·Μΐιιπ:π ΙοτΓΐΙΙΙΙΙ. Λΐιιπί 53 <·)( Ιί

ΝαΐίνίΐαΓιβ, δίνο ροΐίυ$ Ιηοίίπιηιίοηίδ ε«ΐ 32. 0<ιΪ8

Ιι:»ΙΙυείη3ΐίοηοιη ηοη νίίΐίΐ ? Εχ ίΪ8 ηρραπεί πίΐιΐΐ <Ιο

Ιιίειιηίο, ι)ΐιιι.! βηΐο αηηυηι Ναΐϊΐίί 1)ίοη)·δί;ιηί ππ -

ιηθΓ3ΐΐ(1υιη εβδβ αΌευίηιυδ, Ίη ηιεηίβηι δίςεΐιεπο

νειιίδδβ ; ι·ι ΝβΐίνίΐΒΐίδ ηηηυηι 3ΐ> οο ευιη ΙποαπίΒ-

Γιοηϊδ αηηο εοηΓυηιΙί : φίοιι'ι.ιιη φΓκΙεηι κεοιηιΐυιη

ν Ιιι ι ρο$1υ-

ιε ΐειηροΓυιη

:ιιιιιοι·πιιιιιιι<· δΟΠΟηι 3(1 δυβιη ΠΙ. ιιιι πρίληψιν »ε·

ΓΌΐιιιιιικΙιιπ; ιικιΐιΐι-ι ιιιιΐ, ι|ΐι;ιιιι ίΐΐιΐιΐ ίρΐΐιιιι ειι]υδ-

ιιιιιιΐί οϋδΟί, ιΙίΙίυπιΐΓΐ1 Ίηΐ|ΐιΪΓ<·ιι·. 1ΐ3φΐ« ι ιιιιι 3ηιιί

ίη ΐοΐο ΟίοιινΜβηο (·νι·Ιο ΐι·θδ οιηιιϊηο ε1ΐ3Γ3εΙει·εηι

Ιιιιηε 1ι:ι1ρι·π: ροδδϊιιΐ, ιΓιηΓιπιηι χιιι, ιριϊ Οδΐ Χτχ

χιι, ευϊ ενοΐυβ Ιιιιιαϊ οοιι^ΓυίΙ χιιι, δοϋδ ιχι, ΓιΙίεΓί

Οοηιϊιι. €Β : ϊΐεπι 3ηηυ3 260, ΪΕΓΛ; ίδθ,ε^είο ϊοϋί

χνι, ΙΊΙΙΟΓ3 Β, Ιιιη»; χιιι : βε ροϊΛΓεηιο 450, χτχ

449, ( \< !·ι βοΐΐδ χ, 1ΪΙΙΟΓ3 Β, Ιυηχ χιιι ; ΡΓΟ βο ηυο<1

ε%ιεΐΊΓειηοιίθΓθ3ε83θηΐ,ρηηιυπΐ3ΐ·πρυεΓυιιΐ9ηιιυηι,

ηυί βδΐ ενιΐί ϋίοην&ίβηί 13, ;ι·κν 12 ; εΐ 3 Οίοηνδϊο

με-αχρονισμψ ρβεε3ΐυη» ο»ββ (ΙΐχεΓυηΙ 3ηηοηιπι22:

3ΐΙεουΐ(|υίηυηιεΓ3ΐυΓΐηε3Γη3ΐϊοηίδ12, ενεϋ (.»,·!·-

ηηηππι ενεϋ, φΐί Ιιβυιΐ άυυίβ Ιιιοβπιηΐίοιπδ βρπϋ Β Ιχιοι-ίι ΙηΓ3ΐιΐ3ΐίοηί$ είδε 34 , ενεΐί 35. Το»ΐ3ΐϋΓ ίϋ

ίΐΐοβ ρΐ'ίηπίδ εδί,

Γιηίΐ. δυ(1 ίη ϋΐίδ (Ιιιοΐιιΐδ δί^οΙιΟΓίϊ Ιοείδ ηιυΙ(3 δίκη

ρηΓίϊηι δει·ίρΙθΓΪ8 ειιΐρβ, ρβπίιη Ιι!.ι·;ιι ϋ ίηευΐ'ίβ (1ο-

ρι·3ν3ΐ3. Αε ριίοΓβ ηυίίίειη ίη Ιοοο ιιυΐίιιηι ίη ηυ-

ιηεΓαΙΊΙιιΐδ ηοΐίδ ιηοικίυηι Οδδο, ευιη 3) ενεϋ 3ΐιικιιη

ηοηιίιΐ3ΐ, ε)ΐ3Γ3εΐΓτ Ίρβο 33ΐ'ΐ3 οβίοικίίΐ. Αίι οιίιη

Ιιοε 3ΐιηο (ΙοεΐιηβηΊ ηιΐ3Γ(3ΐιι 1ιιη3 Αρνίΐίδ ( Αρι-ίΗδ

ΙΙΙΙΙΒΠΙ ίι1(.·ηΐί(Ιβιιι 3ρρο1ΐ3ΐ, ιιοη φι* ΑρΓΪΙί πιειίδβ

ίηίιίιιηι Ιι:ιΊ;·;ιΐ, δθ(1 φΐίβ ίη ΑρΓίΙοηι (Ιεβίιοί : ηπθ(1

δ(·Ιΐ()Ιί3ίΐ63 (|ΐιίι!3ηη ιηιι.ϋ'- »ηϊιη3ϋνοπ«ιΐ3 νίΐίοδίιιη

Ο83β ονειΓκϋΐ ) χιι Κηΐ. ΑρΓ. ΓεΓΐ3 ι εοηνβηΪΓβ ; Ρί-

8οΙ)3 ϋ'Γΐΐ ν ΚαΙ. ΑριίΙ., φΐθ(1 οιηηΐηο ιηηςηί ενεϋ

31Μ10 35 εοη^πΓιΐ , »!ΐ·α! 1)ίοΐι)'ίί3ηχ 34, ογι Ιο κοϋβ

χν, Ιίΐΐεΐ'3 ϋοιη. ϋ, €}·εΙο Ιιιιιχ χνι. Νονίΐιιιιίυιη

|ΐ.ΐΜ·Ιι.ίΙι· Μι·.ι·)ΐπιπ ( 1Ι3Π1 προήγησιν ηυΐίβηι δ«!θυ-

Λίΐιι ϋίπι! ;ι,.:ιιιρ\;ι ) Μ»Πϋ νιιι : ρΓϋΊηιΙ.: !ΐιΐ)3 XIV

Μ,ΐΓΐίί χχι. ΙΙιΐϋΓ :ιιι ιι ιηιι ειιιη χχχιιι Ν»ΐίνΊΐ3 ίβ

3ΐιηο εοιίδοηΐΪΓΟ (Ιουοι-ε δίβοϋοπιιβ »58ΐτΐΐ , ιηί Ιιι-

Ι13Π1 XIV ΙΙΙ!» ;ιΙ IX Κ&1. ΛρΓ. ΓϋΠ» V, Ρ»5θΙΐ3 VI Κ:»Ι.

ίΐΐοδ εΙιαΓ3εΐ(·ι - οϋΓιιιοΙ. Κιιιι^ιιιη ηοη Ιιοηιΐιιοιη

οροιίρΐ βδδίί, ευί Ίδΐιιιΐ ρϋΓϋϋ.·ΐ(1ι;3ΐ. Ληηιΐϊ Νηΐίνίιη-

ΙΪ8, βίνβ ΛΤ;»· Οίυην$Ϊ3ΐια! 33 Γθί>ροηιΙοΐ τνεΐί ΰϊοην-

,-.'.:ηι ηυη 55, δειΐ 34, δί(ΐΐΜ(1υιη 3ΐιιηΐδ ρι-ίιυυδ Λ.ι-

Ιϊνίΐ3ΐίδ εδί ενεϋ δεευηϋυβ. Ηαϋεΐ ρ:ιιτο (.'νοΐυιη

1πιΐ3ϊ χν, Ιυηβηι νβΓΟ χιν ίη ΚαΙ. ίρϊίβ ΑρΓ. ('.νι Ιιι>

8θΙΊ« 081 XIV ; Ρ.ΐΜ·!ι;ι ΑρΓ. V, 111Ι8Γ3 Ο.

.ΐ|.ιΐ;! δί§ϋ1)εΓΐυηι ίη ΡΓΙΟΓΟ Ιοεοΐι^οικίυηι,

ιμιαπο αηηο Ναΐίνίΐαΐίί ί ,/··.·'/ νί ρΓΟ ι,-ίαιίαιο ίίΠ'ιο.

Αϊ ιιι ρθδΙΟΓΪΟΙ'0 ίΐ3 πι! ι !'^!·ιιι!ιιιι. χ ίιΙ··:ιί ΙΙΓ, ηοη ίβΓ-

ΙΙΗ3 άιοηηια, ίεά ΐτ'ιοαΊιηαι ηαατΐυ$ \η<> ΐηαιίηιυ*

'ιπκΐ ι·ι δβφίβηΐία ϋοεειιΐ, ευηι ηίι ύ\οη\)-

ΝαΐίνΊΐαΐϊι ΟΙιτίίίί ροιαίαβ χχι αηηϊι ίατάιη»,

ιιιιιιι». ϋ1, ι'.μ. /'ί,'ί. ΛιΙ.Ιι· 21 3(1 13, ίΐϋΐΐΐ 34 ιιιιιιί >π:ι-

ι;πΊ ενεϋ ϋΊοη}'$Ϊ3ηί : ςυί φΐί(1εηι 3ΐιιΐϋ3 Ιηε3πΐ3-

ιίοιιΪΛ 1 1 ϊι 35. ΝιΊίπιι (ΊΙΙΙΙ δϋρυΐΊΟΓίυιΐδ ρυ§ιΐ3ΐ>ίΐ

ϊδΐυίΐ, ιι!)ί χχχν ενεϋ Ραδβίοηίδ 3ΐιιιιιηι οδδΟ νοίιιίΐ.

Ι^ίΐιΐΓ Ιιυιιε ίη ηιοϋυιη ροΐίυβ ροδίΟΓίΟΓβ Ιοεο 1ε-

ςεηιΐιιιη, Μιιίαίΐ αα ηιαφίί £ΐ/ί/ί αηηιΐί, ηοη 13,

αά 35 ; εΐιηοχ, />ιοπι/$ίυι ροίαίι Ναΐίνίΐαΐεηι €Ιιήαΐί

χχιι ιΐιαηα ιατάίιΐ!, φιαιη άίύιιΊΐ ; ηοη 3ΐιΙεηι χχι.

Γ'.ιοπϊηι νπΐ^ο ρεΓδυ3δΐιιη ίΐΐίδ οιηηίουβ ΟΓ31 :

('.ΐιιΐϊ-ΐιιιιι ρ33$υηι εδ^ο χχν Μ:ΐΓΐϋ, ΓβΓΪ3 νι ; ΓΓΜΠ -

ιιοΐ3ΐ, Ιιυηε ίρδίιυι 3ηηυηι ρπιηυηι Οδδε πΐ3§ηϊ ενοΐί

Πϊοη}'δίΑηϊ, ( Π]ΠΜ 3ηηο χιιι ΓεβυΓΓεχϊΙ Οοιηίηιΐδ,νιιι

Κ«Ι. Αρι·ίΙ., 1(ΐη3 χνιι (8ε<1 ρΓΟ νιιι %αΙ. ειηοι^βη-

ι'.ππι ι·-ί τι Λ'«/.: υΐίοφίί (Λ ι·1»Ν εδβοί Ιυηχ τ, ηοη

χιιι ), Ιιοε 8ίΐ 3ηηο χιι Ιηε3Γη3ΐίοηΪ8, ]υχΐ3 Οίοην-

δίυηι. ( .ηι,ι 3ΐιΐειη 3(1 αηηυηι 534 Βειίχ Ιοευηι εΐΐχΐ,

φΐ3δϊ δίΐ 3ΐιηυ3 Οίοείεΐϊαηί 248, βείιο ΙίϋΓβποΓηιη

βπΌΓβ Γ:ιεΐυιη, ιιι Ικεε ηοΐβ, ςυκ 3(1 αηηυηι 533

::Μ ι υπ ·.:<·! ιιιΐ, ίη 554 εοη]ΊεεΓεΙυΓ, ηο ςυΪ5 Γοηβ

Μ3Γίαηιιηι ϋ'ΐδεΓΐιηειι ίΐΐυϋ 1>ίεηηΊί, φΐθ(] 3ηΐβ 3ηηο$

αϋφίοι ιιι·;-·ι·Γι εοερίι , βςηονίδδε ευιη δεαΙίςεΓο

<·< ΙΙΜΜΙ. Ηϊε εηίηι ΙίΙ>. νι, ρ. 513, εά. 2, Οαηκηί.

Ιειηρ., Οίοιινδ'ΐ3ΐΐ3ΐη χΐ'αηι ΙιΊεηηίο φίβηι ραΓ $Ίι 1)Γβ-

νϊοΓειη 3 Μ:ι· Ί.ϋΐιι ιΐκ ι εοιιΙΪΓηιαΐ, ει Ιια?β ϊρίίιυ

νεΓυα εοηιηΐϋπιοΓΑΐ : Λιιιι,ι αά νετίΐαΐεηι Ει·αιΐ(/ιΊιι

1076 ; ίεαίΐΐίίαιη »«ΓΟ Οίοιι^ιϋ ,;,: Ικια 1074, /;.'.·-

ί·ι·ι·.ι,.1;ι.·. φΐί (Ι ΟΤ6(}ΟΤίΐ15, (·!.'. ΟΐΙ.Ι' ([ΙΠίΙι'111 \ΓΙ Ι.,ι

ίη ειϋιίοηε Κι·3ΐιεοΓοΓ(1. Ρίδΐοι·Ϊ3ΐΐ3, φΐχ ηιίΐιί ευηι

ΙΚΒΟ δΟΙ Ίί"Ί ,·;.) 3(1 ϋι.ΐ.,ΐιΐιΐ εΓ^Ι , Ι.,;-:|?! ϋΐ ΙΐρΟΠ.

δ^(1 υΐ 3ϋευ1)ί ΙοςαιιΙιΐΓ, ηυίδ ηοη βιηβικίβηιίαβ οί&κ

ηοΐ3δ νίϋοαΐ ? Εΐεηίιη

;π :ιιιι 11ΠΟ |ΙΙ·,ΓΙ ι.',ϋι 31)110 ,

$εευηιΐΜ8,ΧΓΧ ρηηιιΐδ. (Ί..!.· δι φΐίδ χΓ3ΐη ΙΚΊΐιπυ

ρΐ'οηιονεαΐ, ΐηείιΙΐΊ ίη οΌεεηιηονεηηβΙίδ ενοϋ αιιιιυιιι

19, ηΐ3§ηί εγε!ί Οίοιινδίβιιί 552 ; Ιιοε εδί αΐιοπυί

( Μ ΙΊ ρθδΐυΐ3ΐί(ϋ, ηερΓΟΙερΙίεί υΐΐίιηυηι. Ι ι, ,·ι,·,ϋ.·.,ι

ίΐυδ τεποΓίδ ΒίΓίε 1076 επί Οίοη)Γ5Ϊ3ηί όνου 1075, ηοη

1074. Οεΐυίδδεί Μ3Π3ηυ3 ηοη ε)·ε!υηι Οίοην>ϋ,

8ε(1 ΧΓβηι ιϋεεΓε : ενεΐυπι εηίιη Οϊοηνδίβηυιη ηο-

φΐβ Μαι·ΐ3ΐιιΐδ, ιιοφιε δίςευοΗυ

ΙΐίεβΠΚΙΐΊΟΙίίδ 3Ι1ΙΙΪ3 ρβΓνΟΓδΟ ι'.ΙΙΠί !\.(!

εχΪ5ΐίιιΐ3ηΙ ; ίη ηυο ηοη Ιηοηιιίο, βε(1 3ηιιί3

(ΙιιοΙιιΐΝ, οι νίςίηιί ;ι1κ·ΐΐ;ιΐιπη εδδβ 8ΐαΐυυηΙ. Ει ευυι

ΟΓΓΟΓΟίη ϊδΐιιιη νυΐ^αι-ί 3ΐιηθΓυιη Γ3ΐίοηί Ι3υι εοι;-

3ΐ3Ι)ΙεΓ :ΙΜΊ ίΐιιηιΐ , ιιιίι ιιιιι Οϊΐ ΪΗοδ ΪΙ1 ι

βυίδ 3ΐΙ ε3ΐη ίρ$3ΐη ΧΓΒΙΙΙ 3(1ηχί:

νι:ι·;ΐ!ΐί, Μι'ίριι: βϋΐεΓ φΐ3Η) εχ Ιΐ|πϋ\ Μ,ΙΙ,Γ, ρΓΧ$θΊ-

ρίο ΐΓΐιιριΐί ;ι (Ιίμ.·· ^;; .Μ·. Μβηβηυδ εηίηι 3(1 ουιη 3η-

πιιηι, (|ΐιί 1η('3Γη3ΐίοηοιη οΐ Ν.αΜοιη Οοιιιίηί 5; :

σως :ιι\ΐι·ι·ι·ιΙί(, Ιιχε ο1,·-,·ι ν;ιΐ : ^I|^Iα» ηια^ηαι Ι'α-

ιοίιαίίι ίηώρίΐ Μηο : ιη αΐ]ΐι$ αηηο ΜΜηάο ]»ι<α

ΠΊοι*>ιί*οί, ΐηιΐκΐϊοηί ΐίΐΐϊα , ηαίιιι «ί Ι·. ·.·.·..



Μ 3 !)«»1>Ε ΑΝΝΟ ιΝΛΤΑΙΛ Γ.ΙΪΚΙ5ΤΙ.

Μβιη εΐϊϋΐιι 9Ι1ΠΟ δεηυβιιΐί, 1)ι·Ι>ίδ 7.:>-.', ΙΛΊΙ(ΙΙ!Ο ει Α Οίοηνδΐβη» ηοη Γεεβδδίδβο, ευηκίειηηυε ρπηιυιη

Μβϊδ.ιΐίπο εοδ3., οίνιηρ. 104 βηηο ιιι, ΐηιΐίεΐ. ιν,

«Ιίε Οοιηίπίεο ιι.ιΐιιιιι Ο58ϋ Οιπδΐυιιι 3δδενβι·3ΐ. Ιι.ι-

ι|ΐιι>Γ.Ιιπ^ί.ιικιηι ΙΓΓ.ΙΙΙΙ 3 ενοΐο Οίοηνδίαηο ιι εχοΓδίιβ

651, ( >ι Ιι> δοΐίδ Χ, 1Ϊ118Γ3 ΒοΠΊ.Β, Ι:ΐ!;ι ΠΙ πΐ!ι·)ιι1;ιΙ:|

!>ίχ·νιί Γ3ΐίοηε , <|ΐι:ιιιι ϊιι νίΐίθδ3 ίΐΐ.ι, φΐ;ι1πιι εχ

Ι'.ιιιΐο ΜΐιΙιΙϋΙΙιιίΓμπίΜ Μΐρπι ρΓοροδυίηιυδ. δθ(1 ευηι

ι ΙΙΙΙΙ Μ;ιπ.ιηιΐ5 ΟΗπδΙιιηι αίΐ δϋευηϋυιη Οίοηνδίυπ)

ιι.ιΐιιιιι ϊικίϊ' ι. ιιι, ΙίΙ>Γ3ΐ·ίί (·ιιΙρ:ι ιιι ρρο ιν ίιτερδίΐ.

Ναιη 8υΙ)ίιΐ(Ιε ίηϋίει. ιν η:ιΐυδ ϋίείΐιιι·. Ταπιείβί ηε

ΙΐΟΟ ι|ΐΐ!.Ιι·ι;ι \ι·ι :ιιη εδ(, ίηιΐίι Ικιικ· ιν ιι;ιΙιιιιι 8δδΟ ,

88(1 ν : δίςιιυβηι ΐικίϊοΐίοιιεδ 3 δβρΙειηΙΐΓΪ, ιιι Γ·.·ι!:ι

ιΐοϋεΐ, εχοΓϋϊπ \ι·'ΐ!ΐΜΐί,. ( 'ιππ εη'ιηι ρι·ΐηιιΐ8 3ΐιηυ8

Οίοιινδίηιιί ονι·1ί ίικίίοΐ. ιιι οϋβρεΓίΙ, ου]ιΐδ 3 δε-

(ιίπιιΐιι ι ιρι.ιι ι,ι εοβρίι ίικίίειίο, εοιίδεηιιοηβ εβί, 3η-

ιιυηι οιιΐδϋεηι ενεΐϊ ιι, ηαϊ ίικίϊοι. ιν οοερίΐ, ίη Β 3<1 22, νβΐ 21 αηηοϊ ηΐιϊηει, ςιιοδ 3 Οίοιινδίο μΓκίοΓ-

ΟΐΓΪδίί, ενεΐί δοευικίιιηι Ιΐ3ΐ>ιΓΐ85ΐ·, ηιιο ίικ·απΐ8ΐυ3

εΐ οπυδ εδί Οΐιι-ίδΐιΐδ. Υοπιιιι Ιιυιιε .ιιιηιιπι, ιιι οι

Οίοιινδίβηαιη 3?ι·3ΐη, ιηβίο ευηι 3ΐιιιϊδ υτΐιϊδ, εΐ

ο1νηιρΪ3(1υηι εοπιροηίΐ, υΐ Ιιβείοηυδ Ιϊηιιϊίΐο εοη-

ΒΐίΓιΐ. Ουίη ιΊι:ιιπ 1)3ρΐίζαιυηι βδδεΟιπδΐυιιι ί(Ιεηι 38-

86ΓΪΙ ίΐιιηΐ) ;Π·:Γ 51, Χΐ3ΐϊδ ίικΊΐιιίΓ XXX, Ιιιιι1 881 :ι!ι-

ίοΐιιΐϊδ χχιχ : εχ ςυο οοΐΐΐββδ αηηο χτ& Οΐυιινδ.

ρΐ'ίιηο Οιΐ'ίδΐυηι εχ ίδίοηιιη δεηΐεηΐϊα εδδε η3ΐιιηι.

ΚΚΙ|,·ΙΙΙΙ|||Γ ΠΙΟίΙΟ ΓΠ1ΙΙ 3ΠΠΟ ΧΤΧ 54 ρβδδΐΐδ ρΟΙΙΪΙΙΙΓ,

ΐιΐϊρδυηι Χ131Ϊ8 ϋΐϊυδ χχχιιι ϊηειιιιΐε, 3ΐ)ί>οΙιιΐο νεηο

χχχιι οοηΐίςβπΐ οροπεί : υΐ νεΓυηι δΊΐηυο(1 άβ ΚΓΪΕ.

3ηΐίεϊρ3ΐίοηε ρ3υ!ο αηΐε άΌευίιηιΐδ.

ΟυοοΐΓεα Γαίδυπι ε$ΐ, ΜβΓίβηυηι Οίοην8Ϊ:ιιΐ3ΐη

,π ;ΐϋΐ ϋίοηηΐο 3ηΙενεΓ(ειΐ(ΐ3ηι ρυΟδβε. ΟΗΙΜ! βυιοιιι

Ιίπι·, Ιιιιι· 8δΙ 3 δβρΙΐΠΙΟΓΪ, ίιιιϋι ΙπΐϋιΊΐ. ιρίΪΝΐ.ιιιι

ΙιαΙ)(ΐΪ8:β : «!ΐ ηιιοιι'οιη Οιπδΐυδ, υΐ Ιοίίεδ Μιπ:ιιιιι>

ΐΜΤΪιιιΙ, 3ΙΙΙΙΟ Ι·\Γ!Ι Μ'ΓΐιιΐιΙιι ΙΙ31υ8 081, ιιι,ΐΐΓΐϊιιιιι·

Ιι.ιιΐιΐ (Ιυΐιίϋ ι|ΐιίιι1:ι π.ιΐιιπι ΓΝΜ·.

(ί ,ιιιΙιΜιι ππ1Ι:ι Η(·;ιΙί:;(·Ι Ι.ΙΙΜ; δυδρίείοΐΐϊ Ι:ιΙ.·ΙιΐΜ

ιΐ3 Ιιίεηηϋ προχρονισμέν ϋΐυπι, ηυειη

.' Ι;Γ ΐιίΐιιιίι, Μ:ιΐΊ;ιιιο δΐιΙ)ηΙυ°ΐ8δ6 εοη}ί-

ιΐ , ;ιιΙηιΐΊι.·ι;,!ιι, ΙεείΟΓ εδί αρικί Μ3ΐ·Ϊ3ΐιυιη, ηυχ

αϋ αηηοβ 3δειΐρΐ3 δυηΐ δεΙιοϋ3 δχρεηυηιεΓο Ιιιχαΐη

βυο Ιοεο, ε( βΐίεηο ροδίΐ3 νϊ(ΙεΓΪ ; ηεε ΓΒΓΟ ηυηιερο-

ι ιΐΜΐ ΙΙΜ|:Ι-, οδδβ ηιεηϋθδ3δ. Εχειηρίϊ εαυ$3 αιιηηπι

ΐ'Μΐιΐι.ηι ι \ι·ΐι ϋίοηνδίβηί ευηιροιιίι ευιη βηηο ΙΙτΙ/ΐδ

719, δβΐιίπο ει Ραδδίεηο εοδϊ. ϊαηι αηηο δεηηεηΐϊ,

Ι.'ΊΐΐιιΙο ΓΙ Μ(·δ83ΐίιιο εοδβ., βηιιο ρπ'ηιο ('.ΙΐΓΐϊΙί,ηυ-

ΙΠ6Γ31 ΙΊΊιΐΝ 7,'ιϋΐ, οίνιιιρίηιΐίδ νεπο 194 ιιιιιιιιιπ ιιι.

Αΐηυί αιιηυδ εβδε (1ε1)υϊΐ υτΐιΐδ 750, ιιι εδί ίη

Οαδδίοάοπ Π ΟυδρίηίβιιΊ. Ειτ3ΐυπι ίςίΙυΓ »

ΓΙΟ ββΐ, ηυί 752 ΡΓΟ 750εχδεπρδίΙ. Ρροίηιίβηυε ηοιι

Ιι·βδ αηιιϊ ιΐεδίιηΐ, ιιΐ ίδ, φΐί εϋίιίοηί ρρχΓυίι, αϋηο-

Ιανίΐ ; ηεηυε, π ι άεεδδβηΐ 3ΐίηιΓι, ρΐυτοβ ιίυοϋυβ Ιιι -

·~. ΓΙΊΙ,ΙΙ ΓβΓεηΙ. Νοη εοίπι αιιίηιβϋνεπίΐ ΧΓ3ΐιι ΟΙιή-

ν ι:ιιι:ιιιι ΠΟΠ ροδί Ν:ιΓι\ ίΙ:ιΙ(·!ι:, ΙιΙ ΙΐΟίΙίϋ Γΐΐ, 3 Μ3-

1 1 ιΐϋΐ, εΐ ιηεϋίχ νείυδίαιίδ εΙίΓοηοΙυ^ίδ , 88(1 ;ι!> ίρδο

1ιιε3Γη3ΐίοηίδ 3ηηο τερείί. Νέε ηιίι'υδ ίιι ΓΐΊίι|ΐιοι·υηι

ιιοιίδ 3ΐιιιοηιηι δίνε Μ;ΙΜ;ΠΙΙΗ ί] «, δίνε Ιίϋηήιΐδ

ρει-ειι : είδϊ δχρίυδ Γβείαιιί νίβιη ίιιδί*ΙίΙ. ΥεΓοί

ε3υδ3,3ΐιηο€Ιιι·ί8ΐί 57, εγείί ηιΐ3ΐ·ΐί (1οεειηηονβηπ*Ι1β

ι ΐίΐ·.ιΐιιι εοΐΐοεαΐ ιηύίεΐ. χν. Γ.. τι,·; οοερίΐ εηίιη ογ-

οΐιΐδ ι Ηοε βηηο; δίνε 3 Κβΐ. ^^ι1.,δ^VΒ 3 ραδοΐιβίϊ ρ Οιΐ3ΐ·ε 1)ίεηηίο Ιυΐο ΧΓ3 Οίοηνδϊαηβ νει·υιη Οιιϊίΐί

ιιιίδδΟδ Οπι ίρβε, ηυβιη δΐ^ΙκίΠιΐδ εχίϊΐίηιηΐ, ηβΡ-

ιιιιΐδ (1ε υπ ίη δεηιιοηΐί Οί.ιΐήΐια (Ιέ ρβδδίοηοΟοιηίηί.

Ηαηε οαιικίειη 22 αηηοηιιιι δϋπ)ΐιΐ3η) (1εε88θ, Ρβϋ-

Ιιΐδ ΓονοδοηιρΓοηΐεηδίδ εχ ηυ3(ΐ3ηι τονεΙαίΊοηε (Γκίί-

οβΓβΙ. Κίίΐίοιιΐε 83118. Νβηι ει ίρβε Γενεΐαΐίοηοιιι

•-ιι.ι:!! ιιι'μΐίμίΐ ; 81 111 80 Μΐΐιΐπΐ! 3ει|ΙΐίθδεϊΙ, III ϋίο-

η}ρδϊ3ΐιχ χτχ 1)ίοηηϋ Ι3ΐ>εηι ίηιριιΐοΐ : 80(1 οοηΐΓβ ηο

ΓΟοεηΐίοΓεδ Γαείαηΐ. Νοίι εηίιη μεταχρονισρώ, δει!

προχρονισμφ ρεεοβίυιη δίβΐυίΐ : ϋ(·ο<|υο ηϊοηιιϊο

η»3ΐη ΓενοΓβ δίΐ, ΙβηΙίοΓεηι εβδε οροιΊεΓΟ οοιιίειι-

ά'Λ. ΝοΓϋΐιΐοηιιιεί, ηυί αυείΟΓβπι ΐδΐιιπι Ιεςει·υιιΙ, ηιιί

ι;ιιί. !πιι !κΐιΙιι· ίην· ιιΐυ ριΤΓΒΓυδ εδί, ηιιαπι !ΐιιιιΐ3ηειη

83 (Ιέ Γ6 €Ιοιιιηιειιΐ3πυηι δεΓίρδοΐ'ίΙ επιιΐίΐίοιιο Ιΐ3ΐΐιΙ

νυίςβπ ίΐΐί ηϋίάιίΐιι ΓϋΓοιΊυιη, εΐ 3(1 ενείοπιηι βη-

' ιιιιΐ·ΐί·.ιιΐ|ΐκ· ηκΗηοΰυιιι ευηι ρΓΪιηίδ υΐίίειη. Ιη !ιιι)ιι$

ί^ίηιΐ' ΟρεΓΪδ 1ί))Γθ χιι εΐ χιιι, ροδίηυβηι ίη ΗΙ)ΐΌ

χ ρποινιι: ϊ'ι!:ιπι (1ε 22 3ηηίδ Γενεΐ3ΐίοιιειη δ3ΐιε ίη-

δϋΙδ3Π1 βΧρΟδυΐδδεΙ, νείΐΐΐ Π11ΐΐ3ΐ3 Μ·ι.|Γ1ιΐί:1 Ι·ί.·1ι-

ιιίο ηΐ3ΐυΓ'ιιΐ8 ΊηεΙιθ3ΐ3ΐη 3 Οίοην:>ίο (ΙεΓιηίι ΧΓΑΙΙΙ,

.ιιίΓιπ .Ιιιϋιιιιιι ϊΐϊ, πιπί 3 48 3υ$ρί("1Ι1ιΐ3 ίιιι'ΐ α. 11η;

νβΓΟ 3(1 ηυηε ιηο(1υιη (1επιοιΐ8ΐΓ3ΐ : Ειΐδϋΐιίιΐδ ίιι

6ΆΓοηί«ί βηιιο Οιτίδΐί 15, Αιι^υδίί ι.νι, εΐ ιιΙΓιηιο,

εοΐίρβίη δοΐϊδ 3εεί(Ιί:>$8 ηοίηΐ, εοιίεηιηιιο «ιιιιο ΠΙΟΓ-

ΐιιυιιι Αυ^υδίυιιι. Αι νεΓΟ εοΐίρδίδ ιιιιΐΐα ηιιιιιι

Οινίδΐί 15, 3ΐιΙ 3ΐίο εοηιίςίΐ, ηιιαηι 17; ίη ηιι» Ηο-

ιιικ Ιοίυδ δοΐ οΙ)δειΐΓ3ΐΐΗ ε»ι, ΡΌΙιπιηπΐ χν, Ιιοι·«

ν, ΓΙ; ηιη|·ί(]ί3ΙΙ3, 8θΙϋ ΪΙΙ XXVI \.|ΐι:ιι ιί ..!:ιι|ιι ριΐδίΐο

ΐ)ΐιο πιιίπιι 311110 XIV Κ::!, δορί. Λιι;·ιι-.ι ιι-, οΐΐϋΐ.

ο, ίικίίεΐ. χν : 31 ίη δορΐβιυ1>π ίικίίεΐίο χνι. Εχ

ηιιο δεηυίιυι· ρρίηιυιη 3ηηιιηι εΦρίδδε ίηϋϊςΊ. ιν. Εδί

,ιΐιΐι ιιι ΙΙ'ΙΓ ενιΊί Οίοηνδίιιηί ιι, ηιιο εχευηίε ιΐ3ΐιΐ5

«·&1 Ι.ίυί- 1η-. Ι.ΐ;:·ι ίιιιΐίεΐ. V Ιΐηΐΐΐδ εδί Μ·( ιιιι.Ιΐϋΐι

Ρίοηνδίιιηι. Ι(.ι 3ΐιιιο 514 ηοΐιΐ ενεΐί ύεείιηίβε-

ρΐίηιί αηηιιιη ρήιηυιη, ίηϋίεΐ. νιι. Κεείε ίΐοηι ;ιηιιο

3ϋ ηοΐ3ΐ ενεΐιιιη ι, ίιιϋίεΐ. χιν. Αι αηηο 561 ενεΐυπι

ι, ίηίΐίεΐ. πι ιιΐιΐ ίιηΐίεΐ. ιν Ιϋξβικί ιιιιι. Ρει·ρ8Γ3ΐιι

ΐ|ΐιοΐ|ΐιβ 3ΐιηο 508 ενοΐυιη ροέΐιίι ι, ίικίίεΐ. χι, ηιι»(Ι

3ΙΙΠΟ 599 . ·ιιι\ι·ι;ίί. ΑΐΙΙΙΟ \'8Γθ4Ι8 [·'(!.· ι·\, !ίΐ- |ιι ι-

ι;ιΐΐδ; δοΊ ιηηΐε ίηιΐ.εΐίο χν 3$εΓίΙ)ί(ιΐΓ, ΡΓΟ ι, πι ι»

3ΐ·.ηο 598 ίικίίεΐίο Γιιεήΐ χι. €α;ΐ(;Γ3 ίιιι]ιΐ:> ηιιείοι-'ΐδ,

ϋΐιι :ιΙίοι·ιιη) ρι;ΐδθ(|ΐιί οΐ'ιοϋΐιιιι .;.· Μΐρϋΐνηοιιιιηι ι·ί(,

ίί;·:>ί Ί'Ί '.··ΐίΐ ονίϋοιιΚτ 3)>ραι·ΐ'(, ΜίΜ.ιπ.ίΐιι ϋΐ) α:ια

:ι.ιΙ;ι!ι·ϋΐ :ιιιΙιΤ(·ιΙί(. Ι1ΐΐ]ΐΙ8 εοΐίρκίδ 8υ1Ϊ8 ρίΜ Ιιτ Γιι -

δε1)Ίυηι ιηεηηΊηίΙ εΐ Οίο Γιΐ). ι \ ι,··ι ίηίορ εη ρι·οιΓιςΐ3

τεεεηδεί ί|ΐι,«· Αυςιΐδΐϊ ηιοΓίειη ιιυπϋιιπηιΐ. Εαιη η»$

(•ιιιιι ΜιΓ;1. ίί (3ΐ)(ΐ1 8, ιρι.ι: δΐιιιΐ ι ν. Γ.!Π ι-,-ίιιι.ι . εοη-

Γϋΐ·εηΐ88,3εεί(1ί$8ο Γερει·ίεΙ)ηιη αιΐ ιιιει-ίιΠαηιιιιι Ι· π

ΜΓΙΙΠΙ αηιιο ΟΙΐΓίδΙί 17, Γ,'ίιιικπϋ Ι^,ΙιοΓ. 9,5'7 3ΐιΐΰ

ιιΐΓΐ-ϊιΙΊιΊΐι ; δβευηύιιιη νεΓΟδ 1υιΐ£ ιηοΐυδ. Με(Ηυιιι

ηονίΐιιιιίυηι Ρε1>ΓυαΓϋ χιν, ΙΙΟΓ. 20 ΓΙ. Λίψιί

εεΐίρδϊδ Ίδΐ3 ηε^υβςυαηι 3(1 βηιιιιηι, ηιιο Λιι^ιΐδΐιικ

οΐιίίΐ, εοηνεηΪΓε ροΐεδί : δβ(1 ,ι·1 Τίϋεηι ιιι, υΐ ίιι-

ε'κΐυδ, ,·.ι ιϊ.μΐΓ ιΐι ιιίΓιΐι-ι ι .ι ιιΐ : ηιιί' ηοε ρηείϋΓεη οοη-

ιίίΜΜίιΐ : ηοΐ|ΐιε οο φΐο ηιοΓίυυδΟδΙ Αιιςπβΐιΐδ ηιιιιο,

ηε(|ϋθ δθ|αεηΙϊ υΐίαιιι δοΐίβ εεϋρϋ'ιη Βεοίιΐίίβε. (.ι·ϋ-

ι ι Ί'ΐι Ι.,πι Οίοικιη 5θ1ίί> (ΙοΓοιΊιιηι ρΐ'υ Ιιιιαη
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ρβΓ Ίιηρηΐ(1εηΐΪ3ηι 1ι.ι1)ΐιΪ55β. Νηπι ραυίο ροδί Λα- Α Γιοιιΐ* ώαεί ι-ηΐΊοηοηι .πιΐηιοώηηι Ιιβοεροηΐ : Εεείε-

βΐιβίϊ ηιοΓίβηι Ιυηα «ΙυΓβείΐ, δβρΐειη.27, ειι]ιΐδ δυρι-3 81* νεΓο (Ιεειείο υΐϋ, νβΐ αυείυποΐί ιτρυ;;ιΐ3Γ6, ίιΐ

ιηειηίηίιηιΐδ. (Ιικιιιι νιτο Ι';ι!*:» δίΐ ΜίΜοΙοιίΓβεηδίβ εοηβΙβηΙεΓ ηεςο. ΙΝοη ειιίηι ιηιιριίπιιιι, 3ΐιηοιυιι^υβ

Ιπεββ Ϊ8ΐ38, 3ε ιιιίΐΊΐιι ί.ι.~, 3υΐ ίιιΐει·ν3ΐ1οΐΊΐηι, βΐηυβ

ο,ρικ Ιιΐϋ ιηιι άκρίβειαν πιπί! Ι·>Ι·!ΓΜ:Ι, 56(1 ιν«·ι·ρ[:ι

3ε ροριιίβρί εοπιρυΐ3ηι1θΓΐιηι ΐεηιροΓυιη Γβιίοηβ

εοηιεηΐ3 εδί. ΟιΓίδ εηίηι ριιίεΐ νείεΓβιη ίΐΐαηι βηηο-

πιιιι ;ι!ι οιΊιι: εοηιΐϊΐο ΜΜΙΙΜΚΠΙΙ ε Γ.ΐ'.ΐ'πιππιι Γοιιιίΐιιι.·)

Ιι.'ΐιΐΜΊιηι, ι]ΐι:ΐ!ΐι βΐ 3Ιΐ1ίςυΪ58ίΐη3 0<Η1θΊΙί3 53Ερίθ5

βιΐΐιΐυιιεπιηΐ, ε( ΙιοιΙίεφιε ίη Μεηοίοςίίβ

ΙΐΐΊηιΊ, 3υΙ ίΐΐιιιιιιιι, ίιιιΐ ΙιΙφΐ> ;ιιιι·Ιιιιίΐ:ιΙι·

εοηδίΊΐυίβηι ? 3(1βο πι φΐί ίβιΊηοΓϋηι ΠευηΒΟτιιιη-

ιρκ; («πι <1ΊνβΓδ3ΐιι :Η· (Ιίδ&κΙεηίβηΊ Ιεηεβι, ίΐϋ;:- ιΐε-

εΐ'είο Γερυ^ηεί. Οιιϊδ εβί 3υΐοιι>, φΐί ηοε βζειιΐο

«•ΙίΓοποΙομ'κπίΊ ;αΐίπμ;ιΙ, φΐί ηοη 1,:ιΐιιι;πιι, 61 Ηε-

Ιιπιίοαιιι ϊ>ΐ;ιιιι :ι1ΐΐΊ·ί, φΐ;ιιη βδείνίι Εοείεδίβ, 3ηΐε-

ροιίΓίκΙ.ιιιι εχίδΐίηιεί. ('.ιι εδί ίιι ;υι·:ι ΟΙΐΓίβΐί νυίςβη

ίιΐδΓιΐυΐυηι Εεείϋδίχ, υΐ ΙΜΙΙΙ, ςυοιΐ βρυιΐ Οιηιαίαιιοε

οηιιιεδ οΙιΐΊηιιΐ'ΐ'ΐι , :ΐιΙ ΙΙΜΗΙΙ ΐι:ιιι>Γι·ι:ιΙ : υίΓυπο τεΓΟ

:ι!ι ίρδΟ Ν;ΐΙ:ιΓι (ϋιι ί-,ίϊ :·(·(·ιιι·ίιΙι: ΓερβίίΐΑ 5Ϊ1, ηίΐιίΐ

3(1βη ρεΓ(|υΐΓ3ΐ ; ηεΐ]ΐιε 3ΐΙ Ιι*ο 1ενίθΓ3

3ΐιεΙθΓίΐ3ΐειΐ)(]υ6 ΜΙ;ΙΙΙΙ, <ΙΙΙ;Γ 53εΓθδ3ΐιε[3

Πΐΐιτροιπ |);ιΙί:ι!ι1Γ. (,)ιι;ιιιι ίη Ι'ι'ιιΐ ν3ΐβΙ ϊιι ρπΐυίβ,

ιμιοιΐ Ραυίιΐδ ΜΐΊΐιΙοΙίΗΐτμίΊΐΜί ϋίι. χιπ, εβρ. 6,8εή-

ρΐυιη η·Ιίι|ΐιίι. Νΐπι ευηι ΙΓκιιιιΓπιπι ίΐίικί, άβ ςαο

Μίρτϋ (Ιίχϊιηυδ, Οίοη)'δίυ5 ;ι:ι ;ι· «1εε33β «Ιοειιίβΐεΐ,

5ΐι1)ίιΐ(ΐ6 δίΐιί ί5ΐϋ(1 ο1)]ίείΐ : δβςιι'ι εχ εο νμίεπ , Εε-

(·1ΐ'?ί;ιηι ίη )ιιι!Ιί>, 3ε τεδει-ίρΐίδ 8»ί5 ουεπ3Γε. ϋιιί

δίε οεεαη-ΐΐ : ΕεεΙεδΊβηι Ιιβε ΐεηιροηιιη δυΐκίααίοιιβ

ιιΐί ^Ίιίεηι, δε<1 ηιΐηίιηβ ρνοΙίΒΓβ, νεπιιη 3 εηΓΟίιο-

Ιιι.^ίιι ηιιιΐιι:ιΐ3ΐιι δΐιυιη 3(1 ΙΙΜΙΙΠ βεεοιιιηιοιίατε. Οαίϋ-

φΐί'Ι :ιΙΙΐΓΜΐ ΪΠδίΙ εΓΓΟΓΪ», ία ί!1Ϊ8 6886, ΠΟΙ1 Κ' ι·.. *ι '-'

ΐΓϋιιΐι-ηιΙιπιι. Α(1 Ιιχε ηοη ρο-ρείιιο Ιΐΐΐιε ίη Γι .[.·>:.·:

ιιιιιιΐΐΊ'ίΐιιιΙί Γ3ΐίοηειη εΐίΐίΐίϊβε; Μ·Ί 3ΐιΐβ ΙΙ.ΙΓ.Ι.·.-

3111)08, 5ϋΙ) Ευ^εηίο 1\,ΒΙοικΙί Ρυΐ'υΙίνίειιβίβΙιοιίΒΐυ,

(]ΐιί ρ>ΐιιΐίΙίι·ϋ πιΙίΓμϋ α βεεΓείίβ ηοΐβΐ'ίυβ εραΐ, 3(1-

ηιΪ583ηι. Λιΐιϋι εΐ ΰίοη)'8ίαιιι ΙΑΙ-ΙΠΠΙ: ίδΐίιιβ χιχ

ΐ'ΐιιΐιϋΐιρι (·πι εΓΓΟΓειη βςηονίδδε δυαηι, εΐ Γί·ι·.·(·ιο:.;.Ί

αιιιβίίΐιιη, ιιΐδεί'ίΐιίΐ δί^εΙ)6Γΐιΐ5, (τοκίέηι ίίίί ραάοήί

οααΐβτίο βχηίηαβ.ϋχκ Γ;πι1ιι> (1εχι·3 Οίοη)*δί3η3,ίιι

(|ΐι:ι ΓβρΓε1ιεη(1εηιΐ3 ηιυΐΐο ί11ει·ερι·β1ιεηϋειΐ(1ιΐ8ΐθ3§ί$

εδί, πι ίη βιιρεΓίοΓΪϋυβ ρίβηυπι επίνίβ υ55ε ί·εΐυιη

εοιιΠ(1ίιηιι$. Νέε εδ( οηπιίηο ςυίάηιιηηι 3 5ε3ΐΐ£εΐΌ,

€3ΐνίδίθ, Γ;>ΊΙΊ·ΪΜ|;ΙΙ: πιπίπι Ιι.ιιιε ΜΙηΐιιιιι, ςιιοιΐ ιηο-

ιιιεηΐί ;ι1ίι|ΐιίι! 1ι;ι1ιι:;ιΙ, ρι-χΙεΓ ι·:ι ι;ΐ!.ι· εχ ϋυ&ορίίο

ριΊιιιιΐυι· ; ΓΙΙΙΧ ηε ίρ53 ςιιί«1ειη ίΐίοπιιιι 1>ίεηηίο 8«Γ-

Ιΐ'ίίμιιιιΐιιΐ' ; ΐ|ΐιοιιϊ;ιιπ ηοη (1υθ1)υ8 ϋΟΐυηΐ, 86(1 IV, νκΐ

ν δοΐίίΐίδ 3ηηίδ Οιπβΐί >:ιΐ:ι!ι·ιη βηίενοπεικίιιηι «1ο-

1Ι10Ι1δΙΓ3Ι1(. ΟυΧΓεβ 3<1ν6Γ51Ι8 ΙΙΟΐΐίΙίδδίΐΙΐυΐΠ ί:ι-,,·ι;.,·

ΝΙ:Ι ΊρΙοΐ'ΐΊΐι ΥΪΓ08 φ1ιΐν!;ιπι ρ°Ι08 36 ΟΌεΙΟδ ΐϋ. ·-;.·!'·';'.

ίη ηιοιίιιιη εοιηιηονίΐ, ΐιι ηυεηι ηιεηϋβεϋ ϋυηνίεηιιη

ρυΐαΓεηΙ, ηίΐιίΐ ει Μ ΠΊΜ 3υε1ορίΐ3ΐί5 3ε Γκίεϊ ραΐβ-

ι (-111 ιι\ ; ΙΙ|·.Ι·Μ·Ι Ιίιιι ίιι ίΪ5 φΐΧ 3(1 ΗεΓΟ(1Ϊ8 3ΠΙ108 11-

Ιίηεηΐ : ίη ([ΐιίΐιιι.-, ιιΐ^ηηίιι ΐΐ ροτίΐηίο&α ιικηύαάα

ίηεδδε, ευιη βυηιηιβ ίηεοιΐ5ΐαηΐΪ3, βΐ Κοηιαηοΐ'αιη

ίΐηηαΐίυηι ίηδείΐία ΕΜΐΐζ\α&ΐκι αηηαΐΐΐ βϋϊηιιηηΐ.

Νοη π δυηιυδ, ηυί 8υηιπιοι·υιιι νίι·(ΐπιΐιΐ ιηεηιοΓίίΚ.

εΐ «Λ ΙΛΙ ίηι.ιΐ ι»ηί ο1)ΐΓεεΐ3Π νείίπιιΐδ, ρπεείραβ ε3ΐ)ιο-

Ιιι πιιιπ , ΜΙ ί.ί φι,·! 3ΐ> Ί'.ΐί., ιίΐαϋαΐυηι,

νπ'ο Γ3ΐδ3 δ'ιΐ ΜίιΙίΙοΙουΓ^εηδίδ

ί!!:ι Γ3ΐίο |Μΐ<Ί εχ εο, ΐ|ΐιΐ)ΐϊ 8ΐιρΓ3 εοηδίίΐιιΐυιη εδί,

Αιιμιι^ΐιιιη βιιηο νυ1"3Γί5 ίΕΓθ? 14, ηοη 13 πιοΓίιιπιιι

685ε. Αϊ εεΐίμβίδ Ι1Ι:ι 5θ1ί5 ΐπΊίο ροδί ε]υδ ηΐιίΐηιιι

αηηυ εοηΐί^ίΐ. Αυ^ιΐδΐϊ νεΓο ηιοπειη ι η ΐΓίεηηίυιη

βαϋηιονει-ΐ,ηεε Ηερο(Ιίδ βηηοραιη, ηεε ίρδίιιβ Αιι-

:ΐι·(·!ΐι·;ιΐ.ι εοηιρυΐ3ΐϊο, ηεε 1ιί3ΐθΓΪεοΓϋΐη εοη-

ροΐ'ΐιιίΐΐίΐ. Αε 81 νιίπιιιι εδδβΐ, ιριοιΐ Ι';ιιιΙιΐί

(Ί)ΐιΙΐΊΐιΙίΙ, ηοη Ιιίι'ίπιίο, ΜΙ! Ιπεηιιίο Οίοηγίίυδ 1ι:ιΙ-

1υείη3ΐυβ Γοι·εΐ. Οαϊρρβ ί<1ι·ιιι 3ΐιηυδ, ςυί Οίοηγδίο

14 εδί, 15 31) Ευδευίο ηυηιει·3ΐιΐΓ, ςαο(1 ίδ Ν3ΐ3ΐειη

Οηήδΐί (Όΐ)]ϊ(Ί:ιΐ Ίη 3ηηυηι ΐεπίυιη οϊνιηρ. 194 ;

ςυο εοιίβιιι 3ΐιηο ΐηευηΐε ΧΓ3 ΟιΠ8ΐϊ ΚΙΙΜ·|ΙΪ:ΠΙ;Ι Ίιιί-

Ιίυιη Ιιιιΐκιΐ, ,ΙιιΙΊ.ιηο 45. Οίοηγ5Ϊ3η3 νεπο δεηιιεηΐί

46. Υι·ι πια (1ε Αυ^υβίί ο ι ΙΙ(:ιοιϋδ 3ηηί$ ιηοχ «Ιίεεη-

ιΐιπιι βηΐ.

/','.ΓΠίί/ιιιιΙιο- ία φια'. αάνιπα$ Ι)ί<ηι<ι*ϊιιιιιηη <ι·ηι»ι

6Χ ^οί£ρ1ιο ηιιρο' ιιΙι]ί/·Ί άκρια ιιιιιΐ.

Οιηιιίαιη, ΐ|ΐι;υ ΜίρηίοιΊ εβρίΐβ (ΙίβββΓβίηΐυβ, 60

8111111113 Π',ΐΐίΐ, (11 81 0,1115 Οίθη]Τδί3113Π1 ΧΓ3Π) 3ε 00111-

ιηυιιεηι ΐικτί νείίΐ, ηεεεβδβΓίο 1ΐίεε3(Ιίηη3ΐ·ε (ΙεΙ)63ΐ:

[>ι ίηιιιιιι <·]ιι» ίηίΐΊιιιη 3ιιηο 4ιι1ί:ιιιο 46 6(Βρί$βε, ^.

ϋ3Β83Γε ει Ρ»υ1ο εοδβ., βε δϊ ρΓοχ'πηε βηίερπηεί-

ρίυιη ;ι:ι·ιι; η;ιΐιιιη 6δδ6 Οΐιπδΐυιη εχίδΐίιηεΐ, \ά 3ΐιηο

3ιιΙΊ;ιηι> 4ο ΐι ίΐιΐΐΐ'.ικίιιη:, εθ85. €οπιε1ϊο Κεηΐιιΐο ε(

('/ιΙριιπιίο ΡΊδΟΐιε. Ι·ι·ίιιι!ι- ('.ΐιι Ϊ^Ιιηιι 3ΠΙΙ05 ιι:ιΙιιιιι

ιιονειη εΐ νίςίηΐί 3(1 1>!ΐρΐϊδΐηυιη 3εεε85Ϊ5δε, 3ΐιηο

ΐϋκτϋ χνι, Υίηίείο εΐ ίοηςίηο εο38., ίηευηΐβ ΐπ-

εεδίηιο. Η.ιε αηα Γ3ΐίϋΐιε 1)ΐεηηϋ μεταχρονι-μός

ίΐΐβ (ΙενίΐϋΓΐ ροΐεδί, «|υειη δεα1ί([εΓ, ε]ιΐδςυβ

Ιορεδ ο!ι]ίείυηΙ : ιριί ΐ|ΐιί>Ιι·ιιι ηεεεδ83Γίο

δι Ι.ι,-ιιΐπΐι. 36 Μ.ιι-ί'ΐΊΙίηο εοδδ., ΙιιΙΊαηο 43 ηβΐυιη

εδδε ΟΐΓίδΐυηι αδ8ει·35 ; ει Τϋιι-ι ίί χν, ,Ιιι1ί;ιικι 7 ί ,

03131Ϊ5 .ΜΙ;»! ΐπίεεδίηιο ]:ιιιι α1>δο1ιιΐο, ίηευιιΐβ νεηο

ΐπεεδίηιο ΡΓΪΠΙΟ, 1)3ρΐίζ3ΐυιη Γυίδδε.

Ει Ιΐ3εΐεηη8 ηυίϋειη τεείε εοπιηιυηίβ χτ» ρΓοεε-

ιϊΐ'π: ροίηίΐ. 8εϋ ηονβ φΐ:πΙ;ιπι βιιΐε 1ιο8 νίρ;ϊηΐί 3ΐι-

πιι, (·Ίι!··ιιι ηιονεΐ'ί εοιιίΓονεπδ'α εοΒρίι. Ναπι φΐΊ ίη

3ο8ερΗί ^ι·3νίδδίιιιΊ 8θ.ι·ίρΐθΓίδ 1ιίδ>θΓΪ3η) (1Ί1ί§εηΐίυ5

ϊιιειιϋυεΓυηΙ, β3ηιςυβ πιιιι βοηΐ3ΐιΪ5 ηί8ΐοπεΪ8 3ε-

ειΐΓ3ΐίδδΐηιε εοιιΐυΐεηιιιΐ, εηιύΊιί βο1βΓ(68ΐ|υβ εΙίΓΟοο-

Ιοξί, Γ:κ·ΊΙι' «ΙερΓεΙιβικΙβιυηΐ, ηοη Ιηειιιιίο δοΐυπι,

Βϋ(Ι εΐ φΐ.ΐίΙπειιηΊο, νεί φ.ιίη(]υεηιιϊο νιτπιιι ΟΐΓΪδΙί

Μ:ιΙ:ι1πιι 3!ιΐίεϊρ3η(1ΐΐηΐ εβδε, 5ί \Ί·Ι :ι ΜΐιιΙ, ί|ΐκο ίιΐ)

ίΐΐίβ Ιιίδίοπείδ ρΓΟίΙιιηΐιΐΓ. Οίδριιΐβνίΐ εα άϋ τε ρπ-

αηιρίβχιΐδ εδί, εΐ ίΐΐιΐδΐι-βνίΐ ρΐυήιιιιιιη ΚεμΙβΓυδ ίιι-

ηΊ3ΐηεηΐ3ΐίειΐ8, ΙΊΙίΓο /ν αηηο Λ'α/α/ί, εΐ ίο

!,ϊιι.:ιιΐ ΊΙΙίίΓυιη ορίηίοηεπι <1Ί-

ι 31-υΊΐΐΌΓ, (|ΐκε 1 1 ι;ι·ιι ιιΐ^ικ· εΐίβηι εοηδΚΙεΓείιΐΓ .·

(]υαιη ευηι (·]ιΐ5 βυοίΟΓβ ΠεΙίβΓίο

νίι· ρίιΐδ εΐ επκΐίΐιΐδ ρεηβ ηοδίίΐεηι ίΐι ηιοίΐυιη ρΐΌ-

ΜΊ'ίΙκ'ΐι'1 , 1;ΐ!!ί|ΐι:ιηι ικι\;ιιιι, <·ι ιιΐι ΙΙΜΙ (οΐΊϋ8 Εεείε-

81% π·ιιΐ(ρΙ;ιιιι. ΕξΟ ΜΙ ιι Ιίιιν:ιηι 6388 ι|ΐί:>ιΚ'ΐιι ΊΙ13ΙΙΙ,

ηεε 31) 3ηΐίςυί5 υβυΓρβΙβιη νίίΐεο : (]υοϋ, ΐιι ι

631, ΙΙΓΙΉΙΚΙΜΙΜΙ 1ΐ3εΐειιιΐ8 εβδεί οιηηίοιίδ,

3ΠΠΟ Ιι·ί(·.·::-Ίιΐ!ΐι '.
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ηΐΐβ ΜΙ, 8*νβΓΗΙ5 ρβΓ80φΙ3ΐηΐ1Γ ; ΙΧ'φΚ' 110$ ΟΙΙΙΐΓΐΙΙΟ Α Ιΐι.ιι (·,', , ίί-ή'ί. ΙΐαηΗβ Λ/ ^υ^^^)IιΟ 1/,Ί/π;,·,

Γ.ιιηιι:ι ί!1;ι Γ,ι.:ι:··ιΓι;ι (Ι«Ιβεΐ3ΐ, φΐ.ι- ιιιιιΐίοππιι Ο00ϋ-

|·.ι\ ίι ϊιιμι:ιιί;ι. 8;·ιΙ ίϋιΐίΐ 1;ιιιΐι·ιι φίοιΐ ειΐΐνΐδ ΙιΐΗ' ίη

Ιϋΐιτιιπιιιι £<ΐΐιει·ο οοηοοδδΐιηι οδΐ, ηθ£3ΐυηι ηο!)1δ

««β ηοΐυιυυ»; ιιΐ δ! ηυΜ βϋΐοΓ 3ΐΐ|ΐκ; ίΐΐί δοηβοπηΐ,

ν'ΐ8ΐιηι ηοϋΐβ Γιιπ ίι, ΊιΙ Ιη^οιιιιο ρι·οΓιΐε3πιυΓ, ;»ι· 11-

Ιχ?Γβ; ηε ςιπι) νεπίαΐί 1ι»?ο 1ρ83, <|ΐι;τ> κβΓνΪΓβ ίΐΐί

ι!'·Ιΐι·ι, ο1)δϊΐ ΙιιιιιΓπιιπιι 3υεΐθΓΐ[3$, βΐ ουηιιηβικίβΐΐο.

(>υοιΙ ηβ ρι !Γ;ίΐ·ιιΐί 1η ηε^οΐϊο οοηΙίιι^31 ιη:>μη<ιρ<τ<!

681 λι'ΐνιιιίιιιιι. Νι·ι|Ι!ι·. νι'ΓΙΙ ^δΟρΙΐί ρ,ΊίΓΙΙΓΜίίΐΙΙΙΙ ΙΐιΙΓ.

Ιοοο βιΐδοΐρϊιηιΐδ ; ηεε ι·π·;ιίΜ· ίΐΐυηι Ϊιι11ι:ί;ιιηιη- ; αιιΐ

ρΟδίΓβΐηο νβΐ ιιιίιι'ίΐιιιΐιΐι ι οιιίι,ι 830Γ3Γυηΐ Πιΐΐ'ΐιι Ι.ίΐ-

η·':ιι ΊΙΙΙΙ «οπρίοπ ιιΐΐί ΐΐ'ίΐιυΐιηυδ. ΥβΓαιη ηοο ςιικ

3ΐΙ 1Ι1ίυ$ ιιιίιιυοηιίαιη οχΐ5ΐϊπΐ3ΐίοηεηι :ιΠΊ:ππιΐιΐ'·,

νεΓϊ ριιίαιηυδ οηιιιΊιι ; εΐ ςυοιΐ Λα ΓεοεηΐΙοΓβ ία-

·,! 1-οΐΊΐιιι ΐβιιΐ|ΐοι·3 >ρι'(·ΐ;ιΐ, εεΠΐΟΓεηι 3ε εοηδίηηΐΐιι- ρι·χΐβηιιϊ$ίι. Ειειιΐηι ουιη χχχνιι

,·.' ίΐαΐΐΐκκο άί'ΙΙίτοΛΐ χαϊρία ιαηι, /<·.Ι<· ια-

ταιηΐ ηε€βίίΐ βιΐ. Νυιι 5αΐί$ Ι'ΪΜΙ. Νκηυε εηίιη ϋίβη-

ηίο, .ΐ(.·.| (]υ«{ΐΓίειιηΐο, Γ<·πικ Ν.ιΐ:ι1ι·ιιι Οιήβΐϊ νυ>§3-

ινιιι, Ι)ίιιιι\ Μ';ΙΙΠΙΙΙΙ νβΐ'Ω ιΊί.ιιιι ([πίηφίΐ'ΐιιιίο 3ΐι(ονεΓ-

Ιίΐ. δεϋ ΙΐΙΙΙΙΓ Ι]ΙΜΠΙΙ νΐ'Ι ΙΙΙ1Ι β$$0 ΝίΙ»1βίΤ1 Ι'Χ Μ.ΐΐ-

ιΐκΐ'ο, νεί 1.1103 ι·οΙΜμ;ί, ί.1 εοιι$ΐ3ηΐεΓ ηο^.ιιπιΐΒ.

ΟιΐϊΗιιιη ϊηεοη5(3ηΐΐ!£ βρεείηιεη βδΐ , (|ϋοι1 αηηο

χνι ΙΙΐΊ·(ΐ.Ιίϋ Γΐ-βΐβ Υβπιηι ρΓχβΐϋεηι δχρίκ ίϋΐδδβ

ιιαΓΓΛΐ Ιίΐ). χν, ε. 13. Ρο$1 3ΐιΐ6ηι, :ιϊι βιιηκίεηι βυο-

οε$5ί$$β δεηΐίο δβΐυτηΐηο, 3ΐιηο ;»ιιΐι: ΙΙοηκΙΊϋ οΐιί-

ΐυηι : ουιη ΐηΙϋΓ ιιίπιηιηυο νίζΐιιΐΐ βηπί $3ΐ1εηι ΐιιίοι1-

ο·$ί>εΓΪηΙ. Λΐΐ|ΐιί ιιοη Υ:ΙΠΙΜ 3 ϋοββρίιο ρΓΧ$η$ ίΐΐο

1θ€θ ϋϊοϊΙαΓ, δεϋ Υβιτο. ΟιιβΓβ αυτή ή μήρινθος ού-

<λ·ι Εσπασε. Οβιιΐ(|ΐιβ ηονειη, ίπηιάι, ΙΙεΓοϋϊβ 3ηηο$

ι·ι·!ΐι Ιι;ιΙ)ΐ'ΐιπι> ηιιπιιιν ίίίΐο ηεηιίηειη. Αι: ΐίΐιιΐιπιι

3ΐ>εδ(, ΙΙ,ΙΊ; ιιΐΐβιη 3$δ1ι!υ3, 13ΐη 3οεΓΐ>3 οπή Ιοδερίιο

Λ'ΐιιαίίηιη εχροδίυΐαΐίο (1ε ϋΐίιΐδ «ριΐιΐ οίε Ιϊιΐβ ν?1

ΐ:ιιιΐί!1ιιΐ!ΐ <1βΐΓ3χεηΐ, :ιΐ ηοο ίρβο ρΓΐηιυιη ηοιπϊιιι;

; Ι!-|ι.·ι Ι ι ε8£β ιΐιιΐίί 3001183(10 ί!ΐ3 ΟΟΐρΟΓΪΙ, Ι|11ι1ι1 ΜΙ

ΐ'.ιιιι ιβηιο ϋΙοηιβεηο, 3ε ΐοΐϊββ ϊηεαΓΓερεηΙ. Τυαι ιιΐιϊ

ΙΙ.ΈΟ 3ΐΐβη(ίιι$ εχουδδϊ, ςυοε 3ι1 ,ΙοπΓρΙιιιιιι ονβΓίβη-

ιΐιιηι ν3ΐί(ϋ88Ϊιιΐ3 ι·π·ιΙι·Ικιιιΐιιι·, ϋ,ΙΓιΙ 3ΐπ)θ1 1Ι1;ι ώβίΓ-

: ίιιίιιυϊη$ ε$ι νΐβυαι. (,ΐιιιι· Ι3ΐιιεΐδϊ οΐϊηι 3 ιηο

Ι1^ριιΐ3(3 ρο$ΙηιοιΙιιηι αΐι 3ΐϋδ, :ιΐΐ|ΐκ:

οοηιρεπ , ΗεεΓβ πιίΐιί ηυΐιίεπι :π·ίιίΐι .η·

ιρη· ρ.-ηιι.Ιΐ' ιιι ϊΙΙϋηςυίΓοηιΙο οοηϋοοιιΐιΐδ 1'ιΐ'ΐ;ιιιι,

ηοη ία :>Ιι 1Ι1Ϊ8 3εεερΐ3, βεϋ πι 3 ηΐϋ ειΐβιη

3ι1 Γΐι·ναιι 1:ιιιι ϋικ· [ΐ!ιί ίίιΐι-ιιι 6 ΙΠΙΐΙΐίδ

Ιιι νι-ΐιιΐ ίηβϊκηεδ 80 [κιΐιιι.ϋϋ ΙΙΙΙΙΙΙ;Ί·;ΙΙΙ-

ΙϋΓ. Γι ίιιιιιιιι <|ΙΜΜ! εχ3θ!θ Λπ ίκ·ί;ηι, ΟιΐϊιΊικι^ πι

Ϊ\Υ ΜΙΙίιι .1 ΐ|ι!;ι·;ι !Κ|ΐίι· ΟΐΐδδΙΙδ εδδβ (ίίιΊΐίΙ!·, 3Ι1Ι1Ο XXXVII

μυ8ΐ Λ ΐί:κ ;ιηι ριΐ;:ιι;πιι. Γ.-ΠΙ/Η, ίιιι|ΐιϊΐ, $1° /ΙΙΓΊ: ιιιΐ

ι.ϊιιι-ΐιιιη ιειηρυηιηι Γαΐϊοιιειη τι{ίτα$, Ι'ιιίχα ΐίχε ρτο-

ι-ιιΐ ιΐιιΐιι-ι ίιινίηΐΐί. Ναη ίϊ ηιιηκτΐΐ αηηοι, ηαί ίη-

ι -ηΊίΐηιιι: ιιΐι Ααϊαία ραί/ηα, ηιιαι ι',ιηΐ'ι^ιΐ Λκι/κ-

*ίο /// βΐ Μαιαία α»*»., αιιικ» βιιε \\. Μΐΐίι/β». 5β(1

Ιι ι Γ Ιι;ιΊ'ΐ(·ίιι:ιΐίο Ι'δΙ. .Ν.ιιιι Λι·ΐί;ιι::ι ριιμιιιι ίηοίιϋΐ Ίιι

ηπηιιηι υτΐιϊδ 723, .)ιιϋ;ιιι. 15. ΑτεΙιείΒΐΐδ νο;·ο ρΓΟ-

Μ πρίιι-ι β&Ι ίΐιιιιιι ΓιΊιίκ 759, ,Ιιιϋ;ιι;ο 51. ί>πιρρ<· 1>1ο

:πΙ ΐϋΐιΐΓ. αηηυηι αιιοΐΟΓ βδΐ, ΗοΓΟίΙειη Ρΐΐχδΐίηβιη 3

Γι :ιΙπΙιιι·. ;ΐΓΓΐι>:ιΙιιιιι Ιΐ3ηδ ΑΙρβϋ Γι Ιι·ι;:ιΙιιιιι, ι·]ιΐίΐ[ΐΐι;

Ιιοι ιιιη ΐιιίιίιιιιι :ι!ι εο ϊρ?,ο 3ΐιηο, ςυο ιι:ιν:ιΙί

νΪΓΐϋΒ βδΐ Λιιίοιιίιΐϋ, ΓοροΙβΓβ (Ιεΐιυίΐ, .Ιιιίκτπο 1Γ>,

ηοη 3 νι, <|ΐκι εχ 8εη3(υδ-εοηδυ1ΐο Γβ^ιιυηι 3ΐ1ερΐιι$

ΙΑ!. ΙιΙιΌ ηιοΓίειη Ιΐιτοιίίϋ Λιιιιαί,'χ ιιι αηηιιιη οεΐη-

νιι. η ΠιΐΊϋΐϊ εοη]ΊεϊηηΙ, Ι,ι·ρϊιΙο εΐ Λη υηΐϊιι εο$δ.

Εΐ'3ΐ Μΐιιιιΐδ 11|·1ιί:> 759, .ΙιιΙΪ:ι:ιιι^ 51, ψιί βεχ(υ$ ,ΙΊΙΙ:

εοιηιηυηίδ ε$5β ϋεΙιαβΓ3ΐ, η!$ϊ 1)ϊοιιπίο ρϋεεαίυιη

ΓοΓεί.

Αι (]ΐιηηΙορβΓβ ϋΐυηι τβΐίο Γυ§επΙ , ρηυΐο ροδί

1·ιιιι?1;ιΙιίΙ ; ιιΙΓι ΐ|ΐι.ΐ! (Ιι; Ιΐ6ΓΟ(1Ϊ5 3ΠΙΙΪ8, Γί Ιιί^ΙΐΗΊΊ

$ρ3Γ$ίιη 3υ£<>ρΙιιΐ5 ίηδεπί, ρβυεϊδ ρεΓδΙί'ίηχβπηιυδ.

Γι ίιικι ΠεΓοϋϊδ :ιρ·ι.ΐ ι·χίηιϊυπ) ΙιιιηεδεπρίΟΓεηι ιιι. ι:-

ιί ι Οι Ιϋι. χιν (ΐι-ιιι ,ε. 12. Μιί ΑηΙίρβίΓυηι Λπΐίρ:ι·

Γ. Πί'Γοιϋδ ρ3Γθΐιΐοπι 5θΓΪ1)ίΙ β Ονρπ) ΑΓ3ΐ)ϊ&δ3 ΡΓΪΙΙ-

ι-ίρΐ' Γΐ'ΐιιίιι.ι φΐίηφίι· 8υδ':ερί856 1ΊΙ)ΚΓ05, ΡΙΐ3δ3β-

Ιιιηι, ΗεΓΟίΙρηι, ^υ5β1^!ιι1η^, ΡΙιεΓΟΓίΐη, εΐ δαίοιηεη.

Εαιπϋεπ», ειιηι 3ΐΙνοΓ5ΐΐ5 Αήϋΐοϋυΐιιιη 1>β1Ιιιηι |$οπί-

Γϋΐ, ΗΙιεΓΟδ δυοβ βραιΐ ΑταΙιαιη ρΓΐιιοϊροηι (Ιορο-

δΐιίδδε. Γίηΐΐιιιη βδΐ 1><:Ι1ιιιη ΐδΐι^ ΛΗϊιΐο&ιιΙκιιηι ηιιηο

ϋΐι, ηιιο ΙΓιβΓθ3θΙνπΐ3 Ροπιρεϊιι» οβρ'ιΐ, εοίδ. €Ίοϋ-

ΙΊΙΙΙΙ: εΐ Αιιΐοηίυ, υΐ ηιιειοι· εδί <Ιο$ορΙιιΐ8 1ίΙ>. χιν,

ε. 5, ηεεηοη ει Οίο : ΰι·Ι)ΐ& εχ Υβιτοηβ 691. Οροπ-

Ιοί ίι·ίΐιιι· ΙΐΓίοιΙΐ'ΐιι 3ΐι(ε Ιιιπίι: ίΐιπιιιιιι ΪΙΠΑΜ: ικιίιιιη,

ΐ]ΐιΐ'ΐη :ιριιι! Λι·;ιΙιι·ιιι |ι;ιΙι.Ί' (ΙορΟδυΒΠΐ.

Ρο$ΐεα 111). χιν, οβρ. Ιο, εαιη ΑηΐϊρβΙΟΓ ]ϋ1Ϊ3ΐιο

(:;ι·ν>! 1 Νΐιι-ιιιι.ιιη ίη .Εμνρΐιι Π3ν3$δθ1 ορίΜ'κιιι, επί

τροπος ίϊ} εο Ιιΐιία;* Γαί-ΐιιβ ε$1, εΐ ΗνΓοηο ροιιΓιίί-

οαίιιπ (ΙβοΓείιΐδ. Πιο ε»ι υτϋ!» βηηϋδ 707, ςυο ΑΙε-

(ΙΊΐίοηεηι ίη |!κινίιιι·ί;ιιιι π:ιΙιιι·ΐ:ιιιι. Αιιηαδ ροΓΓΟ Ια- Ο χΐΐιϋιΊιιυιη 1>ε1Ιυιη ρ;ιΐι·:ιΐιπιι 051, υΐ βχ .Ιιι^ΐ'ρΐιο εοΐ-

1Ϊ3Ιΐυδ 51 Ιι·ίΓ>",ΜΐιιΐΛ Μ'ρΐίιηιιχ 6δΙ 3 XV. ΚπΊι; 113- 1ί«ίΐιιι·.

ςυο Ιυβερουβ ΐΓΪοβδΙιηυηι $ερΐϊηιαηι αιΐηοΐανίΐ.

δβουηιΐο ϋίάεηι ίη Ιυη» ^ο$^ρIιΗ$ άί οοηαιίαίιι

(,ι/ιίι ι'ί/ι' ηιβηιίηίί, ηιιαιί άε >;: αάιηοίίικη ^^^εηι^ : ίχ

</αο Γαιίο* ίΐΐαηι ΈοηίΜίαηι ίφηοΓαίίβ κτίιιηι αϊ.

Ναηι Ο'" ''""'»' νηα αιιη /Εηιίΐίαηο ίο//ί</" «»*'« «"-

«ο» χχιι ίοηίΗίαίαιη ι/εαΐια βιΐ (χρΙυΐ'αΐϊαίηΐΗΐη.

λ;ίιι! ο}ιΐ8ΐηοι1ί .ΙοΜ-ρΙιπ.-ί \ι:ΐ Ιβνίβϊίηιε κ1§η1Γιε3νϊ(.

Ι'οιιβιιΙπΓοη ι!ιΐι·ΐ:ι\·ιΙ ΪΙΙιιιιι, Ιιοι· β»1 ύπα-ιχίν εχ-

; ι· ΜΙ Ιϋι. χνιι ηοιηίηαι. ϋοιΐδΐ3ΐ :ιιι|ι ιιι εοδ, ηιιϊ

εοιΐδΐιΐ3ΐιιιη - ΊΗΓ! ϊη νίια (;β$$ι/$$εη( , εοηδαίαπεδ

·'· ίιιι·.·ρ~ :ιρρο11.ιΙη-, υΐί Ιι·'ΐαπιρΙια1ι.'δ, ιριι :ι1ΐ!|ΐι;ιιΐιΙο

ΐΓΠΐιιιμΙΐΛδίοηΙ.

Τ;·ι ιϊυ Ηίϊοιίίί υ6ί/ΐ(ΐ/ί Ιιίαιιιίο αηΐε ί'/ιι·(3(κη> ηα-

Ι.ιι.!.·ιΐ! 3ηηο, ιιι ,ΙιΐΜ·ρ!ιΐικ 117

Ρ1ΐ3$9ϋ1ιιηι ΗίοΓΟΛΟΙνιηΊ» ρΓχΰεϊΙ, ΗεΓΟιΙί

ευιηηιϊΐιϊΐ, νέοι πάντα πασιν ϊντι· ιε' γαρ αύτίό έγί-

γόνίΐ μ/να Εττ,. ΜιιιιίΓ.·. ΙΙΙΊΙ ϊη ηυιηοΐΌ ιηυικίυιη

ο»( ; ηιιοιΐ εηΐιΐίΐίϋ νπΊδ &υϋοΙιιϊΐ ; ει χ.ε' ρπο α' 8θπ ·

Ιιεικίυηι. ϋεπο ειιπι 3ΐιΐε 3ΐιιιιιπι ΙΊ·!<ι> 6ϋ1 ιιηΐιιιη

εηηδίοΐ ΗβΓοιΙοιι, αηηο ίΐΐο 707 ιΐοοίπηιηι οοΐ3νιιιιι

83ΐ(εηι ;ιΐΓιμ.·;·;<ι . Αϊ νβΓΟ (|ΙΙ;Β ΐοΐο ίΐΐο χνιι ο:»ρίΐο

3 1) ΠϋΓοϋβ ;;Γ·.Ι;Ι ιικ'ΐιιιΐΓίΐηΐιΐΓ, ιιοί) ριΐϋΓυιη ΙΙοΐΌ ·

(Ιβιη, ϋοιΐ ]ιινβηοηι ι·\1ιίΙκ;ιιΐ. ΙΝΥ^αβ ιΐπΐιίιιιη 031 ΐ|ΐιίη

νοχ νέου ν'ΐΓΐΙοηι οΐΐ3ΐη ;ι·ΐ:ιΐι·ιιι, ιηιιΐΐο ιηβ^Ίδ ]ιινοη!ιι-

Ιοιη ^Ίΐ'ΐιίΙΙΐ'.Γΐ . Οικι Γ3ΐ1οηο δΐυΐιιβ Αοΐ. νιι, 57,ν$α-

νίας νοθ3ΐυι·, ποιι (ΐϋθ(1 \οοα1)υ1υιιι Ίβΐϋϋ ΓΒΙΌΟΟΠ βο
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Ιοεο, βι ϊΐκίαιοιη (ΙεεΙ»ΓεΙ. Κι ΐββΐ οηϊηι Ιικε ίιιΐβρ- Α ηϊιηΪΓυιη ηηιιο ίρβο χνπ. Εοιίυ-ιη ηηηο χνιιι ( :ιίι ^.·

ρρβίηϋο. ΟιΓιρρβ Ιίοεί νεανίας ίιιίεπίυιτι 68 ηοΐίοπβ

Μίπι.ιΐιη·, ηιιηι]υ3πι ΐίΐηιβιι Μΐιε 3υΙΐδΐ3ΐΗίνο βΐίηυο;

ριιΐί ανδρός νβΐ λ<5γου, βίε. Αρυά Ι,ιιοηι νιι, 14,

βυΐεηι, ιι1)ΐ βϋδοΐυΐβ ροηίΙιΐΓ, ίϋίρδίιιη 631, ηηοϋ ίη-

ΐθΓρι·6δ ιιοδΙοΓ εχριβδδίι, αάοΐεκβη*. Αρυά Οειίίοπ-

ηιιιη ΥϋΓΓΟ φίπιΙπίΌπίπι ηοηιϊηίδ ίΕΐαίοιη ρβιΐίΐυι· ;

ει ρυοΜϊΐίαιη 3ΐ1 βηιιυιη χν; ϊηΛβ 3<1 χχχ

Ιϊϊΐιη ιΐϋΐίιιιΐ.

Ροκί Ιιοεο 3 δεχίο ϋίεβαρβ Οοείεβνπκ

ΗβΓοϋεδ, εοάβηι αηηο. Ορβϋο ιμΐούβαιη αηηυπιιιι

ρυβπιηι Ποιηβηιΐδ ΙηιρεΓαΐοΓ σ-ρατηγόν Γβοβπεί ;

Ο8ΐο ιά Ίη ρι·ίοι·β εχεηιρίο ραΐεπιο ροβδίΐ αηιοή 1η-

ι1·,ιΙΓ<Ίΐΐί;ι·φ]<· ΐπ1)οϊ. Ιίβηιιη, ίιι ΓίΓοπ εηρ. 19, 3

Βαιίο βΐ Οα«δίθ !·ρΐϋιΙι·[ΐι ϋ(Εΐθ8)Ί·ίΰ6 στρατηγός οι·εα-

ΐ'ΐδ 6δΐ, ευηι ηιαπιΐβΐίϋ, υΐ εχβΐ'ε'ιΐιιιΐ) αίνοιβιΐδ Αυ- β €3ρίι,; ϋ,^ίΐ : οιιηι βιιΐο;» Ιιιη»

,.,ινί,,,., 6ΐ Αηίοηϊιιπι εοιΐδθΐ·ί1)βΓθΐ ; Γ;ιοί3 ροΐίαικϋ

ιιί βρε, ροδί ίπιρεΐΓ3ΐ3ΐη νίεΐυπαηι. ()αο ΐεπιροΓε

Μαΐοΐιιΐδ Λι;ιΐΐΗ Αηΐίρ:ιΙι·υιη νεηεηο ηιιοανΐΐ ; ϊιΐβο-

ςιιΐ! ]ιιΙΐ6ηΙβ 0333ΪΟ Μαΐεΐιιΐδ αϊ) Ηοιχκίο οϋΐ ΐιιίειΤο-

οΐυδ. 0. η^ηιιιηΐ Ικνε αηηο ϋιϋίδ 712, ^ιι|^;1ιιο ΐ|υ3Γ-

ΐο. δβεοικίαιη Ρΐιϊΐίρρι-,ηδβιη ριι^ιΐΐηι Αιιίοιιίυδ ίιι

8γΐΊ3Ι1) ρΐ'ΟίβοΙυδ, ί'Ιι.ΙΝ,Κ'Ιιιιιι 61 ϋιν ϋι!;'!)| ΙϋΐΓΪΓ-

<:ηαδ εοηδίίΐυίΐ, χαΐ των Ιουδαίων αύτοϊς επιτρέπει

πράγματα, ^δερίιαβ Ιίΐ). νιν, εβρ. 23. Αεαίιΐίΐ Ιιοε

ηηηο 1]ι1)ί5 713, .!ιιϋ;ιι:υ 5.

Ροδί ουηι Ραηΐιί Αηΐίβοιίϋΐη ΑρΪ31ο1)ΐι1ί Ρ. ίιι πβ-

μιιιιιιι Γβδίίΐυίδδειιΐ, Ηερυϋεδ 3ΐ> ϋβ ρ.ιΐ3υδ Ιίοιηαιη

;ηΙ Αηίοιιϊυηι εΐ €χ3»ι·βηι εοιιΓυςίΐ : 3 ςυϊϋυδ ρβι1-

ΙιαηιαιιίΐβΓ βχοβρίυβ, βίδεηαΐυί εοηείΐίαΐαδ, ι·βρ;ηιιηι

οΐιΐίηιιϊι εχ «κιιαίυβεοηδίιΐΐο , οίνπηρίαιίβ 181, Οοηιί-

Ιίο Οβίνίηο II ει Αδίιιίο ΡοΙΙίοηβ ευδδ., 3ηηο ΙΙιΊιίδ

714, ,ΐϋΐϊιηιιι 6 ; φιο άεδϋΐ ο])ΊηρΪ3(1Ϊ3 184 3ΐ>ηιΐ3 ιν,

εΐ οΐγπιρίαϊ 185 εοερϊΐ. Κοιηβ ίη Ρ3ΐχδΙίη3ηι Γ·;-

νβΓδυδ Ηίΐ-ο^δ ειιηι Αιιΐί^οηο ΙεΙΙυηα ^εδδίΐ : (Ιοιιβο,

:ΐιΙ]ιιν:ιπΐΐί δϋδίο, οβρίβ ιΐΓϋδ εδί, εΐ Αιιΐί^οηιΐδ οοεϊ-

3ΐ(8, ηηηο δαίώαΐίοο ; Α^ΐ'ίρρα 61 €αιιίιϋο ΟαΙΙοαοϊί.,

οίνηιρίιΐιΐ. 185, ηιεηδβ ΙκΠϊο, τ$ έορτί) της νη

στείας. ΙΙίεοδί αιιηυδΙίΓΐιίδ 717, ^υI^^ιιυδ 9; οίνηιρ.

185 3ΐιηυδ ίιι άεδίηβηδ, εΐ ίηίοηδ ιν, ρβρίοϋί ΐιιΐΐα-

II ι· 4677, ι|ΐιιι (Ίΐπ·(·1ι;ιΙ δ3ΐ)1)ίΙΙίευ8, Γ\( Ιιι Ιπιι,ι' 3.

Οίο νεηο ΙίΙίΓΟ χυιχ ΙΙϊοροδοΙνηια οαρία ε$δθ Μτίΐιίι

ηηηο Βηΐεεβ(1οηΐ6, Οίαηάίο ει Νορίκιιιο.εοδδ., ^υ-

Ιίαηο 8. δί·ϋ δαυϋαΐϊεί 3ΐιηί ε1ΐ3Γ3ϋΙερ ,Ιο>ι·ρΙιο δΐιΓ-

ηΐίφιοί Ηβιοϋίδ αηηί ηοηιμίΛΐίιη α ^·

βερίιο ΓΟΙΚ Ι|ΙΪ:ΙΙΙΙΙΙΓ. ΥιΊυΐί ΙΊϋΓο χν, ε»ρ. 7, αιιηιυ

Λ«·ΐί:κ:ί ρρχίϋ, ΐ|ΐιί ι··,) .1ιιΙί·ιιπΗ 15, Ι1ϋΓΟ(ΙΪ3 Π·^ιιί

δορίίιηιι» νοεαίυΓ. Ιιβηι Ιί1>ι·ο χν, εβρ. 12, ιηεηιϊο

(ίΐ 3ΐιιιί χιιι Ποπκΐίδ : (ΐιιβιιι Ιίερίϋπΐδ αηιιυηι ΓιΓίδδΰ

ρΓοϋβΝυΓίΑίιιιιη 21, 1]ι·υίδ 729. Αι ε»ρ. 13, (Ιεοίηιϊ

δβρίίιηί, νεί (ΙβεΊηιί οεΐανί ιιΐϋΐιιίιιίι, της αύτοΰ βα

σιλείας ιζ' παρελθόντος Ετους, ίιΐ (:5ΐ ίικ;Ιιοαΐο χνιιι.

(,ίικι ι|ΐιίι|ι·ιΐ! Ζϋηθ(1θΐ'ί ΙιΊ::ιπ·1ιϊ:ιΐ!ΐ ηβεΐΐΐδ υδΐ. Αρυιΐ

ΠίηηΐΜΐι \Λ «ιτίιΐιΐ, οο&δ. Αρυΐβίο εΐ δίΐίο ; 1]ι·1)ί3

75!·, Ιυΐΐαηο 20. Κβρίϋπΐδ ίη ΙΙ^ΐΌΐΙίδ αιιιιιιιη χνιι

ιοιιΓίτΐ-, ίιΙ(·(ΐι|ΐΐι: αηΐο Νίβηιι ; ιιιιιΐε ΙΙοι-υϋίβ αηιιυδ

.!ι·>ι·ρΙιιηιι βυδρίεαρί ριιίαΐ. (,ίιιοιΐ ηίΐιίΐ ββΐ

Ναιιι παρϊλΟίντος του ε-ονς ιζ' δαϊρςίΐ

δβρίιιΐδ εβρ. 14) ΐειηρίυιη ιηδΐ3αρηρε 3^Γθ83υ$ ρδΐ ;

φίπιι αηιιιιπι (Ιεείηιυηι (]υϊιιΐΜΐιι 1ϊ1)ρο ι 'Λ. '··'.·.-. ορ-

ρείΐΐΐΐ, 6ΓΓΟΓ6 ϋΙι|·:ιΐίθΜΙ!Π , ιιί ΚερΙβΓΙΙδ 6ΧΪ51ΪΙΙ131 :

φΐιΐιιΐ Ιϋ ΓΙΙ::ΜΙ!(·. ΡΓ3Ρ16Γ8Μ ΠΙ). XVI , 03ρ. 9, €3Ε83-

Γ68Ε Ιι'.ΙίΙίι .ΙΐΐοηιίΙΙΙ :ΐ1ΐΜ"ι!ηΙ;ιι1ί 30ΓΪΙ)ίΙ ΙΙθΓΟ<ϋδ 911110

χχνιπ; οίνηιρ. 192. 8ί 3 Ια1Ϊ3ηο9, Ι.ΊΙι^ 717, Ίηί-

Ι'ππιι ΙΙβΓΟϋίδ (ΙβιΙαχεΓίδ, :ϋΐ:πι~ ^Ν, .!ι:1ϊ ·,ΐι;ι, ι ι; ,! " ·,

ΙΐΓΒΪδ 744; ςιιο οοίρϊΐ ΙρΙιΊΓι 7(57, δίνε οίχιηρ. 1!Ιί

3ηιιυδΐ6Γΐίυ3.0οηιυιιι Ιίΐ). χνιι,ο,. 12, ηιΟΓίυηβββίΗ·!-

ΓΟΐΙεδ, βασιλεύσας μεΟ' 8 μεν άνεΠ,εν Άντίγηνον, !τη

τέισαρα χα\ τριάκοντα · μεΟ' 8 δϊ ύπο 'Ρωμαίων

άποδέδεικτο, επτά και τριάκο'Λτα · 6,'ιιηι ηριαίΜΐ αΐι

ΑηΙί§9ηΙηιααιηο» χχχιν. Εχ φιο νιτο ηχα Ιΐοηια-

η'ι& ι·ι·ι·ι/ίί/.·. (·.·.( χχχνιι : ρ»υ!ο 3ηΐβ Ραβεΐια, ιιί εχ Π

εβδομηκοστών νίιχ 3υ,ε : Οΐρ. 8. Ιΐ3φΐβ δί αηηο ίιι-

1Ϊ3ηο ('· Γε^ιιυηι βχ δβηαίιΐδοοηβυΐΐο Ηεροιίεδ ϊηιρε-

ΐΓανίΙ:αηηο Ιαΐίβηο 42, εαφίΐ 37. δίη βΐιαηηοϋη-

Ιίαηο 9 ίιΐϋ1ιθ3Γ8 ιιΐϊνίδ, εο(1βϊη 4υΓΐ3ΐιο42,

ίηίΐίυιη δυηιρδίΐ : ηυοιΐ ρακίο ροϋΐεα

.Ι.11Η < ιΐιΐι ΗεΓΟίΙεβ αηιιυιη βΐΐίξβιίΐ δί'ρΐϊιηιιηι ία

ΐι ϊοβδίηηυιη, ιη3§Π3ΐη ΐηίΐβ .Ιιΐ5.ι·|ΐΙι.ι Αηηαΐα ίπνίιΐϊ.ιπι

Γοείιιηΐ; ςαοιΐ ίδίοηιηι αηιιοΐ'αιη βχοηΙϊϋηιρβΓρβΓαηι

ίιι .1 ιιΙί;ΐίΐιιΐϋ δεχίυιη εοιιΐηίοπΐ : εοφίβ ηιηχΐιηβ, ςυο<1

311(10 υι·1>Ϊ3 702, (ΙιιΙΐΊΐιι ει Υαΐίηίο

3ΐιιιθ3 ιιαίιΐδ ιϊίι·;αιη· ΗοΓθ()«3, ιηοιΊυαδφαε 3ΐιηι

ρρορειχχ. Ναηΐδίαϋ 7(ΐ7.ι·1.Ι;κ ,Ί ί, 3ηιιυ3 ΙΙοι·οιΙΙ-ι,\χ

ίιιϋΐ :ΐ!ΐιιο υρ1)ίδ 761, .Ιιΐΐκιηϋ 53, χηο01)ΐ·Ϊ8ΐ>3ΐΐ£$.

Α )ίπ ιιιΐι· ιτμο χχχνιι ίΐΐί 3:ιηί ιΐβάιιεβηιΐί βυηΐ : ηίιΐιίηιιη

31)60 3ηηο, ηιιο Αείίβεα ριιςιια ρΓθΟί^3ΐιΐ3 β$ΐ Απίο-

ηϊυδ ; Αυ^υ&ΐυ 111, οι ΜεβδΜίι €035., οΙνίΊΐρ. 187, «ηη ι

π : ΟΜΟΟ; Ιειιιροκ ΙΙαΌιΙα αηιιί ηιιηΐΐταη .

ρνορίΐτεα ηαοά ιΐΐιΐι Λινιηπίιιχ ίχ

η·Ά(ΊΐΙΪ·,ϋίΊ, ϊηίίιιηκΐ τεάάίάίΒίβΙ φι<κ αϊ) Αηίοιιϊα 9'-

ίΐα ι'ιπιιΐ, ηοη Ιίαιιΐ Πίτοάί $ΗΟ$ αηηοί ηιιηκτατίώ

ίο ίι'ΐιι/ΐιιιν, ι/ικι αϊ) Αηίοηίο ΓΓΙ/ΙΙΚ/Η Μαρϊί : κά Λ

βο ροιίαί, φιο αϊ) Λιΐ()ΐι«1ο, ΐΐ εχ ίβηαΙα$€οιΐίΐιΙΐο τντ-

«Μ5 Μβηι ίΐΐν,ά τύ(]ΐιιηη αάίμΐιΐδ αϊ. Η^ο Αηιιαίϊΐ.

(,)Π;Γ. ηοη ηιίιιυδκεοϋΐη, (|ΐΐίΐιιι οιπη Ιιίδίορί»: ν·, ;ν

ρυςηΑηΙ. Νοη εηίιιι εοιίδειιΐ.ιιιεη ιδία $υηΐ : (;·;.·

ΐηίΐ'ιυιιι ηΐ) βο Ιΐ'ΐηροΐ'ε (Ιεϋιιεερε, ιμιο ίιι μι-.ακιιιι ϊΐ)

ρεεβρίυδ ι:>1, ειιιη ίη ΚΙιοιΙυηι 3<Ι ευηι ηί-

: εΐ Ιιυηεαιιηιιηι εδδβ ίρβαιη 3δδοι·6Γε, ςιιο

.1 αύ ΛίΊίιιιη Αηίοηίιΐδ, Αυ^ιι^ΐο 111 ει Μ«-

Νοη, ίηιιυηηι, «οϋϋηι αηιιο, ςυο .'

ευηιί^ίΐ, Ιϊι Ιη* 723, 36(1 δεηιιειιΐΐ 72-ί Ι

ϋεδ ΛιιΐίΐΐΝίο Γεεοιιεϋίαΐυδ «>(. Νβηι ροδί Λ. . ,,; ^·

Γ!;ΙΙ|Ι·ΙΙΙ Αηίοηϊυιη ιιιϊιιίιηβ (Ιβδίίΐυίΐ; βεϋ ίη (·]ιΐ5

Ιίιΐι· ρϋπιΐ3ηδίΐ : ΐιΐιμίβ εΐίαιη αρυιΐ Αιιςιΐδΐυηι βίο-

Γί;ιΙυ» εβί, τ6 μηδ' ήττηΟέντα την εν Άκτίω μάχην

καταλιπεϊν, μηδέ συμμεταβήναι ταϊς έλ-ϊσι,φανερύς

ήδη μεταΚαινούσης της τύχης , 3ΪΙ ^δερίιιΐδ Ιΐυ. χν,

<·:ΐρ. 10. Πιιΐιΐι- 311110 ιΙΐ'ΙΙΐυΐΙΙ 1]Γΐ>ίδ 7^ϊ, .Ιϋϋ.ιΐι , 1Π,

3ΐ> Λπ-π.-ΐο |ιι;ιΊ(·ι· δροιιι ιι-μπιιιιι ίΐΐι εοηΟπυ3ΐιιπι,

01 £61131113 ίίβεΐ'βίο <;ΐ)Π·ιι!ιιΐι ιιΐιιιιι Οδΐ : 11011 ίΐϊ 1>-

ιιΐι'ΐι, υΐ ηονιπη ϊιιϋβ τεςηί ΙΙεΐΌ(1ίδ ίιιϊΐίυηι Γορείί-

Ιιιιη ίιιείΊΐ; ιμιοιΐ ει ηυηφίαηι Αιΐ{;ιΐδΐ(ΐ8 ορϊρυίΐ.

δί .ΙΠΙΗ ί!1ι χχχνιι αΙ> Αείίαεο: ιΊαϋϊδ ;ιιιιιο ηιι-

Ο νίοΐυβ

δ:ι!α
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πΐϋΓ.ιικΙΊ Γοτοηΐ; ροίΐΐ'οιηπδ, ηοε εβί ΐηεεδίηιιΐδ ββ· Α Ι]»Γ ^ιϋηη'ι δοηυοηΐΐβ οπΙΐΝ. ΟποιΙ δϊ νεπιηι βδβεΐ ,

ροδδει ίϋβηι βϊ »ϋ Τΐηοπί «ο ΡΙιίϋρρΊ ηηηοδ βεεοιη-

ιηο(ΐ3ΐ·Ί : ρΐΌϊηϋεηιιε ΊΊ1>βι·ϋ ρι·Ίηΐϋδ εχ ιηεηΐε .Ιο-

δερΙΓι »Ι> Ι]ατ ΒΐιηΝιιΓιαηί 60 ίηευηιΐυδ βδβοί, οΐ \Ί-

εβδίηιιΐδ 30 Ι]3Γ ίυΐίβηί 79; αε (Ιεηΐηιιβ ρπηιυβ οΐ

νϊεβδίιηιΐδ αϊ) Ι]3Γ ίιιϋβηί 80 : 3ΐιΙβ ηυβιη ο))ϊΐϋδ ΡΙΓι-

Ιϊρρϊ εοη]ϊοίεηι1υδ 08861, βηηο ο]ιΐδϋοηι χχχνιι ]ηιη

οχρίοΐο : οη]ιΐδ ρπηιιΐδ αηηυδ 31) Ι]!»ΗιιΙΐϋηΊ 4-5 ϊιι-

εΐιοιιηιΐιΐδ ΓιιεΓΪΙ : Ιβηιείδί Ι1εΓθ(1βδ αηηο £ΐιρεηοι·ο,

Ιιοε εδί 42 άεεοδβοπΐ; ρΓορίεποβ ηυοά ιη:»χίηια ]3ΐη

3ΪΘ013 αηηϊ 42 ριΠυ, εΐ ροδί Ι]3Γ Ρΐιϋίρρυδ ΙείΓβι-

εΐιίβιη 3(ΙΊίι : ίϋεοηυε αο Ι]ΪΓ δεηιιειιΐο ρπηιυβ ηη-

11Ι·Ί ΙΙ!'Ί

8εύ εβ οοωρυΐοηϋί ταΐΐο, ρυαιη ;οδερ!ιο

αΟΐΐΐκϊι, βυείοπίϊΐο ε»Γ« : ιηιιΐίοςϋβ νβΐΊϊπηΊΙπιβ

ρΐϊιηυδ, ηοη :>1> ;ιιπΐι> νιιΐ£3πδ ;ΓΙ .»· οεΐ3νο, ΜΙ! ηοηο

ίηοηοαπ «Ιι,Ίιιπί ; ,ΐηΐκιιιο 52. Ταπιοΐδί ϋίικί ηηίηιο

Γβρείεηιΐιιηι : 3ΐιηυηι ίΐΐυιη, ηυί ίη ΛιηιαΙΊΙαίί, οεΐ3-

νυβ 3 Νβΐίΐΐ Οηπβΐί άίείΐυι·, ΒΕΓΜ ΟΙΐΓίί,ιίβηϋΕ δεχίυιη

εβδΡ, εΐ ηοηυηι ίδΐυηι, δεριίπΐϋπι; ϊ«Ι ηαοά οχ οίεπ-

ηϋ 1η!»' ηιαιονίΐ, άεηυα βιιρΓα (ΙΪ8ρυΐ3νϊιηυδ.υηύε

ι-ν Ληηιΐΐίιιιιι δειιίεηΐία, Ηοροϋίδ οΐιίΐυβ ίη ;ιιιηηιιι

<.θ)ΐΓ,·ι.·;ιι!ικ εδί ,!ιι!ί:ιιιιιιΐ! 52, \ι·Ί 55, 81 δίρΐΐιβ^ΐ'ίί-

ηιυηι εχρίενεηΐ. Αΐηιιί Ιοπ^β 3ΐιΙβ ηοο Ιειηριΐδ Ηο-

Γϋιίεδ ο!)ϋΐ. Εΐεηΐηι Αι·οΙη;1αιΐ5 , ηυϊ ροδί -ρβΓβιιΐίδ

ι.ιιι; ΙΓΙΠ ι·!ΐιιι.ΐΓΓ!ι;ι ;»1ι Α ιιμιι>1:ι Γβεΐΐΐδ 081, 3ΠΙ10 Γϋ-

(;ιιϊ ΜΙΙΪ ηοηο ίηείιοηΐο , ιιΐ βχ ίοβερίιο III). χνιι

Οπι/.,εβρ. 15, εΐιι Ά.Ιώσ.,οαρ. 11, ρ.ιΐοΐ, Υίβηηαιη

Γβίβ^.ιΐιΐδ βδΐ ; ϊ(]ςυε Οίο ενβηίδδε δεπί^ Μ. Ιιερϊιΐο

βϊ Ι,. Αι ι ιιηΐίιι 0088., ,1ι:ϋ,ιιι<> 51, ηιιί 3ηηιΐ8 πιοπί " βδΐ ηυιηοΓαηϋϊ ίηϊΐϊϋΐη 3ΐ> εο Νϊβαη βροιΐ

Ι!ι·ιο Π> ία Λιαίιιΐίΐ-ϊΐ:; 38δί^ιΐ3ΐυι· : ουιη βηΐβχ αηηοδ,

Ι'ίίΐιΐπΐιιι ,Ι-ΐΙί,ι.ί" 42, ΙΙΙΟΓίΙΠΙΙΙΙ 0881! ΗίίΓΟίΙοΐη ΟρΟΙ'-

ΐιιεπί, $ί ΑΓεΙιεΙαυδ ιχ 31) 111ο ηιιηοβ ίηιρίενεπί.

Ιιίειη ει εχ ΡΙιίΓιρρί ΐβΐΓ3ΐε1ιχ, Ιΐϋπκΐίδ (ϊΐϋ,ίηιρεπο

εοΐΐίςί ροιεδί. ΙΙίο ειιϊηι βιιείΟΓβ ίοββρίιο, Ιίΐ). χνιπ,

<·:ιρ. 6, ιηΟΓίΙϋΓ αηηο ΤίΙ>εηί χχ ; ίηιρεΓβνίΐ 3ΐηειη

αηηοδ χχχνιι. Τϊυβί'ϋ ΡΟΓΓΟ ρπιηυδ ίηϋΐ αηηο ^ίΐ-

Γΐ3ηο 59 ; νϊοιΐδίηιιΐδ αιιίβηι, .ΙιιΙί:ι:ιιι 78 : ηιιο ηϋΐ-

<|Ι·ΜΙ, τοί δβηυβηΐί, ΡΙιίϋρρυδ οϋϋΐ. €οκρίΙ Κ·ΪΜΙΙ· ^^ι-

1Ϊ3ΠΟ 42 : ηιιο ι·ιί;πιι ;ιιιικι β(·Ιίρδίδ ί!!:ι εοηΐί^ίΐ,

ρ.ιυΐυ αιιΐε Ρ3δθ1ΐ3 ; ηιιχ, υΙδθΓί1>Ίΐ .Ι.κΓ·ρ!ιπ<, 11 ι ι-

ϋϊδ ΐιιιιι ι· ίιι αηΐεεεβδίι. Ουχ οιηηΪ3, ίιι βϊ 3ΐί3 ρ1εΓ3-

ΐ|Πί· ΐ'πι.Ιί:;·. 3 Π. Ινίτίο ηοδίΓΟ, εΐ ΚερΙκΓΟ άοιηοη-

8ΐΓ3ΐιΐυΓ ηο3 ρΊ-ιν.ιιίιη 3ε (ΙίΗξεηΐϋΓ 6χευδδ3 ιΐ. Π

Ι)»ΓΟ ί\ΐε ηεοοδδο Ιιαίιυΐηιηδ.

Υοπκιι ΐ;ΐιι>ι| 3ΐΙ αηηοδ ΡΙιίΙίρρϊ δρεοΐβΐ, πιπί οηιη

Ιοδορίιιΐδ άβεεδδίδδβ δεηΙ>ίΙ βηηο ΤίοεΓΪί χχ, ηιι·η·

ϋυηι βδδο νκΙβΙιΐΓ. Ναω ιηοιΊααϊ Ο5ΐ ΡΙιίϋρριΐδ ροβΐ . „

οοηδυΐιιΐυιη ΥίΐβΙΙϋ, ςυί δεοιιηαιιπι Ιιυηο δγπαιιι ρβήοάί Ιηΐϊαηχ 4713. ΟΜΟ ε'.'ιατη αηηο βείιρ«<5 Ινικκ

δορίιυηι αεϋιιοϊ, ηυϊ IIο^ο^^δ βχοΓϋίαπι βηίοοεδδΐΐ,

ηυβιη β!) 60 ιηειίδο, ηηΐ βοοϋΐϋδ »·δΙ. Ει ηιιβηφκιιη

δεβΙΐ^βΓΟ εοηεεϋβιηιΐδ οηιιιΐα , ροδδϊιηε ϊδ ΐαηιοη (Ιο

ΗβΐΌΐΓΐδ βηηίδ ηοο ηιοιίο ΓβΓιοεϊηηίοδ ε8ΐ : ί·ί«' "«-

τοιίεί αιεηαΐα κχ [αοΐη$ «ίΐ φΐο 19, Λβ£ ΐ5ΐ /«-

Ιιαηυ 6, ρετίοάί ^υι. 4674, ΐαηιαι ίοίΐρΐιηη ηοη ΟΓ-

άΐή βιιιιο« ΗεΓθάί$, ιιίίΐ α ΛΊ'ίβ»( νεί 1}ατ 8<γ/ι«?«ίί5

«ΗΗ«, εμίο ι. €υη ααΐοη, ^ο5ερIιο ΐε»ΐε, αηηοΒ «ο-

/ίίίοβ χχχνιι τεφιανεήΐ, ΐχ <?ΗΟ άείΐαταίιιι >·εχ ;

χβχιν »βι·ο, βοί^Μβ ίοΐίάο», α ίβρίϊ* ο 5ο«ίο //ίβΐ'ο-

50/ι/ηιϊί; <Ι(οεαετίΙ νετο αιιΐε Ραβί/ιη, ηοηάιιηι 1}ητ

ϊηίΐαηΐε, ηιι'ι (ιιίΐ ρήηεερχ ηιειηίαηι ίοηιροί-ε ^α!ερIιι :

πιαηί^ίΐο «ί/ΐι/ίίΗΓ, ρτοχίιηο ]]ατ αηηνιη ΙΙετοάί*

, χχχνπι »ιίίΐίΐ·»Ηΐ /Ίιίίίβ, φιϊ ηνιτα εταΐ χχχιχ «<''«-

' 6ι« α·*[«««. Ιίαηαβ Ηοο ηιοάο ΗεΓοάα (ΙεΜίΐεηΐ αηηυ

«ι/ί/ι χιχ βχαείο, ρπηιο ΐηΐΗΐιΐβ. διιΙ)]ΊείΙ (Ιοίηιΐε :

0»ι»»ιιο ι0ίίιΐΓ ΙΙετοΛε» άκεαΐΐ αηιιο ΙΜαηο 15

ηιιίβ Νίίαη, ενοΐο 1\ιη<κ ρήηιο ϊηενιιΐε, ιο//« ηοηο,

?αΙηιίηϊδΐΓ3νΐΙ , ιιΐ 3υεΐορ εδί Ιοδίρΐιυδ. Αϊ νίίεΙΙΓι

οοηδυΐβΐυδ, ηυεηι οιιηι Γ;ιΗ;> Ρορδίοο ςεδδίΐ, εοηνο-

ηίΐ 3ηηο ΙΙτοίβ 787, ίυΐίΐηο 7Θ, (|ΐιο ·1εδϋΐ Τίυερϋ

χχ, ει χχι οοερίι. Ιϋεοηοη αηΐε δεηυεηΐεηι ΡΙιίϋρρυδ

οΙ)ϋΐ. δο3ΐϊ{<κΓ 1ίΙ>. ν, ΐ):ιι;. 453>0β εηιεηάαΐ., !·.·μ· ιΐ ·

ι'ππι 8ϊηβ υΐΐο ϋιιϋίο εηηδεί είχοττφ χα\ δευτέρω, υΐ

631 3ριιι1 Ιίιιίίιιπη;, Υίΐϋΐΐίυιη ·οηίηι εοηδυΐϋΐη Ιιιί ~·. ·

;(ΐιιιη Τίυοπί \\, .ΙιιΙι;ιη·] 80; ηιΐδδυηι νεπ> ίη Ρα-

I Γ-,ιΐιιιιπι ροδί (·<>ιι-ιιΙ.ιΐιιιι> ; ηυο ΐειηρορβ Ρΐιϊΐίρρυ^

£011(191» ^αιιι^α^^^ νιπ ίη αμίο αηεηιίαίο, ^αηΗαηι νι

ίιι ομίο νίΐίοιο. δβύ εοΙΊρδϊ» ϊ&ΐβ )»»«»>·» « οοηνο-

ιιίΐ ίη ο^εΐα εοιβηϋΛίο. ΥβΓϋΐιΐ 1013 Ιιικο δείίΙΐΒ'·"

ο,,ΙΙοεΓιο ϊηιρϋοαΐ» »ε Γαΐϋίίϊΐιηη εβί. Είοιιΐηι (ΐιι»ιΐ'-

νΐδ ύεηΐϋδ ϋΐϋά, ((«οιΐ ιικιιυϋφΐ»™ οοηοβιΐίηιιΐί, »·>-

ιιι·ηι ΙΙεΓοϋίδ ριϊηιυιιι αΟ Ι] αν α ή η ι 3ϋΓι»ηΊ νιι ηιι-

πιβι·αη(1ϋΐηΒδδε; βϋηκίεηι.ιιΐϋ ι-οβοηι χχχνι. δθ1ΐϋ(«

βχρίεδββ, ςιιοιΐ ηειμιε ^(.δΡ1)IΗIδ »3δβπΐ, (·ι

η δοβϋ^εΓΟ ροιιίΐιιι- , βαΐ υΐ «ι» βδβε ει·εϋ«-·

οΐιϋΐ, ίυΐίβηο 81. ϋεϋιιείΐδ χ\χνιι ίΐηΐΗκ ΐεΐΓηΓεΙιί;ΐ! Ο ωϋδ, ηαηςαΒίη ΐαηιβη ΗβΓϋίΙϊβ ΐΓίοε^ηπίδ βερίπιιιΐϋ

(Ιβδΐιιεηβ, βϊ ίηΐεηβ ΐΓί€ε»ΐηιιΐδ οεΐηναδ ίιι 3ιιΙι«ηιπιι

4ο ϊιιεΐύεΐ; δειΐ ϊη 44 : δϊ ηίηιπ-υηι »α νι ί^βοβπδ

χχχνιιι. Νϋη» ΐπεεδΐιηιΐδ οοΐανυβ ΙηΙΐΜΐο ϊηαρΐβΐ

44. Οααπε εδί ηχε ίηϋ^ηΊδ άλογιοτία. Νβε ιΐΐ» «β''ι«

πΰηοΓ, ςυβ Αποΐιοίαυιιι ΗβΓΟ.Ιΐϊ Ρ. 3"»° ίιι1ι;ι"0 5"

εχδΐιΐβδδο δΟΓ'ώΐΙ, οιι ηι ιχ &ο1ϊ(Ιοδ ΓΟβηΒδδεΙ βηηΡβ.

ΑΓοΙιεΙηιΐϊ βηίιη π·8ηο (-χιιΐιΐδ β»ΐ, Ι^·ρ'"Ίο βϊ Λπ'ΐιηΐιο

οοβδ., ίιι βίαιοι· οδΐ Οίο, ΒΐιηοΤίαΙίβηο 51.

ί«·|ΐυι· ΙυΓιβηο 42. ΰιιοιΐ δϊ αιιηο ίϋϋβηο 45,

ΗεΓοϋβηι δε;ιΓΐβ<Μ·-βχεε.·>δ'ΐδϊ8 ριιΐβΐ, Γεδ"

€3ΐϋδ οδδεί ΑΓ€ΐιε1βιΐδ, ει ιχ δοϋαοδ βχρίεδβκΐ »η-

1.0», ηοη ϊδ ^.1ϋ·.ιο 53, β«Ι 54 κίοιρίϋβ [υ!δ«·ΐ.

ΡΒΓ «Ι ΟΒοίΙίΐιιΐϊα, οιιηι ΐ"Ι««1 :>"«"">' 'ιΙ1ϋι>1· ^"°

ραΐίϋΐ, ϋΐΐ Αι·ϊ1ιβ1»ϋϊ, βϋδϋ »1) Λεΐΐαυα

ΡΙιίΙίρρϊ, ΓβΙίηςυιιιιΙυΓ 3ΐιιιΊ χι,ιν 3ΐ)8θ1υΓι : 3ΐ1οο ιιΐ

\ι \ Ρηίΐίρρυδ ίηίεπί. Οιιη ίη Γ3ΐΊοείη3ΐΊοηβ Γηΐϋΐΐ1»

ι1 Μ Κ(·;ι!ίι;«1·. ΝίιρίΙιΙι'ΠΙ ΙΊΙ.ΙΜΙ);Ι| π-, Υίΐϋΐΐίϊ ΙΙΟΙΙ 311110

^ι11^3ηο 80, δοά 79 οοη^πιϊΐ; υΓΐ)ΐδ 787. ΡΓΐηιιΐδ

αιιίοιη ^Ιίαηιιβ οφρίΐ ΙΙι-οΊδ 709. ϋιιο(1 βϊ Τίυοιίϊ

αηηο χχιι ηιοπίυιΐδ εδί ΙΊιίϋρριΐδ, ίδ επί ίυΐίαηιΐδ

80, νβΐ 81 ; ϋ:ϊιΐιΐ!'.!ιι1ι,ιικι 45, νεί 44 Γε^ηυπι 3ΐ1Ίο-

ι ιΐ. δθ(1 ιιΐ ρ.Ί ρ·, ι ;ι:ιΐ .ιριι Ι .ΙιΐΜ·ρΙιιιηι ;ιιιιιιΐΗ XX ρΓΟ

ΧΧΙΙ ΪΓΓ«·ρδίΙ : Ϊ13 Ϊ!Ι 3ΙΙΙΙΪ» ΡΙΐίΙΙρρϊ νίΐίΐΙΙΙΙ ΪΙί. ··!-(·

ροιβδί, πι Ρΐιΐϋρρυιη 8ει·ϊρ«ΐΓΪΐ χχχνπι 3ηηϊδ ΓΟ-

ςιΐ338ο. Ν. ιιιι 3ρυι1 Κυΐϊηυιη (ΙερΓ3ν3ΐΐ πυαιεπί 8ΐιιιΐ,

·! ΙΊΐίΙιρρι αηηιΐδ χχιι ρΓο χχνπ ΙοςϊΐυΓ. Ιιΐοη 8ι·;ι-

Ιί^ΟΓ ΙΙϋΓΟίΙίδ 31)1108 Ι:··- ρΧΐιιι 0X181111131 11011 3 ί\\-

ΙΪΑΙΙΟ ϊΐΐο, ί'Λ αυεακ·]υδ ρι·ίιιιυι·ϋίυαι ίηοίιΐίΐ, »θι! αϊ)
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χχχνιι. Ναπι .Ιιΐ*<·ρ!ιιΐ!> 111). χνιιι, εαρ. 3, Ουΐηηϊυιη Α ηυπι 12, \τ1 15, 3 <|υο 3(1 16, ((ΐιϊ Λιϊϊ;κ·:ιιιι νι-

Λτεΐιείαϊ υοηοηιιιι εεηδυηι ίηβΙίΐυίβΜ ιι:ιπ:ιΐ, 3ΐιιιο

χχχνιι ροδί Αΐιΐοηίί Ι·!:Η|ΙΊΙΙ ;ΐιΙ Αείίιιιη. Εχ εο ϊΐ:ΐφΐι·.

νοιι.-ι'φίπι* εδ( ικιιι 53 4(ΐΙί3ΐ)0, βειΐ 51, Λπ·Ικ·!;ιιιιιι

οΐδίΓιο (Ι;ιιιιη:ιΐιιιη. ,Υιιιι Λοιίαο» ριι«η3 αιΐ .Ιυΐίαηιιιη

15 ρεπίηεΐ; ίιίεο .Ιιι1ί:ιιιο 51 εοερίΐ χχχνιι.

Αΐηιιε 1ι»;ε ρ«ΓνεΓ83 ΙΙεΓοϋίβ βηιιοπιπι δΐιΐχΐυοιίο

ιηηΐΐο ίη Ευβεΐιίο <·;ι*Γι^ιιιι<Ι:ι ηιαβίβ 881, 3 (]ΐιο ρηυ-

Γι·ι·!:ι ιΐϋίικίνίΐ ίη ΟίΒίβΓΟδ. Ηϊε ('ΐιϊιιι "πι €1ιτοηίί15 ρπ-

ιηιιιη ιιηηιιιιι Αα^υδίϊ ροηίΐ ΙΙΙΙΙΙ, φΐι ρηδΐ .Ιιιΐίί

Οχδ3ΐ·Ϊ8 ηεεεπι ρι-οχίπιε δεηιιίΐιιι·, ςιιίςιιο Ι.ι·Ιιί> οβί

711, .Ιιιϋιιιιιι.·; 5, οΙνηιρίιιιΙίΒ 184 δεουηιΐυβ. 'Γιιιιι

Λιιΐί^οιιιιιη ροδίΓεπιυιη εχ Αδβιηοηχίδ τε^εηι ΙΙΙΟΓ-

ΐιιιιιη εδδβ (1ίι·ίι 3ηιιο ν Αυ^υβίί , οίνηιρ. 185 88-

ι ιι.κίο ; αϊ ίη φΐί1ιιΐΝΐ!;ιιι> εχεηιρ1»ΓΪΙ)ΐΐ8 Γεροππ (ε-

Ροηίαειίδ, ίιΐηιιε ίρβιιπι.ίη οϋίΐίυηο 3ΐι;ι 8θ3-

• 3ΐηρ1εχυδ 6ϊΙ. Εβί Ιιίε ΙΙι·η!$ 715, ϋιιΐίίΐηιιχ 7.

Αι ίη 3ΚΪ8 εο(1ίείΙ)υ8 εοηίεΓίυΓ ία ίη βηηιιηι

ιν ; ϊιι 3ΐϋδ ν,·!!.. 10 : ηυοϋ ροβίΓεηιοιη

ΜιΐΜΐΙιίιι ιιπμί* εοη$εηΐ3ΐιειιηι, 8εευΙυδε$ΐΡοηΐ3ευ8.

(,ΙιΓιρ|κ·, ιικιι Ιικι ΑηΙίξΟηο, ΙΙι-πιιίι'Ν ρ;κ ιΓιι·(· Γβςηβνίΐ,

)Ί ι:(ριΙ(·ιη 311110 Ιΐονυηΐ ι ι·μΐιί ,·(ΐι<ρί(·ιιπιι Ιι.ιΐιιιιΐ. Ερ3ΐ

Γΐ'ίιί* ίΐιιιιιι* 720, .Ιιιϋιπι:^ 1 2 ; (|ΙΙ3ηΐνΪ8 ι Ιί:ιιιι ίη

(.•(ΙΊιίοηε Ροηΐβοί ειιηι Αυ^υδίί χι ρπηηα3 ΗεΓοϋίβ

ίηε.ιΐ; ι]υί εδί ΙίΓΐιίβ 721, ίυΐίβηυδ 15. Εχ Ιιοε ΐοιι-

ροηε χχχνιι Γε£[ΐιί3ΐιηο3 (ΐπΐίϊιιι Ευ$ε1)ίιι$;ε]υδ(1ειη

νεΓΟ ιηοπειη 38δί;;ΐ)3ΐ 3ΐιηο Λιι ;ιι·.Γι χινιι,οΐνπηρ.

1!)! αιιηο ο,ιιαηο, 31) Α1)Γα1ιαπιο 2021, Οιτίίΐί ηιιίηίο.

«.)ι.ι:ιιιιιιίικ·ιιι )ι:ιΙ1ικ·ίιι;ιΐ.ιΐΓ δεβϋξεν, ΐ|ΐιι 3ΠΙ10 2019

ίιΐ ,ι!ι Ευδείιίο ΐΓίυιιϊ εειίδεί, εΐ πιειβεΐιΐ'οηίδίηυπι ς

ϋδδβ ίΙί(·'1 :ιιιΐ!(ΐι ιιιπ Ιι ϊιιιιι . λ ΙΊΊΙΙΙΙ δί Ιΐίε 3Ιΐηΐΐδ ιιιΐίΐι-

Ιιΐδ ι·ϋΐ οίνηιρ. 195, Αυ^υδίί χι.νιι, ι ΙΙΜΙ ΗβΓΟιΙεϋ

ρ.ιιιΐο 3ΐιΐε Ρβδείια ΐΏοηυυβ ΒΪΙ, βΐ Αιι^υβίΐ χι νιι

30110 ,ΙιιΙίαιιί 19 ]3ηι 1;ι5εηΙε 3ρυά Ευβευίυηι νκ-

ρΛι·ίι, ηεεεβδε ι·=ι, ία 3ηηο ,1ιι1ί;ιιιί 50 ϊηευηΐε ρεπ*

ίι,τίΐ 1ΙεΓθ(Ιο$; ειιιη ηηηυβ ηυβΓίυβ 195 ο1}τηιρί3(1ίδ

:ιι!Ιιικ· ι)εειΐΓΓει·εΙ> ιμιί εΐ Ειΐδΐώίο ΑΙ)Γ3ΐΐ3Πΐί 2021

('.ΐ'ΐΐΐ' ψιΜίΜΐι 2020 Β3ΐΐειη εΒβε (Ιεύεΐ.

ηαεΐ3εηι·οηίδη)α5 εηίΐ εχ 5ε3ΐϊ^εΓΪ3η3 Γβιίοιιε

3ΐιηοι·υιη ΒοΙίϋοΓυπι ςυίηςιιε, ηοη 3υΐειη ΐικιιιι.

ΙΝ'3Π1 ,ΙιιΙίιιιιο ί.'ί ιικιΠ ιηιιιι ΙΊπϋΐ ΙΚτοϋεπι.

^^η1 ι-ιιιιι ίιίοιι δεβϋ^εΓ 1. ν !>,· ίηιαιά. Ιοδορίιιιηι

«ΤΓβδδΟ ρΐ'(ΐΙΙ!ΙΙΐ!.Ί:ιί ; (1110(1 3Ιΐηθ3 ΙΙ.'ΓΟιΙί.ί XXXVII 3

Ι'οιιιίιϋ εΐ Αδίηϋ εοηδυΐβΐη ϋοιίιιείΐ, εΓΓΟΓίδ ροΐίιιβ

ίρββ εοηνίηείΙυΓ. Ν3ηι Ιοδκρίιιΐδ, υΐβχ δΐιρεποπίιιΐδ

ΐΐιμκΊ, »,·ι·ΐ!ΐιι ηιίήΓιεβ εοιίδεηιίΐ : ει Ευδεοίβηυιη

ίϋυηι πιείαεΙίΓΟίΓΐΒΐηυηι τεύαη,'ΐιίΐ, εοηι ρεΓδρίευηπι

Μι ΗεΓΟιΙεηι Ιοιιμι· 3ΐιΐε ΙυΓοηιιηι 50 οεείιϋδδε. Ιιι

\:ιιιιιΙη'ΐι>· ηοη ΰΟ, ία αρυιΐ Ειι»ε1)ίιιιη, κεΐΐ 51 3ΐιηο

.Ι.ΛΜΜΟ 1Ιί·ι ο,ϋί, οΐιίΐιΐδ ροιι'ιΙυΓ, χτχ εοιηηιυηίδ οε-

1:ινο, ΐ|ΐιι δεχίυδ ΙΠΠΙΚΊΜΠ (Ιοίιυίΐ.

Εχ ϋδ ρι·;«ΙθΓ(;3*εοη]ίεί ροΐεδί, ί]υίι] δΐΐ ηυοϋ Ερί-

ρΙ)3ηίιΐδ ίη οΐΐδευπι Ϊ1ΐ3 ΗϋΓοϋίδ 3ΐιηοι·υιη ιΙεεΙβΓβ-

ΐιοηε, ρο8ΐ ιν νεμιιί ε]ιΐδ 3ΐιηθ5, 3ιιι1χ3ΐη ίη Κοηΐ3-

Ι.ΙΙΙΊΙΙΙΙ ιΐίΐϊοηεηι ρβιιίΐυ^ Ι'·';.·-ΪΜ^Ι: «ϋι·:»ι, 8εειιιο$(|ΐιο

κχιχ βηηοδ, 3ΐΙευ ιιΐ χχνιιι (Ιϋΐηυιη ΙΙοι·θ(Ιΐ5 3ΐιηο

ϋηπδΙιΐΒ 1131115 δίΐ. 63«83 ειιίιιι 1 1 αχ: εκί, ηιιοιΐ ειιηι

11οι·οϋΪ5 ίυιΐίυιη ςυιψείΐ ίϋαιιηιιηι 4υ1ία-

εΙοι·Ϊ3ηι ίχινρίι, βιιιιί δυιιΐ ήυβίυηρ.

ϋοηεΙιιιΙβίιΐΓ εχ .ΙοΜ-ρΙιί ει Οϊοιιίδ Βευΐεηΐϊα ΠΙΟΓ*

Ιιιιιηι ΙΙιτοιΙΐ'ΐιι νί,ΙιτΊ βηηο ,ΐιιΐκιιιο 42. Ουοιΐ ;·ί

',ΟΙΊΙΙΗ ε$1 , Λ";ιΙ;ι1ίί ΟΐΓίδΙϊ "πι ιιιιιιιιιιι 41 ειιηι

ΟεΙιεΓίο, νυΐ 40 οιιιη Κι-ρΙείΌ εοηΓϋΡεηϋιΐδ ερίΐ, ηοη,

ιιΐ Μΐίμο, ίιι 45. Οο ΐ]υο3ΐΐεηΐίυ3 εο^Ίιιΐι^υηι οεηδβο,

ηεε ί!1ίιΐ8 ορίιιίοηίϋ ίαιιίοτεδ αεευ;<3ΐκ1θ8, ιΐ.ιΐιικ,ιπ-

(1θδ<|υβηιιΐι·α, φΐ.ιιη εοπιιη ιϋδεερ(3ΐΊίί, :»·. Ι:ιΙ«·Ι:κ ι.ιΐ >

Γ3ΐίοηί1>ιΐδεοηιΐϋυηίδΟίοιινδϋ ;ι·ι·;ι ΠΙ ιίιι> ;ι-ΐι ιι.ιΐίΐι .

ιμκκΐ 3 ΙΙΓΙΙΜΙΙΙ: 3(1 1ΐ3ηε ιΐδςυε (Ιϊεηι νίϋεο 8556

Γ;κ·ΐηιιι, ηεε 3 ηιε ρΓ»;8ΐ3ΐ·ί ροδδε, ίη^εηυβ αο Ιϊΐκη-

ΙϋΓ ρΚΐΙίίι'ΟΙ'.

]·'.'Ί>Ιίι·ΐίΐηι· Ερίρΐιαηϋ ιαιΙβΛίία.

Νυηε Ερίρΐιβηϋ Ββηίειιΐία , ευ]ιΐδ ίηΐρΙ1ϊ;;εηι1.·ε

** μ!:ιΐί:ι Ιι;ι·(: 3 ιιοΐιΐί εδί ίι1δΓιΙυΐ3 (Ιί>|ΐηΙ:ι;ι·>. β.\ρθ-

ιιεηα'3 νίιίεΐιιι·. ΙΚιικ· εηίιιι ρεΓοϋβευτε ίΐΐε $3ηβ,

:·.Ιΐ|ΐκι ίιιΐ|ιι·(Ιίΐ.(! ι1ι'ι·|:ιι :ι(. Οιιιρρι· ιιιιηι. 2

1ΐΙΐ]ΐΙ8, (.ΙΐΙΊ5ΐΙΙ1ΙΙ 3880ΠΙ 3ΙΙΙΙΟ ΛΐΙμΐΐ!-ΙΪ XI. Μ

ε8ί>ο, ΙΙβΓυϋίδ χχπι. Ιι;Ίΐιιι· ιιονεηι βηηίκ ΛιιμΊ-ΐ1.1-

ΗϋΓθ(1εητ 3ηΐεεεδ$ίΐ. δειΐ ιπ ιπι ηι (|ΐΐ3πι Ιιχε ρεηρίεχο

ϋειηοιίδίΓεί. Ιιηρει·38δε ρυΐαΐ ΛιιμιΐΜίπη «ιιιιίβ χιιι

30 ροδί ίηίΐίυηι Λιιμιι^ιί ιρηίικίΓ ρΐαδ ιιιίιΐϋβ 3ηηί$

είβρδίϋ, ίηΙεΓ .|||Ι|:ΓΙΙΛ ,11· ΚθΠ)3ηθ3 :ιΙ(ΓΐΜ!ι:ι·,·ι «Ι

Μ>, !(·ΐ;ιΐ('ϊΐι ϊηΐβΓεεδδϊδΒε : !<ιιιι νεΓΟ ρΓοευΓβίοΓείΗ

ίιιιηοβίΐυη, 30 ΐΓΪΟΗίΟΓυη ηοηηίΐιϋ ίικίίεΐιιπ), ϋοιικ

ίιι ΐΐοηι:ιιι:ιηι (Ιίιίοηεηι ^υ(Ιχ3 ρεηίΐυβ τειίβεΐα βε νβ-

( Μ:-:;ι;Ί> «Β( ί':κ·!:ι : ( ΜΜΙ ,μηι ρρίηοίροβ ίΐϋ ιΐι· Ιπ1)η

.Ιΐϋΐ.ι ϋεΒϊίΒΒεηΐ, βίο,ιιε ΜΰΓυιΙοβ ρεΓΰ^τΊηιΐδ, ει βΐίβ-

ιιϊμΐΊΐ,ι ι·ι·!.·ιιιιιιι οεειιρ38δει. Οιιιι· οηιη'ΐ3 (ρβυΐο ρο$ι

ίιιςυίΐ) ρει·Γεεΐ3 δΐιηΐ, οιηι αϊ) οπίιι ΟΙιηβΓι . ,ι ΐι·-

βεηΐ, 3ηηο Αιι^ιιβίί χιιι, ΓΙΙΙΪ εΐ ηοηιΐδ ΟΓ31 3 ρι-οοιι-

Γ3ΐίοηε ΑηΓιρ3ΐι·Ί, ΙΙΙΙΙΙ 3ιΐι!;ι;ο;; ιιιΐΐ'Γ εΐ Κοηιβηοβ ρ.ιχ

(·ι δοείεΐ33 εί$ε(, ;ιι· ]ΛΙΙΙ ηιΐ3Πυηι :ιπηιιιιι ΓβςηβΓεί

ΙΙ(·|()ιΙ(·.Η. ΡοΒίΙ'εΠΊΟ ροδί ψ)3ΐΐΙΟΓ ΗιΤΟιΙΪΛ 3ΠΙΙΟ8, 01

φΐίηφίι: ρΓ()(·Μΐ;ιΐίοικ·5 ΑιιΐίραΐΓΪ, άειηυηι .Ιιι·!.ΐ':ι

ρειιίΐαδ ΙΙοηΐ3ηΪ3 ε8ΐ κιιΐφ ι·ΐ:ι, ηκιμιο 3(1 χχχπι 1Ι?-

ι-οιΙΪ.Ί ,ιιιιιιιιιι. φΐί εδί Αιι^ηδίί χιιι, ευηι χχιχ 3ΐιηΪ5

Η:κ· Ερϊρΐιβηίί θΓ3ΐίοιιε ηιιΐΐιιιη

ρο·ρ1οχίυ$ εβδε ριιΐο. δεϋ Ιιοε Οιηβη νοίυϊ&βε νίιίε-

ΙΜΓ : Αυ;;υ8ΐυιη ριίηιο χιιι βηηίδ ίηιρεί338β, ςιιίΐιικ

ηοηιΐυπι .ΙικΙ:ι·:ι ρι·οι·8ΐι$ ΚοηιβηυΓυπ) ίηιρεΓΪο εβ$8β-

I) Γ;ιΐ : 30 ρο5ΐ ηυαΙιιΟΓ ρι-ίοη'χ 3ΐιηθ8 Λιιχιι>ι ι , Αηΐί-

ρ;ιίιιιιιι (|ΐπιΐ(|ΐΐ(·ιιιΓιο ρΓοευΓ.ιΙΟΓϋηι Γιιίίδβ; ΙΙιΜΌΟ'εΒΐ

(!·.·ίι.ιΙι·, ροδί'μοιη :ι!ι Αιιςιΐδΐυ ιν^ηιιιιι οΐιίπιιιίι,

(|ΐι:ιιυοΓ ;ιιιιιοδ Ιϋΐιυί$δε. Ιΐ3 Ουηΐ ;ι!ι Αυ^ιιβίί ϊη-ίΐίο

βηιιϊ χιιι : ιχΊίηιιί βυηΐ χχιχ, (}υί))ο$ Γ, ιιιι,ιπι ,ί ί

(ί;ι·;·,ιιι ρεηίΐϋδ οεειιρβΓυηΐ, ιΐδιμιε .;,! Αιιςιι$ιί χιιι,

ΗίΤΟΐΙίδ XXXIII, (ΙΙΙίΐ Π311Ι8 εδί ΐΉΐίΐιιιιι·-. >.ίΐιι ίϋ

χιιι :κ1ι!Ίιί χχιχ εοηΐϊείυηΐ χιιι : ίΐίϋεπιηιιβ $ί 3(1

ψιηΐιιΟΓ 3(1(Ιη3 χχιχ,Γιεηι χχχιιι. Η<>- αυΐβπι χχιχ

3ΜΙΙ08 3ΐ>εο (Ιεϋιιείΐ, (|ΐιί Αείίαοπη) νίεΙΟΓίαηι εεευΐιι;

ε>ΐ, .!ιιϋ:ιιιο δάΐίεβΐ 16, 3 (μιο νίεο&ϊηιυ$ ηοηυ$, ε$ι

.Ιιιϋ:ιιιιΐΝ Λ·1, ιριο ιΐ3ΐιΐ8 ϋΐι Ερίρηβηϊο €ΙΐΓΪ$Ιιι$ ρο*

ιιίΐιιι-, Αυςιΐδίο χιιι (,ι δίΐαηο οοββ. Ιω ςυίύειη Ερί-

ρΐΐίΐιι'ιυβ ιηΪΜ·(·ιΐΗ οηιιιί3, ιιεε Ιιίδίοι-ίχ

ΐϋ·- Ε&Ι ΐ'ΐιίιη !':>!ϊΐιιιι ίιι [ιΐίπιίί , ΛιιΓιραΐ Γυυι
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ΓηιυΓι-ιιι βΐ) Αιιςυδίο εβδε ΐ;κ ΐηιη , βιίεοηυε , ροδί Α ϋεερείβ, ηιιαί οο Ιοοο εοηιιηεηιοΓβηΐιΐΓ.

α,ιιβΙιιοΓ ίιηρεπί ίρδίιΐδ 3ηηο$, υΐ εχ ϋδ ρβίεΐ, ςυηβ

6(1 ρ Γ α β ^ΟδβρΙΐΟ ρβΓδΙπηχίπΐυδ. Ν:ιιι: Λΐι!ΐ|ι;ι1(ίι·

ΗεΓΟίΙίβ ρ:ιιι-ιΐΝ ,ΙΐιΊ;ι·3ΐιι :Ι.|ΙΙΙΙΙΙΪ-,|Γ:ΠΤ ηι ριι αηηο

ίΐΐο, ηυο .ΙιιΠπ* <.1*δ3Γ Μΐυιιι Α1ε.\3ΐκ1ι·ίηιιηι ρεβδίΐ,

ηιιί (·δΙ 1]ι·1)ίδ 707:ί|οο εοίΐεηι αηηο Ηεηούεβ Ιΐ;ι1ϋ.ι··ι·

3 ρβίΓβ ρΓΧρΟδίΐΙΙδ 6δΙ. ΜοίΊΟΙΙδ βδΐ 3ΙΙΚΜ1Ι Αΐΐΐϊρα-

16Γ 3ηηο Γι Η-, 712, Μίαηο ηιιαπο. Ιι.ι ηαίηψιβ

ρΐαδ πιίιιυδ αηηίβτήν έ-ιτροπήν3ϋιηίιιΪ8ΐΓ3νίι ;ηικ^

ίιιιιπίι ΕρίρΙΐ3ηίυδ. δειΐ ίϋειιι ΙκιΙΙυείιιαίυδ, ορίηοι-,

ΡΓΟ .ΙιιΙΙο ΟίΚδαι-ε, Λυ«υ$Ιυιη δεπρβίΐ, ςιιοιΐ Ιιυιιε

ίρδϋΐη ιηεπιίιηδκεΐ εΐί;ιιη ίη ^νριο, εΐ ΛΙεχ3η(ΐΓίχ

ΙχίΙΙιιηι £βδδί$§ε. Μ.-ίΐϋί.· ηβηυβ ίΐΐιιϋ ΜΙ ιιηι εδί :

.ΙιιιΙ,ΐΜΐιι ροδί Λ< ΐιιΐΓ.ιιιι (Ιεπιυιιι νίεΐθΓΪ3ΐιι 3(1 Βοιικι-

ιιοδ ρει-νβπίδδε, ει ΰπίφορον Γυίδ8ε, ευιη Ιιαείεηυβ

8οείεΐ38 ίηΐοι·<:<:85ί?δ6ΐ, αϊ- η ί1πιΐ:ι δίνε ροΐΐιΐδ ίιι π- Β Αιι^υδίιιιη ίη ρπηιίί ίΐΐε μι;ι!ι;ι εΐ 3υεΐθΓΪΐ3ΐε Οο-

π·μιιιπιι »Λ ΙΙεΓΟίΙεπι ΐΓ3η$1αΐυιη οβί.

ηοη ριιΐσ ΚοιηηηοΒ ΐπΐιιιΐυηι :ι!ι ϋΐίβ εχϋί;ί886, ςυοιΐ

'κίεηι ει ΚορΙβΓΟ \ ίι!ι·πιι , ουηι .Ιη.!τ:ι ηοηϋυιη 688εΐ

ίΐΐ ΙοπίΜΐη ρΓΟνίΐΐείχ η·.Ι:ιι-!:ι. Οιι:ιι (· ιιι.'ί1 Ίιι Ϊ11:ι

ριίυΐ'β ^ι^^^^[|^ ιΐείιπίμΐίοιιβ η ίΐιιιΐιιιιι ιιΐΐιιιιι ηβεεβδβ

Ο&Ι ρπ-ΜΐίϋΙΙΙΙΙ! ΟΙ'βίΙβΓβ. ΟϋΟ 11111108 38δεΠΐίθΓ Ερΐ-

ρΐιαιιίο, ι]ΐιί ΐιιιιι νεί ηιαχίιηβ ΐι·ί!,ιιΐ;ι Ά Κοηιαηίδ ίπι-

]Ν·ι;ιΙ;ι Νΐ'ΓΐΙιϊΙ, ι·1 \\ι\ 31)1118, ([ΐιί 31) Αθΐίαθ3 ιΊΛιΙι' ;>ι!

Ι^βίαίοιη [ΐιιιιι'ιιιί Ι1ιι\(·ππιΙ, ύπίφορον, τελείως παρα-

βοΟείσαν 'Ρωμαίοις ϋικίχαιη Γυίδβε. ΑίςιΓι ρθ8ΐΡοιιι-

ρϋίαιιηπι νίείοηβηι, αε ρποΓειη άλωτίν, ιιυηηυβιιι

ηιίηιι$ ΜΙ!> ΠοιπαποΓυπι ρΓΐηείριιηι ροίεβίαΐβ

Μ-Ι ίΐιΙιιΓιιιίΛίπιΙίιιιιΐ! ίιιίΐ, <|ΐι:ιιιι ΗεΓΟ(1ίδ ίΐΐο Ιβηι

ρΓΧ8θ'ΐίηι ροβΐ Λι ιί;κ·;ιιιι ρυξηηιη, ΙΊΙΙΙΙ

ι ρεικΙει-ειιΐυΓ. Εΐΐΐιίηι Ιοιι^'ε αηΐε ρυ^ιιαιη Αείί»-

«'.ιηι ϋιιιΐ,ΐ'ίΐ ΙΙοιικιηιιι ιιιιι ίη ροΐεδίβίεηι νειιίι, ε( ΙΓΪ-

Ιηιΐ.ι ρεί'δοΐνίΐ. ΡΓίηκίδ, ηΐδί ΓαΙΙοΓ, 1Όιιΐ|ΐι·ίιι-, ϋίεε-

ΓΟηε βΐ Αηίοιιίο εαδδ.,1]Γΐ)ί8 791, ΗίεΐΌδοΙνιηΊδ <·ν-

ρα^η3ΐΪ8 Ιιιιιιε ίρδαιη ίιι ΙΜΊΙΙ νεεΐίς.ι1(.'ΐη ΐ'βϋίΐίϋίι.

3θ8ερ(ι»δΙ. χιν, εβρ. 15: Καΐτά μεν Ίεροσόλυμαύπο-

τελή ·-'.·/·> 'Ρωμαίοις έποίησεν. Μοχ : Τούτου του

πάθους τοις Τεροσολΰμοις αίτιοι χατέατησαν Ύρχα-

νδ?, χαΐ Αριστόβουλος προς αλλήλους στοσιάσαντες.

Την τε γαρ έλευθερίιχν άπεβάλομεν, χα\ ύπήχοοι

'Γωμαίων χατίστημεν. Ι^ίΐιιρ :ι!ι ίΐΐο ιειη;ι«Γε Κοηι3-

ηίδ .1ιΐιΙ:ι·:ι ρ;ιπιίι, ιιι·ι· 81108 ηίμι··, Ιιηΐηιίΐ; είδί :ιΙΐ-

,]ΐι;ιιΐιΙϊιι πιιιΐΐκ ΐ;ιΐί χιιιιΐ. Ηντεηηο ςιι'κίειιι ροηΐίϋε3-

πι- τείίείικεδί,» 6&Ι>ίη!ορΓΧ8βΜπιι : ηιιί, υΐεηρ. 10

Ι;Ιιΐί χιν δεΓΪΙιίΙ, ΐ|ΐ.ίπΐ|ΐκ: δνηεύΓΪΊδ ίιι ,1ιιιΙ;ι·:ι εοΐΐο-

Γ3ΐίδ, 3ΓίδΐοεΓ3ΐί3πη εοηδίϊΐιιίι. Ροδί Ιι;ι·ι·. 3(ΙνεΓ$υδ

ΓΜΙ:.·.ΙΙ·.ΙΙΠ Α1εχ3ηϋβΓ εΐ Λιιΐίμοιιιΐϋ Λι^ίοΙιιιΓι Ιϋϋ

:.Ιί |ΙΜΙ 3ΐιηί$ Γΐ·:!:ιπιιιΐ : ϋδύειηηυε ρτο ΗνΓε·ηο

8ΐΓεηιιε ΑιιΓιρηίεΓΓεδΙίΙίΙ, ςαί 3 ,ΙιιΓιο €.τδ3Γε ροδίΐϊ

την έ-ιτροπήν ηβεΐυϋ ββΐ ; βε ρερ ϊιΐοηι (εηιρυβ ρο-

|Ίΐίι Ί'.ιΐ'-.ι. βοείείΛίεηι ει απιΊείιΊαηι ΊηιρβίΓβτίΙ. Οβ

Ι|ϋΟ !··ιΐι:ρ1ιιι:ι ΟίΕίπΗδ (ΙεεΓεΙ» βρίΐΐΐ 1θδΡ|ι1ΐϋΠ1 ΟΧ-

δ!3ΐιΙ Ι. χιν, ε. 17. 5ε(1 3ηΙβρεϋεηΐί εαρίιε ,ΙιΐΜ-ρΙιι .πι

ΙΪ1)Γ3|·ίί Ιι:ι11ιΐ(·ίιι:ιΐΜΐιι<·;κ·«·ΊιΙΊΐ, ΠΙ ( ιπιι $6Ι13ΐυδ (ΙιΊΊν·

ΐιιιιι (1ε ηιιΐΓίβ 1Γκ.·ΓθδοΙνιηοηιιη τεΓιοΊβικϋδ »Ι) Ηνρ-

ι ,ΙΙΙΊ ΙυιιίοΓε ίιηρείΓίΐυπι τείΐεΐ »δει·ίΙ>εΓβ, βΐίυιΐ

ι ϊ ϋι ΓιιεΓβΐ : οιιίαΙΙοΓυιη ΑΐΗεηίειίδίιιιη ρδερίιϊδηΐί,

.. ·ι...Ι εοΊειη ρεΓίίηεΙιβΙ, ηδεηρδίΐ. Ουοιΐ (|ΐιϊ(Ιειη

Κυδείιίο Γι·3ΐκ1ί Γιιίΐ. ΟΗΪ »Λ ΙΙΙΙΙΜΙΜΙ ΙειΊϊιπη .(ιιΐη

ϋχ53Γίβ, οίνηορ. 188 ΙεΓίίυπι, ϊΐΙηοΐΑΐ,.ιΙϋΓΓεΙιιιΐ)

8<·η3ΐυ8 εΐ ΑΐΗειιίεηδίυηι 3(1 .Ιιι,ί.π^ εβδε ηιίδδΐιπι,

.(-π ρει·Ιο(;3ΐοβ3ηιίείΙί3ηιρυδΙυΐ3Γ3ηΐ. ΙΙοε νείΌ (Ιία

ηηΐε ^εδίιιιη εΓ3ΐ, &υΙ> ϋντεαπο δεηϊοΓε, υΐ ευίνίδ

αρρβι-βΐ.

Η;εε ίΐβςιιε 8θείεΐ3δ ε8ΐ ί!ΐ3, εΐ βηιίείΐία, ιρι,ιηι

- ιΐι Αυςυδίί ίιιίιίυιιι ίιιίεΓ .ΐκιί.π^ βΐ Ιΐοιηϊΐιοδ ίιι-

'.-ηι .Ϊ,ΊΙΙΙ (Ιοεεί Ερίρΐιβηϊιΐδ, ςακ 3(1 -Ιι.ίιι 0«53ΓΪ8

Ικιηροπι (Ιεΐ^εΐ τεΓοΓΓΪ ; εοηι ΗνΓΟβηαβ .Ιιι·Ι.ι·η. ιιπι

ροιιΐίΓοι, εΐ οΙΙιπηΓοΙια Ά\> ίΐΐο εοιίδΐίΐιιΐιΐδ εβί. Αε

ΐυηι ιριί·Ιι ίιι ηοιιΐιίΐιϊΐ ΐΓΪυυΐί ηοηιίηβ ΠίεΓΟβοΙνιιιί-

I ,ιΐ"·. 4ιΐι! ' ιι·ι|ΐι · ι .ι ι. ιιι-, ρείΐδίΐίΐδδεϋοδερίΐϋδ ίΐΐΐΐί-

ϋΐυ 17, εΐ^ί μοι·υ!)ϊΐ'.ιια ϊΐιιιΐ ^Ιίαιια ίΐΐ*

ΐι·ινΐ. ΝυΙΙΪ ίίβηυε ΚοηιβίΗ ηΐ3§ίδ(Γ3ΐα8, ρΓΧ5Ϊ(1ε3

ιιιιΐΐί ,ΙικΙ. ΙΜΙΙΙ οΙιΐ'ιιιιΐιΤιΐιΊ, ηεε ;ιΙΊΊ, (]υ3Π) εχΐΓ3-

ιιπίιικη'ΐϊ ήγεμίνες, Ιιοε εδί ρρ»!δίι)οδ, νεί ρίοειίΓ»-

ΙΟΓίβ, νοί υπίνεΓδε ειιιη ροιεδίβΐβ αΐϊηυα πιίδδί ,

υΐΐίΐιη Ηετοίϋβ ίη ι·ε§ηο Γιπιείίοηεηι, ηιιϊ ]υπδΐ1ίειίο-

ηεηι εχερουεί'ΐιηΐ.

Αϊ ίιι ΛιιιιιιΙιΐΉ* ρεΓρεί'αηΊ Ερίρΐιβηϋ ηιεηβ βεεΐ-

ρίΙϋΓ, ευιη ^^ ευιη δει-'φδίδδο ηαΓΓβηΙ : Υΐβίηΐί ηο-

Γβιη αιιιι/ί .Ιιηΐιι·οχ Κοηιαηϊί ίπίιι/ία άίροιιΐίιιε, αη-

ι,Ίΐιιιηιι Αηιΐραΐίτ ΠβΓοά'α ρατβη» .ΙικΙ«·ιΐ· ρτοοπταίοτ

α Καηιαηίδ ίη«ΐίΙιιβΓβίαΓ ; ηεο ροίΐεα ηιιιμκΐΗί ^^ι-

ίαίίε. Οιιο ιιίΐιίΐ ειιιη :ιΙ> Εμίρΐιβηϋ δειίδΐι, Ιιιηι 3

νει·ίΐ3ΐε ίρδ3 (Ιίεί βΐίεηίυδ ροΐεδί. Αιιιιο ΙΙι·1)ί8 691,

Οίοει·οη? εΐ Αηίοηίο εοδδ., ρπιηιιηι 3 Ροηιρείο ΙΓΙ-

Ιιιιΐιιηι ίυϋχίδ ίηιροδϊΐυιη εδί: 3 ηιιο ΐεηιροΐ'ε 3(1

Λπΐϊρ:ιΐι·ί ρΓοευρΒίίοηεηι, ςυ» βηηο 707 εοκρίι,

βηηί δϋΐιΐ ηοη ρΐΗΓεδ χνιι, ικ-ιΐιπιι ηονειη οι νίβίιιΓι.

ΙΙιΊΌιΙι· (]ϋίϋοηι τεΓϋΐη ροΐίεηΐε (Γΐ1)ΐιΐυηι αΐΐυιιι δαί-

ΐειη ΟΓϋίηαι-ίιιηι εχαείυηι Γυίδβε, ηε(]υε νει·υηι »Γ-

1)ίΐΓθΓ, ηεε <·]ιΐϋ ιηεηΐίοιιειη νεί Ιϊιιεπι ιιηα Ι,ΙΙΓΜΝ

3ΐΐΐ£ΐΙ. Νοιι ειιίηι άπογράφειΟαι ίϋειη νβίεΐ βε ει·η-

δυηι, νεί ΐπυιιΐιηιι δοΐνει-ε; βυΐ, δι ίδΐυϋ ίρβυηι δ'ι-

ςηίΠεβΓεΙ, 8ΐ3ΐίιη ίε οπΓιηβπ» ρειΐδίΐβιίοηε ροΐίυβ

ΊιιίοΙΙϊμΐΊΐιΙιιιιι νίίΙεΓεΙυτ, ςϋ3ΐη 3(1 εχΙι·3θΐ·ϋίιιαΓί:ιιιι

ΓεΓεΓεικΙιιηι. !>8(1 ηεε ίΐΐιιύ ρΓθ1>ο, ςυοιΐ ίΐιίιίειη (Ιίϊ-

ριιΐ:ιΐπι· : ρΓορίεΓεο ριΊιιιιιιη ίΐΐβιη 3 Οιιίι-Ίηο οειι-

δίοπεηι ίιι-Γιΐπΐ:πιι (Ιίεί, «ΙΙΚΗ! Ποηιηηο ιηοι-ε (|πΊιιΐι>

ςυοηυε 3ηηο εεηβυδ ΙΐΑοεηΊυΓ. Νβηι ηεε ίΙΙιιι(

ι ρ,Ί'ρ.·ΐιιο ΙΙΊΙΙΙΙΙ υΐ ΐ|ΐιιπΐ|πι· βιιιιίδ νεΠεηΐίύυδ εειίδίΐ»

:ι^ιΊΤΐιΐΓ, ιΊ 3ΐίαι>1 (·:·.ΠΜΠΠ εδδε πι;ιιπίι·Μιιιιι εδί,

οΐ) (|ΐι:ιπι ρΓ°ΐηΐ3 Ιι;''(· δίΐ ;ΐ|'ριΊΙ;ιΙ:ι (ΙεβεΓίρΓίΟ, νί(1(·Ιί-

εεΐ, ()υθ(Ι αΐίεια ροδί ΑΓεΙιε1:ιί Γϋΐοββίίοηειη είιίρηι

ΟΙΙΪΓΪΙΙΟ ιη:ιιΐιΙ;ιΐ;ι Γιιβήΐ. Ι)ο (|Ο3 Γβ νίιΐε ςυ* Οε!4β-

ΐ'ίυδ ηοδίετ εΐ Κερίιτιΐδ εΐ'πιϋΐε εοηιηιεηΐ3ΐί δΐιηΐ.

ΛΙ'Ι|ΙΙΓ εηίιη εειΐδίοηίδ 1ιιι]ιΐ8 Ερίρΐιαιιίιΐδ ιιτιηίιιιΐ,

ίιι πιπί ιιοΙ>ίδ ιιιιχδΐίοηειη εχρΙίε3Γε ηεεεδδε δίΐ.

Αίςυε ιιί Ιΐ3ΐιε (1ε ΗεΓοιΙίβ πηιιίδ (Ιίδρυΐΐΐίοιιειη

;ιΙ:.|π:ιηι!ιι ΓΟΙ:Ι Ίΐΐ'!;ιηι, δί, (|υθ(1 Ερίρΐιβηίη ρ!βε<·1,

νιιι Ιιί. ί»η.,(\αο (Ιίε ΐ)3ΐιΐδ εβί ΟΐΓΪ8ΐιΐ5, 3ΐιιιο .Ιιι-

Γι;πιιι ίί, ΗεΓΟιΙεβ αηηιιηι 3^εΙ)3ΐ ΊηιρεΓϋ χχχιιι,

ι·]:;- ίηίιίυιιι ίη .Ιιιΐι.ιιιιιιιι Η εοηνεηίΐ, 1>ίειιιιίο Ι»Γ-

ι1ι:ι-, ι|!ΐ.Μΐί Ιιίδίορίβ ροϊΐιιΐϊΐ , ι\»χ :ιΙΐυπιιιι ΜβΓοιΙί·

1ΙΙ1Ι.ΗΙΠΙ λ.ιΐϊ,ιίΐ'» 9 :.« ί Ιι^-ο ονΐιΟπίιαΙ . 'Λ ιριυ ειιιιι
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XXXIV ι!ιιιιΙ:!\;'.Ι 3ΙΙΠ08 ΙΙι-πκΙ,'ϋΐ γίχΪ88ε Α ιικΊιπ,Ίΐιι·^ !ΙΙΓΓ:Ι|. 11:1 <··,(; £0(1 κατά πρ<5λτ)ψιν

Ερϊρηαηίιΐδ ΓιϋΐΌ ι, η. 2,3Ρρΐειη εΐ ΙΓΪ-

βίηία (ΙυιΙικΊΐ, (|ΐιί1ιιΐ5 Ιοίίδ Γεβηίβδε ρο&Ι ρπιηιιηι

ι!ι·('.πΊιιιη (ϋ(·ί!ιιι· , ΙΊΙΙΙΙ Ιιιιι ιιιιι ρπηείρίιΐιη 3 .Ιιι-

ΙΪ3Ι10 δεχίο ΓερεΓι άε!)ε3ΐ. Ουοείτεα ηιοιΊειη Ηει·ο-

ϋϊδ εοιιΓεΠ ίη αηηιιηι Ιιιϋαηυηι 47; ειιηι Οοιηίηυε

φκιπιπιΐ ]:ιιη 3ηηυηι χΐβΐίδ αΐιίςίβδεί. δεϋ Μ νει·3

ΜΙΙΙ(, (|π:ι· Ιο$ερηυδ ϋε ΗβΓθ(1ε ρει-δοιϊρϊίι, ηεεοδχε

βδΐ, πι ,ΐηΐηιιο 42 (Ιεεεδδεπί : ιιηϋε εΐ Ναΐαϋδ, ηΐ

(Γιχίαιιΐδ, Οοηιίηί ςικιΐιιοι·, νοί <ιυίη<μιο 3ΐιηΪ8 βηιε-

νιτίεηάΊΐδ πίι. Πιι;ι· ηιιίίίειη ηοβ ηοικίιιηι εχ ορί-

ιιίοιιε ηοδίτα εοηβΐίΐιιία ; &ε<1 εχ Ιοβερίιί ηιοηΐε, αΐ-

ΐ|ΐι<· Ιιίδίοπα εοΐΐεεία ηαυεη 3* Ιεείοπυιΐδ, βχρεηιΐΐ-

(μιε νοίυηιιΐδ. δυρεΓεβΙ υΐϋε Αιΐξυβίί ηηιιο, ιιΐιί Γ.ΊΙ

α1ίυ$ Νβίαΐίδ Οοιηίηίει εΐιαι-αείει· αϊ) Ερίρΐιαηίο βΐ-

ρεΓδΙι·ίη{>;απι.

ΙΊ»ΙΊ ηαίιΐί :Ϊ1 αΐϊίίΐΗΐ.

Ι|11ι)

(.Ίΐιιιΐιιιιι εΐ φ!ΊΐΐΓ:ιμ;ΓΜΐΐ!ΐηιι ιιηηιιιιι 3 Ι\.ιί. -!:;,.

ίηεορίΐ; ηυθ(1 ρ!εΓΐ8(]ΐιε βΟΓίρΙοπΙ). αΐϋδ εβί Γΐΐηί-

Ν;πιΐ ΐ]ΐιοι1 αϊ) Ι,ιΊιι·. αηηο 7Ι1,1υ1ί3ΐιο 3,

Γοηιριιίεΐ, ;ΙΙ·Ι;ΙΙΙΙΙΙΊΙ|:> 681 Ιεπιροπ;,

ιμιο ίιιΐ[ΐπ·;ι\ίι, ΪΙΙ:ι |ΐ:ιιΐϊιίιι ; ηυα ρΐΊΠΊυιη αηηιυ

Ιι·6(1εεΊηι ίηιριταίδΟ 8ει·ί1)ίΙ, τρινή τί}ν Ίουδαίι»

συναφθηναι -.: /:·'(!-· 'Ρωμαίοις, ιρι^ιΐ αιιηο ίΐΐϊ , (|:ιϊ

Λι ΓΙ;ΙΓ;Ι»Ι νίϋίοπαιη δεειιιιΐδ εδί, ϋοηςηιίΐ, ,Ιΐ'.ι .. .

δείΓιεεί 16. (}ιΐ3ηιοΙ)Γεηι α Ιιιΐίαηο ΐεηίο αά άοείπιοια

ΐ|ΐι;ι.ΐΐ!·ιι αηηί ΐΓεάεείηι εχδίκΐυηΐ : (]υί)>υ$ αιΐϋίιί

20, δΐιηιηιβιη \ι.ιι εοηΐίείυιιΐ, ςυοπιπι ροϋΐνοηιικ

44 3ιιΙί3ΐιο ίηείρίΐ, εΐ (μπιίειη εχ Α. Ο. Κ.Ί, ίζα.,

υΐ (Ιίεΐυηι εβί. ϋιιαηι οΐι Γαυβαιη βιιιιο Αυ^υδίί υ.ι

ροΐίυδ, ςιιαηι χι.ιι Ναΐϋΐίδ ΟΙιπδΐί 38δί^ιιαη«1υ8 ίιιίι,

ειιηι ΙΓΟΙΙΚΟ, Ί'εΠυΙΙ., βϋίδ οοπιρίυπίιυδ. Οχίεηιηι

ίιίεηι ίΐΐε αιιηιΐδ ρυϋΐ Λι·Γι:ιι··;ιιιι νίείΟΓΪίΐη 651 χχνιιι;

ΑεΓι.ιεοδ εηίιη 3ΐιηοί< . Ι·' μ· \ [ΐΐίί ηυιηεΓ3Γβ εοερβΓυη! ι

.!ΐιϋ;ιιιΐ) 16, υπ1)ίδ 724. ΙΝΙΙΙΙΙ.· νίεο$ίπια$ οειαν«

,ΐΐιΐκιΐιο 45, ίιΐ. π!ι|ΐΐ!' ι:Ι -.,Ί|:ΙΙ !>!'· .ΙϋΙι.Μΐ", ι

:8ΐ εχ Ερίρΐιαηϋ δεηίειιΐία Οιρίβίαδ, λιιΐϋίπί

νι, 3<11ιαε 1η ευΓδυ ει·αΐ, ηυεηι ίΐΐο ΐαιηεη χχιχ »ρ-

ροΐΐκΐ : ιμΐϋ,! Ι1Ϊ3Ϊ ΓαΙΙοΓ, εοηίΓα αίςυε Λΐεχαηϋπιιί

ϋοιΐ8ΐΐ6νει·3ηΙ, α Καΐ. .Ι.ιιι, αυδρίεείιΐΓ. Νεςυε ΪΟΓΟ

ι·:ιιΐΛ(! ΐ|ΐΓΐι1ι[ΐι:Μ!ΐ Γυίΐ, ι πι1 ίη Ληηιιΐίίχιε ίιτί. ιιιι

ΙΊΙΙΙΙ νΐιΙι'ΐιΊΐΐΓ, ι) π ι^ί €1ιΊΐιβη5 ει Ευβεΐιίυδ αϊ) Αςίϊιει

ρυςηα αηηοδ 3ΐΙ Νβιηΐεηι Οοηιίηί εοιηρυΐίΓι'ηΐ

χχνιιι, αυΐ (|ΐιιι·! Ευ$ε1)ίιΐ8 ίη ^I1^0Η^^^^ Δηίοιιίυηι

ει ΟεοραίΓαιη ϋε1>ε1)3ΐθ8 βεΓίρδεΓΪΐ αηηο ίβΓίίο

οίνηιρ. 187, ειιιη εα νιείοπα 3ηηο Ι.Ί ία~ αεείϋοΓβΐ

723, Αιΐβΐΐ8ΐο ιιι ει Με833ΐα εο$δ.,η1νιηρία(1ί$ αηηο

ΐΓΐ-ιίιι : παπί Αειίαεί αηηί, ηυΐ1)υδ Οίβηιεηβ αιηαβ

Ι·Ίι>ι·!.ϊιι.-, υδϊ -δΐιηΐ, ηοη αϊ) ίρδο αηηο, ίη ςυοιιι

ριι;:ΐι;ι αε νίεΙΟΓία εοείϋίΐ, &0(1 3 >ι·.;ϋ Ί,ΙΙ ϊηϋΐιηΐ,

οΙ}·ηιρί:ιι1Ϊ8.187 Ιεηΐίο, ρο8ΐ Αηίοηϋ εΐ Οεοραΐΐΐ

ηεεοιη. Ι'πιίι· αηηοβ Αυ^ηβΐί ρ1εΓίΐ|υε &υηΐ εχοΓ*ί,

ΐ|ΐιί ρπορίεΓεα αηηο Αυ^ιΐδΐί χχνιιι ηαΐαηι «ϋχι-π:

ϋ!ΐΓΪ3ΐυη>. Οιοηςυαιη Ιιι εο ηεςοίίο ιΐιΐϊμ. ϋΐ -ι Ιιι-

1)οη(ΐ3 ταΐίο Οδΐ, ΐ]ΐιίι1 βεπρίοι-εδ 1η Αεΐϊαο.τ νίι·ΐο-

ιί.(· Ι'[Μ>Γ|Ι;Ι ι·οΐ!ΐΐ!ΐι·ιιιιΐ!·:ιιι>Ι:ι £ί1)ί νοΙυϋΓΪΙΙΙ. ΝίΠΙ

ΙΊΙΙΙΙ ΛΙ'/)Ι/Ι·(ΙΝ αηηο» εχρηιηυιιΐ, α ίυΐίαιιο 16, ςνί

Λεΐΐβεα νίεΙΟΓία ροϋίειίοι· ε$1, ίηείρίυηΐ. δϊη ίΐι

Αι·ΐί;ιι·;» ν ίιΊοι ΐ:ι 101 ηιιηοδ (.Ίιιιι-ιι.·. ·.-.>.· ϋοηηΐ, ΐίι

ίρδοηιεί ριι^η.ΐ' ηηναΐίβ αηηο ϋιιευηΐ ίηίιίυηι. ί]υο-

βι/οίο

Αηηο ίιηρθΓ3ΐθΓί$ Αυ^υδίί Μ. 1 1 ιιαίιιηι

Μ ιπιι, εεηδεί Ερίρΐιαηίυδ, ςιιβηι 3ηηιιιη εχ

.ΙιιιΙ;ι·ί Κ.ιηι:ιιιιι ίιηρεΓΪΟ Νπ!,)ΐιΐϋ1 ί δϋηΐ, ΧΧΙΧ

ιΐίΐ'ϊι. Τπία ροΓΐ88ΐιηιιπι Αιι^υβίί εοηΒΐίΐυαηΙυτ ίηίΐία.

Ρππιυιη 31) ίρ;>ο αηηο, (|ΐιο Ιυΐίυβ ϋ^δαι· ίηιερΓο-

ειυδ ε$1, ςιιί εβί ΙΙιΊιίδ 710, ϋϋΓΐ3ΐιυ$2; ηΐΐο'ΐιιη »1)

αηηο 3ΐ·()υεηιί, []ι·1)ί8 711 : ΐεπίυιη :ι!ι Αείίαεα τί-

εΐοηίη, κίνε α 2 δερί. αηιιί ΙΐΓΐ)ίδ 723, υΐ Οίο

ιιιι· ίη εχηπΓιο Η1>. 1 1. Ηίηε ιϋνοΓβυδ 3(1

ΝαΐαΙεπι αηηοηιηι Αυ^υβιί ηυπιεί'υδ δίβΐυίΐυΓ. δε<1

νιιΙ(5ο χι.ιι ε]υ8 ηηιιο ιιιιΐηιη εβ$β Ραΐΐ'εβ αΙΓίΓηιαιιΙ,

Ευ8εΙ>ίιιιη βεευΐί, ςυί ίιΐίρδυιη Επία. Ιιίιΐ. Ιϊΐι. ι,

Γ.ΙΙ». 6, εΐ ίη ΟίΓοιηοΐί βεπρδίΐ. ΠικχΙ ϋΐιίειιι Αηηαΐα

ΐΊΊΊ,'χίιιχ'ίι'ί ΐΓ3(1υηΙ , ευδ π,ιιί ίη αηηυηι Λιι-ιι^ίί

Μ η Μαΐαίειη Οιτίδΐί εοηΓεΓυηΐ, 3ΐ> ίρ^ο αηηο, α,ιιο

.Ιιιίι ιι·, ('.:Γ^:ΙΓ ίηίοΤοεΙυδ 681, 3ΐιηο8 οχοι·(Ιίι·ί : δίιηυΐ

ιΐιιοίΐ ΙίΙκαΓίοΓίιιη ειιίρα ίαείαηι ρυΐαηΐ, ιιΐ πιηι

Ειΐδοϋίιΐδ ίρδο 3ηηο .ΙιιΙί;ιιι:ι: ηβείδ, ηυί εδί οίνηι.

184 ριίιηιΐΒ, Λιΐι·ιι»ιί ρο$ιιί33βΐ ίηίΐίυηι, 'ιά ίη 8ε-

ηιιεηΐεηι ΐιαηκίαΐυηι Γυεπί (ΐυοηιαιίιηοιίιιιη εΐ Ν3ΐα-

Ιίβ ('.Ιιιίϋΐΐ ίη αηηιιηι ΙοΊίυηι οίνηιρ. 104, ΙΊΙΙΙΙ $ΰ-

ειιικίο οχ ηιοηΐε Ειΐδείιϋ οοιηροίηΐ, ηι·ιιΐι ιπιι ιιιίΐιί

<|ΐιϊι1ΐΊΐι ρπ)1).ιΐιιι·. 1η ρπιηίδ οη'ιιη 3ρυϋ Ευ$ε1)ίΐΗΐι

1. 1 εϋίΐίοηε Ροηίαεί, Οεΐίΐνίαιιϊ ίηίιίυηι α!1ί§αΐυΓ

αηιιοα ϋΦδαΓίδ ηέεε ΡΓΟΧΪΙΙΙΟ, οίνηιρίαϋίδ βοευικίο :

ΝίΗ:ιΓΐ8 νείΌ ϋΙιΐΊ^Ιί :ιιιιι.ι κτί'ιο οίνιη. 104, ιριοιΐ

είΡυηΙαευβ ίρβε νίι· εηκίίΐυδ αι·ςιιηιεηΐί5 αρρηοϋαΐ. οείτεα, ίιηηιβιίΐο δεαίί^οπ) ηοΐαίιΐΓ

ΟηυΓπιΐδ : ςυο<1 ειιηι ηαΐυηι 0386 ΟΐΓΪδίιιιη α$$β-

τυϊδβεΐ, Λημιι-ΐο χιιι εΐ δίΐναηο εο$8. ( Εδί Ιιίε Μ-

ηιΐ5 .)ιιΙί:πιιι.λ 44, οίνηιρ. 104 Ιοπίιΐδ), ευηκίεηι Ι'Γ-

Ιιίδ εδδε βίαΐυοΓΪι 752, ΑεΓιαειϊιη χχχ. δοαίί^ΐ:

νι·ι·|ι:ι δυηΐ Γιΐ). νι Οβ ίηιεηά. : Ναηινβτί&ίίηιηιη ,··.

«.ιιχηΙιΐΐΗΐη Λη;ΐίίΐίΓι χιιι οοικατηίίβ αιηι αηηο κηιο

ΙΙ///ΙΗ/). 104. Νί'ί/ £ΐι»ι ιηηιιιηι Ραΐϋϊαηι

ππιι [ΐιίίΐα 752, εΐ Α^ι^α^ιιηι 30:/ιο£ νβτο

ΐ»ι. ϋηο (ΐιιιιι αηηο ρΐη! :1ίϊίι. δεϋ 1)%ε ευηι

τεί \ ϊμίί:ιΐ!Η βοηιηίβίαι δεαΙίςεΓ. ΝίΙιΊΙ ΙΊΙΪΙΙΙ

εδί, ιρκιπι εχ ΥαΓΓοηίδ, ίρδίιΐδηυε αϋεο

Γβΐίοηε, εοη^υΐαίιιηι Αυςιΐδΐί χιιι εΐ δίΐναηϊ αιΐ ϊΐι·

ιιιιιπ ΙΙι·1)ί8 752 [ΚΙ ΓπκΊν, Ιιιΐίαιιυιη 44, ροτ. Ιαΐ

4712, <·.Μ Ιιι ίθϋ& χιχ, Ιυηχ νιιι, ;;. !;α. ιι. 1

Αιΐϋβ <ιυθ(1 Ευ8ϋ1)ίυ8 Αιι^υβίο 3ΐιηο$ ίηιρυΐ3ΐ ι.νι,

ιππίΜΝ νι, Ιιοε 081 ίιιι·Ιιο;ιΐιιιιι :ΛΊΙ. (,ΙΙΙΙΙΙΊ' ευιη Λιι-

^ιι·-ΐιιχ αηηο 11ι·1)Ϊ8 7ϋ7 (Ιιιουιιβ 8οχΐί5 εοϊβ. ΠΙΟΓ-

Ιυυβδίΐ, χιν Κηΐ. 8ι;ρΙ. «ηιιιιβ ηριιιΐ Ειιβεΐιίυηι ηυίιι-

(|ΐΐ3^ο&ίιιιυ8 κοριίηιυδ α Μηπίο ιΐϋΐιιιίΐ ίηείροΓΟ,

ρι·Ίιιιιι> ίηι-ίιΐίΐ ίη Ιΐ|·1ιί* 711. Ιΐαηυε 3ηηυ$

χίΐι εα'ρίΐ 1 Γ!)ΙΛ 3ΐιιιο 752, ,1ιιϋ;ιικι 44;

ΛΌΓΟ Ιίΐι. ιι θα (Χΰίιΐίο, εηρ. 8, οιιηι ίιηρεπί

3ΙΙΙΙ08 ΙΙΙΙΜΚΊ-.α 1ΛΙΙ, 111(ΊΙ5<·.-ί VI, ιΐίι'ιί II, ;|1) ίρ$0

ηηιιο ,Ιιι1ί:ιιι;ι· εαεϋίβ οηΙΊΐιΐΓ; εΐ ςυκίβηι ρο&ΙΟΓΟ ιΐίο

.ιΐι Ιι1ί1)υ8 ΜαιΊϋ*. Ερίρ1ΐ3ηίιΐ8 αυΐβπι, ςυί 3ΐιιιο .Ιιι-

Ιίαιιο 44, ηαίιιιη δ^ΙναΐοΓειη ι ΐ'ι'ΐΐίιΐίι, νιιι 1(1. ,Ι;\ΐι.

αηηο Λιΐ£ΐιβΙί χι.ιι, ίιιίΐίυηι ι·]ιΐί, 5ΐ;ιΙιιίι ϋιιΐίαηο ΙΟΓ-

νί·%, 1·ι·1ιί> 711, ;\ΐ(|ΐη ηοηϋιιιη Μ. π,
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ηϊε βηηιΐδ ηη Λεΐϊηεη ριΐβΐιη ΐποεδίιηιΐδ, 8ί βηηιιηι Α

ίρδΙΙΠΙ ρ ΙΙ:ΙΙ,Γ ρπιηπιιι ΙΙΙΠΙΜΊΊ·- Νβφΐε >'6ΓΟ Αί/ία-

πιι» αηηιιιη \ \\ οβδβ (Ιίχίΐ ΟηυΓιϊιΐδ : 80(1 ροιΐ Α^ι^α·

ταιη νΉΐοηαηι, Ιιοε εβί Λ<·ιϊ:ιπιιιι \\ι\.

Γιι-ΙΓ' πιο ίη :ΙΊ·:Ι Γ>ί<ιην-.πη:ι εχΐΐ'3 ι1ιιΙιίΙ;ιΐΊ"ΐιι·ιιι

β*ι, Οιπδΐιιιη Λιιμη-ιί Μ ΜΙ, ΛειΪ3εο νβΐΌ χχχ ηη-

Ιυπι βί>κε. (,ΐιιιπί δι 40 νεί 41 .(ηΐίιιιιιι βχ ίΐίοπιηι

-'·:,ι·Ίΐπ.ι οι ιιι- βίίβΐ, ί(1 ίη 58, νεί -59 ^Ιίαηυηι,

Λ· : ι··Ίΐϋ νιτο χχν, νεί 26 εοηνεηίτεΐ.

ϋηΐ. 932 Β. ΓεττηΟέττος ΰέ αυτόν περί τυΐ

Ίαττονάριον. Ιιπειιίεηΐίδδίπιιΐδηίε Ιοευβεδί: ίιι (|υο

Ν.«ΐ:ιί. ιιι ('!η·ί.-;Ί ιϋι-ηι ΒΟΓυΓηΓίίδίιηεο'ίΓουιτίδοπίΜΐ. Ει

• μη !ι·πι Α. Ο. νιιι 1(1. Ιβη.,ηοε Γ-Ι .Ιαιπιηιϋ νι, ίη

.ι ΙΙΓΜΙ Ερ'φΐιαπ'ιοπιηι ΙΊ·>ι πηι ίιιείϋίΐ , ηβΐιιηι 3$$ενε-

ΓΟΙ , εχ ι Γ.ιπιιιιΐϊΓι ,1 1.^νρΐ ίιιπι ιιι δεηΐεηΐΐ3 , (1β ςιια

-ιιίΊΐΐιΙ.' ηοιιηίΐιίΐ ΜΙ--ΜΊΊΠΙΪ-. δειΐ ρπιιιπτιι -ϊιιμιιΐι·

ι .·ιιιρΊΐ ηιιι ηοΐ3ΐίοηβδ ο!>ίΙει· ρερευιτεικίχ βΐφΐβ Π-

ίϋ-ΐι :ΙΙΗ|;Γ -πιιΐ. Μπιιι: ιμϊίιιι ιίιπιι ίη ρι ίηιΪΗ XI Τν1)Ί

8ηΓΪ1)ίι ίιι 3ΐιηο νίϋεΐϊεβΐ Αείϊβεο, δίνε ΛϊβνρΓιο

ι , ειι]υ$ ΤΙιοιΗ Οχηβ εβί χχιτ Αα^ιΐδΐί, Νεο-

ηιειιΪ3 Τ)·Ιιί χχνιι Οεε.

ΙΙιίϋ. Κατά Σύρονς,κίτονν "ΕΛΛψ-ας. δ}τοηιαοβ-

ι!οι«38 ίηίεΙΜ^ίΐ, δίνε ΑηΐΊοεηειίος, ηυί .1 ιι!ί:!ΐι:ιιιι 3ηηί

Ι·η ιη,ιιιι ι ΓΓΓ|Ι.·ΠΙΙΙΙ ; (]υ3ΠφΙ3Π1 ίΐΐοηΐηΐ ΧΓ3 Ιΐ'ΊΐΊΐιιίιι

3ιιΓι:ιηιιιιι :ιιιιιηιιι ηηΐεεειίίΐ : 3ρρεΙΐ3ΐ'ΐΓ(]υε χρημα

τισμός της Αντιοχείας, ςυ 0(1 εο βιιηο, ή αυτονο

μία Αιιΐίο<:ηεηί$ ρεπιιίδδ3, ει .Ιιιΐίι;-, Οχδ3Γ (ΙίείβίοΓ

Απίϊοείιίχ ΓεπυιιΙί3ΐυ$ ι·-ι , ΑιΊειιιΐδϋ , δίνε Μπϋ

χχιιι. Οιτοη. ΑΙεχ. ρ. 458. Εδί Ιιίε 3ΐιηυ$ ΙΊ·;.ί- 706,

ςιιο 6;ι·δ3Γ, νίειο Ροιηρείο, τεΓυηι ροΐϊΐυδ εδί, ΡΟΓ.

^ιι|. 4666, 3ΐιηΪ3 3ΐιΙε Οίοηνδίβηβηι ΧΓ3ΐη \ι ΜΙΙ,

:··.: Ι·,· ρΓΪΠΐυηΐ .Ι,ιϋ.ιπππι ίιΊΙιΐί-; υ( 8Χ Ι'Λ;ι;::ί:ι Γ. ΙΓι-

βί*. ^ι ,ιΐ ...·ι· ΐ-,'μ. Ι·.ΙΊ, ΜΙΙ , ρ. 295 ; ΓεεΓιυ$ ((νιβιη

ίη Γώ. ιν Οί ιΊΐι, ιΐ:1. Ιίηιρ. ρ. 226; ιιΐιί ΑηΙίοεΗοηίΐιιηι

.ι;. πη 3ΐ> . ιίιϋι.ιΐι- .ίιιΙΊ.·!ΐ.ι ίιιεΙιθ3ΓΪ εεηδεί , βηηίβ

αηΐε ΟΙΓΪΒΙΪ χι·3ΐη ΧΙΛ, εχ Ευ$ε))ϋ ηυείοπίαΐβ, ςυί

αηιιιιιη Ληΐίοείιειιδϊυηι 525 εοηΓι,τΐ ίη 3ηηυηι Οιτί^Γι

280. δεϋ ηοςηβ Ιιχε 1ΐ3ΐ1υείιΐ3ΐϊο εδί ; ιΐ3ΐη Ειΐδε-

1>ίυδ ίη ι ./.·/ ο,· . Ν,Ί «ί,Ί,'ί. αηηο ΙΊ-αΙΊ , ίηηαΐΐ , ;ηιΐα

Αιιΐίο€ΐκηοί 525 βηηιο [αΐΐ. Αΐ(|υί ΡΓΟ!» δεευικίυδ

ι «·ι·ΐ[» ι κ :ιηηο ΧΓΧ €ΙΐΓίδΙΪ3ΐιχ 278 , ψιο 3ηηο εοε··

ρϊΐ του χρηματισμού Αηΐίοείιεηδίυπι 3ηηιι& 525. δίε

«ηίιη Αιιΐίοείιεηδίβ ΧΓΧ ρ: ΐηπι- 3ηηυδ Οίοην^ίβηβηι

ΧΓ3ηι Μ ΜΙ; δοΐίιΐίδ 3ηιιίδ αηΐεεεδδίΐ. Νϋ(·ϋ8δυ ε»ΐ

ϊ«ίΐιΐΓ (·ηιη 3ΙΙΠΟ ΡΓΟ!)) ιι, ει Οίοηνδίβιιο 277 εοιιι-

ροηί Αιιΐίοείιειίδίυηι ΧΓΧ 524 13ΐ)εηΐεηι, εΐ ίηευιιίεηι

325, ' ;. ' ι.· -ι·!ι> νι, Ιιιηχ νι. Οε ϊηίΐίο ΡΓΟ!)Ϊ ϋίεείυΓ

3(1 Ιιίι. Οΐ ηκη$. βί ρυηάΰτίύαί. Αηηί, υΐ (Ιίοΐυηη εδί,

ίθΙΊ1Ι3 ,!:ιΓι,ιιιιι Γιιιί. : ιηι-ΐι-ιιιπι Ι·:ΙΙ!ΓΠΙ ςυχ ;ιρΐϋΙ Ιΐιι-

ιηηιιοβ ιΐϋδεπρίίο : ςυ3ΐη ίη δοηιιεηΐί ΙβίεΓειιΙο ρΓΟ-

ριιΐ3νίαιυ8.

Πάνεμος. .Ιιιϋιΐί,.

Λώος. . ' ΛΙΙΙΊΙ-ΙΙΙΪΙ.

Γορ-ιαϊοί. ><·ρΐ, ϋιίιιτ.

ΎπερδερεταΤοί· ΟοοΙιβΓ.

Δίο;. ΝονοηιΙ)θΓ.

Άπελλαϊος. ΟβοβιηΙιυΓ.

ιχ ιηεηδίυηι οοηεοΓ(1ί3 εχ δοει·3ΐε, Ενη^ηο,

νείβπιιη εοηι-ίΙίοΓυπι ίηδεηρίίοιιίϋιΐδ, ει ίη-

ηηίιίδ :ιϋί- ΐεδίίηιοηίίδ ΙΜειη πιεπείυΓ. ΙΙΙυ(1 νιτο

εοιΐ!>ΐ3ΐ, Ερϊρΐιβηίυιη ηιεποδ ηιεηβεβ .Ιιιΐί,ιιικ^ ίηΐεΐ-

ΙίςεΓε. Νβηι Αικίνηη'ί την εχτην ( ρερρεΓβπι Ιχτου

δεπρίυπι εδί) ειιιη νι ,1;ιηιι;ιι . εοηιρβί'βΐ. βιιι-δΐΐδ εηίιη

Ιεείίο 8&1 πέμπτη Ιανουαρίου , ρρο Ιχτη.

Λήτωτ.

ΣνροεΛ-

ΑΟδυναίος.

Περίτιος.

Δϋστρος.

ΧανΟιχί;.

Αρτεμίσιο;.

ΔΑίβιος.

.Ι.ιιιιΐΓΊ Ίιι^.

|·Γ|ΙΙΊΙ.ΙΙ·Ι!|>.

Αρρίΐίδ.

λίβίΐΐδ.

3.1 Ιι III- .

ΤαιιιείΒί Γ.ορηβπιΐδ φήηίαηι Ιαηηαήι νοΓίερΐι, ςυοιΐ

ηοηηιιΐΐίδ ϊιηροδυίΐ : φΐί Ικεε Ερίρΐι. \π Ιι.ι προ

ό/.τώ Ειδών βίε βεεορϊδδε νίίΐεηΐιιι·, ηυ3$ί εδδεί ρι·'κΙ.

Β νιιι Ιίΐιΐδ, Ιιοε εδί Νοηίδ ίρ-ί- .Ι.ιιιιΐ;ιπί. ^Ί'ΐΙ πρδ

οχτώ Ειδών εΐ δϊιιιίΐοδ Ιοφίεικϋ Γοι·ηιυ1χ 1.3ΐίηίδ ϋδεε

τεδροικίειιΐ 3. ϋ. νιιι υ., εΐε., Ιιοε εδί ίρκο (Ιίε νιιι

Ιιΐ., ιιι ει ;ι!ΊΙΐι δθ·ί|ΐδίηιιι$. (,)ιι;ιι >· εχ ριιοπ ηοΐ3 (Ιίεί,

Ιιοεεδί νιιι \Α. .Ι.ιΐι., ΐ"ΐπμι·ιι,Ι.ι νοχ πέμπτη, εΐ ίιι

ίχτη ι.ιιιΐιιη.ί,ί. (}ιιο<1 εΐ Ί'\ !.ί Λ« Μ,ΙΙΊ, δίνε Οίοείε-

ιί:ιιι. ί, (Ιίεδ ίρδα (1ειηοη&ΐΓ3ΐ , ευ]υδ χι ίη νι ,Ι;πι.

εοηνεηίΐ. Αε νίϋεΐαρ ίη εο, φΐοίΐ φΐίιιΐ3ΐη ί:ιπιΐ3Γϋ

ιΐιπιι ρΓΟ δεχΐ3 Μΐίιΐ [ΐ>ίί , Ιιι ν-ΙιΊ'ί ι :ιϋΐ|ΐιίι| ε.«δε.

δίφιίϋειη ει ϋοηβίαηιίηοροΐίΐηιιί ροδίεβ ν 4.ιηιιαι·ϋ

ιΐΐ' 1>3ρΐίδπιυηι Οιι·Ϊ8ΐί εε!ε1)Γ3ΐ>3ηΐ, φΐυιΐ ίιι νι νιιΐ^ο

εοιιΓεηιΐΓ, υΐ εχ λΐ3ηυε!ίδ ΝονοΙΙα Ι Οε ΓεΓϋδ, εΐ

(.'.ιιι ιιρ:ιΙ;ι!ι> ι·ι·ίϋ;:ιΙιιι .

11»ά.Κατά Κυπρίους είτοιη· ΣαΛαμινϊονς.^οη ε*1,

η! .ριί,Ιιιιιι εχίδΐίιηαΐ, εοΓΓυρΙιιβ Ιιίε ΕρίρΙι. Ιοειίδ,

ίη ηιοπδ'ιδ .ιρρϋΐΐαΐίοηο. Ναηι .Ιππική·. :ι!ι ίΙΙίδΟυίηΐυδ

ηοηιίιΐ3ΐυΓ, υΐ3 ΚοΓηβιι. Οιιίιιΐίΐίδ, δεχ4ίΓι$, δερίεηι-

Ι;· Γ, εΐε. Ν.Ί! ιηεηύιιιη ίη νοεβ πέμπτη 8ΐι1>ε8δε ρο-

1ίϊΐ·ϋιι·!ιίιΐ(ΐΐ·; ιιί-ί 3 Ι*ΟΙ13Γ. 86θυΠ(1θ Πέμπτον αυδρί-

ι·::ΐΊ δίιιΐ >.(!:ιιιιί;ΐίί . δεά νεί'ίΜιηίΙίυδ εδί Ερίρΐι. βυΐ

ε]ιΐ8 Ι)1ιΐ·;ιπιΐ!ΐι, (-ιιιιι ίιιιρίΊΐυΐ'Μ- πέμπτη του Ιανου

αρίου $επρδίδδεΐ, ρΓΟ ίχτη, ίϋεπι ίη δβΙβπιίηίοΓίιηι

ιιι. ιι-ί' ίεείδίβ. Λ|ιρ;ιινΐ αιιΐϋπι εχ !ιοε Ιοευ δηίαιιιί-

ιιίθ5 ;ιπηιιπι α δερίβιηΐ). .ΙΐιΙ. Κβΐ. 3υδρίεαΙθ8 ε«8β :

Φ»»! ίηϋίεΐίοηίδ βηηίηυε ρΓΪΠΊΟΓϋίυηι ϋοιικίβηΐίιιο-

ροΐίίβηί ροδΐε3 ρΓχβχεΓυηΐ.

Ιϋίιΐ. ΚατάΠαφίους ΊούΛον Τεσσαρεσχαιδεκάτη.

Ιμίΐιιι· .Ιιιϋ ηιοΐδί$ ίηίΐίυιη 3 χχιν Οεε. (,»πί δι ,ΐιι-

ΙΊιίι, ι·ι πϋΐιίΐ.: εδί 31) χ'ηυίηοείίο νεΓηο είη(·ί-

3ηηυηι ίηεορίδβε Ρβρίιίοδ. Νβπι δι .Ιιιΐιι·. .Ι.ιιιη,ι-

εδί, ηιεηδίδ 3ΐ> ίίΐο ΐεηίυδ ίη ευπι (Ιίειΐ) ρρορε-

ι:ιιιι!ΐ!ΐιι άεδίηίΐ, ηυί χηυίηοείίο ηυοηύβιη :ι:ι ι ϋιιιΐπ-

εδί.

1Ι)ίϋ. Κατά "Αραβας 'Ά.Λέωμ. Ιη νιι!^3π$ Αι·3ΐ»ιηι

ιηειΐ8ίΙ)υ$ ιιε(|ΐιε ΑΙεοιη, ηεςυε φΐί ροδίεα εοιιιηιε-

Γΐιοι·:ιΙιΐΓΛηί;:ι1ιΙια1)3ίΐΙι Ιοειιπι υΐΐυηιΐιαί^εΐ.δειΐ ηεΐ|υε

Ιυιΐ3ΓΡδ ηιειίδεδ ίδΐί -πι·ΐ; βίφΐί(Ιβπ) ϊιι )αη. ν» Α1ι·οιη.

χχιίηείιΐΒΐ, φΐ.<· ΐιηιι ι1ίθδβΓ3ΐ1υη3Ρ χιι, ενε!οι;ιΐ3ΐη

Νεοηιεηί3 εχ Γΐοΐεηΐίΐίείδ ΜιιΙΙεΓΪ ΐαϋιιΐίδ εοηΐ

26, 8, 52' εγείο 19, βηιιο ίιιϋβηο 44. Οε ,

1>3ίΐΙι ί(Ιειιι ρο$ΐε3 (1ειηοη$ΐΓβ1)1ΐιΐΓ. ΠΗΙΗΪΠΊΙ ηοη·

(ίιπιι Ιϋ'.ι:<ΐΓ!ΐι βηιιυιη 3(1 είνίΐεηι υ$ιιιη Αρπυο

Ιι-.ιηδΙιιΙηΓΛίιΐ ; η.ιηι ειιηι Ατ3ΐ)ε$ ηοηιίηαΐ Ερίρΐιβ-

ΐιίιι-, ηΐ3}οΓειη ΊΙΙίιΐί ··; ΐι' ι - ρυΐίοι-εηΐφκ· ]ΐ3Π(ΐιι ία
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Αε 8θ3ΐ. Ιΐΐι. π /ν ΐηίηά. ΐειηρ. ι·ι /;-«</. Α €οιιΓιΐ8ίοηΪ8, ΜΙΙΪ ρΐ'οχϊηιε ,ΐιιΐ. ρπηιυπι

ίοιι. Ιίΐ). ιι 3ε ιιι,νείεΓΟδ Ληυεβ Οαϋρρΐω βηηί Γοπηα

υ8θ$ εβδε (ΙεεεΓηίΐ, υΐ ει ΟικΜχοί :κ· 1ικΙ:ι·θ8; Λπι-

ΙΊΙΙΙΙ νιΊ-ιι ιίπρίίπ-π. ηιιιιιιιιι Γβεϊΐ ; :ιΙΙν:'ΐιιπ θ3Π13δΟβ-

ιιπιιι, δίνβ |!;ΙΙ;ΜΙ ι·ηιιΐιΙ, εαί (ΙβδΙίΙίΟΠΙΙΙΙΙ ϊιιΐι-ι ι·η':ιικϋ

ιι <ιι·'·ιιι 3ΐΐΓΪ1)ΐιϊΐ : ειΐ)ΐΐ8 ρεποόυβ 228 ηηιιίβ .Ιπίκιπΐ^

ιίι-ίίιιΊι, ίη φΐ:ι πιοηββϊ οπιηεδ βίηςίΐΐαίπη 3ΐιηιιηι ίιι-

εΐιοαηΐ, νίεί85ίιη(]υε Ιει-ηιίηβηΐ; βΐΐβι-αιη :ιηπί ΓΒ-

ΐίοΐΐεηΊ ΟΗ1Ϊ8δ3 ιπΙΐ'ΓΓ:ι!;ι[ίΐϋίΓ 8θ1ϋΐ3Π) 3ε η·Ι''\[:ιιιι

εχ 3ηηίι» 1ιιιΐ3πΙ)ΐΐ3 Βίηιρϋοίΐιυδ εοηδίίΐιιίΐ, ηιΐ3Πΐ

:Ι!Ρ Ιΐκΐίδ ηΐΐ ιιι ΐ)Μΐι·ρ;ιΙ:ηπ, ροϊίθη ι·! ί:ιιιι ;ι!ι Λ ι·;ι Ιιι !>!!>,

ρΓ.τδεηίηιςυε Μαίιυηιεϋαηίδ ιΐοο,βΐ. Νβηι ςυϊ 3ΐι Ηβ-

&ΪΓ3 ιιυπίΕΓΒηΙιΐΓ 3ηηί , ιιυΐΐο ίιιΐβΓε3ΐ3ΐϊοηΪ8 ΓΓΪΙΙΟ

εοει·είΙί ρεΓ .Ιιιΐι:π,;ππ βεπεπ) ίηιριιηε ν3£3ηΐιιι·.

',* »ιι| 5ΐ φπ·. ΜΊπ! ι ι;ιΐ , υηϋε 5θ3ΐί^βι·ο εοη$ΐεΐ νο-

1)18108 Α|'3ΐ)ε8 <!<'Μΐ1Ιΐρ) ϊπιιι ί!Ι;ΐιΐ! !ΐιΙιΊτ:ιΙ:ιιιιΙ'ι ΓθΓ-

ΐιι. ι ιιι είνίΐί ρι·;Γν.·ι·ιίΐ!ΐ υβυ Ιειιυϊ$ββ, αυΐ εαηκίειη

Μΐΐιίΐΐιΐϋ ΓΟΙΟΧΙΠΝΜ1 , 36 ΠΐεΓ6 1ιιι.;ιΙι'ΐιΙ ρΓΧίυΙίδδβ,

ιιβ ιι ιι ιι ιΐ! ΐ|ΐιί(ΙΐΊΐί δεπρίοΐ'εηι 30Ίτι, ι] ίη ίι] ν«1 Ιε-

νίβδίΐηε Μΐ;ι«1ι·:;Ι . ΠΜ:ΙΜΙ ιΐιιιιι εβηβεΙΟδ ΪΙΙαδ Λ πιΐιΐιιιι

ρεΓΪυ<1ο$ ορεΓθ8Ϊ8$ίηιε ίΐΓΛΐ·ι·ιίιιΐ , Ιιοε 6δΙ 8θΐηηία

ΜΙ;Ι ρΓΟΒεηυίΐυτ , βΐ δυο , ει 1εεΐοπ$ οΐϊο ίηίειηρβ-

Γΐιιιίερ ιιΐιΐιΐίΐιιι·. Ουο ςυίϋεπ) πι ηε^οΐϊο ε$ι ίΐΐυϋ

ί.;ι ηι· ]ΙΚΊΠΜ|ΙΙ ίη, ΐ| ικκΐ εβπκίεηι ίΐΐαηι ροΓ)θ(1ϋηι (|υϊ>εχ

928 Ιυΐίαιιίδ αιιηί$, ΑΓ3ΐ)ίεϊ8 νβΓΟ, νεί βοΐυΐϊδ -""·."·

εοη$ΐ3ΐ, ,ιΐιοιίιϊ εχεο§ίΐ3ΐ3ηι α δε ιΐκ :ιΐ, βΐίυί νεΓο αϊ)

Αι·3ΐ)ί1)ϋδ , εΐ Η3§3ΓεηΪ8 ιιΐι Ίιιίιίο ϋοΐίαηί .ιιιηι τε-

ρεηαηι , ει ίηδίίΐυΐαηι ίιηρΓυϋβηβ 8886Γ31. Ειεηίιη

ΙίΙ>. ιι !>>' εηΐΐΗΐΙ. ρ. 154, ιιΙΊ (1ε βιιιιο ΙΙ(·μίι·.ρ· (ϋ$δε-

πΐ : 6'θΗίΐίηιαίίίίίιηΐίί, ΐηυ,υίΐ, /ιΐ« ,ιιηιαα ειΐ,ιιεηιιβ

Ιιιΐ'ΊΙι· ηάίΐ ίη Ι/ΙΊΙΙΪΙΙΙΙΙ ι-ιαιι αηιιο /υ/., βίε. (}ΐίατβ

ιηιΐία ηιείΐιοάυι Ιιίηο ι·< ιι/ίπ ροίειί. Τηίίοτ ηιαφια

ρεήοάιιι, ΐ|ΐιη.ιι εχεο^ίιβνίιηυΒ, αηηοταη'ίϊΒ, εηιιεα-

άίίαείεήάυηι άνοάκάηι. Αϊ Ι. ν, ρ. 485, υυί (Ιβ εο-

ο'ειη »ηηο 1οΐ|ΐιίΐυΓ : Αταύεί, ίηηιιίΐ, Ηα^ατεηί ρε-

228 ιιιιιιι,ηηη ϊηβΐίΙιιεΓυηΐ εχ α. ά. ιιι

Μιΐί-ιΐϊ αηηί €οηίΊίίίοιιίί, ^οίοίπηιε χιπ,«ο/ϊ<

χχ. Ει ρηυΐο ροδί: Τήρΐϊεειη ειιϊιη ρεηοάιιηι Ιιαύιιε-

ταηί : ηιϊηοτειη \\\ αηηοηιηι ιοίιιΐοηιτη; ηια]οΓεηι

210 ΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΉΙΙΙ; ιηαϊϊιηαηι 228 αιιηοηιη (ο/αη'υηι,

255 αιιίειη ΛταΙικυΓίιηι , ηιια ίΙιιΙι/η·ηιιιι γετ Ιοίπιη

αιιιΐι-,Πιηη ιιιιιη ίοΐαήι ηιι/ιιΐΗί η·ι!ίι αά εαηκίειη

ιίϊιΊΐι. 1ιΐ(·ιιι ει ίη 1. ιιι Ιαιιι. ΓΗ/Ι. τερειίι. ΟπίιΙ Ηοε

Ιιοιηίηε Γβείαβ, βυΐ ηυβηι ει ϋεπιυιιι 1ΐ3υε38 Ιίιΐ.'ΐιι,

βία δε ίρδβ οοηΓβϋβ'ιοοβ ΐαηι ηρεπε 3ε ρ;ιΙ;«ιιι ίικίιιΐΐ, ]

ηΐ <·ιΐ)ΐΐΛ :ιηπΊ ΙΊιΐΊΐι;·· 30 ρ6ΓΪΟ(1ί ίηνεΐΐΙΟΓεηΐ ϋβ (Ιίΐ'ΐΙ,

€3111 ίρ$3ΐη νείυδίίϊδϊπιίδ ΙβηιροΓίϋυδ ϊη υβιι Γιιϊδδε

(·ι>ηΙίι·ιιΐΓΐ 'ί δείΐ 63 ιιπίιϊ Ιι·.νί:ι 30 Ιο1βΓ3ΐ)ί1ί3 νίιίΐΊΐΙιΐΓ,

πιπί :κΙ ;ιϋ:ι Γεβρίείο, φί;ι· ίιι ιιίΓοηιιε ίΐΐο ορεΓβ Ιβ-

ηι«Γ6, ίηεοηδίβηΐβΓ , 3ε δΐηε βϋοΐΟΓβ υΐΐο ρβδδίιη

εΙΤιιΐϋΐ : (ΐυ:6 ηοβ Ιιΐ'ενΐ, δϊ Οοηιΐηιιβ (1θ(1βΓΪΙ, ίη Ιιι-

ερπι βρει-ΐιιηιηιιε ρι-οίεΐ'οιηιιβ, υΐ ςυί εΙίΓοηοΙο^ίείβ

ίη ΓιΊ-.ΐΗ Ιΐι-ιιιιι ίΐΐιιιιι ρΓθρεηιο(Ιιιηι Γβοϊυηΐ, ιιΐΐιίΐ

ίρδίιηι 8(1 εαηι τειη ρΓ;εΙεΓ ίαδίυιη εΐ νΓΟ^αηΐίαιη

βιΐυϋδδβ (Ιΐδοβηΐ. ΡοδίΓεηιο φ.ι»ηι ΐη Αηΐίοείιειιί

3ΐιιπ (·|ΐοι·Ιι;ι Ιιοηιίηίδ ίηεοηϊΙβηΙίβΗΐ νίιϋιηυ$, εβιη-

«ίππ ίπ ΙΙ.ι^3ΓεηΊδ ει ΛπΙΓιπχ ίιίδεβ ρεΓΐο(1ίδ $είΐο

Μ$ε ιΐΜΐιίπι-Μ'.ιιι Ν.ΙΙΙΪ ΙϊΙ). ιι Οεεηοιά., ρ. 116, εΐ

Ι.ϊ'. ν, ρ. 485, ριτΜχίιιιιι Η.ίξαΓειιαηι 3ΐ> βηιιο ίρβο

ΛΙ.Ί!Κ·Ν ίηε)ιο3$δε ΐι.ι.Ιίι, ροΓ. .ΙιιΙ. 4668. Ιιι

\('ΐο ΐΊ'ηιιη. 111). ιιι, ε. ιχ, ρ. 255, ρεΓίοιϋ 1ιιι]υδερο-

Γΐιιιιιι ΓίπιΐιΙΐΊΐι εδδε ιίικτΐ, ΐ|ΐι;ϋπ ρ?ι ΑηΓιοεΙιεηδίιίΓη

:«.Ί·:Γ, 1ϋρ<' εδί :ι!) 3ηηο ρΐ'ΐηιο ιιιιιΐι;ιι·<:!ιϊ;ι; ίοΐϋ (1 1·-

$3ΓΪ8, ΙΙΙΊ·. Ιυΐ. 4666 : ςικε βεευπι ρεηδρίευε ρα-

Ι.Ί1ΛΙΙΙ.

8ε(1 Ιιίδ ηυ^ϊδ οιηΐδ$ϊ$, νεπΒίπιίΙίυβ εδί, ΕρίρΙι.

83ΐΐεπι ΐεπιροΓε, είνϊίειιι Λι·:·|ριιιιι αηηιιιη

Γυίδ8ε, εΐ 3ΐίί8, ςυβιη .μι ι νυΐ^ο είτ

ηοηιϊηίϋυβ ηιειΐΒ68 3ρρε1ΐ3ΐθδ εβδε. 8ίηιρΙίεϊυ8, ιιΐί

5ε3ΐ. (Ι|ΙΛΙ·Ι\:Ι|, 3 νΐ'ΐ'ι· ;ι;ιιιιιιιι δυΐιπί Λι.ιΙι··> ίιι-

ε!ιοαΒ8ε Βει·ίΙιιΊ. Λΐ,.ι-,ιικίηιιιοη νβτο Γ /ΙΜ«,·;,··.:

ρ. -ι'.ΙΤ Π0ΐ3ΐ (Ιιιικίίιΐο εΐ Οιι;>ιΙι·:ιΙιι εθ$8. ΡεΐΓεθ8 01

ΒθΒΐΓεηο$ , Φ π Λι·:ιΐ,ί;ι· ρορυΐί βυηΐ, :ι|ρ ηοε ϊρςα

1 3ηιιο Ι.ΊΙΙ|)ΙΙΙ·:Ι ΜΙ;Ι ιιυιηει·3ΐ·ε, ςιιί ε»ΐ ,πχ Οίοιιν-

8Ϊ3Π£ 105, 'Γι ;ι].ιιιί ίιιιρι·ι·;ιΙιΐΐΊΛ ΟΟΐϋΥΜΒ.

€ο1. 952 Β.Κατά Καχ.-ιάδοχας Άτακτα ί^. 1·υηαπ8

ίμίΐιιΐ1 (1:ιρρ:·:ιΐ!>ππιι Πίεηδίδ 'εχδΐίΐίΐ : (|ΐι:!ΐιιΙ(»|ΐιίι1ι·ιΐι

πιπί ΊνΐΐΓΐΙι Ιυάαϊεο εοηνεηίΐ. Ιιηο Λ-ερο ΙΚΊΙΙ,Τ :κ ·

επΓαίεΙυηβηδΓυϊΐ,ευηι ηονίΙιιηίυπιηιοϋίυΓΠ Ββο.χινι

Γΐιιιιρ.Ί:ιΙ. 0(ΐ»Γ6 δι ^υ(13;^, άπ6 της συνίδου ηεοηιε-

ηΪ38 είνίΙίΐεΓ (ΙεΰιιχίΒΒεηΐ, ^ιιι. νι ηοηιιίΒΐ χιι ηιεη.ς.

Ιΐ3ΐ>υΪ8Βεηΐ. δίη ςυθ(1 ίΐΐϋδ ρΐιιοιπί, υΐί ςΙο8δ» ε. νιι,

)ΐ:ιι·. Ι Ι:κΙ Η. Μ:·:ιιιιιιιί(1:ι: Ιβδΐ3ΐ11Γ, Ι160Π1. ιιυΐ!(|>ια<ιι

εο (ϋεεοιίΒΐϊΙαΙβ, ίη ςυεπι Μοίικί ίηείό'εΓεί, ηεοιηε-

ηϊα ΊΊΊκΊΐι ιχνιι Πεε., ,1:ιιπΐ:ιι ϋ 3ΐιΐεηι νι ιΐιιπί.ιιαι

υικίεείηιβ εοιινειιίΐ. Η(·:ιΙ. 1. νι Ο& ειηεαά. ευηι ιΐε

3ηηο >';ιΐ;ι!ί Οΐιτίδΐί (Ιίδρυΐαΐ, ΕρίρΙι. ι-ειΙίΐΓςαϊι,

, ςυοϋ Τευειίι, ΡΓΟ 5ε1)»ι ρο$υεήι. δειΐ Γί-ρι-εΙιειι-

' (ΙιΊ1(ΙπΚ ίρ$6 ρΟΐίΐΙδ, φΠ 3(1 (ΊΙΠΙΠΚ.ΊΙΙΙΙΙΙΙ ϋΙΙΙΙΙΙΙ ύβ

(:.ιΙιρρι.·;ι ρεποάο 3 .Ιιΐι1,ι·ί·. ΐιιικ: ΐεηιρηηδ ο1)δεη·3ΐ3

ΕρίρΙΐ. :ι-,ΐ!Ίΐιμπ (· νιιΐιιίΐ, (1ε (]ΙΙ3 Γε |ι;ιιιΙο ρθ8ΐ .(-'<-

ΐιι«·, ίη Οίδρυΐ3ΐίοηε (Ιέ βηηο Οοπηίιιίεχ Ρα$$ϊοηίι>.

Ι πι ι !;ΪΓ ί§ίΐιΐΓ ηιεηδίβ ΊιΊιοΐΙι , ηοη δεϋίΐΐι; εΐ «Μ

οιηηίηο 3(1 .Ιικ!:ι;ι ;ιΐϋ ΊΙΙβιη ρεΓίοϋυηι ςυαιη ρθδΐε.ι

βχ Ερϊρ1ΐ3ηίί ιΐΜΊΐΐι· Ι|Ι.·ΜΊ ΊΙΐΓΐιιιΐϋ , 3εεοιηηιοο'3ΐί&$ϊ-

ιηιιβ Ιιίε Ιοευδ. Ει$ί ιίικιπιπι βΐΐεπιηι βεείιΐίδδβ βιι-

βρίεοτ, πι νεί ιδ1 ρηο ιγ' 8εΓίρδβΓΪ( ΕρίρΙΐ3ηϊυ$ : τβΐ

ι]ΐιιιιιΊ,ιιιι ,Ι:πιιΐίΐιίι ν ρπο νι ίιηρπκίεηβ υβυΓρβνεηΐ,

3(1 εαηι ι-ο.-ρΊοίΐΊκ, χιιι Τεοβίΐι 3δεπρ$επΐ. Ι .ι :<ι ειιϊιη

εχ ηιοΐΐιικίι) ηοι>ΐι·3, Τείιείΐι 14 : ςυίρρβ Ο^οβοοη-

ΐαΐε$δ3Γ3εΐει·ϊ(]ίΒ ηηηυδ 'ΐΒίε Γυίΐ ι., ενείο δοΐϊβ ιχ,

Ιιπι,ι: ι, 3 Ιν;ιΐ. .1 πι. ιιιιΐιί .Ιιιϋ:ιιιΊ βεςυεηΐίδ Νεοηιβ-

ηϊ3 Νίδ3η Λρι . ιι, Γ«Ί·. ιν. Ερ3ΐ ϋΐιιιυβ Βίηιρίεχ ΟΓ(!Ϊ-

ηηΐΊΐΐϋ. Ιμίΐιιι· Τεοείη, &ίνβ χ ηιειίδίδίιπίι ϋεε. χχιν.

Ιΐΐΐίΐβ 3:ιπιι:ιπί V Ί (Ί;ι·!ΐι (Ιίεβ (·Γ;ιΙ XIII : 86ΧΙΟ ν£ΓΟ

^ιιι. χιν. Ιη ρίπο νί(1εδ, Ία ςαο(1 ηιείΐιοϋυβ ιιοδίΓΐ

Γερί'οηιΊΐΐίΐ, 1)ΐ(1υυηι Γερέ ]ηιη 3ηΐίείρ3ίδε ηοοκβ-

ιιίβηι οίνίίειη, οιπιι ]:ιιη <ΙίπιίιΙί:ι ρερίοάυβ ι

δοΐ. Νηιη 3 χχνι Οεε. 3(1 χχιν ΓεΐΓοεβδ8Ϊΐ.

ν. 1 Ιιϊε ιιιιιικ Ιοευδ οδίοικίίΐ ποδρεπ. ί11:ιιη 3(1 ΕρίρΙι.

Γ3ΐίοη«8 εϋιιτοχώτατα (1ίςε88ί$8ε. Υϊάε ίιι!ι .ι ίη >.υ

1>ίϋΐι·ί1κι (1ε Γ.ι>Μ(!Π(· Οοιηίηί.

Πιίιΐ. Κατά '\<ΐι\ι «!<(·<; Μαιμαχτηριώτος. .Ι.ΙΙΙΊ.ΙΓ.

ΑιΙιεηίειΐΒ6Β ΜϊπΐίοΐεΓίοηεηι νοεβΓυηΐ. ΠικίιΙ η£

(]υίδ βΓΓΟΓε Ιί1)Γ3πί Γβεΐυιη ρυΐεΐ, 3ΓΠι ιηαΐυτ βχ βο

φίοιΐ ρ:ιπ1ο ροδί ΝονεηιΙ). Μεΐ3^ίΙηίοηειη βρρείΐαΐ.

Ε$ΐ ηυίειη Ιιίε 1υευ8 3(1 Λΐιίεί 3ΐιηΐ , πι]ιΐΐΐιιούι ρετ



ί» ΟΕ ΑΜΝΟ ΝΑΤΑΙΛ ΟΠΚΙδΤΙ.

Ι·Ι;ιι·ι·ι, ΜιΊη^Ίιιιίοιι Λιι^ιι^ΐο, βοειίΓΟίηίυη

ΙΜΊ , .ικι:ι> ΟείοΙίΓειη 3ΐ'ιιιβ ρι ,ι·ι,·ι· Μχιηαείεποηειη

$ΪΙ)ί \ίι:ι1ί(',ι|ιι1 '.' Ιν-,Μίπη ίΐ3ΐ|ΙΙ6 (|ΐι:ιι Ιιιιιι ίΐΐί $0ιΐ6ΐη

3ΐΐΓΪΙ)υϊΙ, αε των όποιρί'Λόν ρπιηυιη Γβείΐ, $ί Νο-

ΜΊΙιΙΐ. ΙΊΙΙΙμΙΊΙίΙ. Κΐϋι;· |'\ .ι ,ιι·|1·,Ί(ΙΙ1(ΊΙΙ Ι|ΙΙΪΙ|1|ΙΠΙ |Ι(Ι-

Γιιΐϋ <]ΐΐ3ΐη ιν β85β ηιιηηοΓ3ΐιιΙυπ) βχ οο οο11Ί{;ϊΐϋΓ,

ηιιοϋ Ϊ,Ι,ΊΙΙΪ ηιιοηυβ Μ ιΙ·ι: ι> ιΐ·. Ναι» ΤΙιβϊηιορΙιοηϋ

η)ειι$β Γιβίιβηι, ιιΐ Ρΐυΐ. ίη Οβηιοίί. κ\-

. ΤΙιοδίηορΙιοπΒ ροιτο ΐιι Ιιϊοπιριη ϊηειίΓΓΚΓβ

ΐ··-ΐ:ιΐΐιι· ΑΓΪ8ΐορΙΐ3ΐιβ8 θεσμοφοριαζού σαις. Αριιϋ

ι|ΐίι·ιιι Α§3ΐΙιοιιί8 βεΓνυβ Ηβ Τ1ΐΰίΐιιιορΙιθΓίυι·υιη ΐβιη-

ρορβ βίε 1ο(|ΐιΊΐυπ :

Αύιίς γίιρ Ιξειη τάγ.α·

Καΐ γαρ μεΛοχοιέίν Αργεται, χεί/ιώνος· οΰν

Όηος χατιικάιιπτκιν τιις στρο&ίις ου

' ΐ ϋύραζε πρίς τύ^ ^ί\Λιο^.

Έκατομβαιών.

Μεταγειτνιών.

Βοηδρομιών.

Μαιμαχτηριών.

Πυανεψιών.

"Ανθεστηρίων.

ΧεψερίΓοΙ.

Ποσειδεών.

Γαμήλιων.

Έλοφηβολιών.

θερινοί.

Έκατομβαιών.

Μεταγειτνιών.

Βοηορομιών.

Όχωριτοΐ.

Πυανεψιών.

Μαιμαχτηριών.

Ηοσε ιδεών.

Χειμερινοί.

Γαμήλιων.

Ανθεστηρίων. ι

Έλαφηβολιών.

Εαρινοί.

Μουνυχιών. Μουνυχιών.

Θαργηλίων. Θαργηλίων.

Σκι^,ρΌφοριών. Σκιρ'ρ'οφοριών,

Ι;ι ΙΙ..Γ Αΐι'ιεοπιιη ιηεηδίιιιη νοεεηδίοηβ .ρι:. ιΐ.τιιι

Γβοΐβ δεβΠββΓ 3<Ινει·δυδ 63Ζ3Π1 «ΙεΓβηάίΙ; 3ΐ'ΐ3 |»τ-

ΡΙ·Ι :ιπι 3ε Γβίδο. Ο""1· ''""" Αηΐΐιβδίοποηβηι νερηο

Ιβπιροπ ;ΙΜ Γιΐ.,ι, ηοη Ϊηε1ίη3ΐίν3<η βυΐιιιηιιο, ρΓ3>

< Ι.ΙΓΙ.' Ι:ιπΙ. 8β(1 ι!ι; Μ.ι·ιιι:ιι ΙιΊΪοιιι; , 3ε Ροδίϋεοηβ

ρ:ιι ιιιη οοπιηιοΛβ βεηδίδδβ ιηίΐιί νίιΐβΐυτ. ΡΓΪΠΙΙΙΙΙΙ

Ι?.ιι· ΙιοιιιΊιιηΊ ΡνΒηβρκίοηεηι , ηοη Μ.ΓΜΚΚ-ΙΙΊΊΙΙΙΚΊΠ

,ι.ΐ]«ΐι^ίι, 'ιϋςυε οοιηρίυρϋιιΐδ 3Γ8ΐιηιβηΐίδ ρϋΓ5ΐΐ3(ΙβΓ8

η'ιΐΐΐιΐΓ : ηιιχ οιηηίβ, δι ιιηίιΐ8 Ιΐ3ΓροεΓ3(Ίοηίδ Ιβδίί-

ιίΐ;ι ΐίΐηροΓ3 Γιιίΐ, 3ο ιηεηδϊιιηι «Ιίδροδίιίοιιειη ίηίοΐ- Α ιΐοΐ. 1Ιοο3ΐοηιΙ«Εοη βιιίεηι 3ιιΗο, αϊ εΐιίεηι δοβίίμ.

ϋ'^ΐΊΐιΙιηι ο1)δει·τ3ΐίοηβ (Ιίςηίδϊΐιηαδ. Ρΐ'ίιηιιιιι εηίηι

8οΐ3Γοηι 3ηηηιη Γϋϊδδβ άοεεί εοιίδειίδυδ Μ,ΙΊΠ:ΙΙ·ΙΓ-

ΠΟΙιίδ ΓΙΙΙΙΙ .Ι.ΙΠΙΙΊΓ. δειΐ νι.Ι.ΊΐιΙιιπι ΐ|ποιΙιι;ιιιι 3Ι1ΙΠ

οβριιΐ ΓιιεΓίΙ. Ρπιηυβ ΑιιίεοΓϋΐη ηιοηδϊιιηι ΙΙοεβίοηι-

1):«(ΐη ΓϋΊΐ : 3 ηιιο, δι €»ζχ εη:<1πηιΐ8, (|ΐΐ3ΐΙιΐ5 οδΐ

Μ.:·:ι.:;ι ι. ι Ίιπι ; ν,ιΐ οτιι νεπο ηιιίηΐιΐδ. ΙΙΐΓΪυδ νει·ίθΓ

ορϊιιίο δίΐ Ιιοε Ιοεο (ΙίδηυίΓεηιΙυπι. Οιιο ίη οπΙίη3-

Ιίυηβ ηιοηδίυηι (Ι.ι/..ι· επ·3ΐϊ εοΓΓί^ϊι δε3ΐί{;εΓ : 3ΐΐε-

ηιιιι ςυοιΐ Μαΐΐιιβεΐ. ιν Ιοεο ροδηβπΐ, εϊι)»ο Ρ)·3ηε-

ρςίοηβηι 8υΙι|ΐΐεοπΙ; βΐίερυιη, ςιιοιΐ Αιιΐΐιεδίβποηοιη

ροδί Ρρηορδίοιιεπι εοΙΙοοβνεΓίΐ, ίηδΐ3ηΐε]3πι Ιιϊεπιο.

( ..;ιΐ · :ι φιχ δοβΙΪΛβρ Αηΐΐΐθβίεήοηβηι νβΓηηιη ηιβη-

86ΐη εδδβ, ι-ι μετά χειμώνα 8ΐ3ΐηίΐ; ιιη(Ιε ρο$1 Γα-

μηλιώνα εοηςίίΐυίΐ; Μ:«ιιΐ3βΐεΓΪοηοηι νεπ) ρΓκείρί-

ι.ιιιΐί ].ιιιι ..ιιίπιιιιιο ΐι-ΊΙιιιίΙ, ηιιίιιΐιιηι ιιπϋΐΗ'. 01 3 "

Ρναηερδίοιιβ ρπιχίπιυηι. Γΐι ίιΐΜ|ΐιι· 8εηΙεηΙΪ3Κ, υΐ 3

ΙοεΙοΓβ Γ»είΙίυδ ρει·ϋϊρΐ3ΐιΐΓ, Ιβίει-εαίυπι δυ^εείπιηβ. Αεεεϋυηΐ ι·3ΐίοηε8 βΐϊ.τ, ψκΐδ 3 ΤΙιεοίΙοΓο ρΓορο-

ΜΕΝ·δΕδ ΑΤΤΙΟΙ. 8'138 δεβϋίΟΓ (Ιίϋδίιιιιιΐβι. ΙΙΐ ίηΙβΓ βϋβ. ςοοϋ Αρίδΐ.

ΠΙ», νι Ι),· Ιιί:,ι. η;ίπ».. ο,ιρ. 20,Ι!θί·(Ιι·οιιιίοιιί Μ,τηΐϊ-
Ε\ Τΐιοοιίορο Οαζ3. ί.χ δεβΙικεΓΟ. . ' . . . .

οΐΐίΓίοηεηι δΐιΐ^υηριΐ, «1)ΐ (1ε εερνορυηι ιηιΐϋ Ιοηυι-

ΙΗΓ : Ή δε όχεία γίνεται μετ' Άρκτοΰρον περ\ τδν

Βοηδρομιώνα καΐ Μαιμακτηριώνα. Οιιϊ Ιοοιίδδεβ-

)ί^ερθδίΐ«ηΐΐυπ) ίη(1ϊείΐ, εΐ ββζχ ορίπίοηεηι :ιηΐπιίι.

1)ιιο εηίπι βι ϋδ νβρϋίδ Γεείβ οοηΐίικίίΐ : ;Ι||ΙΤΙΙΙΓ,

Μίΐΐηαείβΐ-ίοηειη ραιιΐο ροδί ΑΓείυρί οιΊαπι ίιιεΐ-

ρερβ : :>Ιίοι]ΐιΊ ΓπΜπι Η:υηΐ3εΐεΓίοηεηι ΒπειίΓΟηποιιΐ

8υΙ>]ίεβΓε(. Ατοΐυρυβ 3ΐι(οηι οίτε3 ηιιΐιιιιιη.ιΐβ ιΐ'.ρπ

ιιπΓΐίιιηι οι ίΐιπ ; Π3Π1 ΤΙΐ8θρ!ΐΓ3δΙυδ κερωνίαν Πο-

Γ6Ρβ ιΐίοίΐ περί Άρκτοΰρον τε κα\ ίσημερίαν 63-

Ιοιιιΐδ ϊηβιιροι· : "Εστ: μεν, ίηηυίΐ, ώραιίτατον της

ελάτης το σπέρμα περ*. την έπιτολήν του Άρκτού-

ρου· 8ς τις καιρός εν "Ρώμη 4 καλούμενος μεν

Σεπτε'μ6ρι<ίς εστί. ΟΙΙ:ΙΗ· ηιοάίευπι 3 δ«ρΙειηοπ

(ϋδ!3Γε Μ;ΓΙΙΙ:ΙΙ·Ι!·Ι ίιιιιι'ΐϋ ηεεβδδε εδ(. Λΐΐ.'ΐ ιπιι, ι[ΐ]ιΐί|

(1'Λ/.·.\ (·ο1Πμίι , εεΐ : Μχιιιβειεποιιοιη βπε(1ροηιίοιπ

ρροχίπιυηι εδδε ; ιιιιπι ηυοίίββ (1υθ8 ηιειίδεβ Ϊ13 εο-

ρΐΐΐβΐ, ΜΙ 3ΐί(|ΙΙΪ(< |ΙΓ:Ι·Μ ι Γΐιιι ΓΪΠ·:| Ιεηΐρΐΐδ ('ΓΙ Ίϋπΐ

3εείι1θΓε ϋΐίδ ηιεηδϋχΐδ (Ιίπιΐ, εοηιίηυοκ ε886 πιβη-

888 Ο8(εη(]ί1. Ι ΐ.ι ('ΐιιη (1ε 1)θϋιΐ8 ημίΐ : άρχονται της

όχείας αϊ βοΰς περί τδν θαργηλιώνα μήνα κα\ Σχι^-

ρΌφοριώνα. Μιιΐΐο ηιιςίδ, ΙΊΙΜΙ ρρ9Ρ.ΐερε3 εεπυι;ι

Ιοηιριΐδ οΐ οαρ.ΐίιιοπι .ΐι]]ιιη;ίΙ, ιιΐ περί τροπάς, ε!

περί τδν Άρκτοΰρον. Τιιιη βηίηι προσεχείς ίΐΐϊ

υιοιιίυιη εχείρίβδ, ΪΡΡΪΙΙ δΐιηΐ ει ίηβηίβ. δϊε αηΐβπι ρ ηιεηχοβ Ιΐ3ΐ>εη(1ί βυηΐ. Ρπείει-ββ ΙΛ. νι , οβρ. 12

βεπί/ιΐ ϊιΐΐ'ΐιι Ατίδίοΐβίεδ ίιιιΙ)8εί1ΗθΓ3 π,υχηιιβ Ι3ΐη

ίη ρϊδείιιιη, ι|ΐι;ιΐιι ίη 3\ίιιιη μι-ποπ- «ρροΐεηΐβ Γπ

βθΓ8 ρρϊυδ ίη εοηιιηθ(ΙΊθΓ3 Ιοεβ ιηί^ΐ'ΒΓβ, ηΐ οοΐιιρ-

ιιΊι·ΓΚ :ιιιΐΐΊ|ΐι:ιιιι £Πΐε8 : τα μεν γαρ μεταβάλλει του

Βοηδρομιώνος , τα 6ί του Μαιμακτηριώνος. Αϊ νερό

μΐϋΓ> ιηειίδβ ρροχϊιηο 3ΐ> βο, ήυο εοΐυτηίεβδ 3\ο·

Ι,ιιιΐ, ηιιμιαπ' εερηίπιυδ. Ε$1 ϊμίΐιιι· Μ.ΓΙΙΙ;ΙΙ·ΙΙΊ ΪΙΜΙ

Βοειίροπιίοηί ρρυχίιηυδ. ΡοβίΓβηιο ίιΙ.·ιη Λι·ί>ιιιΐ.·Ιι ·,

Ιίΐι. νι, ι ;ιρ. 11,-,πί'ΐίΐ ίιιΐβρ γαλέους, <]ΐιθ8 ιηαδίβίοδ

6»7.3 νιιΐΜΐ , ΐΊΐιι» ,ιιιϊ αστερίας άίείΐιιρ, έρχεσΟαι

ύχεϋεσθαι Μαιμακτηριώνος μηνός. Οιιοιΐ 8ΐ3ΐΊιιι

ροδί :Γ(|πίιιοι·Ιϊιιιιι ι·οιιΐιπμι·ιΐ' ρίδ83ΐθΓϋδ Ιβδ(3ηΙυΐ'.

.):ιιιι ιμιοιΐ 3(1 ί'Ιπΐ:ικΊιιπιι δρεεΟΙ, ςιιί'ειιπι Γ.πι'ιΐκι-

εοηΐϊηιΐ3( .

Ρνβηερβϊοη , ιη αυείΟΓ β$( ΡΙιιΐ.

ΤταΠ. ά( Ι&ίάε, εοη^πιίΐ ΑιΗνρ, ϋοο β8ΐ Νονβηι1)ΓΪ.

Ρο$ί<Ιοοιι 3ΐιΙειη β8ΐ ^ηιΐ3ηιΐ8, υΐ Ρ1υ(. ίη €ικ$αι·β

κ\·'Μΐ ; πιπί δειηρβΓ ρο8ΐ 1>πιιιΐ3ηι ίηεΐρΪ3ΐ. Αίςυβ

ΐιΐϋΐη ΓΙ. ιΐ. ίη /».,,·,·-:. ΐΓεβ ϊ^1ο$ ηιεη8θ.·< εοιιΓιηιΐ3ΐ,

Μείβ^ίΐιιίοηβιη , ΒοειίΓοηιίοηβιη , Ρνβηερ&ϊοηεηι.

Ϊ8'ιΐϋΓ οΐ Ρ^οιιερδίοη β'ιΐ Νονβηι1»βΓ, ει ΡοδΊ-

.Ι.ιιιπ;ΐΜΐΗ , ιηιΙΙιΐΒ :ιϋιι-. Οεεεη4ΐ>ΓΪ εοιιςπιει-ε

ροΐεδί |ιΐ·.ι·ΐι·ι· Μ.ΙΊΙΙ,ΙΙ ΙΓΠΙΙΙΚΜΙΙ. ΛιΙ ΙΙ.ΓΙ: Οίοϋοπίδ

Μ:, ιιι εοηΐϊι>υ3ΐ 1)08 (1ιιο8 ιηεηϋε$ Μχαιαείβΐ'Ίοηβπι

βΐ Ροδ'κΐβοιιεη.

5β<1 (']ιΐίΐιΐ(ΐ Ιϊ εδ( Γπΐίο Η.·.ι!ίμ. ιιΐ ηιΐ οοηΐΓ3πηηι

Γ,, /.:ι· Μ>ιι!<Ίΐΐί;ιιιι :ψ;> ο|ι.πιι!;ιιιι βρίίοι·

ιιΐιϋ.ι |Η>$βϊ(. Ν.ιιιι δί Ρ>·ΐΐιορ$ίοιι ΝιΐΜ'ΐιιΊιΐ'Ί
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. Ρ1υ[3ΓεΙιυ8εηίιηρηι.κίδηιειΐδΗ>ιΐδρο8ΐιε<Ιί· Α "Ο" ΙιιηβΓεβ, βεϋ ΐποεηαποδ, νεί εβΓίβ Ιιι1ί»ηο9. 8ϊ

ΐιιιη ίπ ρ;ιι π:πιι νίχίδδϋ ϋειιιοβί. 8ει·ϋ)ίΐ ; ηπηι Μο-

!'!μ;ίΐ!ΐί'ΐΐ!ί· ηιεηδβ ρΓχϋιιπι .1(1 Οβηοηειη εοηΐίςίΐ,

!!;ι.·(ΐι ιιιηιοηι·, νείΌ ρΓΧδίϋίιιιη ιιι Μιπιίεΐιίΐΐη ίηίΓο-

(Ιιιείιιιη, Ρνβηερδίοιιε ιΐοηιιπη οϋϋΐ Οειιιοδίΐιεηεδ.

Νοη ιΙίι·ίι δβφίειιΐί ροδί ί!οβ<]ιΌΐηίοιιο,ηι ιηεηδβ ιηοι -

ΙΙΙΙΗΙΙ εδ86. ΙΊιΐιιίι ί;:ιΐιη· ηιοιίίυδ ίηίει-νεηίρε Μχ-

ηΐ3εΐει·ίοη. Ιϋεηι ει (1ε Οίοιίοπ Ιοεο ϊιι,ϋΓπιιιΐ 6886

(1ο1)θΙ , φαί ίΐ3 δ6Γί1)ϊΙ : 'Απο μηνός 3ν καλοϋσιν

Αθηναίοι Μαιμακτηριώνα των επτά των κατά την

δρκτον αστέρων οΰδένα φασ\ν όράσΟαι μέχρι της

πρώτης φυλακής, τω δε Ποιειδεώνι μέχρι δευτέρας.

Νοη ο.ιιίπι εοηΐϊηιιο ροδί Μχιηαείεποπειη Ροδίιΐοο-

1)6111 δεφίί ι!ιτ|:ιι.ΐ! , 611ΙΤ1 81 ν6Γΐ)3 Ίδΐ3, «πι) Μαΐ-

μακτηριώνος, (Ιέ ηιβπδβ ηοιι 3ΐ)δυ1ιιΐο ροδϋίιιΐ :ιε-

είμί ,

Ιιιιι:(ιι>, ΠΊ·|:<ΙΙΙ ιιΐιίΙ:ΐ!ι< ίη .Ιιι|ί:ιΐιο ϋΐιηΐεχίυ

(ΐΐιΐιιιΐ'ΐιΐ , ΜΙ! ιΓΙΐΐ'ο είίΓοηιιε ν3ξ3ΐιΐυΓ : ,

εΙΤίεΐΙ, υΐ ιιου ϋδΐΐεηι Ιιιΐί.ιηίδ ιηεηδί1)ΐι$ 3 δεπρίο

; ίΙιιΐΜ ίιηρυΐεηΐιΐΓ. Ερίρ1ΐ3ΐιίυδ ηίε όε ΐΓίεεη3Γίίί, αιιΐ

ιιΐίΐ|ΐιο .1 ΙΙ|'Ι;ΙΙΙΙΙΛ ΙοςυϊΐυΓ, (Ιέ ψιο ραυίο ροδί 3£βηιιι>.

('.:ιρηΐ ιιιιιιι, δι νεΓα δυηΐ, ςυχ ρΓΟ Οβζχ $εηΐβιιΐΪ3

δΐιρρβ (ΙίδδβΓίιίηιιΐδ, 30 Οε(ο1)π ,Ιιιϋιιιικ (ΙείΙυεΊΐυΓ;

1)3111 Μ(·ΐ;ΐ'0Μΐιιίϋΐι ίη Νονεπιοπεπι εοηνεηίΐ. ΕΓ^Ο Η6-

(·:ιΐοιι.ΐι:ι·ο!ΐ 0(ΊοΙ)Γειη οεειιραΐ, 3 ηυο ηιεη$ε δ)το-

πιβεεοΌιιίεαιη ρεποιίυηι οΓΐΙίΐιιτ δεβϋςεΓ. Υίςίοαιπ·

ροδί €οιΐί>ΐ3ΐιΓιηί:πΐ33 ίιιιΐίεΐίοηεδ ηονυιη ϋΐυϋ }·..-

\\ΛΟ\ .ίπ ηί ρι ίηιοι ιΐίυηι 8ΐ:>1ιιί>5β, εΐ Ηοεαίοηιΐιχοηειη

ίΐ) Μ.ΓΐίΐϋίΊοΐ'ίοιιί^ ΙοείΙΠΙ 81ΐ1)ΓΟ§;:ιδδε. Λ1ιι«;π:ιι ΐιίΐιίΐ

681 εεπίυβ, ςυαιη Ηεεβίοηιϋχΰηίδ περ\ τάς τροπάς

ευί δίΐ ρι-οχΊηιιΐδ βΐιει- , Ιιοο εδί Ρρηερδϊο. β θερινάς εοΐΐοεβίυιη Γυίδδβ. 1,ιιιΐ3ΓΪ8 εηίιη Ηεεαίοιη-

Ιι.ι (Ιοιιιιιη ιτ$ εο ιπϋ^ίι ιιι·, υΐ ρι :Γ|Ι·Ι· ΗαΓροεπαΙίο-

ΙΗΜΙΙ Μ·ιιΙ<·:ιΐί;ι· 81ΙΧ \ ίι·,,ϋ(·ι·ΐϋ Ιι;ι):ι·:ι| ηΐ'ΐΐΓ,ιΐιΊΐί.

ΐ'-ι-ι-Ίί.!! ειιιιη ίη Ιοχίοο Μ%ιη:ιε(εΓίοιιεηι πέμπτον

είναι μήνα. 8β(1 νεί τέταρτος ριο πέμπτος τεδοη-

1>εηι1ιιιη ; νεί Μ ηίΐιίΐ Ιιίε 3 ΙίϋΓβπο ρ(·εε3ΐυιη ε8ΐ,

ιιοιι (Ιυΐιίιιιη εβί ηιιίη ρίππβ βρυιΐ ηη$ Αι·Ϊ8ΐοΐεΙϊ$

ει ΡΙιιΐ3ΓεΙιϊ , ηιιβιη ^Γ3πιηΐ3ΐίεϊ υηϊυ$ 3ϋεΐοήΐ3ϊ

6886 Ι!,'|:Γ:Ι| .

ίίοιίιιίΐιΐΓ ΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΪ- δοβϋ^επ ΒΐυροΓ, (Ιυηι Ροβίιίεο-

ηοιη ίΐ;ι εική .Ιιιηηΐϋ-ίιΐ εοιηρ.ΐΓ3(, πΐ ροβΐ 1>πιιιΐ3ηι

ίιιείρΐ3(, ηυο ηϊΐιίΐ Γαΐβίιιβ. ΛΓί$ΐοΐεΐ68 Η1>. ν, εβρ. 9, ιΐε

Τΐιχηιι'κίο : "Εστί δϊ ό μεν πρώτος τίκος περί τδν

Ποσειδεώνα προ τροπών. ΤΙιουρΙΐΓβδΙιΐδ Ιίΐ). νιι, εβρ. 1,

«16 ι!ίνεΓ8θ 5ι·πιεηΙΪ8 Ιοιηρορε, χειμερινού γαρ αρχή

μετά τροπάς Οερινάς του Μεταγειτνιώνος· του δε

δευτέρου πάλιν μετά ηλίου τροπάς χειμερινάς του

Γαμτ;λ;ώνος μηνός. ΙιΐΓΪίΙίΙ ϊ^'ίΐιιι· Ροδίιίεοη ηηΐο δοΐ-

• 1:111111·, Ιιί1>ει·ιιιιηι, β«ιηε1ϊοη ροδί βοΐβιΐΐϊϋΐη. Ρΐιι-

ΐηι-εΐιιΐδ βυίεηι ίη \ιΐα Οαααήί Ροδϊϋεοηειη ευιη

ίηειιιιΐυ (Ιυιιΐ3Χ3ΐ ^3ιιυ^^^ο εοηΓεπΙ: Χειμώνος εν τρο-

παϊ; δντος, Ισταμένου Ιανουαρίου μηνός (ούτος δ' αν

εί'η Ποσειδεών ΆΟηναίοις). Νβιτι Ιυιιβί'ΐδ ΡοΜίΙεοπ

ΙΙΟΙιηΐΙΜ(]υ3Π1 .!.!:,ΙΙ;ΙΙΊΙ ραΓίϋΙΙΙ :ιιιΙΊ·|·|. Ιϋεπί 01 δυΐ-

·!;ι> ροι-ίΐρίειιε (Ιοεεί, Ιιίδ νει·|)ίδ: Ποσειδεών μην παρ'

ΆΟηναίοις ούτω καλούμενος Δεκέμβριος. (}υού νεπο

Γαμήλιων ρΓοχΐηιυηι α δοΐδίίΐίο Ιοειιηι 1ΐ3ΐ38»1, ιΐεείβ-

Γ81 Αιϊί,ΐοΐ. ι Μίΐεητ.,ς. 6 : ΈιΛ δε "Αρχοντος 'ΑΟή-

νΐ)σιν Εϋκλέουςτοΰ Μόλωνος έγένετο κομήτης αστήρ

προς άρκτον, μηνί>ς Γαμηλιώνος περ\ τροπάς βντος Ο

του ηλίου χειμερινάς. Η*ε ιιοϋϊδ ρηιιΐο αεευΜίϊιΐδ

(1βιιιοιΐ8ΐΓ3ΐΐ(ΐ3 Γικτίιιΐ, ΐ|ΐΐι>ι) <·ι ΕρίρΙΐ3ΐιϋ Ιοευδ ΪΟ

ροδίιιΐηι-ει, βΐ ςαοιΐ ίικίίξηε ΓβΓΓεηι ερυιΐϊιοβ ιιοιιιιυΐ-

1θδ3 δεβΗ^εΓΟ ίη ευηκίειη βπ'οι-ειη ϊηϋιιοίοδ. Ε (]ΐιί-

Ιιιιβ υιηΐδ 3δδεη(, ίπιρεπίβ οιηηεβ 3ΐι(ε ίΐίπιιι Μ%-

ηίΒεΙυποηειιι ιμκιι ΐιιηι ηηεηδειη ηυηιεΓ3δδε. Οιιϊ ςυϊ-

(Ιηιη ιοί οοηνίεΐιΐ5 Γ3ΐϊοηϊ1)υ$ εεϋβΐ ηεεεββε βδΐ, ει

(|ΐιοι! α δεβϋ^εΓΟ (1ϊιϋεεΓ3ΐ, ΐβικίεηι 3ΐί(|ΐιαιΐίΙο ιΐο-

«ΙΪΜΜί. Οχΐ6Γ3 (|119Β 3(1 Λ ΙΙΙΓΪΙ! !Ι!ϋ Μι'ΐιχίιιπί (Ιίδρίΐΐβ-

Ιίοιιεηι εΐ ηιυΐΐα, εΐ εχηυΪ8Ϊΐ3 ηίπ ροδδεηΐ, δΐιιιηι

Ιοευιη Ιΐ3ΐιε1)ΐιιιΐ ίη εο ορεπε, ςιιο ΐβηιροπιηι ίοείΓΐ-

ιιηιη 3 δε^ΐίββπ δοπιηϋδ, Οεο 3δρΪΓ3ηΐε, νίη(1ίεα1)ίπιιι$.

ΙΙΙικΙ υιιιηιι ΙεείοΓειη ηεεεδβΰ 681 βιΙιηοηβΓί, εοβ-

Οβιιι ΠΙοδ Λΐιΐοοδ ιηειίδοβ αΐίαδ ΙιιιΐίΓβϊ ε«δ<·, 3)ί3$

$ ηεοηιεηίβ Γυίΐ ί!ΐ3, ιρι.ο δοΐδίίιίο ρ:ορίθΓ

ΐ:ΐιιι :ιιιΐο, ([Μΐιηι ροβΐ δοΐδίϊΐίϋΐη : ίιΐ ςυοϋ 3(1-

3ΐίο Ιοεο ρΓοΙιαϋϊΐυΓ. Αι ϊη ίιι-

ΙΙ.ΙΙΙ.Ί, δίνε βχβ δίβΐιίΐίφαε 3ηηί ΓΟΓΠΙΒ Η6ε&ΐοηιΙ)3·οιι

Ηχδίι ίη ,ΐιιϋο ; Γείϊςιιϊ βεηυεηΐεβ ,Ι.ΙΪΙ.Η,Ι-^ ηιεη$«5

ιιϊιΐί'ΐιιοπιιιΐ. ΡΙυΐ3ΓεΙιυδ ευηι Αΐΐίεοπυηι ηιειι^ίυπι

\ιιοηιίιιί|,ιιοιιιιιιιιι;ιι.!ΐ!ΐ ΓίΧΟδ Ϊ11θ5 3ε .Ιιι1,;ιιΐι'> ίηΚίΙί-

μιΐ , Οιιοιΐ .ΊΐιΐΓΐιΐ εοΓυπι ϋοιίιΊΐι Αΐοβιιίεηδε$ η-Ιεχυβ-

ιίηΐ, εΐ Ι !(·(·:·, [ιιιιιΐι. 5ΐ3ΐίοηε (Ιίιιιονεπιιΐ, Ιιβιιά βε^ο

ίΐη εχ ;ιίιο βεπρίΟΓβ, ΐ|ΐι:ιιιι οχ ηοο Ερίρΐιαιιίί ΙΟΜ

εοη^ΐϋπε ρο$8ΪΙ.

Οοΐ. 9δ2 0. Προ £ξ ΕΙδών Νοεμβρίωγ. Νίοιηεηί»

Λι]ι\[·.\οΐί.;ι·ι, νεί Οίοείεΐϊαιιεί εοηνεηίΐ ν Καΐ. Νον.,

Ιιοεεδίϋείοΐ). χχνηι. Ει·|;οάιιοάεείηιυδΑΐη}τ,Νονεπι-

1)ΓΪδοεΐ3νο, $ίνε νι 1,1. Νον-^υοάεΐ ηαηι. Ιδδυρη

ι!ί\.·ι·;ιί, ίχ ιΐίϋ :ιηΐο ΕρΐρΙιαηίΒηι ; ρει·ρεΓ3ΐη ίϋηϋβ

ρθ8ΐε3, η. 28, ->/, 6κτώ Ειδών Νοεμβρίων α ϋΐκ^πο

δεί'ίρΐιιηι.

Ιϋίά. Κατά ΣαΛαμίΓΪονς. Νεοηιεηίβ €1ιοί>ε ίηοίίίι

ιιι Νονεητι.ςυειη ηιεηδεπι ΐεπΐυηι βρρείΐαΐ : δίνεςυοιΐ

ρΐυτεδ ε]υδ(1εηι ηοιηίιιίδ εδδεηΐ, αϊ ;ιρικ! ΓεεβηιίθΓε8

Λπιΐιοϋ ιΐιιο Ι(:ι1>ίιι δυιιΐ, Ιοίϊϋεπιηϋβ είυηιεα'ϊιι ; δϊνα

ιριοιΐ ΟΓΐΗηε ΐβΓίίυδ εββεΐ. ΙΊιιΙο ει ςυίηΐυβ ίη ΪΛ-

ηυαι·ίϋΐη ϊιιευΓΓιΐ. 3 ιιι Νον. βϋ ΚΒ|. ^:ΙΙΙ..;Ί»ΙΠΙ;.·-

Ιιειίδίδ ΚβΙ. ίρδίβ, ιϋθ8 δΐιιιΐ δοΙίοΜ ΙΛ, ·ριί ηιεη&ε8

(Ιιιοδ ΐπεεηαποβ εΙΒείυηΐ. Ν.ιηι π Ιαιιιιβπί πέμ—ος

ηιειΐδίδ ίιιϋΐ. Υί(1εηΙυΓ δβίβηαίηϋ :Γ,|Π.·Μ|. ιπ, α

,!;;,·> |ιΙ ι:-:.ιΐϋ ΠΙβϋδίυΠΙ ϋίδροδίΐίοηεηΐ 38είνίδ8β.

Ι1)ϊ(1. Κατά Πάριους. Αρο^οηίεί ηβοιηεη'ια

0(·ΐο1). χχιν. ίυΐυδ ϊηϋι ϋεε. χχιν. Α ϋίβ χχιν θα.

:ΐι! χχιιι Οβε. ϋίβδ δυιιΐ ιχι, φΐί δυηΙϋαοΡβρΙιίοΓυιη

ιηεηδεβ. ΟυβΓβ ΑροβοηΊευδ Ρ»ρ1ιίοπΐιη Γυίΐ Νονειη-

ΙΙΟΓ ; ,ΙϋΙιι.-, ΟοοΓϋΐ Ιιπ·.

Ι1)ϊ(). Κατά Άραβας. Νοοηιεηίβ Αη{53ΐΙΙΐ3ΐ)3ίιΙι

Οεΐυ))ΓΪδ χνιιι εοηιρβίίΐ : α φΐο ιϋε 3ϋ χνι ϋεε. <1ίβ8

δυηΐ ι.ν, δίνε αΊιο ιηειίδεβ ^Ε^γμίίβεί : ςυίοιιβ ιιδί

δυηΐ Λτηΐιεδ ίΐΐίδ ΐεηιροπϋυδ. Νβιη Νεοηιβηϊι Αΐεοη

ραπίο 3ηΐβ εο2ρίι ϋεεβπι1)ΐ·48 χνπ.

Ιοίυ. Κατά Μακεδόνας 'ΆπεΛΛαίου. Μβεε^οηίεϊ

ηιεηδίδ, ευηι (Ιο. (ειηροΓε Νβίβΐίβ 3§εΓε(, πιεηΐίοηεπι

οιηϊδϊΐ. Οοηνεηίΐ ροπΓΟ ΑρεΙΙοεί Νεοιηειιίβ ευηι Ραρίιίο-

πιηι Αρο^οηίεο. Νβιη υΐΓβςυβ ϊιιϋι Οεΐο1)Γίδ χτιν.

δεϋ ιιοιιΐι :.· ΙιΐΗ3π& εχΕίίΐίΙ. Αρυιΐ παεϋί:ε ·
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5θπρΙθΓ6δ,ρΓΧ5θΓΐίηι Γ..Ιιπ8ΐί3ηθδ, ιιοηιιιιιΐΓ(ΐΐ;ιιη Μβ· Α ίυΐηηιηβίε κατά ττρ/άρχηΛΐ του Δίου μηνός ΠΓΓΪ δΐΗ-

«Μΐοηϊείηιοήδβδειιηι δντοιηβεεάΌηίεϊδ, φΐο<> έίΟι-χ- ρβίΐ : ίηειιηΐε νότο Ρεπίίο, δοΐδίίΐίυπι Ιιίοιτηηηι ;

ΓΟΙΊΙΙΙΙ ηΐΐΊΐΗ'ϋ ηρριΊΙιΐιιΐ, εοηΓυικϊϊ νίιΐοβί ; οι ίιι ίη- χφΐίηοοίίιιηι

βίβηί ϊΐΐο Λιι:ι(οΙϋ Ιοοο, φΐέιη πι δβίρπρηίί Πί.ιΐπΙι;ι

06εΐ3Γ3ΐ)ϊηιυδ, :Ι|Ϊ.ΙΜ νβίο ϋίδεοΓηί, ϊιι ΙΚΊ· !ο,·ι> Γπ-ίι

Ερϊρΐιβιιίυδ. ΕΙ εεΓίβ δνιοηιβοεάΌηίοοΓυιη ηΐΕηϊίυηι

βϋιΐδ ίη αηηο ίιιΐίηηο δίΐυδ, φΐιιηι Μ30βι1οηίοοι·υηι

Γυι'Ι, ηοη ιηοιίο νείοπιηι, ηυοδ ΙιιιΐΗΐνβ Γυϊδδο Μΐ-ρί-

ΠΙΙΙΙΙΓ, $ΐ'ι1 οΐίβηι Γοερηίίοπιηι αε Πχοπιηι. Λο ρο-

ϋΐ<·ι ίοπηΐ) (|ΐπιΙ(Ίΐι, ηοο βδΐ ΜβεοόΌηίεοπιιη, βριιιΐ

ίΐηΐίφιοδ βεήεβ οΐΐδοιιι-α εδί 3ε θίΟίοϊΓΐδ, (]υο(1 ίβ 63

νβΓίβ' ρΓΧδίβηΙίδδΐιηϊ δεΓΪρΙΟΓβδ βχίκΐίηιβδίε 'ν'ίίΐβη·

ΙΊΓ. δϋ(1 οιιιίί.-η ιιιοιίο ()ΐι,ΐ'ίΙ ίοίΗ', νι·Ι ίη ηϋιι.Ι ροΐίιΐδ

ιΙΠ.ΐΜ, ΐεηιριΐδ 8ίο οηιηίηο 8ΐ3ΐηο, ρηίίιείροηι 'ηιοη-

δίιιηι Ι,οηηι οχδΐίιίδδβ, ηυί Ηεε3ΐοηιΙ)3>οιιί τοβροιι-

«ΙβΓίΙ : ςϋο^ ιιι Αΐίχπηάη Υίΐά Ιβ5ΐαΙιΐΓ Γΐυΐβπ Ιπίδ. Β βχ ϋδ οπιηί1)ΐΐ8 ο'πΐΰ Ϊ8ΐ€

φΐιιι)ΐΐι· ιη ΙΊΙι. ι Ι·^ιϊ<ΙίΊη. χςυ'ιηόϋΐίυηι

1 Χδΐινιιηι

ΐΊϊιιη, ίοο. Οπού νοί ύβ 3υΙϊαηί8, 3« ί'χ:

Β(·('ί[ΐί ροίοδί, νοί ιΐβ ϊηηβπυυδ, οο νί(1»·Π«εΙ 5«;η$«,

υΐ δΐΐΐ) (|113ΐΐΙΟΓ Ϊ11θ8 3Ι1ΙΙΪ 03Ι'(1ίη68 ΙύΙίίΓεΠΪ ίΗί ΙΙΙι.ΊΙ-

δ08 ίιιι·:ιιι|. Ι';ιχ(·1 Ιιιιίι· ΚΙΪΙ]Γ(·ΙΙΙΓ,Ι· Ιοδι'ρΐιυί , ι|ΐιί

ροΓδΛ'ρο Ν:ιΐιΐΙιίοιιιιι Νίδαη εδδβ ιΐίείΐ, ηΐ Όη^. ΙΓΒ'. ι,

03;>. 5, βΐ Ιίΐ). ιΐί, οβρ. 9 ει 10. υΐ)π> νεΓΟ νιη,'ε. 2,

Ι]3Γ ΓΙ;·.ΙΙ ΑΓίβιηΪΝίο εοηιροιιίΐ; Ιϋιιο νιιι, 63ρ. 3,

ΗνρεΓΙιεΓείχυηι οιιπι Τίβη ; Οϊοηι ουηι ΜαΓοΙίεδυνηΗ

Ιίΐι. ι, 63ρ. 3; €1ΐ35δευ ευηι ΑρεΠχο ίΐο. ΜΙ, <·ηρ. 7.

Λιΐιΐι: ϋδ «ίΐι·ηη(ΐιηίι·3 ήηχιίαηι βχεηιρία 1η ΟΙι.ιΙΙη;-

ΰ3 ρο'ϊοϋο :ιριΐι! Ρίοίειηχυηι. ΟΙΚΓ οιΐιηίβ «Ιϊΐϋ ιΙΊΙί-

ι·\]ιΙί(·:ιιιΙιΐΓ. ΙιιΙιΊ' Μ;κ:θ(1οιιίοοππιι ιιιοηκϊιιιιι

ββΐ.·'··'-·

Η6Π808

Νί$αη

\\ΛΤ

Λπινηη

ΤΙιαιιιιιζ

Α1>

ΕΙ Ν Ι

Τίδΐ-ϊ

$ Μ:ιι·ι·ιΙοηί(·ϊ

Άρτεμίσιος

Δαίιιος

Πάνΐμοί

Λψος

Μοιίδοβ Λΐιίοί

Έλαφηβολιών

Μουνυχκόν

Βαργηλιών

ΜοηδΒβ Ιαΐίαηί ,

ίβΓβ

ΜΒΠίαδ

Αρι-ίΐίδ

Μ;ιιιι·>

Διός

Άπελλαϊος

ΊΊιιΊιιΊΐι Αύδηναϊος

δΰΐιείιΐΐΐΐ Περίτιος

ΛΙ!:ΙΓ ' Δύσΐρο(

Αι ίη ερίδΙοΐ3 Ρΐιίΐίρρί Μαοοϋυιιυηι Γβςίδ,

:ιριΐι! Οοηιοδίΐι. Περί στεφάνου, ίουδ ΙΙΙΙΙΙ Αΐΐιεο

Ηοεϋτοιη. εοητροιιΊΐυι·, υΐ 3ϋνδ ΡΟΓ ί!1;ι Ιυιηροη

δβρίβηιΙτβΓ

•Νονβιηΐιβτ

ΟβοβηιοβΓ

Κι'ΙιΠΚΙΙ'ΪΙΙί!.

Οε ιρκι 3ΐί3$. Νιιιιι· ίΐΐιΐιΐ, (ριπι! ι!ί\ί, οχ

εοηδΐ3ΐ, Μ3εβ(1οηΐεο8 ιηοβδεδ ιιηο Γεί'β ηιοηβο. 5γ-

Γθΐιΐ3εο(Ιοηίοί8 3ηΙεποΓε8 6880. Νηιιι \:ιηΐΙιίπΐΝ

5}τοαΐ3εε(1οηυιη 081 ΑρηΊΐβ 4ιι1ί:ιιιιικ :

·π) Ιβηιείκί ι·πιη 1υιΐ3ΐ·Ϊ8 ε$1 \ρι ΊΓι

ι Γεκροη(1ε3ΐ, 8χρία8ΐ3ηιεη ϊιι Μβηίυηι

ι ϊι, ιη3)θΓ8ΐηςυε ίΙΓιιιβ ρβιΊειη οοοιιρηί. Οχίε-

ι ιιιιι :<|ΐιΐιΙ Ερίρΐΐϊηίιιιη 1ιοι·, ίη Ιοεο ρΓΟ Άπελλαίου

ιί', 8ο3ΐίβθΓ 111). ν Οβ βιηαιάαΐ. ρββ. 482,

Άπελλαίου ς'. (βιιβ ΓβΓιοηε Αρε11χο$

Νονβηι1ιι·ί$ ϊιι οοεροπί. Οκού νύηιιηηβ &

Οοΐ. Κδί ^. Κατά ΆΟψ-αίονς Μεταγειτνιωι-ος

ί·''Γΐ'(ΐι\. Ι'.(ΐιι>ΐ;ιΐ»·\ ϋδςυχρ3υ!θ3ηΙβ(1ί8ριιΐ3ΐίΐ&υηΐ)

.Μ.Γΐιι:ΐΓΐ<τίοιιίΊΐι αϊ) Ηβο»Ιοιη1)Λθΐ)0 0856 ψΐ3ΐ·ΐιιιιι :

ηιιο(Ι Γΐΐιίο Ιοΰυβ βνίϋεηΙεΓ «ΙοιηοηβίΓαΙ : ηβηι Μοΐ3-

ρίπιίοιι ρροχίηιυδ β&ΐ :ιΙ> Ηεο3ΐυπιΙ)χοηε. Ι^ίΐιιι- Ερί-

ρΗαηπ δχευΐο Ηοεαίοιηύχοη Οοΐούοπ 6Γ31, Μ,ΓΙΙΙ.Ι-

ϋΐεποη 43ηαΐΓΪυ8. ΝοοπιβηΊί Μχιηβοΐεποιιΐδ εοιι-

ρπιίΐ Κ.ιΙ. ϊρ5Ϊ5 ,1;ιιιιι;ιι·ϋ ; η:ηη νι ΜχηιβοΙ. Ο3(1οηι

•·>ι ίΛΐιικιι Μ νι. Λΐΐ|ΐΓι ΝϋΟίηβηία Μβΐ3£ίΙιιίοηί8 ηοη

ο-οιινίΐιίΐ Κϊΐ. Νον. Ουίρρβ νιιι Νον. νιι (Ιυιιΐβχ.ιΐ

οι Μ(:ΐ3£ίΙΐ!ίοη°ι$ , ιιίβί ιιιΐΊΐιΙιιηι ΜΙ ίη Ερίρίαηϋ

εοϋΐεε. Α δεευηιΐβ Νον. .ι.! ιιΐιίηι.ιιιι 1>ι·<·. (Ιίβ8 βυηΐ

ΙΛ, ΙΙΙΙΊΙΛ ·» Αΐΐιεηίοΐιδίυιη ιΐυο. Ρτοίικίε ιιοη .)ιιϋ;ι·

ηΪ8, 86<1 χςυ3ί)ΊΙί1)»5, «ι νΕ8)·ρΐί»ο'ΐ8 ηιηίδΐΐηιι »!>ϊ

Λιΐιΐ'ΐι. πιπί ρι·ίηηΐ!ΐ) ύχυιιι οΐ -!,:1ιίΙ·ιιι αιπιιιιη

ΡΑΤΗΟΙ.. Οη. Χ1.11.

Έχοτομ6αι<όν

Μεταγε«νιών

Ποηδρομιών

Μαιμοκτηριών

Παχνβψκάν

Ποσειδεών

Γαμτ,λΐ(ι>ν

Άνθεβτηριών

. ··, > . » · .

Λιΐΐιίΐιιιοπιηΐ. Ιιηο νεηο ίιΙιρΜίηι :ιριΐι! !1Ιθ8 ηιιΐίί|ΐιΐ3-

ϋίιηιιιη Ιοίδδε ηοη ρήιηιΐδ δοβίίςεΐ', ιιι βΙοΓίηΐιΐΓ,

8ε(1 &&ΙΑ ππΐΐ! ίΐΐιπιι ιΙΐΜΊΐίι 111). ΰΐ ΜοιΜια, ιιΐιί <1β

ηηιιο (1Ίδρυΐ3(. Ειειιίιΐι βηηυΒ, ϊηηυίΐ, βρυιί ίΗο«

ιΐιιρίϋχ ; βΙΐοΓ (Ιίϋπιιη έεειχ, ι·ιψικ Ίη Γπιο βρ-

ίεοδ ν (1Ϊ68 Ίιι«ο.ΓθΙ)αιιΙιιι·, 3(1 (]ΐι'ο$ Ι[ΙΙΛΓΙΟ ηυο-

ηιιε 3ΜΙΙΟ (Ιίεδ υιιυδ .·ΐ('(Ί·ιΙιΊι:ιΐ, :Ι!ΙΟΓ Ιιιιονίδ ΓυίΙ.

Ιιι ριίιίΓε Γοπη» Ιι·ίεοη:ιι·ϋ ιηεηδεκεΓηιτΙ, ηιΐ ιικκίηιιι

Α^^νρΓιηοί 3ΐνιιϊ ; ιιΙιΊιιιιι- ιηειίδίδ ν νοί νι ιΙί.·1ιΐΐΗ

ηαιΊίοΓ ΐ'ΓΛί. ΙΙχι ('..«/:ι. ΟικίιΙ ιιΐι ιιιη ρΓίβείδ ίΐΐίί

Ιειιιροι-ίουδ «δ» ροριι1:ιΗ ιοοορίιιιη ΓυβΓίΙ, »Ιί1)ί <1ίδ-

δεήΙΟΓ. Ρθδ( 3ιι1ί,'ΐιιηιη ςυίύεηι οιϋιίοιιεηι, 3ΐ<]υβ

Ερίρΐιβηϋ δχεαίο , ε]ιΐδηιοϋί ;ιηιιιιπι ο1ιίϋ·ι'\Γ(ΐ\ιιιι

ΑιΙΐΒΐιίδ Γυίβδε, βχ Ιιοε ΕρίρΙίΒηϋ Ιοεο εοιΐ]ίοί ρο-

' κ^ι. Γι (-πιπί ,ί'.^\ρΐϊ.ΐ(·ιΐ8 3ηηυδ ηιεηβ'ώαδ ΐΗϋοιι·-

0 ιίίδ εοηδΐ3ΐΐ8, ('ΐιιη Ιΐ3εΐ6ηιΐ8 ι1ίι:ί ϊιιΙοΓεβΙπΓΪδ οπιίχ-

βίοηε ρι·Γ .Ιιιΐίηιιιιηι αηηιιηι (:ν:»{!:ιι·ι·ΐ«ι· , Γβεερίο

,-ιιηιιι .Ιιιΐίαιιί ι\ρο , ΐΓίοοιιαήοδ ηιεηδεδ ηίΐιίΐοηιίηιΐϊ

νιΊίιιιιίι , εαηι ετ:αγομέναις ν, βΐ ίηίβηΐυιη νι : ΐΐ»

ΟΓβιΙίοϋβ βδΐ ΑΐΙιεηίεΐϋΟδ ίη βηηο δυο ΓβοΪ88β ; «Ι

ΐΓίεεηίδ άυηΐ3Χ3ΐ ύϊουυδ βίιίβυϋ ηιεηβεδ (Ιβειιιτβ-

ΓΓΙ.Ι, ΙΙΓΙ', β(1 ,Ιιιϋαιιοπιιιι ηιοηδίιιπι (Ιεδοπρίίοηεπι

ςιΐΗ(1ΐ3Γθΐΐ. δοϊΐί^ι:!1 ςπίιΐβιιι ιν Οί οηοιιίαΐ., ρβ".

227, υϋί (1ε ηιιηο 4υ1ίπιιο Αΐΐιεη. 3ςίΙ, Ιιοδ ίρ£θ&,

ριι(3ΐ ηοη ιιιοι1υ^ιΓι:ιιηιιη βιιηυιη, Ιιοεεδί δοΐαΐ'βιη οί

Ιίχυιη , νοτυιη βΐ'ι»ιη Ιιιΐίβηοδ ιηβιΐδββ βιΐηιίδίδ^ε, «Ι

Ιΐο Λΐοηιΐι. Νεοηι. Κ;ι1. ίρκίδ Ιυΐίϊ εοηνβηΪΓβ. δι ·Ι ίη

€0 ριοΐκιικίο ιηίπιηι ίΐυ3ηι ίηβαΐβ ίηιρεΓΪΐο^υβ νβρ-

βοΐυΓ. 5ίε εηϊηι ιΐίϋριιϋιΐ : ίιιείαηιΐδ ίη Υίία Ρ£ΓΪ-

ι,ηίιη 8ΐ3ΐίιη ρο$1 ΟΙνιιιρΊιΐΜπιι Ιικίιιιιι, ειιιη ικΐΐιιιο

30
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, ι·Ίι ί·η ηιειίίαηι ηοείΐ'ΐη Ρε- Α Γίΐί ρι »: ΜΙ ·,, Π1Γ! Ι"άίΙΙ ,

ι £6 III Γ"Γ'··ιιι Ϊ1ΐ]βείδ8ε Π3ΓΓ3Ι, ί'ι.ιιιιηιιιΐιιιιι

!υιΐ3. Οοιιΐίςίΐ Ινιι'ί,-ι ίιιί ιηοι·8 Ευβευΐο

16!>1ε 0!)ριηρ. 256, οτοΐο χιν. Ιχ'ιΐιιι· .Ιιιϋι χνιι Ιιιιιβ

6Γ»1 χχ, :>ιιΐ χχι, εΐ ϊϋεο είι·ε3 ιιιεϋίβηι ηοείεηι ονίο-

Ιι;»ΐιιι·. Λίΐ|ΐΓι ϋίγιιιρίαοιίδ ,ιμοιι εε1εΙ)Γ3ΓΪ $ο1εΙ>3ΐ χν

ιΐίι· ηιεη$ί$ ρπηιο. Ιΐ3(|Π6 ευιη οο δίκουΐο Ηεεβίοιη-

ΙΜΊΙΜ ΙΓ,ΓΜί Γϋν.Ί. (|1>ϊ .1 Ιΐΐίΐΐ-, XV Ιΐΐΐίί ι Ί ΊΓ| ΙΙ':Ι Ι Ί> Γ!·. Ι

32οη, «Ι Ιεπίο ιϋε 3 εειίοηιίηε Οιιΐΐο Ιιιιια εΐίΐ χχ

Εη ('ΐίΓίΓίπιι !ιοηιίιιΐ8 βευηιεη ! ΟοηιοιιβίΓβηιΙιπη

εηβΐ : Ηοοα(οηιΙ);ι·οιιι>ηι Αιΐίαιιη Ωχυιη ίυΐδβε ίη

Κ:ιΙ. ,ΙιιΙϋ*. Λι! κΐ Ι.ιιη;ιιιΐ Ιι Μίιιιηιιίιιιιι ρπ>-

ΓειΊ ,·(|ΐιοι1 8(1 ΐιΐιι ηίΐιίΐ οηιηίιιο ρεΓίΐιιβΙ. 5ΐ

ςυίιΐ ('ίπιιι εχ εο «1ε Μεοιιιεηία ιηοιιδίϋ < Ιϊκ ιϋη ,

3ΐ1 ΕΙΐϋειίδϊιίΓη, ΝΟΙΚΙ, Ι ΛιΙιβηίεηΒίηηι αιιηνιιη 3ε ηιεη-

εΓΓΟΓΟ III

ΐι-ίΐ.ΙηχΊΐ, ιΐίΐιη δεΓΪ1)ϊι

Γ.ιι Ιιιΐιΐ 3Ιΐηθ <:ΐιι ΐΛΐί 75

Γ;ΐιι ρΓ«|ΐ:>ιιιιιι1ιιιιι

π·ΓΐΜ·ΐιιι·. Ν;ιιιι Ίη Εϋιΐβ ηοη Λι1ιοιί$ ι ΜΙΝΙ,

<μιχ> Ι,ιΐΓκιιιιι ικπ'Γ.ιΐιΐπΐ'. Ιΐι·ίιΐ(Ιι· ΊΙΙιιιη ίρδίιηι Ι.ιι-

ι·Ί:ιίιί ΙΟΓ,ΙΙΙΙΙ ΐ|ΐι:ιιιι ιΐι'ΐ/ΙίμιΊΐΐι'ΐ· 3ΐΐί^ϊΐ! Νοη (Ίΐϊιιι

8εήΙ)ίΐ, ι·ίι >·:> ΐιΐι-ιϋ.ιιιι ϋθι Ιπιι ϋΧΟΓίβη) 683» ΙιιικΙΙΠ,

δΐ'ϋ βιηίοιιιτι ϋΐιιηι, 3(1 ο,υειη (ΙΐνβΓίεΓΛΐ, ΟΪΓ03 ηιε-

(Ιίβηι ηοείεηι 3(1 ι<1 8ρ(.·εΙ;ιειι1υηΊ ρΓοΓεείυηι : Περί

μέ?ας νύχτας έξαναστάς άπήει εύΟ!> της Άρπίνης·

Ενθα ξν ή πυρά, οτάδιοι πάντες ούτοι εϊχοιιν άπδ

της Όλυμπίας κατά την Ιππόδρομο·;. Μοχ νεπο δΐιΐ)-

ίίείΐ : Κα\ επειδή ή σελήνη άνέτειλεν, βίε., πρόεισιν

έχεΐνος. ΑεείιΙεΓε ίιβςιιε ροΐυίΐ, ιιι ιΐιιβίιυβ, νβΐ Κϊ-

Ιιιικ ΙΙΟΓΪΒ 3 ηιεά'ιβ ηοείε ]αηι εΚιρΒΪΒ. :ιρρ:ιπ·π· Ιιιιΐ3

. (!·,ιι·ιίι, 5β(1 ΙΙΙ·Ι|ΙΙΓ ΐβΠίο νεί βεοιιηιΐο ροιίιιβ, ςιΐΒΐη

IV νι·! V 3 π·1 Ί;ι ί!:ι!ι (1Ϊ6 ίδΐυϋ ενεΐιίδδε ι!ι·1ιιιίΐ. διτί-

Ιιί ι οιιίηι ΙιΐιείβηιΐΒ Ωηίΐίβ ]αηι Οίνηιρίαείίίικϋδ, ΙΊ·-

ΐΐ'·-·ιίιιιιΐιΐ (Ιίοιη (1ε (Ιίε (Γ.ιΐΐΰηίοηι, (Ιυηυιπι ΓΟΓΟΙΙΙ

ϊη ιιηοΐεηι εοηϋίχΪΒΒε : Ό δε αϊε\ αναβαλλόμενος νύ

χτα το τελευταΐον προειρήχει έπιδείξαιθαι την καϋ-

σιν. Λ<| Ιιχε ΐ|ΐιίι Ηι ;ιΙϊ^π πιιΐ ϋοείιΐΐ, χν ϋιι!ι:ιιιϊ

ηιεη8ί$, Ιιοε ε8( .Ιιιΐίί, ηοιι ηιιίοιιι 1ιιιι:ηϊ>, ΟΙνιιι-

Ιι;ν<· νηιΐ3 εΐ άνάρμοιτα δίιιΐ ηεπιο ηοη νί(1ε(. €βΠ6

ΟαΙνίδίΐΙΒ (>!\Ί!ι|ιί:κ1ι·ιΐ! ίί1;ιιιι 236 Λιίμιι.Νΐί XII ηοη

• ρεΓ3εΐ3ηι εχΐΒΐίιηβΐ. Οιιί ει ίρδε Ιαηιεη ρυε-

ί'.ΤΓ-.ι ;ιη ΗΪ810ΓΪ3 8Ο3β

'ίηυιιι (.!ι·. ί^ΐι.ϋΐΊ ;!(.--·.·

ΟΙνιιιρ. 215. Ιιι ςυο ι·· ι.-

ηΐΐινι :ιΙ : ΙΙ.ΊΙΙΙ ΡεΓεςΓΐιιϊ

ιηοΓ8 ίηυίϋίΐ ϊη ΟΙγηιρ. 250, 3ΐιηιιηι ΟΙιιίδΙί 165,

νϊχίΐ αιιίεηι ΙΙοΓΟίΙίχ Αιΐίιί ΐειιιροΓβ ΒΙΙΟ Μ. ΑΙΙΓ«ΙΪΟ

Αιιΐοηίηιι, ιιι εχ Ρηϊ1θ8ΐΓ»ΐο !ί!>. ιι '-Ί' ε<<· ιορ'ι. ϊπ

Η«ΓΟ(1<: εοΙΙίςίΐιΐΓ ·, ηεεηοη 61 εχ Ι,ιιείαηο ίη ϊ11ΐα$

ΥΙ18.

ΟοΙ.Π52Π. Κατά Έβραίονς Μαρεσονάτ. Ερίρΐι.ι-

ηίΐ18 €ΙΐΙΊ$1ί 1ι:ιρΐί-.ιιαιιιι ;^>Ί^ΐι:ϊΙ 01 3ΙΙΠΟ, ιρίι εθ85.

Ιι.ιΐιΐιίι Βιΐναιιιιιιι εΐ ΝβΓνβηι, (]ΐιί ε$ΐ .Ιιιΐίηιιιΐί. 75, Νο-

ΜΊηί.Γι ηκ'ΐίΒε, ευιιιχχιχ 3ηηο8, αιειΐ8ε8 χ ίηιρίεϋ^ΐ.

ΝιιΜίιιιιιιιηπιιι ιϋιιιι: Ιϊΐϋ·:ι!ΐι (ΐίΐΗΊιϋΐιΐ! Ρίον. VI, ίι" :ι

βΐίηιιοί ροδί ίηίΐίυιη ιιοείίκ, (·νι Ιιι ζ. (,ΐιυιν βί Νο-

νΐΊΐι'ιιι ί·- (1ίί8 VIII Μ;ιπ·||ι ·,Ι!\;ιΙι ^ιι,! ιιι ι ιϋ· Λ 6Β( VII,

ΝιΌΐηεΐΗ3 ^ικ1ηίε3 ίιιϋΐ Νονειιιΐ). ιι,οΐ ν $ο1ίϋί$(Γβ-

Ι»ΙΒ ηονϋιιιιίιιηι βηΐεεεββίΐ. Ν;ιιιι ίιιϋϊίεβ ηονίΐυη.

<[ΐι:ιι1ι·:ιΙι:ιΐ ίη Νονεηιΐιπδ νιι, Γιτί;) ι. 8β<1 ηοιι ριιΐο

ΐαηΐυηι ηύ ίΐΐί» ιΙίΒΒΪηιυΙβΙαιη Γυίδδε ΙΙΙΙΟΠ-ΜΙ τφο-

ήγηιιιν. Ει ειταίιιηι ΓοιίαΒΒίδε&Ι, υΐ ρΐΌ έβδίμτι,τρί-

ΤΓ, νεί δευτέρα, νεί εεπε τετάρτη Ιοςειιιΐυιη >;ΐ :

ηυο ι<ιΙ(Ί·:ιΙιίΙίί Νεηηιεηίχ Ι3ΐ)ε8 ίιιίοιχοδβεπί. Οιιϊη

εΐ ;ιΓ:ιι» ερΓΟΓ 081 ίη πιεηΒίδ 3ρρε1ΐ3ΐίοηε. Νοιι εηίιη

Μ:ικ 1ΐΓΜΐν;ιη, 86(1 Ι',:!ΚΜΉ εδ&6 ι1ι·1ιι·ϊ. δι πιοιίο

ΐ'Ίδ ίΐΐε ηιειΐίίί8 Γιιίι. Πικκΐ ςυϊιίεπι Ωεη ηοιι

ϊί ίηΐεςβΓ Νίι Ιιίε Ερίρηΐηϋ Ιοευδ ει ΙυύαίοΊ ιηεηδίδ

8ΐ·χΐα ιιονίΐιιηίυηι εοιηηιίΒδίιηι Γιιι-πΐ. (ΐιιϊ.1 $ί αηΐ

ίιΐι!:ι:ί Ιιιιιε ΐεηιροΐΊ8, 3ΐιΐ Ερίρη3ΐιίυδ ίρβε ^υιΐβίεο-

ι ιιιιι ΙΙΚΊΙΜ'ΙΙΠΙ \<!<·:ι!>ιιΙ:ι .Ιιιΐίίϋΐϊϋ ιηεηδίουδ ΐπΐιυεπι!

Αε Ιυιιε ΟοΐοΙκ;Γ ΤίδΓΪ , ΝονεηιυβΓ Μ3ΓθΙιο5ην·η

Γικ·πΙ. Ηπΐ οιι]ιι$ Γ6Ϊ ρΓ.οΐιΓ ι.ιι,]. ιίιΐ! .-πιι ι.ΊΙιι! Ιΐ3-

1κ·ηΐϋδ.

11)ί(1. Ο.ΤΪΐΓ γαρ αρώτοΓ &·ιαντότ. ΡποΓβ τηςχη-

ρϋξεω;3ΐιηο ιιεηιίιιειη 3(1νει·$.ιΐυιη εδδβ Οιιίϋΐο ιιβςυε

\ΓΙ ιιιιι οίΐ, ηοςιιβ εχ Ερίρηαιιϋ, νβΐ εοΓυηι οπιιιίιιηι,

ψιι ΙΓΪ3 (1ΐ1ΙΙΐ3Χ3ΐ Ι'.ΙΜ »ι;ιΙ:ι ιιιιιιΐι'ΐ ,ιΐιΐ, Ορίηίοΐΐε <1β-

ίβηιΐί ροΐεδί : ιιι 3(1 η. 28 (1εηιοη8ΐΓ3ϋϊΙιΐΓ : ιι)>ί <|ΐιχ

Ιιοε ΙΟΓΟ (ΙίαιηΐιΐΓ ιΐΐϋ ^«Ίΐΐιιι·, β\ι.ιΐίί·.·ΐ!ΐΙ,ι $υηΙ.

ΟΕ ΑΝΝΟ ΕΤ ΟΙΕ ΟΟΜΙΝΙΟΛ ΡΑδδΙΟΝΙδ

ϋΙΛΤΒΙΒΛ ΛίΤΕΚΛ.

' ρ^^^^ο^ιιηι αηίαιίίχ άΐ αηηο ΙΌαίοηίι.

Οπ)ηΪ8 ΐ|ΐι;ι· <1ε 3ΐίηυ3 τ

<ΐβΓΐί$ β.\ τείιαβ ηιίηίιιιεηαε (1ιι1)ί'ΐ8

ςιι» :ΙΜΙ ρει· βεββ ίρ&α; νβΓΧ βϊηι, ηιιΐ ίηίοΓ εηβ,

ΡΓΟ νθΓΪ8, 30 εοη

ιΊ νεηιηι ρηβδ'ιοηίββηηαηι ίη(ΐ3£3Γε 8ΐυ(1εηΙ.

ΐιι ρΓΪηιί8 εβ, ψιοπιιη οερία δίι Ιίιΐοδ, οϋ^ιτε (Ιείεηΐ,

»ε ρΓίιιείρΊοΓυηι δίνε αξιωμάτων Ιοεο ροηβρο. Αΰ

κιιηΐ ηοηηυΐΐβ, (Ιο (|ΐιίΙ)ΐΐ8 €ΙΐΓί&(ίαηο (ΙιιΙ)ίΙ»Γε ηβΓββ

<ι:ιιιΓιΐιΐ» νίιΙοα'.ιΐΓ : ειι}υ5π)υ(!ί ίδΓ3 δυηΐ : διιϋ Τίΐιβ-

Ι-ίΟ Ι.·.ι·-:ΐΓ.' Οε |,νο·.·ιιι·:ι!ιιπ· ΡοηΙΪΟ ΡίΙαΙΟ ρ.Ί851ΐηΐ

«ί^ε; ΐιιηι ΥΟΓΟ Ραπαδεε^β 8αΙ>1)3ΐί βίνο Γεπ» νι;

Ο 3ΐιΐ δι (|«ί(1 βΐίοιΐ 681, ηυοϋ Ϊ;Κ:ΓΓ»ΠΙΙΙΙ Γιΐκχιπηιι 3η-

εΐοΓίΐαδ εοηΓίΓπιβί. Οιιίυιΐδ κι εοπίβηΐί εηκίίιί Ιιο-

ιηίηεβ Γυίδδεηι, ηεηυε$υί8 ηοβ ορίηίοηίίχιε 3ο οοο-

]εεΙιΐΓί$, Ι3ΐιςιιηηι 8οιϊρΙιΐΓ3ϊ ιιιιι Εοείεδκ»;

38ΐι·ίιιχί8δεηΐ, ιηιηΊοεί νεπίβιί ηιεϋιΐδ ει

εοηδυΙϋίβΒεηΙ. ΗπΙ εδί ςειιιΐΒ οοιηίηυηι, ηυί <·.ι ςυχ

οοιίδβιΐδα τεεεριβ νυΐ^ί, ει βΐίςαοι βοΐιίηε 53!€ΐιΙί5

:ιικ·ΐ(ΐι·ίΐ:ιΐοιη Γ.ΛΓ.Ι.Ί, ηοιι ηίιηίβ νείεΓβ, 3ε άίΙίξεηΙεΓ

εχευδΒ3 χιιπί, ιίηιίιΐβ ηίπιίβ ΰεΟΒειιΙ&ηΐιιι·, .-κ· ρΓΟ-

ρεηκκίιιπι δερνίΙίΐεΓ ; εοηιιηα,ιιε βϋβηι εΐ 38$εη$ϊο-

ηι·ιιι :ιΙ> ίηνίΐίδ εχρρίηιεΓΟ, 3ε ΡΓΟ Ε(·εΙε$ίχ (Ιο^ιηϊ-

ΓιΙ)υ$ εοηαηΐΗΓ οίΗπιύοΐΐ. Οποτυπι ο$ι ηυίϋβΒΐ Ιυο
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ϊιι ρΑιΊβ οοΒίηίρηιΙηηιΙιιηι ςΐιΐιϋπηι, ηιιοιΐ ειιηι ίη ο» Α νεπιηι ϊΐΐο ίρβο ΙΟΓΟ ρπ«ηαηΐία ΒΡουιη 4ε οοηΙι·αΐ·ΐΛ

Ι!ι'(1:ι ρι ιιΐίΐι'ΐιΐ!·. Κΐι·ιιΊιιι ηΐΐί ν ι\ί-Μ· Ιοί 3ηηίδ φΐΐ'ΐιι-

ρίιιιιι 3880ΓΪΙ, ΐ'ίπιι, ορίΐΙΟΓ, Πΐιιιιηιι ρι ϊιΐίΐιιιι :;ιιιιιι·\ ϋ>,

ψιο ϊη Ιιι.τιιι οιΐίΐϋδοδί, ιιι νπ πιπί εοιηρΙοείΐΙιΐΓ, «ριη ίη

ηώΐι-ίδ ΙΙ'.Ί-Π Γιιϊΐ. Πιιικ· ίμίιιπ· δι Ββ(ΐ3 νβΐίΐ ι

ε'ιιηι Ϊ8 δϊΐ ηΉ> βίοηνβϊαηχ ρΥιηηιε, ιιι ι

ΓβνίΐΙΙΙΙδ, ΙΓΟδ 3(1 Ιπμίιιί:ι ΒυρΟΓΟΠΙΙΐΙ :ιιιι.ί, φΙΟΓίΙΙΠ

Ίη ηΐΐϊηιο (Ίιπ5ΐιΐ5 ρ3δ$ιΐδ «.Ι,ίετχ ΙποΓδίιηο φ!3ΐ·ΐο.

ηπιρίίιΐδ Φ.ΊΙΙΙΙ χχχιι 3ηΐΜ5 ηιεηδ'ιΙ)ΐΐ5 ΙΗ»

Μ\Ι'Ι ιΐ , ΓΐΊΐΐι Γ» ίΐΐηϋ εεε1ι·5ί3δΙίεχ '

ι«·ιιΐ|,:ιΓΐι ίηεΐ(1ει·ίηιυ$, ΐ|',ιί1νιι> ηΐ3£ΐΐ3

Ηόηιίιιίΐιυβ ίη]οεΐ3 ευρί(ίίΙι$, ηο 3<] Γοΐίςίοηϊί ηΜοΐ-

φυ: .;,·ίΐ:ιιιυιιι |ΗΙ|Ι|ΪΓ,Γ ΪΙΙι' ίη$3ΐιίαΐ ηιοΐ'ΐιυβ ΟΓυηιρο-

«I, ίη βοηι ρβΓίεηι ρεεεβΓε ιη.ιΐιιι-πιιιΐ, φκΐ οβί

ι·:ιιι!ίιιΓ. ΥΓΙ πιιι ΐιΐί ρίο Ιιοιιιίιιί !«· Οαΐΐΐοΐίοο )ΐι:ιμιι:ι

ββΐ νε1ιι:(3ΐΪ8 Ιι:ιΙ:ρ,ιιι!:ι Γ3(ίο; ίη ϋδ \·τι>

Ιΐοείοβίβ δίηεϊΐα δΐιηΐ, ηβ Ιενΐδδίηιο ςυϊιίβηι

ΙΪΟΡί; ί[;ι ιιιιιμίΗίρι-π1 ΊΙΙιι·! (':ι\οιιι1ηιιι, η

1>υ8 εΐ »3εΓ083ίΐεΐίδ Ιι;ιΙκ·:πιΙ ΙΙΓ ί!Ι;ι (|ΐι.ι· |ΐ;ιικ·ϊ- :ιί,-

Ιιϊιΐϋ β.τευϋδ ειηεΓ$εηιιΐ; ηενε α<] ΓβΙ&Ιίαΐίδ ρβίΓ'οεί-

ηίιιΐΜ δροείοδίιηι ίΐΐιι·.! Εεείεδίχ 3ε ρυ1>Γιε.·ε εοηδοιι-

βίοιιίβ ηοιηβη ΐΓ3ηδΤοΓ3ΐιΐΓ. Οικιπι ηυίιίειη εεείοδίβ-

&ΐίεχ3ΐιι·ΙοΓΪΙαΙί8 η:-Ίτϋ)ίΊΐ:ϊ;ι·ΐ!('ι_ΊΐΓι.ππ ι ιηιι ίη ηΐϋδ

ίηιριΐΓ.ε νοΓδϋίαιη, Ιιιηι ίη 08, ηιιαηι ΐι·ηεΊ.ιιηυϊ, Να-

8ε<1 ιηηηΊΓΓΐΙίυδ ϊιηρίΐε.ιΐ 5080, Ηυηι Ίΐ.1 οοικ-ΐΐΐιΐίΐ :

βιϊοηϊαιη ηχχ\π αιιιιϊ* ίΐ'ΓΠί/υ» Ρακίιαίϊί π>πιηιό9<-

(κ)', Ιιϊχ ηιΐιίΐ' \\\ι\\, ;.·ι 7 ροΐίιΐ! χχχιν, ιιΐ ί,'/Γίΐιι ί/υκηι

φιο ρηαιΐ! ι·.·, ι Ιΐιηιιηηια, ιιΐιίη<ι<·ιν ροίίίι αηηιιηΙ>

Ι.ΊΙ·· 00 Ρ;ΐ8δίοηί8 Οοηιίιιίοχ (|ΐΐϋθ$ΐίοιιβ ;:ι·;ι>->:ιΙ;ιπι " (Ίηιιΐ 500. Ίρ»ΐ (»ϊ ι-π/ιΐ <:><ιηιχ 1)<>ιιιίιιί< α· Ι'αίίίοηίί

3ηίηΐ3ΐ1νεΠϊηιυδ. Ιιι <|ΐι:ι ρΙυΓΪιηα νιΊπΐ <·χ εοηιηιιιηί

Κι · !ι·^Ί.ι· ιΐι |·.Γθ!ΐ!;ιΙ:ι Γιιΐε ]:ιιΙ:ιι ι δοΐβηΐ ι|ΐι;:· :ιιιΙ ί:ιΝ:<

βυηΐ, ;ιιιΐ ΙΊιΚιιι ΐιΐιι δίιηΊΙΙίηια.

Νο Ιοη^ο εχεηιρί» Γοροΐβιηιΐδ, οεειιιτοί ηη].ι> δ»η-

€ΐΪΑ$ίιηί ΙιιιπιίηΐΜ εΐ εΓϋ(1ΐΙΪ8$ίηιί ιϊι·( κ-ΐιιι.ι ίΐΐιΐιΐ,

ΐί'ΐ"·! ίη Ιιιιιιΐ' "κΐΐΊπιι <1ί8ΐυΙΐιηιΐ8. Ιΐίε ί^Ίΐατ Ο3ρ. 40

Ι ΙΊΊ ΙΗ ι,·ιι·ρ·:τηιη ταΐίοηε, Αϋ χ(3ΐε 30 Ρ3δ3Ϊοηο

1)οηιίηί ίη ηχε νει·|ΐ3 ρι·οηαηΐί:ι( : Ιι<ιΙι·.·ι ιηίιη, ιιί.-.ί

{αΐΐοτ, /'ΓΙ /,'Μ'Κ' /ίι/ι/Λ, Ιίνΐιΐίιιιηιΐ ίη ι·;ΐιΐι<· ριιηΐο ρΐιι»

ΙΗΪΗΗΙ ι/ηκιη χχχιιι αηιιίί να^ιιβ αΑ ΜΙ«· ΐεηψοτα

ΡαΜίοιιίί ι ι.ι ΙΛ.^' : ι/η/,! ι /<!, /ι« ι χκχ αηηοηιιη ϊιι,πί

ίιαρίϊίαΐίΐί; (ίαιΐ ΐΐ'αηφεΐίιία ίικαι Ιαΐαίιιτ, (Ι ΐτιι

αηιί» αηηο» ροιΐ ϋαρίιιηια \>ταάκο.ν(τΐι. 8υΙ>]ϊοίΙ

<1βίη(1ε : 8αηαα (ίηαίιίεηι Ι\οηιαι>α εΐ αραίΐηΐίεα ί.Ί.··

ίΐ ^^ί1ι^^^^Iίοηί! Ό ηιοΠιιϊ$ : ηιιία ιίαιΐ ο55 ρτΐηιο, ίΐα

Γ>ι:ΐί !ι ί.·,! .ί'ΐιίί/ ηιιηιΊη ρ(Γ Ηΐιίΐίηοι ιοίίΐ ι'Ι Ιιιπιΐ' <·κιι-

αιηϊα' (ΙΙχηιπαι. Οηιιιίηο δΐιιΐιιίΐ ιιιιιιο ;ΙΊ;Ι· Οίοητ-

βίαηχ 566, ηπί 081 ονοΐί 56"?, Ο3$<1ΰηι Ρίοοηικηίας ίο

ΓβΠίί Γ60ΙΠΊ580 (]ΙΙΟΕ ΟΓ3!|1 8Ι1ΠΟ 36Γ8! 34, 0}χ·1ΐ 53.

Εχ φΐο ί)3 ΓηΙΙίζίΐ : Ει ιάιο ίΐΓΠΐ/ίβ Ικαΐϊ Οίοιιι/ιϋ

αρίΠίί. ιΐ ΰ66 αΙ> ίιιοαηιαίίοηΐ Οοηιίηϊ

αηηιιηι, χιν /κιιαιη ιιι βο ιχ Καΐ. Αρτ. [ιήη ν

π'ί, {( Λϊεηι /'αίί/ΐίε ΙίοιιίιιϊιΊΐηι νι Καΐ. Λρΐ'. Ιιιιια

χτιι, αΐ)ί Οίο ;/ι·«//ν/Λ·, ηηΐα ηιιοά ηικντίΙΐΛϊ ,

ϊρΜ ρτοηιϊιίι, ιέ ΐηνεηίη ιΐοηιϊι. (}υίδ Ικβο η

ρορ ΐΓοηίαιη (ϋΰΟβϋίρίποΐιπ·? (}ιιο<1 Βι ϊιΙοίο·ι·ΐυ8 Βζ-

ηΐΰ3Ϊ6η$)5 ίη βοΐιοΐϋβ 3ΐΙηοΙ:ινίι. Ιτοηϊιβ, ϊιΐ(|ΐιϊι, </ΐ-

ΐ'ιΐ Λθί, (Ινιη ηιιΐίο ηιοιίο ίηνεηΐΐιιτ. 8οϋ Ιιιο βιΊιο-

ιΐβίΐα Ιιαηο (β βιίειη Ιοιετε α ϊρίϊ» ΐαΐαΐατ ίηάκνίίι, ϋίδίεβ ίρχο πιΐίειιίε. Νοφιε οηίηι πι!εη<Ιί ε»ιι$αηι

φιαίΐιί» ίιι ατεί» αιιηηαΐίιη ΐιικηΐΐίη ίβΐίί, ηίί Ιειη- ηΐΐίΐη Ικιΐ.ιιίι ΒΐΜΐβ, ειιηι ί$ΐ3 5ει·ϊΙ)εΓεΙ : φ^η ιιι οχ

ρι» Ι>η:ΐ!:ιιΊ,·,ι· Ρααίοιιίί ίη ηιπηοηαιη ρορηίί* τενο- Ιο'ο ίΐΐο οβρίΐε Ιίφίεΐ, (μιΐ\Ι 8θη(ϊΓρ.ΐ ίρδβ ρΐ;

€αιΐί, ιιηηΐίΓίΐηι ίτί^ίιιία Μΐηρετ εΐ ΐήΐιηι αηηϊι ηιί-

:ί· ΙΊ ι;ι. (/«·ι ιιι πΙ< (]»» ίικαηιπίίοηΐ Οϊοηι/>ΪΗΐ ροηάΐ,

αιίαοΐαί. /·Ί';:ίΐ//(ι' αηηο πΙ> ι_/Ήί ίικαηιαίίοηε )νΧ\α

1)1υη\)ί\ηηι "01, ίηιΐκΐίοηε χιν, [ηιΐϊεί ιιοίίΐϊ, ι^κί

/Ίΐ£Γβ Κοηια, Ιιοε ιηοιίο (β ίη Νιιίαΐί Οοτηίηί ίιι

; 5. Ματιά! ^^^^ρηιιη νίάίαε, ει Ίηά» ιΙααΊρίϊαι

ΙΊ ;ιΐι·:Ί,!,ιί : Α Ρααίοιιί Οοιιιίηί »ο$(π' 3ε»ιι ι.Ιΐη ,ιί

α,ι ιιί ίίΐηί 568, οίε. ΑΰιΓιΙ ροβΐε3 : Ναη φιοίί Οοηιί-

Η»! XV ίΗΙΙΙΙ /.Ι Ι.·ί VI . ΓΓί'ι'/ΙΙ «·,ϋ·Ιίι.Ί Γιί, (Ι Ιΐΐΐίΐ Χ,ΙΙ ι'<1·

Ιοίαηι, ία ειΐ άίι Οοιηίηϊεα ταιυτεχεηΐ α ηιυτίαίί,

ι ',.ΐι /ιΊ'ι'ί <ΙιιΙ'ίΐιΐιι· ^αίIιοι^^ο. Π:π· ϊΐΐο. 1)ιιο Ι.ΪΓ,

1010 ίΐΐο (·:ιρί|ρ Ιίί|«6ΐ, (|ΙΙΪ\Ι Μ'Πΐιπ-Ι ϊρ

ΐοηιιο κίςηί(ϊ€3νίΐ. Αΐΐ|ΐιί ο]ιι$ιηοι1ί ίΐΐιι βυηΐ, ηΐ ρβΓ

ίπιίΓηιη 0880 ^^^I3 ρΙιΐΓίιιιιιηι Βοιΐ»! ίρ$ίιι$ ίιιΐοΐ'ίιΐβ-

ΓΪΙ. 8ϋηΙ βιιίηι ο1>»ιΐΓ(Ιί8$ίηΐ3. Ουίρρβ αηηο ΟΙιπβιί

34, €γο!ο 8οΙί8 χν, Ιπη.ΐ! χνι, ΠΙΙΟΓΒ Οοηι.Ο, ηονίΐιι-

η'ιιιιη Νίοχηαηι (ηηοιΐ, υΐ βίτρο ιηοηιιΐ, οϋιη οΐίβιη

ηιΐ Οΐιτίδΐί 8χοι!ιιηι :ΚΜ οιιιηιοιίπίκιηι ) οοηΐί^ίΐ Μ^ΙΓ-

ΐϋ \ιιι ; Ιπικι (Ιεεϊηιαηιι.ΐΓΐ.1, χιι Κ»Ι. Αρρίϋβ, «Ίνβ

ΜίΠϋ χχι ; ΓβδοΙίΒ ν Κ»Ι. ΛρπΙ. βίνο Μαπϋ χχνιιι,

ιιι οχ Ι'ϊΐϋΐνχϋ ηο ΒΟ<ΙΗ> ονοϋί αρρηποΐ. Ιίιίρηι οίο-

ΓβρίΟΓεβ 3ΐ;ιιο 506 οοη^πιιιηΐ. Νοη Ϊ«ΪΙΙΙΓ βηΐιϊί ϊδΐίβ

Ιιιιια χιν ΐηιΊιϋιΐη ι\ ΚαΙ. ΑρΓ. Γοπβ ν, Ραβί Ιιβ ΤΟΓΟ

(Ι«€ΓΡ13 ρΓοροηιιηΐιΐΓ :;ι1ΐΓΠΐηι, ρ '» νι Κ;ι1., ίμκκΐ ϋΐ ΐΛνηϊαι,ΙΐιΙΐ'Ί 3Ι(|ΙΙι!

(,ίιπΜίΐιπ ΟοιηΊηιιηι 3Ί3ΐί$ 3ΐιηο ΧΧΜΙΙ ]3ΐη εχρίε-

ΐ", χχχιν \ΌΓΟ ίηείιοΐΐο, ρηδδυηι εββε ί ΧΓΧ ν'κίρΐί-

ι · ; Οίοηνδίαιίΐ 5!, ιιιιΪ3 ειιιη \\χ χίαΐϊδ βηιιο 1)3-

ρΐίζ3ΐιΐ8 Γιιβι-ίΙ, ΙΓ69 (Ιοίιιάε >ηηοδ ε.υιη δοιη(88θ

νίχίΐ:υηι!ε χχχιν 3Γ.ηο ηιοι-ίειη οΙίεΓΪΐ οροηεί.

Πιι:ιιι· Ιι'ιιιε ΓΐϊιιΐΜ :ι!ίιΐι! Εοοίβδίχ (1θςη)4 ηίδΡίΐΙΙΓ :

Γηι-ίβΐηηι ςυαίυοτ ροΓΡ^ίδδβ Ρ38εΙΐ3ΐ3, φίοπιηι ίη

ροβίΓοηιο ηιοηυυβ 681. ΑΙΙβΓυιη Εεείεδΐχ (ΙοεΓείιιηι,

!/ι· ι/ιιο ηιιίίί (ιιι αϊ άα.I}Ίιατ^ <·ιιίΙι«ΐί<·η, ε]ιΐδηιοι)ί ρο-

ιιίηΐΓ : ('.Ιι>·ίχΐιι»ι χν ίιιηα ραααιη ιιίε. Πυηϋ Βοΐχ

1«ιιυ:ιι νοίυΐ ΙίΓηΓΐ8$ίηιυηι φΐοϋιΐβιη οΐιτοηοίοςίχ ιΐιιι-

ιΓπιΐιΊΐΙπηι ιΐΜΐι·ρ:ιι·ΐ! ίιΙιΊΐΙίιΙπη ορίίηιί νίη 3ε (1ο-

«Γΐ8&ίιηί &οΙεη(, εοςυο ροΐί$8ίιηηπι (οίο δυροηοη ϊΐΐα

ΙΊ ίιιϋ ηο5ΐΓΪ βεηίβηΐΐα ίη .\/αι,<Ιίί'ΐ^

(1οΙ>οΐ Ιυηχ

χιιι, δοϋδ χχι, Ιιοο 051 Οΐιπδΐίβιΐίο ο!Γ»! χπ.

ρειη υΐνοΓα δΐηΐ, (]ΐι?ο 3 Βεάβ ΐΓΒάιιηΐιΐΓ, ιιοη χχχιν

»ΙηΙΪΜ 3ΠΙΙΟ, δβό XII ιιιηι Ιιιιιιιι 0980 (υπ ΪΜιιηι οροΓ-

ιει. 5ε<1 ιιίευηηυο 3»ει·ίρΐί 3 ΐ;,·,ί:ι Μ.ιπϋ <Ιίεδ 1ο-

1^-3111 8«δθ : βί βιιηο ίΐΐο χχχιν ρ3β5\ΐδ ο»1

ιιοη ροΐεδί Ιιιΐιη χν ίιΐ οεεϊίΐίδϊβ. Νβιη

ηιΐ33 Οΐιιίδΐί ΐοιηροΓβ χιιι ΟΓΟΙ, οοηνοι.ίι ΜαΠϋ τχι,

ίβηα ι. Ι'ικίι· ΙΊτί;ι βοευηιία ρβίδΐυ ι',ιίι Οοηιίηιΐδ

Μ.τΓΐ'ιί χχιι.

Νοη ηιίηπί'οηι ενείοπιιη ηηιιοπιηιιριρ ρηπιπΊκιΐίη-

ηοηι εοιιιρεπ «ριιά ΥίείοΓίοιη Αι|ΐηΐ,·ιηιιιιι. €υ]α$

Γβδίί κυιιΐ ροηοί Κ. Ρ. δίι·ηιοη<1αηι οιιηι 1'Γ*Γ:ιΐιιι-

ιΐί', οχ ΐ|ΐι;ι ιιοηηιιΐΐ,ι ι·ίΐ:ιΐ, ΓοΓεΙΗΐηιιβ Ππ'η Ιϋ». 0(

Κ»:ρ. ταΐ., ε. 49. Ιιι ϋΐα ΟΓ(;Ο ΡπίΓίΐϊοιιο Υκίοπυδ
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φΐ<· ειίαιη Υίε(οι·, ηο;ι \Ί< ·ΐοι·ίιιιι$ ) ιΐο ΒΊΙΙΟ ΰοηιί-

Ιιίοο: Ρβδδίοηίδ Β^οιίί, ΡοακίΗ αιιίειη , ίιιΐ|ΐιί(, Οο-

ίΐιίηηηι ηοίΐτηιη ^ειιι»ι ίΊια-,ΐίΐιη ρεηιαϊί 5228 ηη-

»ιίι ίί' ιιιΐΐί ηιιιηιϋ βαιίίΐη €ΙιτοΗΉοηι»ι τβίαΐΐοηβ

ιηοηίΐταΐΗΓ ( ϋε Ευδείιϋ, ΗίεΓΟίινηιί εΐ Ρπιβρει-ί

(ΊίΓΟίΐΗ'ί; ΙοςιΓιΙιΐΓ ). Οπού (/αίαιη ΐ^Ιιοαηιε χχνιιι

ΟΜΠΟ ηοη ροΐαΐ άιΜίαή. &ϊφί>άίΗΐ νιιι Καίβηά. Αρτ.

ρήηιο ηιβηιε Ικηα χιν νείρβτε ρηκαάεηΐβ, κίοιΐ αύ

ϊηίιίο (τεαίητκ ηιιαιΊα (αεία είΐ, Γ&ρ'ΐίΜ άοααίιΐΓ :

ίίι(ΐΐ!>!ΐΊΐ:,ί/ιΐ(· ί'ί-,ΜΜ <);, ι/ιΐ ίαιηηιηη 5228 'αηηυηίΐη,

ίαηηειιΐί 8, χχ Ο/ΙΗΟ,. ν /ίπ'α άοιβΐ »β Ιταάϊΐίοηί. ρτχ-

ΐ'ίΐιΐιιιη. ΡΙΊΙΗΟ νατη Λζι/ιηοηιιη άίε Οοηιίηιΐί ηο«(<τ

^ε$α5 ('ΊιΐΊίΐιια ακηαιίί <·ι<»ι ύ'ιίοίριιΐίί >αί$ ροιίφιαη

(ίο εηϊιη ΐη νοίιι&ιίβδίιηο ίΠο οο.ΐίεε ηοηιϊιιηΐιΐΓ, η ι- Α Ρ:»δδίοηίδ ΙιβΙκΏΐυτ,'φίού Γοιΐβδδβ ν'επιΐδΟδί. (}ιπη·

ςυ.·ιηι (Ιέ ίΐΐο Β<χ1χ Ιοόο εΟ^ΓΟηιΙαιη 3ΐηρΙΐυ« ββί.

ΟιιοιΙ 6ΐιϊιη ίρίΐιηι 3 ΝβΐϊΠ βηΐιυιη βικρίώπ νόΐα-

ιιιιΐδ; ϊ«Ι ΐ| ιιο.Ι, ;ΙΪΛΪ ιι*ιβιηΙθ53 νεί·Ι»3 βιίηι, ηεοο'δδ*·

Γϊυηι νΊιΙείυη, ευηι Οίοηνβίβηβ οροεηβ ιηϊηΟϊ ήηβ-

(1ι·3(.(]ΐιχ 3 Μ3Γ(ίο πιεηδβ ίιΓίΓβ εοηδυε*βΓ3ΐ. Αίςυί

701 3ΜΙ1ΙΙ8 ίη Ν3ΟΗ ίηιΐίείΐόηε'ιη ΙιβΚοΙ χν. Ουοοΐκι

νεί ίη(1ΐέ(ίοηθ8 Ιΐοηιαηχ ]*\η ΐοιη » ^^ηυ3^^ο ίιι-

ε!ιθ3(χ ΜΙΙΙΙ, εΐ ίη ιιΐιίηιπιη 1ίι·Γί·ιιι!ιι !> (Ιϊειη

νεί ΡΓΟ 701 βραϋ Βί;(ΐ3πι 700 Ιεββιΐίΐάπι,

ιιιικίιιιιΐ 1ε;;ίδδβ 8έΙιο1ί3δΓε8 λίϋείΐΐΓ; νεί (Ιεπίηυε ίιι-

ϋίεΐίο χν ΡΓΟ χιν $ιι1)$(Γ(υειΐ(ΐ3. (^ιιοι! βϊ 700 3ηηοηι

Μ ι ΐίκιΐ, Ιιιιιι 111:15111.· 33 3ΠΠΟ :ιΙ> 1ιι03Γη.ιΙίο:ι«

οτίΐ Οοιηίηυί, ΛΊ3(ΐ9 χχχιι Ιιιειιηΐε. Ραιιΐυ»

ΡοΓΟδεπψΓοη. Ιίΐ). ιν Ραηΐίηκ, 701 ο,ιιίιίειιι βιιηυηι

Εναηι/εΐία χιηιιΐιΐ ΐείΐαηΐιΐΓ, '! ΙΗΗ: ίη Βέϋχ Ιοοο ρθ5ΐιί(; 56(1 Λ Ρ.-Βδίηηρ 669, οοη

668. Εχ φΐο Ί(ϋ[:Μΐιι:, ςυοϋ ιηοΐΐο

, ΟΙΐΓΪδ(ιιιιι εχ ίΐίοι'υηι ςβικεηΐ

: .ιηιιυ χχχι, ηιιη (ΓΪΙ)αδ ιηβηδίύιΐδ. ί.'/ι·ιιίιιι αη·

ηί. ίιιΐ[ΐιίΙ, ιι Ρααίοιίΐ, εΐ Ιηεαηιπίϊοηι εοάιηι άιι

ιικ-Ιιοιιηΐκι· ; Ιιθ€ ΐ3ΐ αΙ> νιιι Κηί. Αρτ. Ετ<)ο ιιεακι

«$1 ϋίΊΊΐΐίιΙιιιιιΙΙ,'ιΙιιιιι Ιαίιιιη ίΐΐιιιιι ιιηηιιηι,ηιιί (ταΠΟΙ

αΐι Ιιιιιιτιικίίιιηι-, αα α Ρααίόηε 669. ΟίΐτύΗβ /4ιιι

αηηοί 669 α 701, τβίΐπύιιηΐ αηηί χχιι α!> ΙάΐΛτ»»-

ιΊιΐίΐι' αάΡααίοήειή ΛεάιΐΜ* ιηειίίίΐιαζ ιιονϊηι, ρηανί

αϊ ϋΐιτίιίαι αηηο 31 οοη ίπ'διι» ώειίαΙ/Μί. 1Ιχεί!Ι«.

ν.·πιιιι ι·(·μιιμίΐ:α ίηιΐίεΐίο, ηίκί ιιΐιΐιτ ίοευ$ εαιοιιάβ-

ΙΙΙΓ. Εχ ίϊ8 ιΐιιιηϊΙηΐΗ ν3ΐϊ(1ί$δίηιε Βεάε Π18 $3ΐιοΙίιΐ

τβίεΙΙίΐιΐΓ, ΐ|ΐι:ι εχ ΕεεΊεδίχ Βϋε Οίηβΐυπι ρυΐαΐ ΙΜΟΓ-

ΐιιιΐϋΐ 8ηηο 54, νί\ί^Μ·ΐ|ΐι." 3ηηο8 χχχιιι, ΐη^η$β8 ιιι.

Πιι;πιι ι[ΐ!Ϊι1ι·ιιι ορίηίοηεηι ηίηιϊιΐΐΐη »ε, ηιιί ιιηαΛτη-

ΤίΊ, ηρεηιΐί Ρβυΐϋδ Μί(1(1ε1[ιυΐ{;. 3(ΓΐΓη)3ΐ : 'φιίίι <Η

Ι!ινι!;ιιη 3 δεϊρδο (ΙίβδεηΙίΓβ, (]ΐιί \\\Όιτύη\ΰο, $ίνβ{ίΙι.

Οε αχ ιΓίΗ/ί/Ήϊ,Λιίμιΐϋΐο βηηοδ ι.νί, εΐ ββι'ηιέηΐίοι

•88^1131 : (υπ) Οιΐ'ίδίυηη αηηο ϋΐίιι-ι Μ.Μ ίη

ιιιιιιΐιΐιηη αιΐνοηΐβδβ ϋίτίΐιϊι , β'ηηο ιίΛΓβ ίδί', '

191 311110 (εΓΐϊΟ, Ρ388ΙΙΠ1 νηο ΐϊίκτιί χγιι/. 1]ήίΙί

εοιίδεηυοηβ 681 > ίχίδβε δυΐι Αιΐ£ΐΐ8(ό 3ήηο8 χιν,'ήι^η-

80» ιχ ; κηΐι Τίϋεηο 3ΐίηοδ χνπ, ηιεηβεδ νι. ΟοΙΙί-

ίΊΙΙιΐΓΓ βηΐΐί ΧΧΧΙΙ, ΙΠ6Π508 III ,ΐΐι ίηε3|Ίΐ3(ί(ΜΙ« ; 8

Ν:ι(ίνίΐ;ι(ε ηηηϊ χχχι, ιηειίδεδ ιιί.

Μί(1(1ϋ1Ι>ιΐΓςεη$ίδ 6\'ΐ8(Ίηΐ3ΐ Οΐιπδίο ΐη ί

3ΙΠ105 χχχιιι ηοηιΐιιηι 3ΐ>8θ1ιι(θδ; κ<1 ίίοή ' αί Ιΐίάβ

ιιί/ίθί αηηο: <χι.<·ιι ιιίεηιιη ά .

νκιιιΐι'ΐη ΟΓη'ιΊ'ι

ρίΟί/πΐίΐί!, ϊΙήι/ίΐ€ ίΐαίίΐιίια αϊ α .Ιιαία-Ία Ιταιίκηΐί ιΓι-

«πρυ/ο. /.ίι·Ηΐ(-Γ/).·> νι {ΐήα ίίΐΐΐίβ^αεηΐΐ , \ά «α νιι Καΐ.

Αρτ. ^ιΐΰί/ίχια Γ.ιΐ ει $εραίίυ!. Τετίϊα άΐε, Ιχ»· αϊ ν

Καΐ. Αρ>·. Ι!οιη'ι>ιη:υ ίΐιιτεχιΐ α ηιοτίιιίι. Ηαείοιιυβ

ν'ίε(οι·ίηιΐδ. Οιιί ρ38δυηι 3$δενεΓ3( (Ίιι ϊ>ΐιπιι Μ:ιι·-

ΓιΊ χχνι, Γι:ι·ίιι νι, π'δυΓί'βχίβδε νιτο Μ;ιι·(ΊΊ χχνιιι. Ιΐ;ι

Ι)(>ηιηιϊ(ΊΐΓΐί5 Πιΐ(·ι·.ι ίκεπί ^, (]»ϊ ε)ΐ3Γ3εΐεΓ 8ηηο χι·χ

Οίοη)'δί3ηχ χχχιν εοιιςηιίΐ, ονοΐο δοΐίδ χν.8ϋ<1 ειιηι

ι!ίι,3( Ιιιικιηι Μ;ιιΓπ χχν, (|ΐιο ιΐ'ιε ('ριιΐηιιι Ι',·ι·ι·ΙΐΛΐι:

(•(ΊοΙιΓπνίι, Γυίδβε Ιιπιιιηι χιν; Ιιοε ηοηιιίδί

οχιιο Μ-ΌΐιηιΙο εοηνεηίΐ, νεί χϋΐ, βί ιΙεείΐΓ

Ι3ΐη αρρείίπνίί (|ΙΊΊΙΙΙ;ΙΙΙΙ ΐ|ΐιίιι[;ι:ιι. €}χ1ιΐδ ΧΜΙ ειιιιι-

ρειίΐ 3ΙΠ10 Πίοην$ί3ηο 51. Οικιη; ίη ;ιιιιιο ι·νι·ίί Ιιι-

ιιηιίδ ΙΊΙΙΙΙ Κρίρίκιηίο, 30 νιΊιτϋπΐΝ οοηδΡηίίΐ ; ίη 80-

ΙίΓΪ ενοΐο οιιηι ΠοιΙ» 3β Γβΐίηιιίδ. Ιη εχρ3Π8Ϊ8 Γ35(ο-

ΓΙ ιιι 3ηΐιΐδ ρΐΊΊιιι1ι:ιΙίοιη ΙΙΙΙΙΙΙΙΛ 8ΐη:Ι. ΙΙΙίη εηΐείΠ-

νπιιι 68δεΟοηιίιιυιη αϊι εοδδ. ιίποΐιιι* Οβιηίηίί; ςιιί-

Ιιαϊ ^ιιεεε88επιιιΙ ΠιιΓυδ εΐ ΚιιΙ)ε11ίυδ, 3ΐιηο ροϊί

Ν;ίΐ;ι1< ιιι 52, (]ΐιο βηιιο Ρβδείιβ ίηείιΐίΐ ιιι Μ. Αρη.

)ιΐΓ,3 χχ. 0)13 Γβΐίοιιε (·ν(·1ιΐϋ οι ίΐ Ιυιιη: ι, Γιΐΐ. Ποιιιϊιι.

Γ, (|ΐυε οβςίεηι εΐ βηιιο 54 Οίοηνίίβηο εοη^ηιίΐ. 8ει1

ονςΐί (Ιεεεηιηονϋΐιηαΐίδ (οβϋίδδίιηβ (ΙορΓβνηΜΟ 681.

,!:ιιιι (|ΐιθιΙ ηιΐ Πι.·(1:Γ Ιοι-ιιιιι 8ρεεΟΙ, ίη ςιιο 8ΰ!ίΙ)!ΐ

ηιιηο 1>ίοηγδΪ3ηο 701 ϊκίικιΐϋΐιιπι Γιιϊϋ-ο ηιιηιιιη 3

1'38ί>ίοηε Οοπιΐηϊ 668, ίηϋίείίοηε χιν; ίη .\ηη<ιΙίΙ·ιι*

1ϊΙ>ΐ3ΐ·Ίοηιιη ειιΐρ.τ 701 ρπο 702 ΪΓΓορδίδδο ΟΓβιΙίΐιΐΓ :

<;ιιοιΙ ιιΐ3χίηιβ ηιίΐ'ΟΓ. λίΐιη 702 3ΐιηο ηοη χιν 'πκΐί-

•·ί\», Ηπΐ χν (·οιιιρΐΐΐΊ(, (|ΐι;« ;ι!) 3ΐι(εεοι1ειιΐε 5ερΐ.

οα·ρίι. Ιίικίΐ' ηπιΐΐο εδί νεΓίδίιηΊΙίιΐδ Ναΐ.ιίοιη ϋΐιιηι, [) ι/ιΐ : ΜΙ! ίΐη, ηΐ ;ι!> ίήΜπιοΐΐοηβ Ίρ83 ήιιιηεΓέηΐϋΓ.

<|ΐιο ΐη πΊ·>·ϊ» ίδ(3 1ι·ι;ΐ'πιιι( πιοιιιΐ'Ίή, Γιιίβ56 χχν ΙΚ·-

ο&ιηΙΐΓί$ 3ΐιηί Οίοιινδίαοί 700, 3 ηιιο ι1ίΰ01ΐΓίκ(ί 3ηηί

ιιιιιιιθΓ3ΐ·ί Γ|ΐΐ()ΐι·1.ιιιι Μ>1ι.Ίι;ιιιΙ. 8.·ιΙ Ιιοο ρ:ιι·Ιο 3ηηϊ

Ρ358ΐοιιί8 ;ι!ι 3ΐ:Κ' ΐ'',!ι·ηΐΐ' Νβΐιΐϊ, Ιιοε 681 (ΓΪΙιιικ ΓβΓ6

311(0 ιϋι'ΐιι ίρ$υιη Ρβ^κίοηίδ ηιειίδίΐιιΐή, ίηε)ιθ3ΐιόί

Ι ; ΙΙ3Μ δι β 700. 3ΐ)5ο1ιιΐίδ (ιί^ίηΜ ΐι·εδ δοΐίϋηβ

Γΐ!ϋΐ:ιΙιιιιιΐ 667 3ΐ>δθ1ιιΓι. ΚΙΐ'ο 701 ίηίεηβ Γδΐ

668 ρ νΐίΐιΐΐ'. ίηίοηβ, ηυί α Ν:ιΐ:ι1Ι ββρίίη^βηίεβίιηο

!'ί(ΐιιν>:ηιιο ιιιιΓιι Ι. χιν ίηείρίί. ΟιιοιΙ 81 ϊρ>(> ;ι:ηιί

701 Νβΐίΐί ίηίΓοί, εδ56( ηοη χιν ίικ1ίΰ(ίο, δειΐ χν. Αε

ΙΪΡΓΙ ί]ΐιί(Ιοηι ρο!ο»(, υΐ Κοηιαηβ Εεείεβίί ΐβπιρορίΐιιΐδ

ιϋί·> ϋΙιι·ί8(ιιηι χΐβιίδ 3ΙΠ10 χχχιιι ΡΜΧΜΙΙΙΙ ε88ε εεη-

'.ϋΐΊΐί. \ Ά ιίΛΙΗηπι' «Ο[ΐΐίιι^βη1θ5'ιιτιιΐ5 εχίειίΗ ίιιι:ίιΙ(Ί

Ία ^ιΐ!. ).ιιιι Ρ388ΊοιιΊδ668; δι ηίιι.ίηιιη χχχιιι, ρΓΐαιιΐδ

.Ν.ΊΙΙΙ ςιιοιΐ Εεείοδίχ 3υε(οπΐ3ΐβ ήα'ι Ι.ΊΠΙΙ

8ΐ:ιι1ι·ιιΙΙ3ΐη ί|!:ιιιΐ 8δΙΐ'Ι1ϋηΙ Ιΐίΐί 88 |>ι ί'ΐίΐΐ'ΐιΐιιΐ',

('οηι ίΐίί :ι1ϊι·ιΐ]ΐι·ί ιΙεεΓβΐηιή, Ηοε εδ( εοηιπϋιϊιεηΐ ί (. -

(·ΐΓ·(ί:η νικ'οΐΜ, :ιιι! :»ιιΙίι(ΐι:ΊΊΐιη 'εεΠβ 1'ίΐίΓυηι ( ο:.-

>[·ιηΐ6ΐιι ίη ί1Ι:ι (ικΊκΚι εοιίίεηδΓο'ηεπι ρΥο&ηιιΐ,

(]ΐιοι1 ηιιηηιοιη οπίηίηο ρβΓΓιείειιΙ.' Νέε εΐιίιΐι ί-' ο-

Γ3Γ6 ροδδίπηϋβ, (|ΐΐ3ή(ορβι·ε 3 δβ 'ϊήνίοβίη' ίΡ. »ηι-

ηεβ (·ιιιιι ίη 3ηηο Ρ3δ8ίοηί$, ΐιιπι ίη' ιΐίο Ιρ$ο'θϊκϊ-

(!(·:ιιιΐ. Ιτεηχυδ 3ροδ(οΓ«Γΐιιη' ρΊ·6ρ6Πι6'(1ϋηι χηύαΐίβ

ΊΙΙ((·Γ ςυβιΙι-βεβδΜηυιη βΓ'4\ίΊ^3^β$ίιηυη ϊηιιυιη

56(3(13 8ΐιχ ρβδδϋηι ί— β-Μ^···^—1^^-·»· -β^—

ί>6 ει εχ Ενβηςεϋο,

1Ϊ8, (ΐΐ!(»1 Λ Μ8°ίδ(ι·<:

ιΐ!:ι(. (,ΐιΐ'-ιη ΙΙΊ·ΙΙ;Ι·Ϊ Ιοευπι ηοη ίΐς'ΐε ϊη ΑΐιΧαΙΆια
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δΐιιιη .τι αϊ ίδ 3ΐιηιιπι ι

Οείΐο νεί υηυιη βχ υιηηί 3ΐιΐίηυίΐ»ΐί8 ηιειησπβ, <;ΐ!Ϊ

ΛΙΙΙ ίΐ,Ί 5βη88ΓίΙ, ηΐΐΐ, δί ίιΐ νβΓίΐΟ Ι6ΙΙΙΙ8 ίΐΐ]6είδ£β VI-

βυδ εδ(, ηοιι ειιηι αιπκηιι, ηιιυ ίη ηιαΙΠ8 ΙΙΙΟΓΟ ββ-

5(3ΐιΐ8 881, ίηΐεΓ βηιιοβ ίΐΐοδ ηυηιεπιπί. Τβιιΐιιιη

ϊ^ίΐιΐΓ :ιΙιι·!,ι, υΐ Ιιχβ εοηιηιιιηίδ δίΐ (1ι· χχκιν ;<:ΐ:ιΐκ

ίΐηικι ορίηίο, ιιΐ 3ηΙίφπΐ3ΐί οηιηί ρΓΟΓβιΐδ ίιΐίίικίίΐα

Γιιειίΐ, νι\ΐ]ΐΐι· ρβαείβ ;ιΙιΙιίικ· δίΐειιΐίβ, εο ίρβο (]ΐιί-

(ίειη, ([ΐιο

θ1)ΐίΐΙ8Γ8

Ιι;ΐιΙίΙηι·, $οΐ)8υ, 61

ιιιίοΙΙβιΊιιηι νίϋβο. Νεββηΐ εηίιη ρεηίΐυδ Ιιοε ;ι!ι Α ΐπιηι, ίιιιο Ιυΐίιΐδ Εεε1«·δί« πβηε βϋβε Γκίβιιτ : 6Ιιπ-

ΙΓΟΙΙΙΓΟ β$δε δοτίμΐυιη, ηίιιιίι ιιηι ϊΐίβηβ ιιιαηυ ίηδΟΓ- δΐιιιη «Ιβΐίδ αηηιιηι ((ΐιβΓίιιιή εΐ 1ΐΊΐ·ε8ίιηυηΐ3ΐιί(;ίδ3θ.

ΐΜΐη νίιίοι-ί. (;υ]ιΐ;, εοη]βεΙιΐΓ»ϊ ι:;ιιι>:ιιη Ιΐ3ΐιο ροΐΐ88ΐ-

ιηιιιη βββΓυηΐ, ςυοιΐ εοιίεηι εαρίΐβ ρ3υ!ο βι,ΐβ οοη-

I. ;ιι·ίιιιιι ρι-οΓιΙβΙιΐΓ ; 1)αρ1ίζα(υιη εδδβ (.:ΐιι·ί»ΐιιιιι, ευηι

Ι·ι·.ιρ,·ιιιυ.1ιιηι χχχ οδδβΐ βηηοπιηι, 3ε «υΙΓιηαβ ΙΠ3

Ιϊίδείΰΐα ρΒΐ-ε^ίβδε, ςυοπιιη ίη ΐεηίο δΐΐ ρβββυβ.

Μεο ςαοίΐ δΐιΙ^ϋη^ίΙιΐΓ ηιοπιηι ϊιηροδίυΓαιη 6888

ριιίαΐ.

8ι·ιΙ Ικιο εοη]εε(υΓ3 ηίΐιίΐ αϊ) ΐΓβηχί ηιεηΐε εΐ &εη-

Ιβηΐίβ Ιϊιΐ}·ϊ ροίεβί 3ΐίβΐΜΐι». Τ»ηΐΐΜ» ειιϊηι ηυεβΐ, ιιΐ

ΙκΒε Ιι·ι·π;ι·ί ρΓορπ3 ηοη βΐηΐ, υΐ βΐίίβι- ο,υηιη δί ίι»

5εη(ΪΓ61, 3ε δεπ1)βι·εΐ, ίΐΐίυδ ρΓοεε(1«;ι·β (Ιϊβριιΐηΐίο

ιΐ!ΐΙΙοιηο(1ο ροΐιιβπι. Α^ίΐ ίη ΊΙΙο Ιοοοεοηΐΐ'3 Οιιοδίί-

οοδ ΐπεειΐ3πί ηοπιερί, ηε Ρίεροιηηΐίδ ραίΓοηοδ, (]ϋί

50 :ιιιπο ίηευηΐβ 1>3ριίζ3ΐιιηι ΟΐΓΪβΐυηι, εοιίεηι νεΓϋ

βηηβ, ΙΙΚΊΙΧΟ χιι ρβδδυηι βδδβ (Ιίεευβπΐ. Οαο» βχ

Εν3Π{5β1ίο ΓεΓβΙΙΊΐ : ίη ςυο ΙΓΙΒ ιΐϊδίίηοΐβ

ηιιιιιεπιιιΐιη·. Νοιι ίβίΐιΐΓ υιιο βηηο ρι-χιΐΐ-

ωιίοιιβ Γαηοΐϋδ 681. Νεςυε νβπο ΐΓίβ ί>>(3 Ρηβεΐιβιβ

«ε 3ΐΐυΙίΐ ΐΓβηχυβ, υΐ ηοη ρΙυΓβ Οιιίδΐιιηι ο1>ίνί88β

ςΐ'βϋερβί; «βιΐ ςυο(Ι βριιά ^ο:ιηηεη1 1ίΐ|π"κ1;ι ί!1:ι ει

οιρι·8δϋ3 Ιβ^υηΐυρ, εχ ϋ$ δβΐίβηι 3(1 ΐβιΐίυιη υδπυβ

βηηιιιη ρΓββ(Ιίε38δε, ηοη ΐαπίυιη υηο, νβΙίύίδδίπΊβ

«ΙοιιιοιίδίΓβΐ : ευηι ϊηΐεηιη ιβηιεη ίρ»β Ιοη^β

ρθ8ΐ 1):ιριίί;ιιιιιιη ρΓΧΙεΓίΪ88β νείίι. (ΙιιοιΙ 3(1εο

ηββ ίΐΐη: ςαίίιυδ εοηΐΓβ βηοβίίεοβ υΐίΐυρ, ηιβιιίΐβίΐβ

ρι·ο1ι:ιιιΐ. εΐιη'βΐιιιη βηίπι 83 κΐβίε οΌευίβδε, α,ιιβ Μί-

' ;ιρρεΙΐ3ΐ·ί ιηερίΐο ροββεΐ, Ιιοε β8ΐ ρι,τΓβεΙί εΐ

(·Ιιι·κι/»!ΐ"ΐ»ι·ηηι ηαοηιιηιίαιη ορίηίο, ι; κι

χχιι αηηο» » ΙΊΪ Οίοη^ίίαικβ άί·«$!6 *αι>ρΪ€αΙί ίΐιηΐ.

Οικ·ιη:ιιΙιιιοιΙιιιη ίη αιιηο Ρβδδίοηϊδ, βίε ίη ϋίε 30

ιιΊι'ΐιίίΐ! <|υ;ι·.ι!:ιηι νείιιΐ ΓΙ.Ί Ι:ι ΓοιιιπιιιιιΊ !'ΙΙ!Γ. εύΐΐδΐί-

' ΐιιΐ» 8ΐιΐι(, 86(1 ίΙΙιιΊ ίη ρΐΊΐηίδ : Οηί^ΐυηι Ιιιηα χν ίη

ίρδΟ Ρ388ΐΐ3ΐΟ, δίνε ρΠΙΙΙΟ (Ιίε Λ/.νιηοι ιιιιι 8888 ρ»8-

δυηι ; εΐ ηυίϋβηι Μ.·ιι·ιϊο ιηεηββ. (ΙΙΙ,Γ ιΐιιο ευηι ιιιιιΐ-

Ι·πιιιι Αΐιίιηίδ ίιΐδεϋίδδεηΐ, (ριοιΐ εοιίδειιίβηευιη <Τ3(

ηεΓίιϋι, υΐ (1ε Ρ^ίδίοιΓίδ ΐεηιροΓβ ίηΐίιιίΐ.'ΐ ({ΐιχιΐηιη

ορίηίοιιιιηι ιϋνοιίϊ;» ηββεεΓΡηίυρ. ΙΠΙΓΓ ιρι,'ΐϊ :κΙ δΐιι-

ροΓεπι υβςυβ ι·ί(1ϊευΐ3 851 ΠΙ:ι, (ηιηιιι βχ δίςεϋεΓίο,

Μ3ΓΪ3Ι10 38 εΧΐ6ΓΪ8 311163 Γ6ΐυ1ίηΐΙΙ8. ^οίΙΐίΙΗ ('.ΙΙΙΙΙ

ρεΓ8υ3$ί88Ϊιιιυηι (θΓ6ΐ, ΟΐΓΪδΙυιη Μ;ιι ιϋ χχν ρϋδευιη

88δβ Γβπα νι, Ιι.ιε εϋΐνιιι 1ν:ιΙ. Αρν.,ΤΡδυιτεχίδδβ νεΓΟ

νι ΚαΙ. Αρ., Μ;ιπϋ χχνιι, ειιηι ίιι Οίοηνδίβηο εγείο,

:ΐ!Γ«(]ΐΐ(·. εοηιιηυηί εεπβιιι ηιιΐΐιιιιι Γ3ΐίοηειη (·\!π(·;ικ·

ροβδεηΐ, εο Οηϋειη (ΙίιΓκ ιιΐι,ιΐ'· ίρ·.:ι ηυχδΐίοηίδ ΓΙ··-

(Ιιιείί Βυιιΐ, ιιΐ 3ΐιηο χιχ Οιηδίίβηχ 12 ρ38δΐιηι ΙΌ-

χίι-ίΐί, δίβΐυϊΐ; (]ΐοηι 3 Μ. 3(1 ι, βηηοβ εχίβηάιΐ : ιμιο « ηιίηιιιιι ηδδβνβΓ.ιηΐββ , ιιΐ» ίηοαπιαΓιοηο ΐιίι.-οκίιιιιι

ΐιΟοΓναΙΙο ρΓ*(1ίεα8δβ, βο ϋβηΐϋΐη ρβββιιιη εβϋε 1)ο-

ιιιίιιιιιη βχίβιϊιηαΐ; \Α<ι\ιε δε((υβιιΓι οβρΐΐβ ,ΙιΐιΙιπι-

ΜΙΗΙ βχ ίΙΗ,Η νει·1»ίδ Οδίεηιϋΐ : (ΙιιΪΗΐ/υα^ι'ηία αηιιοι

ιΐηιιιίαηι Ιιαίια. Οιΐ3ΐηοΙ)Γβπι Πεεί βηηο χχχ ίηειιηΐβ,

1.·;ΐ|(ίί/.!ΐ!ΐιιιι 3 ^ο^^ηβ Οΐιπδΐυπι εχ Ι,ιιοα οοΙ1ί§αΐ,

ΗΟΙΙ ΐαηιεη δΐ;ιΐίιη α<1 (Ιοοΐΐκΐιιιιι βοεβδδίίΒε δειιΐίΐ

Ιτειιχυδ. Αΐίοηαί εοηβ13Γ6 ΐρδβ δίοί ηοη ροΐεδί.

ΤβΠυϋϊαηιΐδ αάνβηνί Ιίΐάαοί εβρ. 8 Οιπίδίαιη (Ιβ-

είηιοιιυϊηΐο Τϋιι,τϋ «ηηο ρ^βδυηι αιΊιϊΐΓ:ιΐιΐΓ, ψοη-

ςιιαιη ΗϊβΓοηχιηυδ 3(1 οβρ. ιχ 0»ηϊβΙίδ χχχιιι βη-

ΒΟ8, ιιιιιι χχχ εχ ΤεΓίιιΙΗιιιιί δεηΐεηΐία (Ίιι-ι.-,ιο ΐι ί-

ΙΙΙΊΙ. Εϋδεοϊυβ ίη Οιτοηκο ειιαι Ναΐαΐεπι Οιι·ίδΐί ίη

αηηυαι Αυςυδίί χι.ιι, 3» Α1>ι·3ΐΐ3ΐηο 2015 ιν]ία.·ιΐ,

ρηϋδϊοηεηι νεΓΟ ίη \ νιιι Τϋιοπί, :ιΙι ΑΙ)Γ3ΐιηιηο 2047,

ψΙίΙΙ'ΙΟ, XXI, δίνβ ροΐίΐΐδ ΧΧΙΙ 3Ιΐηίδ ϋίΜΙΓΠΙΜΙ! 1*1(1-

ιινϋίιιιη (:ΐΐιΙι·ινηΙ, ιιΐ ι]ΐιί (1ιιιιι1θ(·ίιιιιιιιι ηιίηιιιιι ϋΐιιηι

εοηβΐίΐυβί'ίΐ ςιιειη χχχιν ηυηιεΓ3ΐ·ε (ΙεοιιΪ88εΐ. Ι'.ι-

οιιίιιι ιιηϊ αηηο ιΐυοιίεείηιο ςιιβιίΓαηΙ ιΐΐιι, ςιιχ (Ιίχί-

ηπΐδ ; ιιιί Γιτϊα νι ίη χχν Μ.ΊΠΠ εοηνε,ηίβΐ, ε)'ε!ο

5θΙΪ8 χχι, ΗΐΙείΉ (115, Ιυηχ χιιι. Υίϋβ (|υχ εχ Μ.ι-

ΐ'ίηικι αε δί^εΐιεπο ίη 8»ρβΓΐθΓε ΙΗ;ιΐι·ίΙι.ι ρΓοϋυχϊ-

ηιιΐ8. Εβηκίειη ΊΙΙιιιιι €θΐι]ι·<·ΐιΐΓ;πιι οΐ ορίηίοηειη ϋβ

χχιι 3ΐιηοηιηι Ιαίιο ιΐίνίιιίΐιικ κίΐιϊ ραΐεί3ε(3ηιΡαιιΙιι·>

ΓοΐΌδειηρΓοηίεηδίβ η:ιπ·ηι. Ιίΐ». χ ρηπίδ η Ρααΐίηκ

ϋΐι:·ν Γ.ιιιιι εηίιη ηιίιΓιπιβ (Ιιι1ιΐΐ;ιι·οΐ, α,ιιίη Οιι·ί$ΐιΐδ

Μ;ιι·ιϋ χχν, ΓβΓΐ3 νι εηιεεηι ροιΊιιϋ^εΐ, ηε^ιιεοΕΓ-

ΐιιηι ηιίηιιιιι 831Ϊ3 εχρΓιε3Γε(, ρθ8( 1οη«ηπι νί§ί1ίαιη

3(1ΓϋΪ8κε δίΐιί Ραυίυηι βροϋΐοΐιιηι ηηιταΐ, υ( εΐιΐ'οηο-

αηιιοβ ρ»8ΐ Ν;ιΐ;ιΙοιιι χχχι ειιηι ηιεηδίίυδ αϋηυοΐ Ο Ιο^ΟΓυηι οιιιηίιιηι εΓΓΟιειη ίη(1ίΐ'388ε ; ψιί χχιι

δίαΐυίΐ; βίηιιίϋβηι Ναΐαΐεηι ίρδυιη ίη Οΰ-

<Ί·ιιι1ιιχ·ηι εοιιΓϋΓ3ΐ ; δίη εχ ,1-!,'ν|ΐΐίηι·ιιιη, ςυοί 88-

ΐ|ΐπΐιΐΓ Ερίρΐιαοίυϋ, ϋεεί'είο, Ιιιιιιιηπϊ νι (Ιίβίη ΟΙΓΪ-

:·ιί Ναΐίνίΐαΐί ρι·:ι:Ιίηϊ:ιΐ, ΐιιιο ηπιρϋυβ, 1. 1 εδί χχχιι

β<ιιιθδ ουιιι ιιιοη>ίΙιιι.<ί ΐΐ'ίΐιιΐϊ είιΐβιη ροϊΐ οι-ΐιιηι ίηι-

ριιΟϋίΐ. Ι.ΙΙΙΙΙ,ΊΙΙΙΙ ε$1 ΓΙΠΙΙΙΪΟΠΙΠ: εχΙεΓΟδ, ηιιί χχχι,

3ϋΙ χχχιι, 3ΐι( 3(1 δΐιηιηΐϋΐιι χχχιιι ;ητο«;ιηΙ. Οηί

ΓιιΠι'ΐιϊ Ιιι-ίιιΐΛ (|ΐΐ31αθΐ' 38$Ϊ£η3ΓεΙ, 31)18 1!:·ιΙ;ιιιι

Γιιίίϋϋ ρυΐο ηβηιΐηβιη. Ουί ηε ίρ$6 ηυίϋειη χχχιν

νίχίδβε δ(3ΐυίΐ; κειΐ χχχιι ϋιιηΐ3χ.Ίΐ εαιη ΐΓΐΙχίδ ιηοη-

&ίΙ)ΐι«; ΙΙ3ΠΙ βχ ι*ΐο ηηηιβΓΟ ρι-ϊιιιιΐϋ ίΐΐε νί(;υ χΐηΐί·

<[Ίι: (ΙϋΙΠίΙΐιΜκΙΐΗ β$(, (|ΙΙΟ ίη ΥΪΓςίΐΐίδ ΙΙΙ('Κ) Ι'ιΐίΐ, 111

3(1ηιοηιιίιηυ8. ()ηο ιηπ^ίδ .κΙιιιίπίΓΐ 8θΙεο,

ίιίΐιί ιιυιιιιιιΐΐΰί νείϋ&ΙίϋίιΊιΐιιΐΓΐιιη Γα-

: 3ϋεο υΐ ΐ|ΐιί 12 ίιι .ΤΓ:Ι εοηιηιιιηϊ εεη-

ρ, ίϋ 34 ΙΙ;Ι|ΙΓΠ (ΙιΊιιιι.Μ'ίΐ. 1ι1ι·ιιι Ι.ιιηεη ηοη χν

ΙΐΙΙΙ.Ί , 88(1 XIV ρ*38δυΐη 8888 01ΐΓΪ8ΐΙΐηΐ Ι-νίίΐίίΙΚΙΙ ·,

ρΐ'ορίονοη ςυοϋ ρΐεηίΐυηίιπη χχνι Μ;ιι·ιίί εοιιΐί^'ι

1βΓΪ3 γιι, φκι (Ιίβ ^υϋ1^^ Γ,^ιΊκι εε1εΙ)Γ3ΐ).·)ηΐ. ΙΙηιΙϋ

<Ίΐ1ϋ»:ΐΗ εχ Ββ(1χ, δίςβΙβΓίί, Μ;ιι·ι;πιί, ;ι1ϊοπιιικ|ΐΐι'

δειιΐεηΐΪ3 εοηδεηυεηβ ε$8ε, Γ.ΙιηβΙιιηι ηοη χν ΙΙΙΙΙΜ,

86(1 χιν ίη επιεεηι ΜίΜΛίιιηι Γιιΐ886, Τβιηείδί οηι ε

ΪΙΙί χν Ιυιΐίΐηι ηιΐιϊΐΐ'ΐιΐί δηιιΐ, ΐ|ΐιοηϊ;ιιιι ΜΓΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ον-

οΐιιηι 3(1 (',ΙΐΓί.-ίΙι Ρ:)88ίοηίδ(|Ηβ ΙειηροΓη , δίιιβ ιιΙΙ:ι

προηγήσεως, ΐ]ΐι;ιιιι ίξΐιΟΓβϋηιιΙ, δΐΐδρίοίοηε ΙΠΙΙΙΜΙΙ-

1(·ι·ΐιιιΐ. Ραυίοβ νεΓΟ, υΐ εηΐ 38ΐΓοηοηιί;Β ρεΓΪΙιΐδ,

ηΐ6(1ίθδ Ιιιιιχ ηιοΐιΐδ ει Ι3ΐ)υ)38 ίη εοη$ίΓιιιιιι αάΐιί-

ίυίί. ('.ΐ'ίπιιιιι ίίΐ.πιι ίρδηηι .ιιιηοΐ'υιη (ΙυοΓυιπαε νί-



ί){7 ΑΡ1Έ.ΝΟΙΧ ΟΙδδΕΚΤΛΤίΟΝϋΜ. »{<*

Β'ΐΙΙΙΪ Ι;ιΙ)ι·ΐιι ίΐκΐΰ ΐΊΐι.ίΙϊΙ;»,! ΟΧΪ81ΪΠ131 ; φΙΟι! ΙιίιιιιΙ Α Γ.ΙιΠϋΙί Χ|·χ ΙΜΙΟ ιίιι:ιΙ.ι\;ίί 3ΙΠ1Ο ιγνι ι .<. ιϋ^!.!.·ι, «Χ

ροιιΐίΐίπιιιι -ΐιιιιί, Πιΐί , Μ:ιι< ι (Ι Μ:ιι·<···ΙΙί :ιΙι ΓΙΙΜ-- Μ.ι; υ.ι! νβΓΟ ίΐϋΐίΐυΐο εΐΙΗΙ ι·;ιιΐΓΐϋ ίΐΐα εΟΙΙΙΙοεΙΪΙΗΓ.

ιίίΜ 81)111, (]«ί 3ΠΙΙΟΧ χχιι Ε((.'ΐ£&ί;ΐ! ρΐ'Χ- )·'.Ι!ΜΙΙΙ! ΐ'.-Ι ίΐ:ι·]ΐΐι; χχιι ϋΐιΐιοϋ ίιι ΙΗιιπ'.Μ,ιιιιι <Λ. Ιη

ειιια οιιιιΓΐ3 1':ιιιΙιι* αεευταΐβ ϋΐο ίη ιΐ68Ϊί1ει;3π , ι·ιιηι ρκοΐιτ Ρ», φι* ϋίχίηιιιβ, ιινιιΐι»

:ιϋ:ι ϋίΐιΐ, ΐ|"·'· ι'ν ΐ'νιιιι.;. Ιϋ ι ΙιίϊΙΟΠ3 ι ιΐϋ. Οοίηίιιΐ

οιΊιι ίηιρίίεαία, ει εοιι^υιιεί,ι ευιιείαΐ β«·β : γβΙιιΐΔο-

£ΐι$1ί, ΙΙιΜΌίΙίβ, Ρίΐαΐί Τίΐΐΰηίηιιε ΐειιιροΓβ; φι* βηι-

ΙΗ:Ι πι1ι;ι:ητι· ικΊριοΐίΐιΙ, 81 1;;ιΐι Ίηιι.ιι;ιιιί>> ΙιΪ3ΐ(Ι5 αιΐ·

ιιι1*ΜΐΜ Γιιυιίΐ, 3ΐι;ιΐι: πι 8ΐιΙοιϊθΓ3 χχιι βηιιίί ΐ'ΐιΐϋΐο-

\ι·ιιι!;ι (',ΙιιΪΝΐί Ιΐ3ΐίνίΐ35 νίιΙ<·;(ΐιΐΓ; ιι.ιιιι ιΗ ϊιι .ι·ι:ι

ϋΐΜ·ί$ΐΪ3η3 ιιίΐιίΐ, ίιι εχείυρυιη νεκο ιΙϊ»ροΒΪΐυ ΐιιιιΐ:^-

ιΐιιιη ;ιΙίι|ΐιίι1 ίϊΐί εειιβιιοΓίηΐ, ηίΐιιΐ 3ι1 ΙΙ.-ΙΝ ρεπΉκ-1 :

ιιΐΐηεηΐ ειιίιη ηονί1υηϊοΓΜθ.Γ3ΐί 3ε εοιι&ΐίΐυιί ηϋιΊΙο-

ηιίιιυδ ϋίεβ, ({ΐιοίευιΐι]υκ ΐαικίεηι ενο1ο& 3εεο«ιιιιο-

(ΙϊΙ'ίϋ. Ι Ι 3ΙΙΠΟ, νι'ΐΐιί 031183, (.Ίιι ί-Λί XII, ίίίνβ ΙΤ-

Ιυηχ χιιι, 8θΙί5 χχι 3|<ρΙίεε9, ι

Γιιβπιιιΐ.

ΙίΙιΐΌ (1ί$$6ΓυΪ88εΐ, αε (Ιΐγίηίΐιι$ ίιΐ Η.Ι· αεϋορί$&ε εοη-

ΐίι·ιιι:«·Νΐ·ι , ίιι 8β(|ΐιειιΙϊ1)ΐι$ Ιαιηειι Ιί1ιΐ·ίΝ, ιιΐ3-\ίιηεφΐβ

χιιι, (·ίΐιΐ8:υιι ρΓΟίΙίύϊΐ, (Ί <·(ιιιΐΐΊΐιρΙ;ι 1';ιιιΙί βροδίηΐϊ

·ιιΐί·1(ιι Ίΐ:)ΐι>, 3(1 ΜΙΙΙΙΙΙ ίΐΐιΐιΐ

ΙΐίϋΙΙ.Ιΐίίΐυΐ, ι|11«ι| 3 ΙΙθΙ>Ϊ8 8υρΐ'3 ν;ι!ι-

ϋΐ&&ίΐυθ |·:·1'ιι1:ι|ιιιιι 631, ! ('Μ'ΓΙ ίΐπι· ; 30 (1(Ιθ1)«18 3111115

Οίοηνβίυπι νβΓυιη ΐΊιι ι ,ιϊ Ν3ΐ3ΐεηι 3ηΐβνϋΠΪ88ε Λϋ-

ίΐηΐΐ. (,ΐηΐΗ-Ίΐϊ ;ι ΐιιΐ(ιπΐ(Ιοηΐίίί8Ϊιηε 83ΐιο

ΙΛι-ιτι!. ιι», νύ Λ. 34, ηυιη. 34, Γβμΐΐηυιη

οοιηιηεμίιιρι 3(1γει·8ΐκ ο.11ί(]υ3ΐιι Ι'αιοΐιίι εα>>ιίςαΐίυ-

ΙΙΙΊΙ1 ΙΐΙιΊΐΙΙ·; ευΐΐΐ ρΓΟϋΙΟΓ 0110ΚΙ ΙΐΟΙ11ΪΙ1Ϊ8 61 ίΤ^ΙΌΐί

ΙιιιΙ ι·;;1 Π

ιιίΐιίΐ. ΝΊιιιι ιιΐ ιιΐΊΐίΐΐίΐιιι βΐ) ϊρϋοιηβΐ, ςυΐ ί(1 ί>ΐ1)ϊ ΐ'ϋ-

\ι·!;ιΙιιι;ι 6&86 (Ιίχεΐ'31, 1;ΐΓΐΙι· ιΐιιιηιι.ιΐιιιιι ίΐΐιι.1 36

ΐΛ·.ίι·«Ίιιηι , (](ΐαΐ!1 ηΙ)3(ΐπ1α ι>' ,ι Γ.;!ΐ'ΐ1;ι $ι°1, Ιιιιικ1 ίη

ιιιο.Ιιιιιι (1ΐΊΐιοιΐί>Ιΐ3Γί ρθΙ^8ΐ. δϊ κχιι ιιιιηυΐ'ΐιπι νί-

Ιίιιιιι ίιι 3ΒΓ9Ι11 ίΐΤΟρίίΐ ; ί[:ι 1(1 ΐ|ΐιί XII (ΙίεϊΙΙΙΓ, 13

χχχιν ηυηιει·3ηιΙιΐί> Γυεήι, ηοιι ΐΐιΐιτ Βεεϊϋίβββ Ιιος

Ι, ΐ|ΐι:(ΐιι ιι ι ίΐ!ίι]υοΙ ιιιιιιί ϋβ ιιιιιικ-πι 30 86ΓΪβ

(ΙοίΓ.ιι ίί »ΐιιΙ ; 3ΐιΙ εεΐ'16 Νιιΐ'ιίπιι (ΊΐΓΐ.ιΙί Οίο-

χχιι 3ΐιηΐ8. ίι.!Ί·:ι Ιβ^Ίΐίιηυιιι ΐεηιρυβ βυΐιαιο·

ΜΙ ϊΐ : ιιΐριιΐ;ι υυηι ίιΐΓ3πΐ3.Γιο;ιί$ οΐ Ν.Ί.ιϋ,·, :ηιιιιι«

6.Χ αϋυ 1)ίοιιν$ϋ $ίι 4υ1ίαηιΐ5 46, ιΙοΙιικ.Ί ιι ε85β νχιν :

ιμπίκι* 81 χχχιν 3ά((3$, ϋυϋαιια8 νρίίιιιιι> ει ηιιίπ-

ςυο ρ358υηι 6886 Οιΐ'ί&ΐιιιη ϋΐί οιηηεϊ ιιρϊιι.ιΓι 8ΐιιιΙ.

λΐ νβΓΟ υίπιιηφ-ΐο ϋΐιΐιΐ ρίτιιΙΐΜίηΙιιιιι αε Ιοη§;β Γβΐ,·

631. δοιιΐ ειιίιιι εβπϊϋϋίιηί ΐεηιροπιηχείιβ-

$αια ΓαβΙοΓίυη Ιίΐιιί, ηιιίίχιβ εοη$υΐ3ΐιΐ3

ΙίΙί^εηΙΰΓ ».Ιηοΐ;ιιιΐιιι· ; $υιιΙ Ιΐοηιαηοπιια

ίιιΐ|ΐ>·ι;ιΙιιπιιιι αιιιι'ι, αΙι|υβ Ιιίβίοχϊίη 3υηιιιΐ3 Ιίιΐι· εοη-

λερίρΐχ, !π ΐ|ΐιϊΙιϋί 1ιί:ιΐιΐι ΐιιιιΐί ηο Κ'ΐιυίίϊΊιιιυιιι (|ΐιί-

• Ιι'ΐιι λι (ίΐίμίιΐηι ;ιρρ;ιιι·.Ι. ϋοηϋΐΐΐ ιιιιιιι» χΐ'Χ (,Ιιιϊ-

Λΐί.ιΐι,ι· Γ* ιΐιΐιιΊιιιπιι Λυ^ιΐϋΐιιπι; ψιοιΐ ιιιειηοιβίιίΐίίί

ιΐΐιι Ιιιιιιι-, υςΙί]>8ϋ> Οϋΐΐ'ΐκΐίΐ. 8β<|υυηΐιΐΓ εΐ ϋΐί.ι: ι1ιι;ι·,

ι|ΐι:ιπιπι ιιιιιι αιιιιο ('.Ιιι ί.ιΐί 45, Μ. ΥίΐΜπη 61 ί)ΐ3ΐί!ίθ

Ι'.ϋΐΛίιιο εοκ5. ΚηΙ. Λιιχ. εοιιΐϊ^Ίΐ; ηυαιιι εΐ ϋΙ:κκΙί(ΐ$

( ;ΐϊ;ιι· οϋϊαίο (Ιβηυηΐίαπί, αιιιια ίιυρεπί 5α] ηυίηιο,

υΐ 3ΐι.(·1οι· οί>1 Ι)|ιι; :ι1ΐι·.)·:ι νϊ|ΐΜΐηϊι. ι·ι Κοιιίεϊο ευ$«.

Κ.ιΙ. Μ·αϊθ5 3(Ί·ίι1Ίι, ι,ι ΐι·>ΐ:ιΐιη· ΓΙίηίιι-; III). η, ε. Ίί.

ί'..\ εοηνειιίι :.ΜΗ> νπ1;.·;πι 59, ΑρΓΪΙί$ χχχ, αηιιυ Ο ρΓχβεΓίΊιιι ηιβιΐιεπναΐίεβί'ϋηι , ρΓΧ8ί(ΐϋ«

εΙΐΓθΐιο1θ£ί, ευι» Ιιχο ραΐ'υιη βϋββ οαιι&οιίαιιεα νί(1ο-

κ:ιιΐ, ρΗα» ΐΐΐϋϋ ςυίιΐβπι ϋβ Ιιιιινϊ ιηοΐυ (οιιυεΓυιιΐ;

ρο5ΐει·ία5 νοί'ο ιΐι: ιιιειιβε 3ε (Ιϊε ηι^μι-ιΐ!11·"" ί>εοιΐί

ΜΐιιΙ. Εχ ((υ ο ΙιΐΓΐιιηι 081, ιιΐ ίιι 3πιιο Ρ35&ϊυιΓΐ8 ίιι-

ι1;«υ:ιικ1ι) ρΙπιΊΙιπιϋ ευιη νι Γεί'ϊα εοηνοαίβηιίβ ι ..!.'-

π·1»! Ιιαίιεικίαιιι >ΐ85ε ιΐιιχιτίιιΐ. Ι',ιιιΐιι·, νβπο Κοια-

άϋΐιιρί'υιι. Ιίΐι. ΜΙ μαπίί ιι,ιιιιικιππη χιι, Ιιοε ?·ϋ Λ

51) Οιπϋΐί ίΐίΐ 40, ιιονίΐιΐιιί;) ρΙειιίΙυιιίαηΐΜ: ρΓομα-

5ΐιίΐ, ΐα.111 ιιιυϋ'ια, (μΐΐηι νβΐ'3. Εχ φπίιη·. ΜΧ ιίαιπ

ι.ι\;ιΐ Ιιίε ίΐϋο'ίΐιειηιΐϋ, ιιΐ (μιχ8ΐίοιιΐ8 εοιιΙΐΌτΐίκίΒ-

ΐ|ΐΐί· ϊΐίΐΐιιβ Ιι'ΐίοιιιιιι οευ!ί$ 8ΐι1ι]ίεϊαΙυΓ; 3|> 3:ιηο

;ΙΊΜ· 51 3(1 56; φΐιιιΐ ίιι Ιιοιοιιι αιιιιυηιιιι

' (.·ι>|!ιιί.-;ιΙΗΐ;ΐ 811.

ΙιΙιιΊ, ηβοιιΐ6ΐιΪ3 Μ ιιΐίί χιι, ρΐϋΐιίΐυηίυηι χχγι ..·.:.·

ιιιίιιίΐιιι·. Αηιιο νιΊΊΐ 5ΰ ιιυνίΐαηίϋηι χιχ νβΐ χχ

Μ;ΐΓΐϋ; ρίοιιϋιιιιίυιη Αρπί. ιι, νεί ίιι. Ιίικίβ ΐ]ΐη,.-

ίππιΗΙιιΊ ενί'ίοΓυιη ιιπίίικ'ΐιι εοηιηιυίειιΐ, ηιιπ(|ΐιαηι

ι.ιιΐϋ-ιι ρεΓΠείειιΐ, υΐ βιιιιο ίΐΐο , ΦΗΊΙΙ Ρΐ83Ϊοιιϊ Ι1···

ηιϊηίεχ ρΓχΙί^ιιηΙ, Ιυηα χν ίιι Μιιιΐϋ χχν ίικ ι<1.ιΐ,

Γ.·: ϊ.πιι νι. Λί·ι·ι·ι1ϊι ({ΐιυιΐ εΐ5Ϊ εοηεβ(ΐ3ΐηυ8 ΪΙ1Ϊ8 οιη-

ιι;;ι. Ιιοε ίρ$ιιιη Ιϋΐηεη, ηιιοϋ ηΐ3χίιιιε ειιμϊυιιΐ, ηί-

ϋϊΐο ιιι:ι;.·ϋ 35$εφΐειιΙυι·, υΐΐ Ιιιιιιι χν Οιτί&ΐυ» $ϊ!

ρ:ΐ88ΙΙ3. Ουίρρβ 3ΐΐί:ιι ΟϋΠ3ΐ'ΐ3ηΧ ;<Τ:Γ 12, ΙΙΟνΊΙυ-

ηίιιιιι 3ρυι1 4υι1χθ8, εΐ ίη ΙΙίεΓΟβοΙνιηίΙβηο ΠΙΙΊ ι-

ϋίαηο Μκι ιϋ χιι εοιιςπιίΐ, Γει·ί3 νιι. Ρ35$ιΐ5 ε^Ι .ι .·-

ΐειη Οΐιτίδΐυβ Γεπα νι. 1;;Ίΐιπ· Ιι.ιι.ι *ιν, 61

_ χχν, ιιοιι Ιιι ιΐϊ χν ιιι'φΐϋ ρΙβιιίΙιιιΓιΟ. ϋ»;ι ΐη πι

ε38Γι§ημϋιΐ8 681, ίιι :ιΙίι[ππΐϊι·!> ιΐίχϊ, ΐ|πί ΙίΒ. />ι· ταΐ.

ΐί'ηηι. οιιρ. 45 ρ.ΐ85υηι ε&8ε ('.Ιιι ί$ιιιιιι ιχ-Γοι ι νιιι Κ.ιΐ.

Λρι .,Ιιπι.ι χν, 3ΠΙ10 χι·χ 1)ί()ΐιν.ΝΪ;ιιι;ι; 34. Νέε ηιίιιυ»

1ι;ιΙ1ικ·ίιι;ιΐί ΜΙΙΙΙ, φΐ'ι ι·οι!ΐΊΐι 3ΐιηο, 1υιΐ3 χν, ηοηο

Κ.ιΙ. Λρι . ρ3&5υιη ϋΐιίι ιιι:π,ΐ, εοιιείΐίί ϋχ£3Γίεηίί5

ίίιΐιί ; Ι!Γ <ιυο ραιιΐο ρθ3ΐ ;ιμιΊιη· : ιιιιηι οηιι.Ίι.ο ρΐε-

ιιίΐιιπίιπιι αιιιιο (ϋιι ι-,ιί 54, (Ιεεϊιηο Κ:ιΙ. οηιιΐιμιΐ.

^ιι:ιριι)|ΐΙι·ι· ιΐιιο Μΐιιι, φΐίΡ ηΐ)·ιΙί:ΐ! 3.Ί3ΐΊϋ εΐιηιιιο-

Ιομί-, ο ΙΚΊΊΙΙ πι 11 ;ι (|ΐιΧ3Γιοηε ΙίνππίιΙ : |ιΐ ιιιιι::»

ι|ΐιι»(Ι ηοιι ιΙιιΙιίΐΗΐνιιΐ ^(1x08 ΡαβεΙια 1υιΐ3 χν 1 1·:>·-

1>Γ3ΐ·ε, 3ε Ιιπΐ3ΐ·ι··> ιηοΐιιβ, ει φΐϊϋει

; ίΐΐι.τπιιι, φίοιΐ ίϋ ΜιιΜΐο ιηοιΐ8β

(1Ϊ6 ΧΧν 3εείϋ'ΐ850 νΐίοιιΐ, 1Ί:|·1;ι VI. δειΐ 1Γ<··,.-

, ϋιίειηφίυ :>)ι οηιηίΙ»ΐ8 ϋο. ΙΓΊΜΙ ;ι·.ιι οιιιι. 111111,

ιμιίιιΐο ΝοΓΟΠίβ 1;ι!ιι·ιιΙ(·. (ίυϊΐιιι-, $ΊβεΙίρ$6$ :ι1ί;ϋ 3(1-

(ΙιιΙιΊΊΝ, ΐ|Μ:<· ρ:ιι·ΐίιιι 3Ι)Ιε, ριΐΓΐίιιι ρθ$ΐΟΙΐΓΪίΐί Ν.ιΙΠ-

ΙΓΙΙΙ ,κτ'ίιΚτιιιιΐ, ΐ'ίπα ϋ>ΐ|ΐκ· βΐ)ΐη>ιιοι·υιιι εο$5. 80-

ιϊιιιη ουιιιραΓ(·8, ηε ιιηυιιι φΐίιΐι'ΐη βιιηιυη ι!βε88θ ϊη-

$, ιίΓιΙιιιιι ίιι χχιι Μΐΐίϋί ρι:χΐ6ΓΐηίιιΊ ροΐιιβΓίιι).

κ,Ί ιί , Μ;ιι·ί.ιιιΊ , Γί·1ίΐ|υοΐ'(ΐιιΐφΐο ί>1 ςειιυβ

πιι τηεηίειιι :κ·. εοιιβ)1ίυιη εβρϋΓϋ ιΐϋ-

ΐ](ΐεο : ι;ιιί <·υιιι Οίουν&ίϊ«»ηι ;>·ι;;ηι ΐηιιΐο νίιίο

ΙΙΓ Ι.ιΙ.'ΐΙΜ |).Ιιιίιη ο·Ί·ιιι;ι::1, .ι!ι ι·.ιιΙ··ηι Ιαιιιι ιι 11011 10-

ΙΌιΙιΐηΙ. Ιίαιρί!·. ΜίΙΓΪ3ΙΙ11$ .ιΐιι. (Ι Γΐΐιΐ-- πι'.'ιΐιΐ.,ι. Ίο'ί,

Λιΐρΐι>ιί Μ,Ι, 01 Μΐι ρ. 194 αηιιο ιοπίο ιΐ3ΐυ:η

8,·ιΙνηΐοι·6ΐη κτίΐιίι , ίικίϊα. ιν. Ιίΐιί Ιίεβΐ

ι» ·,·|ι(·|·,ιιη ,ι-ι·ι ίρΐ.ι $ί(, ·|:ι.ι· ΙϋΙ ϋθ 194 ΟΙ\ ιιιρ. 311110,

«Ι Γ. Γ ',ί V .', ΐκηϊα 655ε ^Ι'ΙΜ,ΙΙ : ΐϊΐιιοιι α νυΐ^βτί



!)« ΑΝΝΟ ΕΤ ΠΙΙί ΝΟΜΙΜΟΕ ΡΑ85ΙΟ.Μ5. !^0

ΐΑΤΕΐΐ€υι.υιι ΝονιιυΝίοκυΜ ΑΟ π,ΕΜίυΒίοηι-ιι ΤΑ»

ΜΙ ΐικιν.τ Μ, (}υΑΜ νεκυην» ΗΛΑΤΙΙ ΜΕΝΜδ Αϋ ΜΕΚΙ-

ΙΙΙΛΜ'Μ ΙΙΜΊ'.ΟΜιιΙΛΜΓΓΛΜ 31 ΑΟ VI ΑΝΝΟδ : ΕΧ ΡΑΙΙ.Ο

ΕΡΙδΟΟΡΟ ΙΌΚΟδΕΜΡΠΟΜΕΝδΙ.

βρΐεβίοδ εββο. Ουαηι ηοδ ορΐιιϊοηβηι ρβδίηκκίαιιι

οχειιΐίοιηιΐδ.

Ναιη ϋΐυιΐ ρπηιο νΉΙεηϋυιη ηο1)ΐδ βδΐ , (|ΐι« Γιιβπΐ

Ι64ΐιροπ1>ιΐ5 ίΙΓίδ βοικί Ιικίχοβ αηιιΐ Μΐίο. ΠΙί

ΗΟΓΟ; α ΛΟΓΛΓΗΗ. {Γα^ηβηία α ηΐίΗάίβ πηιρηίαη- ηβ ΐ,,η,,ίπ.,,ϋιιηι ιΐϋΐ(1εηι ορίιιοΐϊ δΐιηΐ , φΐϋιιΐδ οχ-

ίϊΐϊ" Ι· ι'ηιι· η ·»>,ΊΙ >κι/· /.> ηιί *·η»Η · 'ΙΚΓ. ΡΙΤΪΟ: α αά »ι«/.

ΙΎπ:ι II

Ρπία ιιι

Ι'Ί'ΙΊΙΙ Η

ί"ι·|·ι;ι ιιι

Ρ·!Γα

Αηηο Οΐιπδΐί 51, ονείο δοϋδ χιι, 1ΐΐΐβΓ3

6, ενείο Ιιιπ.υ χιιι.

ΝονΐΙ. ηιβιΐ. ΜβΓίϋ χι, 19, 5Γ, 12".

ΝονϊΙ. νβπιηι Μαιαϋ χι, 14, 25'.

ΙΊπιιΙιιιιίιιηι Μβιΐϋ χχνι, 14, \ό', 14".

1'Ιι.ΊΐίΙ. νοηιιιι Μ;ιι·[π χχνι, 15, 5'.

Α. £. χχχιι. ε)·ο!ο δο1Ϊ3 χιιι,

Ιυηχ χιν, ΙΪΙ. ΡΕ.

ΝονίΙ. ηιε<3. ΜβΠϊϊ χχιχ, 17, 25', 5Ι''

ΝονϊΙ. νβηιηι ΜαΠϋ χχιχ, 12, Ο'.

Ρ1ι·ηΐΙ. ιηβϋ. ΑρΓ. χιιι, II, 45', 55".

1'ίι'ΐι;!. ν.-πιηι ΑρΓ. XIV, Ο 51'.

Α. ^. χχχιιι ο\ι |η $ο1ί$ χ ι ν ι Ιιιηχ

χν, Ο.

Νονί). ηιθ(1. ϊίαπϋ χιχ , 2, Ι2', 28 '.

ΝονϊΙ. νεπιηι Μ;ιρΐϋ χιχ, 2, 5Γ.

ΙΊβηίΙ. ιηεϋίϋπι ΑρΓ. χι, 20, 34', 50".

Ρίοιιϋ. νεηιιη ΑρΓ. ιιι, 6, 8'.

Α. 0. χχχιν, ονείο δοϋδ χν,

Ιυιιχ χνι, 6.

ΝονίΙ. ιηο], Μ:ΐΓΐϋ νιιι, II, !', 5".

Ν.ινί). νί·ιυιη Μ:ιι·ιϋ νιιι, 19, 21'.

ΙΊειιϊΙ. ηκ'ϋίιιιη ΙΙαΠϋ χχιιι, ο, 25', ~".

Ρΐεηϊΐ. νβηιηι Μ»πϋ χχιιι, 6, 59'.

Λ. 0. χχχν, ενοίοδοϋδ χν,

Ιυηχ χνη, II,

ΝοιΐΙ. ηΐ6(Ι. ΜβΊϋ χχνιι, 8, 55', 44".

ΚονίΙ. νοΓυιη ΜβιΊϋ χχνιι, 19. 5Τ.

ΡΙειιίΙ. ιηοϋίυηι Λρι·. χι, 2, 55;*, 40".

ΡΚίΐιίΙ. νβΓυιη ΑρΓ. χι, 0,11·.

Α. €. χχχνι, ενοΐο δοϋδ χνιι,

Ι«ηχ χνιιι, Λ. (].

ΝονίΙ. ιηβίΐ. Μβηϋ χν, 17, 2·2', 21".

ΝονίΙ. νεπιιη Μ,ιηιί χνι, 7, V.

ΡΙβηϊΙ. ηιοϋ. Μβπϋ χχχ, II, 44', 25".

ΡΙειιίΙ. νβΓϋΐη Μ3Γΐϋ χχχ, 5, δΐ'.

Εχ Ιΐ3Γ. ΐαΙ>οΊΐ3 ιηαιιΊΓεδΙυιη εδί βηιιο ΟΙιτίδΐΐ χχχιν,

ρΐι-ιιίΐυιιΐυιη ΓΟΓΪΧ νι ηιϊπίιιιε εοιινοιιίι-ο; φΐοϋ

ρυ^η3ΐυιΐ! εδί : 3ε δι ιΊ :ι.Ι ΡΗδδίοηϊδ

οηιιιίιιο ι«(|ΐιίΓίΐιπ·, ϋυοδ ι1ιιιιΙ:ιχ:ιΙ ;ιιιιιο*

ε&$ο, ςιιΐΐιιΐδ οϋΐίηοι-ϊ ροχδΐΐ : 3ΐιιηιιη νίιίεΐίεοί .τι·:ο

ϊϊνο ίαοβΓηβΐίοοίϊ χχχιιι , π χχχνι. Ρποι·ι;ιιι ίοβη-

ιιεδ ίυοϊϋιΐί, ΚυςπΓΪυβ Π^εοί), οι Ροιτοπυδ ιιοδίοι·

3ηιρΙοχί ϊΐιιιΐ : ροδΙβποΓβιη Γαιιΐιι^ ΡυΓϋδειιιρΓοη.,

ηυΐ ςπϊϋΰΐη ιιοιι χχχνι χίαΐίδ 3ηηο ρβδδίπη ε$βε

>..ιΐν·ιΐοΐι·ιιι ΐΛΐιΐίιιι.Ίΐ, ιιι ΓΓυδίΓ» ιτειίίιΐίι ϋιιιιΓΓίυδ,

8€ιΙ 3ΐιιιο χχχιν : <|ΐι:ι:ι<1οΐ|ΐιί(Ι(!ΐιι ('.ΙιιϊϋΜ Νηιηίοιιι

Ιιίπιιιί,) ΐιιΓ|·3 Ι>Ίιιιιν.·,ί;ιΐι:ιιιι (·|ΐοεΙι:ιιιι δ1ΐ1)Ι1ΙΟ\ΪΙ.

δί^ (]ΐιί χχχιιι 3ΠΙΙΟ |<;ι>ί!Πΐι Οδδβ νοίιΐηΐ ('.ΙιΐΊίΙιιιιι

Λ[·ι ιΐι-, πι, Ιιϊ |ιιιΐ3 χν ί(Ι 3εεΊιΙίδ86 εεηδΰηΐ ; Ραιιΐιΐδ

νβΓΟ Ιιιηιι χιν; ηβε ΐη ίρβο Ραδοΐιηΐο , ϊΐνε ρπιιιο

(Ιίβ Λ/νίικιι ιιιιι , 8Β|| ρΠ(Ιίθ, νίιΚ'ϋπΊ Μ3ΠΪΪ ΧΧΧ.

χζχιν ρβδδΐιηι ;ι11Ίιιι:.ΐ!ΐΐ, ιιοιι ΐ|ϋίιΙΐ'ηι Ιιιιια χν; κείΐ

χνιιι ΜαιΓιϊ, ηιιοηίβιη ίιιιίχοβ 3Γΐ>ί(Γ3ηΐυΓ ηοη 3

υονίίοιιίυ , !>α1 α ευπιίευΐαΐα ιΙΙϊ^Ίο ηεοιηειιίηδ 3ΐι-

|ιΙι>|·;ϊΓι-Μηι1πΐι ΟΓΠΐ, ,Ιΐι»Ι:ι:θί, !ίι! ΙΙδΙΠΙΙ ΓϋδΙΟΓΠΙιΙ 30

ϋοΐοηιιίυιιι ιπειίίοδ Ιιιηχ ιικιΐιΐδ αιΙΙιϊΙιιιΊδΒΟ : ίι.ι ιιΐ

|'»Μ·|Ι:Ι Ιιιιιιι χιν 3(1 νβδρΒΓαιη ροΓα^ΟΓΟίϋΓ, ιιβο 3ϋο

ϊϋ ΙοιηροΓβ οο1ο1)Γαι·ΐ ί»δ οβδηΐ, ιιι ϊη Αηηαΐϋιΐί

Γα:Ιαϊα«ΐϊήΐί Ά. 54, ηιιηι. 54 Ιφηιυβ. \βπιηι οιιιη

(·\ Ιιικ' ιιιιο Ιοηΐο ίιιηαηΐϋΓΧ ίΐΐχ <·1 ίιΐϋχίπϋΐίΐΐϋϋ

οοηίΓονοι-ϊϊχ ορΊηΊοιιο«>(|υβ ρποραςίΐ* δ'ιηΐ , ϊη 3Γ-

ι,ι-ιιι ί|ΐί:ιιιι ηυχδΐϊοηϊδ ϊηναιΐ£ΐΐ(!υιη ιιοΐιλ ι-δΐ , εΐ

ϋΐιΐιΐ ίρδυιη. ιρκιιΐ άξιώμα-ο; αριιϋ ηοηιιυΐΐΰδ !ιιι·ιιηι

υΐιΐϊηει, δΐιΐ) ίιΐ(]ΐιί$ϊΐίυιιοιιι νοοαικίιιιη.

1·(·Γΐ:ΐ

ΡθΓΪ3 V

ΡεΓΪβ ν

Ρ«Π3 VI

VI

ΡθΓΪ3 II

ΡοήΆ ιιι

ΡΟΠΗ ι:ι

Ι'Ί'ΐ ί;ι III

ΓΟΠ3 Ι

ΚΐίΓΪα ιι

ΡοιΊα ιι

ΡθΙΪ3 VI

Ρ(·ΠΑ VI

VI

νι

Οι αιΐΗί ,/ΐϋ/ϋ/ν; /Όπιιη ηιιαηι ιιιΐι ('/η-ίίίϊ Ηηιροη

ιαηιααιιΐ.

Οιιρίοχ ίιι ΙΙοΙίΓΧΟΓίιιιι ϋιιιηηιοιίΑΓίίδ είνϊΓΐδ ηιιιι'ι

πιΐίο ίπι.ΙΐΜΐι·, ιιΐιαηιιβ Ικιοτίδ : ιΐο ηιια Μ(.δϋδ

Μ»'ιιιιοιΓι$ Γ. βοουΐ'ϊΐο <1ίϋ$6π1 ρβιΊε ρι·ϊιιια ΙαΛ,

ΤΠΜ. <ίο ΚΜιΐΗκΙι ΙιαΙιΙιοΛβκΙι, βΐ βιΐ οαηιιΐβιιι

Τι·:ιι.·1:ιΙιιιιι ϋίοδδ». 1'ιίηΐΛ δΐηηΐβ ,ι Ιίιικ. Ιβηιρίο

ιΐδίΐ.ιΐ3 ΓιΓιΙ, (ΐιΐϋ ιιοοηιβιι'οδ άτΛ της φάσίως ίιιϋΐ-

ι ί·1ι:ΐ!ΐ!, ΟυοιΙ ιπ Ιιυηο ιηοιίιιιη Ηβ1ι»1 : Εηΐ βρικί

,)π'ϊ:(·ο> ΊΠΙΤα δΐ\β συνέδρ'.ον, ροιιβκ ηηοίΐ οοιίϋΐϊ-

||ΚΊ!(1;ΙΠΙΙΙΙ Ι,ΤΙΙΙΙΗΊΜ,ΙΠΙΜΙ ρθΙθδΐ38 Γ(·Μι1ί·!ι:α, !|ΙΚΙΪ11

Πν'3ρ. ύίίίηιιΐιιαίϊοηΐΐΛ νοοαιιΐ. ΗιψίδΐιιοιΗ βυν-

έδρια ρΐΐΐΐ1» ΪΙΙ Ρ3ΐ;Κ5ΐϊιι3 ί'ΙΙΙΙΙ ΟδδΐΙΗ, [ΙΙ;Γ:Ι ί;·ιπιιιι (·ι;ιΙ

ΠίβΐΌ$οΙ)·ηιΪ8, α <)ΐιο εχιβΓ3 ι>οι

»3|). Γι«^^ Α'/(/ι/«5Γ/ι ο. Ι, § 8 Ε^Π

Ν-ινη τηΓν π» Τ3

να *-?3

Τ3ΪΠ ΡΠ1 Π^ΈΤΪ· Κΐηνβ ΐ'ίΓΟ ιιοί ιΉιι/Ίί»ι«Γ αΐίετϊ,

ηιιαιιι άϊβιιίιίοιιί ίααΊ ^οιιιβι^ιι^ : ηιιοηίαιη Ιιχ( <·»-

Ιιιιι. ιια ,·:,ί </ιπ'.ιίιΐΗ/.·!. .1ί ;»! Ιι·,· /ίΐ.-,ι' (Οιΐίίίΐΐΐί ΙΙΊβ-

Τΰ!>ο'ΐ] ι.ίΐιιιιιΐί αι. (^ιιαιυΐοηιήάαη ΓοηίίίΙοτΊα οηίΐιϊα,

•/.•Μ· ιιι Ικι·ι:ί·ίΊίί,Ίΐ Ιβιτα «Ηΐιί, νίΐαΐ αοοεε.ϊίοιια φια-

ά<ιιη ίΐιιιί. Ιΐίκιοίο'ίΐιηίίαηαηι ι·βι·ο [ιιιιιΙαιικΗίαιη αϊ.

Οιιαίΐ Ηίί>ιθ5θΙ)·ιιπδ ρυΓίδδϊιηιιηι Γ6δροιΐδ3 ρείϋ-

Ιιαι.ΙιΐΓ. δΐ!(1 ονεΐ'δΒ ιιι·1>β, ί|ΐι;ιι.ι!Ίιι ίικίχ'ι ϊη ΡΛ-

1:ι·δΙϊΐ!3 ΓοιιιοιίδβΓαιιΙ, 30 συνέδριον ίΐιΐιίοιη Ιΐ3ΐ)ϋβ-

πιιιΐ, ρεηέδ ΠΙικΙ ]ιΐδ οηιιιε Γιιίΐ : ψιοιίδφΐβ Ι

δηρίοπίοδ (Ιβδίεπιπί, ιιΓι ο. 5, § 5 Μο$ι·δ

Ρι·. ίιιιΐο (|ΐιί χίχοΊΐηΙ 'ΠΠ ί31 ΓΚϊΓΕΠ

κηι "ΖΝ 'η' ΐϊ »ηωπ 'ΟΑΤ

»αρίΐΗΙιιιη ΜΙ»ΙΜ, ιΊ αιρίοιιΐνηι

αιΐ ϋιιΐΊ,Ί ΜΊΙΪΙ (Ι Καίιΐια, άιΐίηηϊ-

ηαίιοηβ ΙιηνΙίΐίαΒ ίΐηαι ηίΐώαηίητ. ΡοδίΓεηΓι δα-

ρίοηΐιιηι ΜίδΐΐΒ νϊχβΓβ ι·ΪΓ€3 ΙβηιροΓα Λιιΐοηίιιί,

('.ΙιπΜί 150 : 31 Ι;ΠΙΙ:;ΙΜ·Ϊ 3(1 ιιιιιιιιιιι ΙΊ;κ· 5θΟ, ιιΐ

βεπηοη Οβνίιΐ Ιί;!οηι Γαοϊΐ. Τοίο ϊβΊΐιΐΓ ίΐΐο ΙβηιροΓΟ

ά::ΰ τη( φάιεω^, 3ΐ(|υο οχ Ιδΐ'3ϋΓιΐίεϊ οοιίδβδδΐΐδ

ρΓΧδοΐ'Ίρίο ιιεοιηοιιΊβδ οηΓιηηυηηΐ. Οιιαπ,ιυι ςυί(Ιοηι

εοιΐ8ΐϊΙιιοηιΐ3πιηι ο;> ϋίδ(;ΊρΓιιι:ι Γυϊΐ. Υοποδ 01 βοεπ-

Γ3108 Ιυη.τκ ιηοΐυ», 3ΐΐ]υε, υΐ 1θΓ(ΐιιιηΐϋΓ ρ"Πρ"Π εχ

3δΐΓθΐιοηΓιεΊ$ Ο^ιιΐίδ <:οηδθ53ϋδ ίΐΐο ιϋΙίβοηΐ,ΐδδΊηιβ

δεπιΙ:ιΙ)3ΐιΐΓ; ρχρΙονηΟαίιιυο ηιιηι Ιιιηβ δΐιο ΐεπιροπο

ν'κίεηιΐηηι δο ρΓχηείΌΐ; ιιϊιιιϊπιηι Ιι·ίεεδίκΐ3 ιιοείο,

ιιΐ ιιι οαιη φά:ις ϊιιείιΙεΓΟί, β'ινο
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:ιι·ι·ίι!ι·: '· ϊη ρθ-

ευηι ρπιηϊί,

ΦΙΛΗΙ ,τηο νκαηΐ. λρ. Βϋιιΐυΰΐφ; ϋΐιιΐδ «>ι>'ΐ3ην Α 0\ι>η '».οε Ιιιςία'ιεο αηιιο εοφηείχ δβηΐ ίεπ»πιιη

ΓΟΓΟ ε»ί;ηο;>ε<;ΓβηΙ, ϋρεειιΐηίοπ-δ ;ιρρυιιεΙ>3Ηΐ, φ" ηονί1μιΓιοπιιη<ι«6 Ιι·3ΐΐδΐ3ΐίοηεδ, βΐ βεχοβηΐίε ,»Ιΐ»

8ΐ»ιΐηι αο ηβδοοηΐεηι Ιιιηβηι ρροΒρϋχβΓβηΐ, οοηοΐΐίο ηι^ίβ, ΐΗΟΐΌδ* Ϊ1Ι.Έ φΓκΙοηι 30 ρερρίβχκ : 5εά ηιιχ

π>ιιιιηΐία1>3,ηΐ. 8βϋ πι ιοδίίυω ϋείεοΐυ ηιοροβα 30 ιιίΐιΐΐ βιΓιιΐδΐίΐιιΐυηι ροπϊηεηΐ,ιιίδΐ δϊςάϊιΐίΐβ Ιι

£ΐιροΓ3ΐ!ΐϊο$3, (ϋ1ϊ$βηΙΪ3 οριιχ ΟΡΟΙ, ιρηιιι «ϋφίοΐ

(';ιριΓιΙ>ιι* Ταίιηικίίπ βυοίορεβ «χρΙιι:»ηΙ. ΙΊιΊ (Ιι:

νίί,ίυιιο οοηνίΜίοραΐ, ΐαιη Ιεβαΐϊ ρ3.δ»ίιιι <ΓιηιίΙι&-

Ιιαιιΐυι-, ί{ΐι'ι ίϊιΐιιπιιη ηεοαιβηΊ;«η «Ι ϊΒΡ^ρ άεηυη-

ΐκιιοηΐ. Ουοά δι ΧΛΧ ϋΐβ Ιββίίδ ηυΐΐιΐδ, 3ο δρβεα-

Ι:»κ»ι· 30Ίικ8εΐ, ΐΓΗ·<:*ίΐ)ΐο ριίιπο ηοοιηεηϊ&ηι (ΙεΟ-

ιιΉ.Ίι;ιπΐ. Ιΐ;ι ίίιΊΐίΐΐ, ιιΐ ρΐεηοραην οανοΐ'υηκιυε παβη-

ι 8ΐιοεο8»Ίο. η.εο,ιΐ3<ιυ;ιιη εοιιβίαΓΟί; ββιΐ ιιΐ οίνίΐκδ

3οί δίϋοΓΐ» 3$ροι·ΐιιιη ιΙΊι·ί8εΓεηΙιΐΓ.; «Ι ο^Ρτ 8

ιίοινί. Ρεϊηιΐε ιρΓι ρροειιΐ 3ΐ> εο ιιίιί εο»-

δϊνβΓΤ η'3, εΓ3ΐ, Ιΐ3ΐ)ίΐϊ1)3ΐιΐ; ιιίεο Ιοβ^ΐ'»

'ΓΠ'τΐϊ ηοιιιίιιαηΐ, Ιαιη οίΐο αβρίραρβ ηοη Β

Ιιίιΐιιυ ίοδ)33 ΝΐΊΐηιοιιίιι.·; ;ιμι·1ι;ιιιΐ : φκκΐ

(|!ΐΪ5η3ηι ,(Ιϊί·$ 3 εοιιεϊϋο άο&ιιϊΐιιβ

Ιιος Ιιοϋίβ«]ΐιε ίαΛχι ϋϋ ΓαοΐιιιιΙ, ηυϊ

ι·;ιι> ν Τηκί. Κίάιΐιΐίΐΐι.

3:ηι\ ϊιι!οιι';ιΚιΙίοηι:ί, |ιιπι.·>ϊ:ιιιι ΠΟΙΙ

(ΐΐίοΐΐβ Γΐ>ιι·ίΙ.ιΙ>:ιιιΙ. ΠΐΜϋΐνί^: ΐ'ηίιιι ΙεΡίϊρ (|ΐιι»|ΐιι·

;ιιιιιιΐ, νοί ίηίοι'ιΐιιιιι $6ευΠ(1θ, ΙΙΙ.ΊΙ.ΜΊΙΙ, ηθ03(1 ΙΪΟΟ-

ιιιιιιΐιιιικιυ «πι ΊιιΙ('Γΐ·;ιΙ;'.Γ(·η ιιιιιιϊ ιΐιιο ι·.οΐιΐίιιιι;ιΙι:ιΐιΙ ιιι'.

Κΐ ι|π;ιΙΐ'!ιι Ιπρϋο·ιιι 0311331η ΊπΙ«·π·:ι1:ιιιιΙ; ι·:ΐ|ΐ. 4

?ϊ.ιίιικιιιϊι!θϋ εχρρίιίί. ΓΓΙΙΠΙΙ 0?1 Τι·1ιΐΐ|ι1ι:ι, δϊνο

ναηΐο χηαϊιιοείϊί νεπιί : ηιιΐ εαηι ΐιι χνι ΝΪΜΠΙ,

ιιπί ρυδί >·ίΐιιι ϊηείιίεΐ'εΐ, ΐιιιπ ΛιΙ:ιι· ϊιιΐι·ιι·,ιΙ;ιΐιι.·, εδί;

8.1101·» ςωΐία εβί'βί ηοη(1υηι Αΐίίΐι «ρροίοροί, Ιιοο οδΐ 6 Νίΐιΐΐ Ιιΐο (Ιο βιιΐίιΐϋϊδδΐηιοπιιη Ηι·1)ΐ·;ρθΓΐιηι

ιιορϋήρι ΓρυβΟδ ηαν» ιηιίαι-ίΒ βί.ββηΐ; ι«ΐι»ιΐπιηι Ρ/»ΐΓ»Γβ»>8πιιη «""ο (ϋοβω ; ηυοα 34 ΓΟΠΙ

ΐ(·ηι ηίΐιίΐ ;«ι ιίιΐΓΐ ; δειΐ (ί<· ροεοιιΐίορϊ (]υη(3Χ3ΐ

Ι|ΙΙ;Γ Οΐιήδΐί ιι;ιΐ;ι1ι·ιιι 3ϋι|υοΙ

Οαο ΙεηιροΓε Λίι·\;ιιι<Ιιν:ιιιΐ, δίνε ΟΓΧΟΒΙΙ» ΒΗΙΙΪ Γοτ-

ΐιι;ιπι, 3 3ιΐ(Ιχίδ 3(Ιιιιίδ83ηι ει υδυ είνίΐί τεοορϋια

ιπίρβίοι !1>υβ 8υί$ οιηηίΐιυδ ρει·3ΐΐ3δίΐ. Ιιι ρηηιϊδ βηϊια

ϋ}). />« (ηΐίΐιά. ιι ( ρ. 99, εφί. 1 ) ϊΟΓίϋίΙ, ίιιϋίεο*,

(ΐιιιι ηοοηιοιιϊϊδ άπ% της φάβεω; (ΙοάυεβΓεηΙ, 3εεβ-

ρίο Ηϋ1ιΊΚΊΐ!:ιππιΐ ]ιΐ£θ , οοπιιη αηηυηι εΐ ερο-

οΐιαιιι βϋ ροΓιΐίιοδ ϋϊυδ ΐΓ3ηδΐ>ι1ΐί>δβ, 3ο δνι-οιιΐίοε-

ιΙοιιίι·;ηιι |ΐ ιϊοι'ΐιιιΐ Ι1δΙΙΓρ33δΟ. Ι''Ρ3ΐ 1>330 («»ΠρρΪΓ3

ΙΙΙΙΊ;», ονχίΐίδ ΜβίοηίεΊί ιν εοιίδίβηβ, 3ΐιιΓΐ5 ιχχνι. υΐ

€ιΜ180ΓΪΙΙ«8 3ΙΙΟΙΟΓ 081 ( ρ. 59 ), (1ίβΙ)118 27"59. ΓΥ-

οΐυβ ροιτυ ιΙοοοιιιηονεηηβΙίΒ Οβίίρρϊεϋδ ϊιίειη ρΓΟΓ·

$118 ι·ι:ι1 ΓΙΙΙΙΙ .1ιιϋ:ηΐ(ΐ, ιΙΊιτιιιιι 6ί)59, ΙιΟΓ. 18. δ6<1

πι ιιι ρειίοιίιιιιι ΜΙΙΙΠΙ ϋβΐίρριιβ εο Ϊηο1ιθ33δο1 αηπο,

ηιιο ϋαΐ'ΐιιΐΗ Αΐεχβηϋορ 3ΐΙ Αι-ϋοΐα νΐεΐι, ΟΙνιηρ. 112,

«ηιιο βοειιιιϋο, βίνο Ιρίιΐΐΐ 446, ρορ. ^1. 4385, ο^οΐο

Ιυιιη; χιη, δοΐΐδ χν ; β!) 3αΐυηιηο ; Ι3ΐη ΟΡΠΕΙΊ ίιι

Ηαεοιίοηΐα, ήιιαιη δνι·οπΐ3θΰ(1οιΐϋ8 ιιι Αϊία εαιικί^η

ΐΐίαιη ι1ι·οίιιιο ηοηο, ηυβηι 3 Ευΐίρρο οχοθ8'ιΐ3ΐ3 Γυε-

Γ3ΐ, αηιιο ΐιΐδίΛΐΐΓβπιηΐ, (Ιιιοιίοοίιη βηηίδ ροίΐ Λϊβ-

χϋΐιιΐπ ηιοιΊβιη , ρειΊθ(1ϊ )υΙ. 4402, ονείο Ιοη.ι

χπι, &ο1ΐ8 νι : Ο3ΐηΐ|ΐιε 3 δ}τοιη2(.·θ(]οηί1)υ£

.! ;,!.·ι·ί , Ι!;ιμ:ΐ(Ί·ΊΠ , Αΐ'3ΐ)08

.ΐιιΊ.-ί νερό ;βρπιη οοηΐΓβεΐιΐϋηι ΓΤΠΤ2ύ ^^3 νιι!?ο

ιιιιιιου{)αιι(. Ιιι Μ;>ο1ιαΙ;χοηιιιι 1ιΙ)Πδ 3ΐιηϊ

Ιίοηίΐκΐδ ροδίηιοθυη βρίΐ ι

Ηκ 3υηΐ3ηηϊ βρυύ Ταΐηιυάίεοδ βέρίρΐότββ ίοπη*

(ΙεδΟΓΪρΐίοηβδίΐιιβ άυίκ : (]ϋ3Γΐιηι ΡΓ'ΙΟΓ ΟιρίδΓι Ιβω-

ροπϋυβ οχ ΪΙΙοιυιιι ορϊηίηηο εοηςριιίΐ : ροβίορίοΓ

Ιοη^ο ροβίοι 681 Γοορρίβ. ΟιιοοίΓΟβ ηοη Iηβ^^ο^Γ^ι6Γ

3ΐ)βι·ί"3ηΙ, ςοΐ βχ ρεοβηΐΊοπ ηβο ηιβίηοίΐο ιηβιΐϋδίΐυβ

ΙΙΠΙ.Γ ιιιιιΐϋιΐιδ Υ6ΐβΓ3 ^ι1ι1,ι·(ιι ιιίιί Γι·>1,ι, ρΐ'ΧείρΐΙβ

ΡεδθΙΐ3ΐΊδ, ίηιΙβ^βΓΟ δίικίεηϊ : φΐθ(1 Ρβιιϊϋδ ΚΟΓΟ-

δΟΗίρρ. 3ΐιχΊο ιι'ιιηϊδ, εΐ δοπιρυΐοδβ Γηοΐΐ, Ιίΐ). νιιι

ρβρίίδ ιι. Νοηυβ ιοΊηιι& ερρβηΐ, ςυΐ ΡΙιβββ ^ϋ(1^^ει1Π1

Ιυιΐ3 χιν εχ ηιειΓιοπιπι ηιοΐιιυιη βεοϋΓίΐίδ Γ3ΐΐοηΠ>ϋ5

π.ΐιίπ^ιιηΐ : ΐ|ΐΐΛΐιιί(ΐι|ΐιίι!(·ιιι 1>Ί(1ιιο ιιοηιιαη(|ΐιιιη

ροδί ιιιι ιΐιιιιιι ι·ιιιι]πιΐ(Ί!(!ΐΐ(·ιιι (|

Ιΐιίεο 3ηηο ροΐϋίΐ : ϋ£ φΐο

Νιιικ; οιιίιιι :>Γιιιπιιιΐ

Γ\ροικΙοικΙ:ι 8θηΙεηΙ'ΐ3 εβί;

ςυί Ιίο. ΰΐ βηιβηά, ιιιηρ. ιι, εΐ ΐη Ιιαι/. €αηοη. οο-

ρίοδβ ϋβ ^ιά3'κ.·3 Ι3ΐη νοιβΓβ, (|ΐι:ιιιι Γβοοηΐΐ ίηηί

ΓοΓίηβ (ΙϊδρηίΒνίΐ οχ Ποίιι-αίοπιηι ϋοιηηιεηΐβΓϋδ.

8ε<1, «ι ίοΐεΐ, ρβρπιιιΐΐη εχ ίη£εη'κ> 8«ό οοηΠου, ββ

Γιιΐδα ρβρηιΐϊοβΐ : ςιΐίβ 3ΐΊ1)ί, δι Βοηι'ιηυβ (Ιεϋερΐι, οχ

ίιΐδΐϊΐιιΐο ροΓεΙΙεηΙαρ. Ηοο νβρο Ιοεο <|ιΐ3ηΐυιη αιΐ

3ΐΐ5θορΐ3ΐη ιΐε ΟοιιιΊιιΐ€33 Ρ3δδΊοηΪ3 3ηηο ο,υίκδίΐο-

ΙΙΓΙΙΙ ηοοβδδβ ΟΓΪΙ, β ιηυΐΐίδ ρβιιεβ Ιϊ1)3ΐ)ίιηυ5.

Ββ /ιιάα.'01-ΝΗΐ αηηο νίΐΐΥΐ 8ΐαΙ\αεϊ\ ι«ηΐίηΐ'\Λ.

Γ, ίϊ,νβ Μαηϊριιίαι ο^ίΓΓβί«Γ : ηυοιΐ $ϋευιηΐ3, ιΓιο

Λ/.>·ιικιπιΐ!ΐ ΙΊι·Ιι:ιΙ ; Ιι·|·|ϊ:ι €31183. 681,011111 ιιιΊκιπιιιΐ

!'πκ·ΐιΐ!> ηοιιιΐιπη ηΐ3'υΓυΪ88ειιι. ΛΙί:η ίι>8υρερ εβυβχ

Ι<·ν«.()Π'ί :κ·ι·.Ίΐι·Ιι;ιιι1, ΐ|ΐι.ι· Ο. 4 Ιι :ΐ(ΙιιιιΙιι|· : ΜΙ Μ νίί.·>

μιι|]ΐί!Μ!Μ|ΙΙ.- ί|3εΙΪ8 ΪΙΐΙΟ|·€ΐ«8Ι18 3*1 Ι1Γΐ)βηΐ 08561

8ΐ1ϊΙυ& (ΙΙΙΊΙΪ ηοηιΐιιιη νείβοϋ ; δϊ Ιοιιςίυδ

118, (Ι :>1ϊ:ι ίΐΐ £01111$. δθ(Ι ρΐ'ϊ·ιι:ιι ί:ι

πιΙ<·κ:,ι!.ιηιΙί οα,ιΐΒη Τι·ϊιιρΙΐ3 ΙΊιίι, πί ίιιΐιιι ΟΟΠΟ$

ί.:)Ι:ιΐ·'ι> 3ΐιΐΗ Ιορηι!ηθ5 Ιιιιια (·ιιΐ'ΐ·(.·(Ί·ι·ΐιιι·, οο ηίηιΊυιη

(·Μΐμ;ιι·(Ίιιΐ'. 30 |\·>κιπιιιι π·1<·1ιι ιί:ιΙι'^ ίιι 3ΙΪ38 ;ι|ι|ΐιι!

81Ϊ33 (οηίρΕδΙαΙΟδ Ιΐ'αιίδΓοίΊΌΐ (]ΙΙΟ(1 "ιιι Λι·;«Ι.ιΊι:υ 3ΙΙΠΟ,

»(: Ιιιιιηΐ'Ί >ϊιιιρΓκ·ί, οΐ δηΐιιΐο ιΐδΐινοΐιίι. δοιΐ (|ΐκο Ιιιιιι ]

&θΙί)|·Ϊ5 ίΐιιιιί ι!« :,(·ιίρΐίι> α ,ίιΐιΐίΐ'ϊίί Ι>|ΙΜΊ·\;Ι|;Ι δίΐ,

(|Ϊ:ΛΙ·Ι·(·ΙΙΙΙΙ^. Ροιτο Ιΐ3ΐιε Ίρδ3ΐη ιιιιιιΐ Γιιπιιηιη

αιΐΐιιιο ΐοηΐ|.Ιο, ιιοοιίυιιι (ΙϊίροΓδϊβ ροηϊΐυδ

ι, ,υ3Κΐ'Ρ3>3ηι Οδδ(:, ιιι! η Τβ',πιυιΐϊοοδ ΐ'οιίδίαΐ.

ΙοιιιρΓι ν:»ϋΐίΐίΐΙ·Ίΐι, ])ΐ·(ΐ|ΐίμ:ικ:ίί·;ΐ!ι> β Ι';ιΙ;Γί,Ιϊ:ι;ι

ουιη ];ιιιι ηιι'Ι;» σννίδρια. 8ΐιρϋΓ63δειιΙ, ιιΐίο .ι

ίπιιροπιιιι •·ιΐ'ι|ίιι:ιιιιΙ()ΐΊΠιι δΡΐ'Υ3ΐ3 Γ31ΪΟ 031, ιιϊ ΟΧ

$ερφΐο :»: ιιιΐ'ΐΐϊονιιιη ιηοΐυυηι Τα1)υΙί3 ευιΐδίαιιΐοδ^

έ( εβΓίχ ιιι·υιικ·ιιί:>: ρΓΟροηΕΓοηΙυΓ, οχ ενοϋ ϋοοι-ηι-

ιιον£ΐιιΐ3ΐί$ ηιείΐιοϋο, ηυεηι ητιΠΏ νοοβιη, βΐ ητιν.

ΗΪΟ 031 3Ι1ΠΙΙ3 ίΐΐι- .ΙιιιΙ;ι·οι ιι:ιι ΙιονίδδίΐΙΙΙΙβ, 3(1 1110-

ιΐίοδ Ιπη.ΐ' ιηοΐιΐ3 3οευηιιιΐϋι1αΙυ5, ιΐι· ηαυ Μοδθ<< ο»ρ.

6, βΐ !·,(Ί|ΐι.·ιιίί1ιιι> : Ιυιη :κ·αιι :ιΐο Ρβυΐϋϋ ΚΟΓΟΟΟΜΙ-

Μυιΐί>ΙθΓα», οΐ δοΐΐΐ^ορ, αίπιμιο
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, ϋίΐεήϊηιίβ δΜέίιΉιΙαπι'ηι ϋΐοΐΐ, ςιι<ί<1 \Ί»·αι/η&ίιΐ& [ΜΪΓΪΙ : ηιιοά ηύΙι"ρ»ΙΉίηηΓιΙίρΗηΐΗ(Ιί-

<···>!ι·ιιι 3ηηο, ςιιό ρβπθ(]ιΐ5 ίΐΐιι ίιιίϊΐ , δέΐι-υΐυβ'

Η.ιίινίοιιι; ινπψι;ι;ιί;ι, ΟίΙίεΓ^ίτε , 3ΐΐ[Ηβ ίΐηρεΠϋΠΙ

$ΐ:ιί>ΐ1ίι·ε είΐ'ρίι.

Ι.υικιι-ί» ίΐιιιιί ιηοιίιιβ εδί ιΐίοπιιιι 5οί,8, 'Γι', 6" ν?,

κΐι'ΐΐϋΪ!) 29, 12, 44', 2.ϊ' ?-" , 3ΙΜΙΪ ρπιΐϋίρίυιη «1> ;ιιι-

ΐιιιηηο, (Ί ςυί(1εηι Οοΐοΐιπδ νιι ; ΚΛΠΙ Τ(·Κιιρ1ι«

ΊΊϋΜ ίικ;ίιϋι ίη Οι.:ΐ(ΐΙ)ΐϊκ νιι, φΐί ιΐϊι'κ ρπιηυβ Ι;Γ;«Ι

3ΙΙΙΙΪ 80Ι3Π8. Ν:ΙΙΙ1 <Η .ΉΐΙ.ΙΠ,'ΜΙ ρΠΓΐΟΓι'3 ίΠΙΙΙΙΙΙΙΙ 00-

I, ίιι ϊη Ιίΐι. ιν !>(· εηεηά. 8θΗ1>ίΙ , ευ}υ$

; 3ηΐ6 ριίηιυ::! Τί~,ιϊ. νιι Οι ΐοΐιπ;, ίηΠικΙε-

ΙκιΐιΐΓ. δεϋ ροϋΐοα ΙιαηδΙ;ιΙο ίιι νεπιυιη ΐειηρτιβ

ΐιιϊΓιο, ίηΐβΓ ρπιιΐίΐιιι 1 1 ββειιήιΐίυη Αρπίίδ ίηβειΊιΐδ

*·>ι. Ρθ8ΐϋ3 .1ιι1κιιι:ι 3ΐιηί Γοπιΐί Γεεερίβ, ίιιΐιτ χχν,

£1 χχνι Μίΐιΐϋ πιΙι·ιτ;ι1;ι!ιι« ε$( (Ιίβ$. ΙΚ'ΊΙΙΓ Ιιιιιηπ!»

:ιιηιί άίδροείιίο 3ριΐ(1 ίίιΜκοδ δντοιηηεεϋοιιίοα βίτο '

(ΐίΐΐίρρίΐ'η Γιιίΐ, ευ]υδ ίηίιϊιιηι ;ι!> ΟεΐόΙ>πδ νιι.

\Ί·πιιιι ππιι ονοΐιιβ ΐνίρρΐοικ Ιυιι.ΐΓίβ ίιΐοηι β'κΐ'

πιπί ίιι1ί;ιιιι>, Ιυΐ)3η·ιη ^υϋ3^^υ^11, ςυβηι νεΓίϊ$ίηιϋηι

Ι»ιιΐ;ιΐ δεβϋ^εΓ, εχεεϋβΐ |ΙΟΓΪ$ 5, ίιτιιρ.

760 ; ςιιοηΐ3ΐη εγεϋ (Ιεεβηιηονειιηβΐίκ

!ι»ι·. 1, 48ο ; ροϋΐ εχο!ο$ νβΓΟ €3ΐίρρϊεο$ ιν, φΐί

ΙΙ:ρΐ>4Γ(.·Ιιι·ιιηι ιιιιιιιιι Γ;ιι·.ίιιηΐ, 3ι1 ηοΐ'38 --, 880 ; Ιιοΰ

Οδΐ ΐΊ·ι·(· ιΐίι'ΐιι κοίίιΐιπιι εχεε58ΐι$ ίΐΐο |ΚΊ νι'ΐιί;ιΙ ; ^υ-

ύχ\ ρηυΐαΐίηι 1:ι1ιι·πι «ιιπί 8υί ιΙερΓεΙίΐηϋεηΐιιΐ. Ει-

ΐ'ίΓιιη (:;ι1ί|ΐ|ΐί(·;ιιιι Ϊ8ΐαιη ΓοΓηιαηι 3(1 :ιιιιιιπιι ΟΐΓΐβΐΐ

544 ΓΓΐίηιΐΓπιιιΐ , υΐ Ιϋι. π Οβ αιιοιά. βεηρίιιηι εβ(.

< ,ίι (·;ι ΙΙΙΙΙΙΓ 3ΐιιιυιη νεΓΟ Ιι'κίπϊ νίιίιιιιι 3ηίηΐ3ΐΙνεΗε-

πιη( ; ειιιη ]ηιη αϊ) ίηίΐίυ δείευείύβηιηι 3ηιιυ3 656

1.ιΙιι:ινΙιπ·, (|ΐιί ι>ϊΙ Μ.νιιι ροΜ 1ΙΊρρ«ι·ι·]κ';ΐ5 ριτίοιίοκ ,

<1υ3$. Ιΐ3(|ΐιο ειιηι Τί8ΐ·ϊ ^υ (χοΐ'υιη ΛΙι·\:ιιιιΙι·(·ιΐί 68-

βεΐ ίιι χχνι δΐ'ρΐ., Γι·π:ι ιν, εχ ερΊ1ο§ί8Πΐο Ιιοϋϊεηιο,

&ίνο ΙΙΙΙΙ.ΊΙ ί άκρίβεΐ, ο!ΐ3Γ3εΐεΓ εΓ3ΐ, 2, 4, 210, 3ερΙ.

χχιν : Γ.ιι Ιαίβί Ιιί/Ιιιί. Λ'οικ/κι» «ηϊιιι ηιΐίιιηειη (',ιύ'ιρ-

;»ίι·ι/ιιι ιΐι' Μ·(/Ι( »αα (υΙΙΐιΊΐαΐΊΊίΐιιΐ ίαάα'ι , (εά (αηι

αιίΙΐΗΐ ίικοΐιιηιβηι ίβη'ανεηιηΐ. δκΓΟ ίμίΐιιτ 1;ιπι1οιιι

<·! Ι·(ΙΙΊ· πιμίιϊΐο, :ιι!1ιϋιϊΐ;ι πι 3υχί1ίΐ11ΙΙ 38ΐΓυΙθ§)3 ,

<·ιι<η .ιιιιιιιιη ίιιβίίΐυεηιηΐ , ηιιο ιιΙιιιιΙιΐΓ Ιιοιίίε.

Οιι»ιιιο1)Γειη εχ ορ'ηιίοηε δοαΙί^ΟΓΐ 3ΐιηιΐ8 ϋ1<· δ}το-

ιιι;κ·(·ι!ιιιιί(·ϊΐΑ, εΐ ΑΙεχ3ΐιύΓου8 Οαϋρρίευκ ιιοιι 8θ1υιη

8ΐιΙ> ίρ·)ΐιιη Ι'.ΐί>$ί(>ιη3 (εηιριιβ, νεπιιη εΐϊ3ΐη ιΐίυ

(·ιιχΐΓ;ι :ιρ:ι%' ,ΐιιιΐιΐ'ο^ οΙιΓιιιιιίΐ. δϋϋ ι·ηι1ι:ιιι ίη ορεΓβ

/'«.· ίακηάαίιοηΐ «εηΐβιιΐίηιη ηιιιίαΐ, :·.ι; ΓΟΠΙΙ ΙΙΓΙΙΠΙΙ

ι!ι»···ι. 1ιΙ> ν (ρ. 559). ,Ιιι<1;ι·ο« ειιίιιι 3»8ΐ·ι·ίΙ £αΙίρ-

η, 5Ϊιΐ6 άο^ι>·^ηα αηηί Κ.ΑάΛα. Ιι/ίΐιιι· α νιι 0^ι. αά

χχιν 8ερί. άίβ» ιιιηΐ χιπ ρι·α:(ί5β : ηΛτύιΐ! ίοηιρίΐύΑΐ

αηηί 4104 εχ ύοΜτίηα Κ. Αάάα. Τυΐίάΐηι ίηίηι οίιηί

άαηΐ προηγήτεως σελτ,νίαχτ,ς χιπ, Λιιι·«ι/ι 1. Ίθβηι 01

ΓιΙ). IV ΓβρβίίΐυΤ. ΥΙ-ΙΊΙΙΙΙ ιιϋιίΐ ΙΙΛΓ Κ(·:ιΙϊι···Π(!οΠπΐρ ι

νοη'ιυδ 3ΐ((ΐιε Ϊηεοη8ΐ3η1ίιΐ5 «81. Ρΐ'Ίηηπη εηιιη π·-

Ιι·:κ·ι;ιΐ ϊιΐ «·|ΐιοι1 ιΙΪΜ.Ί·:ιΙ : Γ;ιΙίρρϊι.ι;ιΐΜ Γοπηαιη

(1οιι>ΐηηιίιιί ΐεηιροΓα ηοικίυηι Γερικίΐηίαηι

οι βηηο ρΓΪηιηηι 544 αΐίει-ίπη ίΐίβηι ρ]υβ Ιοεο βιιΐι-

βΐίΐιιοηι. Οείηιΐβ Κ. Αίΐιίαιη εϊ ΐ'οιιηΐίο ίηΐΐΓΓιίΪ8$β

ριιΐβΐ, εΐ Γερ»ΐ(1ί3Π(ΐ36 Οβίΐρρίείε ρβποίΐϊ, 30 τεοΐη-

ΙΪΟΓΪ5 ίιικίίΐιιπιιΐχ 3'ηοΐθΓΡΐη Γυΐδδί. Αά 1ια;ο Ρ]ΙΒ-

«Ιεηι Τ11)ει·Ϊ3ϋεηδΊ8 δνη(.·(1πΐ, εΐ Κ. ΑίΜίβ Ηεεινίο

Ιι·3η$1αΐ3ΐη εββε βηπϊ εροείοηι 3 νιι Οοΐ. 3(1 χχιν

δορί., ευηι ιοί :ιιιιιί εοηβΐϊΐυΐί ε83Ρη(, ηαοί 3(1 χιΐι

ιϋοπιιιι προήγησιν )Τ(|ΐιίι·ιιιιΙιιι· , ΙΗΙΙΗΓΙΙΙΙΙ 4404.

Οιι;ι· θ'ηΐί)Ϊ3 εΐ3ΠίΠ168ΐ ϊιι:ιιιϊ:ι ΓΙ (·οηπικΊΐΓι(ί;ι ε$8ε,

ηεο ιιΙΓιιΐΜ 8επρΙί)ΓΪ8 :ιιιι Ιοι·ΪΙ;ιΙ(·, ηιιΐ ιιΐΐο ;ιιιΙιΐ|ΐιί-

Ι3ΐί$ ΐεβίίηιοιιϊο Γαΐίίπ, ηίβϊ εοηΙι·3ΐ·Ϊ3 ΓΙΊ.ΊΙΙΙ $)1>ί ,

30 ηιιΐΐο ιιιοιίο εοηββηίληεα (Ιΐεβηΐιττ. ΝΊΙιΊΙ βιιίιιι

βρύα Χ(·;ιΙίΐϊΐ'Γΐιηι («πι ϊη 1ϋ>. 1>ι· ί'ΐιιοιιΐ., Ιιιιιι ϊιι

/«ο;/. Γ.ΗΐκιηίΙιηα ΐηιιι ('ΓίΊιιό (Ιε«;ΐιιΐ3(ιϊΙη εβί, ΐ|ΐκιιιι

ιιονίιίιπιι Πΐιιηι, ιι( ν(κ·:ιΐ, 4ιιιΙ:(Μΐπιιη βηηυιη, (ίιιο

ιιΐί ποιϋβηυβ βοΐεπί, 3 Β. Ηϋΐβΐβ Ιοη^β ροΛ Π.

δβηιιιρϋβ 61 Λι1ιΙ;»ί ΙεηιροΓ3 εχεο($Ί[3ΐυιη ΓυΪ8$ε. Αο

ηε (':ιΙιιιιιηί»ι·ϊ 8εϊειΐ8 νΐιίεβι-, οιιηι ϋδ, ιρι:ιι ίη ορεΓβ

ίΐΐο Ι)β οηεηάαΐίοηε ϋΐτίρβϋ, εοιιΓεΓβηι, ΐ(ΐι;ι· ίη ρο-

ϋΐΓΐ'ΐιιο, ηυβπι <·:ι (Ιέ κ ειΐίάίΐ , Ιίΐιπι ρεηΐΐιιβ 3 Μ;

(Ιϊν·(!ΓΧ3 :ιι·, ριιριιΐΛΐιΙίιι 1ι·μιιηΙιΐΓ. Ν.ιιιι Ιιααϋα. Ι'.ιι*.

\Λ>. ιπ, ρ. 21δ, Ταηρίο, ίηςίιΐΐ, αάΐινο ιΐαηΐε, ηιΕ»*Γ>

ιιΐι'Γΐ; Ιιηιατΐί Η^ρρα^^Iι^ ίιι ΗΪΗΙΙΙ α ίνάβ·ί$ η-ιτρίακ

(Τύΐ. Ροιΐ ίχΜΐνηι ίβήιρίί, ηΐ εκίΐ (οηηνία ηικειίαιη

ρίΓρΐΙίία αηηί ννίΐί», φιο ρΐιταηαΐ ΟΜΧΪ& Ιιιο

διασπορά «(«ΓίίιΐΓ, ρη'ιιιο Ιυριιιη ρχΐιΐκανίΐ

Γθ;/Ηίΐ!ίκ,'ί!ί(» ^α^^I^^ηίι^ , οίκίΐίτ άιιηιίηί ϋΐΐη&ΐΐ 21ο

ρΐα* ηιίηα» . ηναηαο ^ηάα;^! ρτα&ρίΐ, αϊ Γ(·/ίίία ι'ί-

ίίή Τίΐοίρΐια, ίη νιι Οίί. Τϋΐίαρίιαηι 3ο8Ϊ</<·»ί5 1α-

Ιίαηαιη ίη χχιν &ρ/. α;ηρΐ£θΙίΓθ>Ιν<: Ιρ»ΐ αίαηι

ρήιηυι /«^ίεοηιιιι ιχ άεβηίιίοηε ηιααί» ΙαηαΐΊ!

ΙΙίρραηΙιεα άϋρτβΐιαιάίΐ ίί/ίίη'ιηβη ειιιιβαάί·οαίΐιΐ'ίιΙυί

Ιηΐκιηινεΐ Ιιιηατηεια ΙΙΟΓ. 1, 483. Ροίΐαα (ΙίΙ>. ίιι,

^. 5, ρ. 210 ) Λ. Αάάα Βατ ΑΙιαϋα ΙΊ'Γ κτίηΐο ιαο·

Ιηάιϊοηιιη ΛοαΪΜΪηιηι, ρβιαίΐαίίί ΗίρρΛτΜ ταίϊα-

ρίήοάο αά ΙβιηροΓα ιαψιε ϋίοάειίαιιί ρΐιΐί ηιί· ρ η'Λιΐί, κχ ηΜαι εηΜαάκαεΙίτΐί Ιιιηα: αιίαύτ βϊΐ

1(11(1 αιηααιίύαιαίίήάβ €αΙίρριοα ηοτ. 1, 48ΰ, ΙΜ (X-

€€ίΐ« ίη 19 άίίΐτ'ώαίο, οοΐΐααίί ΛΟΓ. Ο, 82^ αε 1Ηα-

άταηίβ Ια,ίαηο, »ία Οαΐίρρίοο άιάιιπηάιηη <ΧΜ ; αϊ

ηιοάια αηηί ιίΐ άίΐηιιη 365, 5, 997 ·~-|·· ({ιιακ Κ.

Αάάα ]ηίίαη\ιηι ηιιηηιη, εΐ 8αηιν,(ΙΊί Ταΐίΐιρίιαί η-

μάΐ ; ηιιοά (ίάβιη Ιαΐίαιιο άίβ ρβΓρβίκο Ιιατιηηΐ :

ίρα ΐίΓΟ ίΐιπι «ιιιΐίίΐιι Ιτορίαιηι ΙΙίρρακΙχηηι ιαίί

ί, ίη ηαο ροίί 504 αηιιοι «ο/ι'ί α^ ΙΗΙΗΒ τα-

; αά αιιΐίΐαίιιι ηααάταηΐ, >ΐί·<· βιΐ ίΠα

σις, αΐίΐ μετέμτ^ωσις, Τίΐίυρίιαι αΓια» ίηίΐίιαϊΐ,

αηη ηονίΐιιηίί* ραν\ ρΓΟΓίακ ταΐϊοηΐ α ΙιιίΊααί αηηί

φοώια ηΐΐθΐ~(άύηΐίΙ.

Οι·&ϋ5 ε?ΐ αυΐβιη 3 Τι·1ιιιρΙΐ3 Ν'ΐ83η , ηοη ϋΐ 5ι·.

α Τΐ'ΐϋΐρίκί Γίϊΐϊ : ρπηιαιικιαο ΝΪΪΪΙΙ ίιι ο*

Νΐϋ «.105 £$5β. 8βά ιΊ«α (,'«/ί;>)ΐϊι·ιΓ ιΐι'ΊΐιΐίΊΐίΐΓ Ιηιΐιιο

!,·).·(.< ηίοιηαιία» ΗΐΟΓατβηΙατ , αΐβίαΙπΗΐ» Ί'ίΙ>ι·ι·ίη-

ι.' '.Ι.Μ.· ι'Ίΐιηιοιίϊα ρΐΓΪιίι αίίΓοιιοηικκ ηα^ίιΐηί, ίηίβΓ

ηηοι, «Ι αχϊίΐίιηο, Ιίαίιΐ'ί Αάάα (αίί , «,ι« &ιΙίρρίοα

ρέήοάί ιΊΐηι εοιηρηίο αηηοηιιη Αίειαηάτϊ ιίιηαΐ ηΙ>-

τοι/αίο, ιΐΗίιιιιι αιιη'ι ταΐίοιιιιη ίηίΐίΐηίΐ, ηί ηιοιηβηία

ηοη ρεΓ ρβΓΪυάοι, -ΜΙ/ ρΐΓ ίρ&πιη ιηοίαιη ιιιαΓηοιι

ΙιιιιιΐΓί-ηι ριιίαηιιΙιΐΓ. €αιη ίι/ίΐαι· άίοη, ηί>/ ι·πιί Ιυηΐί

(Ιι,-ί ίηΐ(·}τ«1<ιικΙ:, Ικιι· β$1 νιι θα., ραΐαηηΐ (ιιίίίβ

ρ ιιιιηΐίΐ ιίΙίΊΐι, ίη ηιΐιΐ ιιιααάιιι ι·ο;ιι/ίί,·;,ι, Ιιϊηι' ΙΙΙΙΙΙ -

ραΐαηι Μ/Κ.ΊΙ ϊιιίΐΐ ι/ι·πνινΓΗ»ί. ί,'ί </«!·/ ιίίί'χ ιη/ηη/ι>·

Μίϊ,ίΐ ίάίο ΤιΊίΐιρΙκΒ ιΐΗίηιηηιιΙίΛ βταΐ Ίη χχιν 8ίρΙ.,

ίοκΜίΓαηιηί ιιι ηιιοί αηηϊί Τίίτί α (αιίτο

ιιΐίο, ι'ί/ «( α νιι ΟβΙ. <"< χχιν 6'ί|).'. ΐη
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ιιοοίβ (οΐΐοοβγίΐ, φΐχ 500111α εδί Κ»1. ΑρΓ.,Γ,τία ν : Α ίϊΐα ρι,τίοιίο 3(1 προήγησιν σεληνιαχήν αιΐίρϊδοϋη-

οιι]υδ οΙΐ3ΐ·ηοΐι;ι· 5, 1, 770, ΒΙΙΙΙΟ Ιιοιϋεππ ΟοιιιρπΓι

4017 (ρ. 216), ει βϋ εο «Ιεϋαείο ε1ιαι·3οΐει·ε νιι »η-

ιιοππιι, Υίιΐβΐίοεί 5, 15, 158, ιΙερΓβΙιεηιΙίΙ Νίδηη βηηϊ

ΙΐίχϋεπιΊ Γοιίφπΐί 4010, ηειηρβ 6, 10, 620 : ιΐο (|υο

8Ϊ (ΙπΙιΐί·:ιΙιιι· Οΐΐ31·301α· VII ιιιΐ'ίικίιιιιι, |·(·ΐ!ΐ;ιιιι.·1ιίΐ

ΤΪ8ΓΪ ο]ιΐ5(Ιϋΐη 3ΐιιιί 2, 17, 469. ϋνι·Ιί 211 ]αιιι οΐ.ιρδί

ΓΙΙΙΙΙΙ, φΐηι ιιιιι ιΊιιιΐιιιΐι-ι 7, 12, 265, Ι!Γ 2, 17, 4ό9

ιΙοΙίΗ-ΐιικ |·<;1ίιΐφΐίΐ ρπιηπηι ΐίδπ 2, 5, 2(>4.

ΙΊιίΐπ ιικι (ρ. 215) β. ΙΙίΙΙοΙ ριίηοΐ'ρδ 3ηηο

(".ΐιΐ;,*:ί 514 , 3ΐιηί$ χοιι αΐι οΐιίΐιι δΒΐιιιιοϋδ υίοιιι-

φΐο Γαοΐίοιίϋηι οο»οί1ί.ΐΓε δίικίεηδ, ιιΐ νϋίει-βηι

οροείιβιη, φκτε εδί νιι Ουίοοι·., εΐ ηοναπι

φΐ.ΐ' εδί χχιν δ^·ρι. οοπ>ρΙι·(.·ΐ6ΐ·εΐιΐΓ , (|ΐκΐ:| ίΐιιηί

ι·οιι;;πιιιηΙ (1ίυΙιιΐ3 χιιι προηγήσεω; σεληνιακή;, ηιιϊ

χχιν δι·ρΙ. βΐ νιι Οοΐουι·. ίιιΐβι^οΐί δΐιιιΐ , ιοί Β ιιαηι εΐ, ιιΐ ριιΐ.ιΐ 8οαΙί£;ει·, ΙΙίρρβΓοΙιειιι» 3ΐιιΓι ΓΟΓ-

(Ι··ιιιι, ιι<: νι.'ΐΐιιιιιι ι[ΐιίι1ι:ιιι. Υίιίοιίΐ ιτμό δ

ιπιιΐι.· ίΐίαιη εχρι·οηιρ8οπΐ ; ηβο,υο ειιίιιι Γυικίιπιι ο]υ$

εΐ ;ιικ·ΙοΓθιι ρΐ'οΓοΓΐ ιιΐΐιιιιι ; (]υα$Ί ιίίνίΐιϋΐ ι· ΛΚ ΰα·

ξ Π', ίιΐ ιΙΐ.ΊΙΙΙΙΙΙΙ Μΐ ΙΊΙΙιΊΙιΙιΠ ι·, ;ΐ!ι|ΙΙι· <ΙΓ(ΙίΐιΙΙ|·Γ 16111-

|ΐ»ι;ι. <Κ;ΐΜΐ|ΐι:ιΐ!ΐ ΐ|ΐι;ι ι1; ι Ιοηϋεηι ί$1α οοιιείϋϊΐϊο ?

ΊΊ Ι;πρΐι:ι δαιιιιιι-ΐίβ 3ΐιΙιιηιη3ΐίί> αιιιιο Οιη$ΐί 544 ίη- ,

ίη δβρί. χχιιι , ΙΙΟΓ. 15, α πιβπιΐΐβ, *Ινο ;> ηο-

: |κιΙι1ιι·>· νπο 5ερΙ. .\χιν, (·\··ϋ ;ιι .» ι. ι ί··ι ,ιηΐ

«Ιεοοηιιονοηιιαίοίί Γ.ΟΧΥΙ : ηιιϋιυβ ιτροήγησςς ΓΒΟΙ»

ιϋβι-υιη 15, ΙΙΟΓ. 1. Ι^ίΐυτ Τυίιιρίια αιιιιο ρήιηο

(',ιι;ιΐ|)|||ί ί'.ΊιΙίΐ ΙΠ ΟΐΙυΙιΓ. VII, ΙΐΟΓ. 10, ίΐΐι ίΐΙΪΙΪΟ ΙΙΟ-

ειί$. δκ(1 Ικιπι ιιη.ι ιιεςϋ^αίιιι·. Οπί.1 1ιοο<1 δαηιιιο-

Πϊ Τί·Ιί.ιιρΙΐ3ηι? Ν»ιη »(1 ικηίΐιιηίοπιιιι (]ΐιίι1«ηι προ-

ΐιινο£ΐϊς3ηΊαιη , ςυυιιίαηι ^ιι^Iίί^^αη1 ΙιοιΙίϋΓ-

ηιαηι 53ηιιιοΙ ;π!ΙιιΙιιιίΐ , ρβιΊϊηϋΓβ Ϊ»13 ρο^βυηΐ, «(Ι

Τ6ΐ;αρΙΐ38 \εΐΌ δβπΐϋβΐίβ ίιιιΐ.ιΐί-,ιιιιΐ.ΐί ηίΐιϋ οιηοίηο

(•(ΐιιΓιτιιΐιΙ; ΓΙΠΙΙ 18 .Ιιιΐκπιπιη 3Ιιηυιη ϋιιϋ;ιιι;ι>.ι|ΐ;ι.·

ΤβίυρΙΐ38 αιηρ!οχϋ8 *ίΐ, <\νχ ηυΐίβηι Ιΐ3ΐ>οιιΙ προ

ήγησιν. Νοη ροΐβί<1 ίοηυβ ιιΐϋ βΐΐκπ ΤιΊίΐιρΙι* εοη-

ΥΓίιίπ; ροΓΪθ(Ιιι$ 30 ιηοΐίιοιίιΐί ίΙΙα, ςιΐ3ηι II. Αιΐιΐχ ;

5Ϊνο ε]υβ ,ιηιιί Γοπιι:»·, ςυχ ρ3Γϋΐιι 8ΪιΙει·ί

ττροήγ-ητιν πςηοκοίΐ : 3ΐΙ 4ιιΙί:ιη3ηι βχβιηφιε

ιιΐι:>ιιι ρΐαηβ ε$( ίηυΐϋίβ. ΗηΙ ηεςυβ 3ΐ1 Β Λ<Μ·ι.·

Ί\·ΙίΐιρΙΐ38 οίιΐοηι Ί1Ι» ρβΓΪοιΙυ$ υΐίΐίοι- 681 (ίίΙ>. ι» Β»

ΐΊΐι,',κΙ-, ρ. 261). ΊΊ·κιιρΙιη ρρίιηα η. ΛίΚί,ι.· νβΓοαΙίβ

03(1)1 πι ο:ιιιι ιιικΊΐΊΐι, ηιι;η ί(·πιΙ;ι β£ΐ Κ;ιΙ. ΑρΓ. 3ΐιηο

ρι-ϊιηο ρι.'ΐ-ϊοιίί .ΙιιιΙ;ιΐ(':ι·, ,ΙιιΙϊηηχ· νείΌ 954, ι·νι·!η 8Ο-

:ιιι»ΐΗ :\Ιι ίιιίΐί» ϋοιηριιΐί διΓί 3(1 ίΐΐιι.ί Ιαηιριΐδ ιιιι-

ιΐΜ-ι.ΐΜΐ, ιιεηιρβ4Ι01, υΐ ίη 1ίΙ>. π ΩβαηεηιΙ. Γυ$ίυδ

ϋχροηίΙυΓ, ιιΐιί ϊ(;ι ρΓΟ.Ιίΐυιη εδί : 1η.-,!ίπι!:ιηι ΟΪΓ03

βιιηυιη 544 ρειίοο'υιη βηηοπιιη 6916, (Ιυοιίδ χιιι ίη

ενοΐοί δοΐίδ 30 Ιιιιι:ι·. (1ιι]ιΐί ρι·ι ίιιιΐί αηηιΐδ 4105

ίιιίΐ βηιιο Οιι-ίδΐί 544, ονοΐο Ιιιηχ .Ιικίβίοο ι, Κο-

ιηΒΐιο ιιι , 8θ1ίδ χνιι : (}ΐιο (|ΐιίιΙι·ιιι αηηοπιιη βρβίίο

ιζ-ροήγησι; ΙΜ!Ι;ΙΙΊΧ ί3€ΐ» βδΐ (Ιίθπιη) χπι , ΙΙΟΓ. Ι :

φΐ.τ ιΐο χχχΥΐι (Ιίοΐ)ΐΐδ , φΐΊ 3 ΚιιΙπιιΙ. δορί. ίΐυχο-

Γυιιΐ, ϋβΐι-3013, ΐ'βΐίηηιιιιιιΐ (Ιίεβ χχιν. Εθ(Ιειη αιιιιο

ΟΙΐηπίΟΐΟΓ ΤίβΓΪ 3 ΙΙΙι'ΐίιΙίι' ΧΧΙΙΙ δορί. (Ίΐηΐϊι;ι1

ΙΙΟΓ. 10, 204, δίνε .Ιυυβα'ε αϊ) ίιιίΐίο ηο(·ΙΪ8 ΙΙΟΓ. 4,

204, ΓβΓΪ3 ιι. ΡΐΊΐηιΐδ αιιΐοηι ονοΐί βηηιΐδ ηεοηιβηίβιη

Τίβπ Ιΐ3ΐ)ΐιίι 3 πιεΓίίΙίο νι ΟοιοοΓ., ΙΙΟΓΛ II, 204,^1182, Ιιιη.ΐ! 4; Τείίΐιρίιβ δοΐδίίιίηΐίδ ίυΐϋ 2, βα-

ίίνε ^ιιι!:ι^('(· 5, 204, ΓϊΐΊβ ιι, αηηο ροΓίθ(Ιί ^υI^^ηx Ιυιηηβϋδ Κ»1. Οοΐ. Βιυηιβίίδ 51 Οβοειη. ΡΟΓΓΟ Τβ-

953 : 3(1υο ιιι εΙΐ3ΐ·αο!βι· Τίβι-ί δίΐ 2,5, 204 : φΐχ

Γΐιιΐίχ ε&Ι ικ'ΐΐίΐκ,ΊΜΗΐιπιι οιηηίυιη ,)ιΐιΙ;ιίι';ιΐΊΐιη, Τε-

Κ(ΐρ1ΐ3 νβιο Ιιοι·α ιχ ηοοίυτηβ ΓιΓιΙ, Ιιοο εδί 7, 9,0.

Γιι'ΐ'ΊΓιΐιΐΓ 5ΐα/ΐ(/£π'αιια </ο£/π°;ι« ι!,· αηηο ^ιίίIα^^ο.

ΙΙ;υο Ρ81 δοαΙί^εΓίβη» ι!οι·ΐι ίιι;ΐ' δαιηηΐ3, φΐηε ηιο-

ΓΪ9 οιιη]οεΙυι·ίδ 3ο δΟΐηιιϋδ τοΓριΜβ δοοιιιιι ίρίβ ι·οη-

είΐίβπ ιιοη ροΐοβί. Α^υο ιιι ριίιιιο Ιοοο ίΐΐυίΐ ί·χρειι-

(Ιιιιηιΐί;, ιιικι.Ι βχ /.<«;/. ^π1ιοη. ;ιΙΙ:ιΐιπιι (>.·,! : $ί ΐειη-

ρίο ιιιΐΐιικ· δίαηΐε, ΗίριιθΓοΙιΐ'3 3ΐιιιί Γυπιΐ3 α ϋιΐιΙα;ί$

3(Ιηιίδ83 εδί, Μ|()|·:Ι φΐιιιιι (".;ι!ίρ|ΐίι':ι ρετίοιίιΐδ 3111113

ιχχνι οχοοδβιιηι οοΐΐί^ίΐ ΙΙΟΓ. 5, 760, ίϋ οΊ ί,ϊιι«ιι1ί3

οηικ-αϋΰΟβοΙεΓίϋΊϋϋδ , ΙΙΟΓ. 1 , 485 , εΐ ρο$ΐ οοοιν

ηιιιιοίΐ ιιιιΐιιιι ΓΘΓΟ ϋίοιη,ρι-οΓοοΙο ηοςιιο Οβϋρρίο» ει ι

Α1εχ3ΐΐ(1ι·ε3 ρβΓΪοϋιιβ 3(1 αιιιιιιηι ιΐδφίο ΟιιίδΓι ρΐιΐδ

ιηίιιιιβ 541 ι-είοηΐη οδΐ , ηοίΐϋβ 1>ίίΙυηιη ϋΐηιΐ προ-

ηγήσεω; ίιιΙκΓνϋΐιΊΐ, ίη(1υοειΐ(ΐ3ηιιο οιιιιιΐβ Ϊ8ΐα δυιιΐ,

(|ϋ;Β ίιι 1ίΙ)Γί8 Ββ (ηΐίηά. ΪΜ^ΪΙΙΙ ΐηεϋΐοαηΐυτ ; ίιι

ρι·ίιιιί8ΐιιιβ δϊπιρυΐοδα ϋΐα οΐ βιιχίβ ν Ρϋδοΐιβίυιη, 30

μοδίΓειηϊ σταυρωσϊμου ίικιιιίϊίιίο, (μιχ ίη νι ΙΪΟΙΌ

ρι·οροηίΐιιι·, οιίυδα ει ίηυΐίΐίδ εΠΙοίΙιΐΓ.

4:ι»ι ίΐΐηιΐ (1ι: ϊιινεηΐ3 3 II. ΙΙίΙΙιΊβ ριτίο,ΐο, οοη-

<·ίΙι;ιΐί.·.φ!ΐ.' Γαοιίοιιίΐχΐδ (Ιυ3ΐ>ηδ, φΐο Ιβηιίβηι αιιοΙυΓΟ

(1εΓοιΐ(1ίΐιΐΓ? 11οΐ3Γ3βϊ βΐ) ορ!)ε οοιηΐίΐο 3(1 ϋΙΐΓΪϋΐί Ν»-

Ιδίειη 1)ίοιινδί»ιιιιιη 3ΐιιιοδ ρυίαιιΐ ΓοΓβ 5761. Κίοο

αηηο βΙΐΓίδΐί 514, οοορίΐ 1ϋ;!αίουδ 4105. ΙπίερναΙΙα

ροιτο ΙειηροΓαηι βοοιίΓβΐβ ρπο ϊΐΐοηιπι οαρίυ (Ιβ-

ϊΐιιιι ϊη 1ίΙ)ΐ·ο 8κΙ(Γ ηοΐαηι. Οο ς'υιιιιιΐί'ηΐίιία

Κιιρίι,-ι: »Νΐιιηιιι;ιΙΊ* οΙ>3ΐ·3θΙεΓ Γιιίΐ, ι:ΐ δθ3)Ί§[ϋΓθ ρ>3-

οεΐ, 5, 9, 41, 14 ίρβίδ ΚηΙ. Οοΐ., Ιιοε ε«ΐ ΙιοΓίδ 9 ηο-

εΐυπιϊδ ροδί χχχ δκρί. ϋίειη Γεπα 5, ογείο δοΐίϋ 1,

Ιίΐ. Ρ. Υεπιιιΐίϋ ΤιΊϋίρΙι» ε1ΐ3)·3θ(εΓ 851 4, 0,0, ιηϊ-

ιίο ηοοίίδ , φΐχ δεευΐ3 εδί ροδί ηιεπιΐίεπι ρΓΪιιιϊ

Αρι·ίΙΪ8 (Πι·!. ΑΙ) Ιιιιι· 3ΐιηο 3(1 Οιη^ΐϊ 5! ί, δΐνβ ^ι-

(Ι;ιΊ(·ιπιι 4105, ονοΐίδ 216 βΐ3ρ$ίδ, προήγησι;

(-.1 ι.ϋι ΓΙΙΙΙΙ χιιι, Ιιοπΐ! Ι. ΟΙΙΛΙΙ; 3ΐι(ιιιιιιΐ3ΐί$ '

Κ. Αίΐϋχ ίιιεί(ΙεΙ ίιι χνπι δ(*ρ(., νει·π3ΐίδ ίη χιχ νοί

χχ Μ;ΐΓΐϋ. 0(ΐίί1 ίί,'ίΐιπ· 3(1 ΤΓίνΐιρΙιιιιιι Κ. Λ.Ι 1 1· ρο-

ΐ'ίοιΙιΐΛ ίβΐ3 εοηίοΠ.ςϋβ 3ΐ)ΟοΐοΙ). νιι βα 8βρΐ. χτιν

Ιΐ3ΐ>οΐ? 1]( ειιίπι Τ(1πρΙιίΜ η. Λι( !.Γ

ροδίίΐ, ρ'-ιίοΊί ίηίΐίιιηι ηοη ;ι!> Οεΐυΐ). νιι,

Ι ΜΊ| αϊ) ε]ϋ8 Καίεικίίδ 3Γοε88ειΐ(1ιιηι Γιιεπί. Ι'Γ ιΊ. ν .ι

νείεηδ ϋΐιιιί .|ΐΐιΙ;πι·ϊ ρΐΊΐιοίρίιιιη μι ;ιΐίκ 3 Λ(·:ιΙί.···ι ··

οοηδίίΐιιΐιιηι εδί υοΐοΐιι·. νιι. Νεφίο εηϊιη βτςυιηεηΐο

πΐΐιι ηεεε883Γΐο , δθ(Ι ίιι.ιιιί 3ο Γ;ιΙ$ιι οοη]βεΐ(ΐΓ3 Γ:·.·-

1(18 ΙιοΟ ;ΐ8δενοΡ3ΐ.

Ναηι δι (ΐυ'υ ΓΟΓΙΡ. φίχρηΐ, ουι· ΊΙΙβ ίιιϋίΡΟΠίηι Τί>

Ινϋρΐιαηι ρι·ίιη:ιηι, $ίνε ίηίΐίιιιη ηηηί ίιι Οοΐ. νιι

οΐ)ΐι]ί(·ίαΙ, ιιΊΓι Ιιοο Ιοίιιηι ιιομοΐίυιη Γρρερίεΐ επιεα-

Γιία ΊΙΙα ΟΓΧΟΪ αηιιί οι ΟΙνιηρϊοχ ΡΟΡΙΉ!

ΐίοιιβ, ΐ|ΐι.ιηι οιηηίΐιιΐδ Γ.ι·;ΐ'(·ίί, 3(Ιεθφΐβ

1»ΐ8, ΐιιιιι ίη Λ$ί;ι ί5ΥΓοιηηοο(Ιοι»ίυιΐδ, ει 8β1«ιιείιΗ*

οοιηιηυιιειη εδκο νοίιιίΐ : φΐίρρο (>ΓΧ008

1ΐ3υυΪ5·8θ ιΐυρίίοβηι : ρορυΙβΓίηι υηϋΐη, ίϊνι:

Ιειί'ηείεποιιιη, φΐο ΥυΙ^ιΐδ ιιΐε!)3ΐιΐΓ, οημίδ ηιεηδβϊ

Ιι·κοιΐ3ΐ'ϋ, ρΓΧίοΐ' υΐιΐιιιυιη, ουΐ Ιιίιΐυιιιη νε!ϋΐ»ΐ>-
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Πιϊιιη νβΓϋΟΐυΓ δοϊΐϊ^οι·; οΐ^υο πι οοι'βηι οριτο,

ραπίο ηπίο (Ιοίίηϊβηΐ , εϋΐιΐι·ηπί$ (Ιεοι·ειϊ$ ΓβΓβΙΙοί;

ιΐ3Γη ηιυιΐο »οοηιοηί»$ .τηιιηΐιίΐίβ (Η ρορυΐ'.ιπς 3ηιιϊ

Υι,ΊβΓειη ΪΗ Μίιιιη εοηεϊΐίΐΐαβ, Ιιοε ββι 3 χ .Ιιιϋί αά

\\, 61 :·!> νιιι 3ϋ νιι Οεΐ. 1ι·χΙιιεΐ3$ 3$5θ·ϊΐ·, ιηηιΐο

ϋβϋεηι ϊη ιϋι·1)ΐΐ5 Γ^ΓιηβΙ, βε &εειιιη ι]ΐΜ:οηνειΓιΐ οι·-

(ϋπι- ΐο(ο. Οππ:| ηυίιίεικ Ιοίο Ιιοε ίιι ορρτε, εΐ ίι»

ΙΜ$. πιχιηι. βοΐβιηηβ Ιιοιηΐηΐ ;κ· ρει-ρείιιιιιη εδί :

ίι!ι|ΐΐι.' ρπ)|ιι·ιΙί··ιιι, 81 ΟθΠΐ1ηυ$ ι1(·ι|ι·ι ίι , $110 30 ρΓΟ-

ρι-ίο ΠΙίΓΟ ϋεηιοη$ΐΓ3)»ϊηιυ$, ηυβπα ]3υΐ(Ιυ(Ιυιη ΐιι

ηΐ3ηϊ1)ΐι$ ΙιβΙ)ειηυ$. λΐηυβ Ιιίε , πΐι $ρ^ι·ο, Ιεείηη

Ιί,ίπιι Γίΐεϊβΐ, ΐ|ακ ι!ι· ιΐοείι ίηα ΐβηιροηπιι 3 δεΑΐϊ);ει·ο

6ϋεθ§Ίΐ3ΐ3, Ι,ΊΐιΙιιιιιΐι· :ι;ιι!:!ΐιι, 3ϋ ρκιιιρ.ι εϋΐη :ι!ι ϊρ^Ο

εθ!11Ι1)Ο1(ΐ3ΐ3, [ΙΜιι ΓαπΙΟΙΉΠ) εΐ :ιι![Ι!ίι.1Ιο,ΜΙ1ι

ροΓνϋοίί ίηβΙαΓ βιίϊϋΐφΐ : υΐϋΐε 30'2 ϋίοίηΐδ εοηΜα- Α Ι)ΓΪ5 εοηδίίΐιιαηΐ. Υίϋι-β φίαιη ρορρίοχβ πι Ιιηυ ϋο-

Ιηΐ; ΙΙΙΙΜΠΊΙΙ :ι!ΐ. πιιιι, Η ι]ΐιο νοίαΐ δίαιιιειι 3 8ΐιΙ>-

ΐΐ'ΐιΓιικ;, ίο ροριιίαΐ'ίϋ οιιιιιΐί; ίηιρίίεαίιιι·. ηε ρηπειιτ-

ΓΪΙΙΙΓ. ΙΊι·ιΐ!ΐιΐ|Ηΐ· εεποδ ίη οι&εβ ηε ριτϊοιίοδ ίικ-Ιιι-

«Ιίΐ , μι ίιπιπιι ΐι·ΐι :κ·!ΐ·ϊ ί,|.·> ει οεΐ.ιβίεπιΐβδ ; ΐυιιι

ηι^οπεβ, υΐροΐβ χιχ, 3ε ιχχνι αιιιιΟΓίΐιιι ; δβϋ ρο·

είτβιηα Ιι:ι·Γ οιηιΐΗΐι» πι ηηιιο ρορυΐηπ ΠΒίΐηΙίϊΜΐιι»

Γιιίΐ ; φ]3ΐιι (-ΙΠΙΙ ΐ:κ·Ίΐ(· ροπ ΐείΓαείεπϋββ βιΐΛ* οη-

δετνβΓεηΙ (ΙΐΜ-ί'υπππ ΛΐιΙίί|ΐιίίίίηιί , ϋιιΐΐρριι* «αηι

οεπίϊ Ιίηίΐιιΐδ απηοππικριο ειιιτίευΐυ (ΙιΊίηϋΐ, ι·ι

ρο-ϊο.Ιυηι ίΙΙ:ιιη ίιΐδΐίΐυΐΐ αηηοηιιιι ιχιτι, Ίιι φΐα

Ι«Ιι·ηι·Ι«ηι]Γ5 ίυιιΐ χιχ, δίιι^ιιία! ιΐίεπιιη 1447; φΐο-

ΙΙΙΙΗ ιιιιΐ.ικιΐ Γι ««ιιΐ 1140, βρρεηϋίεεδ 7. Ιιι ϋδ, ΙΙΚΜΙ-

δίϊ ι!ιιιιΐ:ι\;ιΐ ρπιηυϋ Ιιιη:ιΐΊ5 εβί, εαΗιϊΐΊ εϋιιι ΐΓΪεο-

ιιαι-ϋ !>ίιιΙ οηιπι δ, α Ιιιιιβπ ηιοϋο ρ3ΐι!η(ίιη βίδεο-

«Ιιιιιΐ. Εχ ΐεΐΓ3<Ίει·ίιΙίΙ)υδ Γιε ρει-ίυιΐΐδ 3ΐιΙίΐ|ΐιί:>$ίηΐ3ΐιι ™ ρίαυδϋ εχεορία ευηι, εα Γ3'δ3, ίη^ρία,

1 Μ :ί 01}'ΐΐιρίαε3!ΐι ; .ι ! ευ]υδ εχεηΐ|)Ιυηι ρΐΌρ3ρ3ΐ3$

ΟΓΟ^ΙΪΙ Γείϊφΐαδ. Κ]ιΐΛΐί·ιιι ίιιίΐϊιιιη ,ΐιιϋί ιχ ιΙεΓιηίΐ ,

βο φΐοϋ ΟΙνιιιρίβεΐ αχ^πεδ ροδί χδΐίνυιη δοΐδίΐΐίυιη

))'.(ΜΐϊΙυηίο π·1ι·';·ι ;ι! ;·,;;ί·,ΐ' . δυΐδίίΐίιιιιι αιιΐοηι ηοη 3ε-

ι·ΐ!!.ι:ιιΐΐ!, ι.ι' |ΐϋ· ΐΓορίειπη ϊιιίεΐΐίξϊΐ, $ει! οεΟνβηι

ΒίςηοΓυιη ρ3ΐ·Ιοηι. ΟιιοείΓεα εηπι ευ αιιηο, φΐο

ρι ι,ι:ΐ α^ηιιεδ ;ι!) Ιρίιίΐο ίιΐδΐ3αι·αιί δΐιηΐ, Ιιοο εδ(

ρ«τ. .1:ιΙ. 5953, ΤεΚιιρΙο, δίνε 5(>ειιιι<.Ιί ηι:αϋΓ3ηΓι$

Πιιίδ. Π οεΐ:ινα ρ»Γδ Οαηεί'ί τλατυχώΐ ίιι νιιι .Ιιιΐϋ

ύίβιΐι ιΐ!ΐ ϋΐιτίΊ ι ίϋεο ιχ .!ι:!ϋ ριίηκίδ 8ηΐ3)·ί$ βηηί

<ί:<·-, αε (ΐιιαιΙι·3ΐιΐ!δ ϊηίΐίιιιη ιΐείηεί'ρδ Γιιίΐ, ίη φΐεηι

ηονϊΐιιηϊιιιιι εοιηιηοιίυιη ίηεί,Ιίΐ. Ιΐ3 ρι-ίιηυδ

πιοηβΐβ ΙιιηαΓίδ εχδΐίιϊι, φ]θ4 ΡΙΊ ρ ·-

Ιιιο κ.·ι·\·;!ΐιιιιι εδί. Ι ηι'.ι' εΐ ςυαιΊιΐδ ηιεηδϊδ, φίοιι .

αρυ^ Λΐΐιοιιίειίδοκ Ρνηηορβίοηβηι Γιιίδδβ ει·ει]'ιΐ, εο>

ρϊΐ Οοΐοΐιΐ'ίδ νιι, ροδί ιιονίΐιιιιϊυηι. Αΐηυβ ίη Ιιιιιιε

ιηούΊιιη Γείίφΐί πιειίδεδ, είαιιη'ι ηεεεδβατίο εοηΐεχίιι,

νηΐυΐ ι·;ιΐπΐ3 φΐ3(!3ΐιι ΟίΓνδίρροί ΓαΓι ϋενίηι-Γι δη-

ι,πιπιΐιΐΓ, φίοιΐ ίη ρΐΊΐιιο ϋϋ αηαηιΐ. ϋ1>εΓίυδ εχρο-

ιιΐΙιΐΓ. Κ:ιιΙι·ιιι «έπο εοιΐδΐ3ΐ)3ΐ Αΐΐίοα 81 Μβεεϋοηίεα

ρεποΐιι». Ναηι Ιιυ]ιΐ5 Ύπίρβερετοϊος, ΊΙΙίιΐδ Έκα-

τομβίίών 3 ςοΐΜίΐίο ίηίΙ)3ΐ. ίαιιι νεΓΟ 3ΐιιιο Ιρίιίιί

«65, ρεποιΙΊ ΐιιΐίαηα; 4402, ρβποιίί ΟΙνιηρίεχ 90

Μαοεύοιιϊε* ιιοηο, ηεηηιεηία ρΓίιιιί ιηοηβίδ 3θείι1ίΙ

)··ι'.ί\ \. ΡΓοΊιιιΙο ηυηι-ΐυβ ιηοιίδίδ εοορίΐ Οοΐοΐιΐ'ίβ νιιι.

δΰϋ πιπί ιιβι>ηιβηίχ Ιυιΐ3ΐ·ε$ ίιι ιχ 3ιιΙιί ι:Ι νιι Οοΐοΐ).

ΊιιοϊίΙίίδΡίιΙ, φΐ« ε*ΐ ΟΙνιηρίεβϊ ρβποϋΐ νείιΐδεροείια,

βχ ί^ϋρρί ρπΐίδεΓίρίο ριτίικίιιιη ΓεΙεχυορυηΙ, ηο-

εΐ άναπηδίίχτως ι-β'ϋδβ εδδο, ιιεηιΐΐ! ςυΊϋι[ΐιαηι

ΐεΓ δρι·είίΐη ει Οδίεηίαιίοηειη ΙιηΙ)εΓε.

είΐ Ααίεα ίϋα ρεΓΪο(1ιΐδ, (ΙΙΙ.ΊΙΙΙ α Ιοο ::!οηο:,ι· εΐ ΐιι ·

$ο!ειιΐεΓ νεηϋίΐαΐ : ειι}ιΐδ ηοδ ίιιερΓιαιη ει παραλο-

··_:-·· νι ϋείεχίηιυβ ίη Μοίίδ :π! Τΐιεαιίκΐίιιπι. ηοΓκρίλ

ορεη ίΐΐί Γε$6Γν3ΐηιΐδ, ίη φιο ει (Ιέ ,Ι^ι1.π>·ιι αηιι»

ρΙιιπ1)υ<: ιΙΚ;ΐΜΐ.·.Ι>ι[ΐ!ΐ·, β( Ηΐ3 ϋι-,π-ί βιιηϊ Γυι-ηια ;ιο

ρβποϋί ΟΙνηιρίβεχ ιΙεδεΓΪρΙίο η·!ι·1!<·ΐιι>·. Αίφΐί Γιείο

ίΐΐη ηΐι-'κίδφΐβ εοηΐκχΐιι νείυΐ Γυικίαηιεηΐο οιηιιί$

ιΐΰ νείεΐ'β αιιηο ϋί;ι!;!Ϊπι ύυείΐ'ίηα δΐηΙιίΙίΐιΐΓ. Νυιι,

ίικ|ΐι:ιιιι, ηΙΊιιικΙι· δεβΙί^ΓΓΟ εοηδίΗΐ, ^κ!χυ$ αΐϊιριοί

3ηΙβ Οΐιι-ίδΐυιη δΐηευΐίδ εροείιαηι βη.ηί δΐιϊ, βίνο Το-

Κιιρΐι;ιηι ΟεΙο1)Γ. νιι ι)εΠχ3ΐη Ιιβίιυίδδε, (|ΐι.ιιη

εχ ρεί'ίοιίί ΟΓΚΟΧ ροριιΐηΐ'ίδ αε Μαεειίοηίο:»

είηίο ηιιαΓίυδ ιηοιίδϊδ ροριιΐ.ιτίδ ίιι ίΐΐυιη ύίειη ίικί-

ιΙι·κΊ. εο ηιιηο, φΐο δνΓΟίηβεεΟοηίεα ρει·ίθ()ιΐδ Οδΐ

ίιΐδΐϊΐυΐα. δϋϋ ευιη ιηιιΐΐα βϊηΐ ίη Ιοία Ιιαε δεηΐίςιτι

ορίινοηβ <ΊΐΐιΓιιΐ:ιιΐ:ί;ι, εαηιιβΓΟδ ΙυηςΐοΓειη αε ρκβ-

εϊρπαιιι (]ίδρυΐ3ΐίοη6ΐη εχί^αΐ, οι, υΐ ϋίχΐ, ΙΜΊ-ΥΪ

εοιίδΐ.'ευΐιΐΓβ κίΐ ; ηοδ, ηιιοιΐ ίη Ιίΐπ ο ΊΙΙο (1επ»οιΐ8ΐΓα-

ΙιίΐιΐΓ, Γ;ΐΝ;ιηι εδδο ηηηι ϋΐίυδ (ΗΙΙΊΊ αε Μβεειίοηϊο

.^ΙΓΙΗ-ΙΙΠ ;ιιη ροΓίεικΙίηιυδ. Νο^ΐΐιιιΐδ εοηδίαΐΐ, υιιαηι

αιιηο ίΐΐιι ρεΓ. ^ιι1. 4403, ρορπίαπδ εΐ Χφΐ3·1ιίΙΪ3

δνΓοηιαεεϋοηιιπι ιηειίδίδ ίιι νιι, βιιΐνιιι Πει. πιπ ,--

ΓεΓΪΐ. Νε^απιιΐΝ ρι·χΐει·εα ^1ι^α!0δ ε:\ιιΙίηεηι ίΐΐιιιιι

ηιιηί δοΐαπβ β^ιιονΐδδε, ηυΐ ίη ου <:οΙ1οε3888 Τι·1ίϋ·

ρΐκιιιι. Νε^3ΐιιυ$ αηιιιιηι :ιρπ·Ι ΟΓΧΟΟΒ αυΐ δνΓΟηια-

εε(!οη3$ ρορυΐ3Γειη ε]ιιβιηθ(Ιί Γιιί·>δ8, ηυβίειη ει

ναιηςυβ εοικίίϋεηιηΐ ;ιΙ) αιιιιοίιΐο ρίπο.ΐί ^α1. 440ί, ρ ο!1ί(·ίηα βυα ρπιουϋίΐ δεοΓίββΓ. ΙηίΓΟ ηΐ38ίδ, εΐ ίη

ατεειπ ίρδαηι φΐχ$Γιοιι'ΐί> ίηνοΐο. Νΐ'^ο εεΓίιπιι εδβε,

ηιιιιι ίιιιΐχί Οΐΐίρρϊεα ΊΙΙ;ι 1υιΐ3ΐ·ί, νβΐ 8)τοηιαεβϋο-

ΙΙ'.Ι·Λ Γοηιια υηφίαιη υ$ί ΓιιεΓίι-.ΐ. Ο, ίο Ι;ι1>εΓ»εΐ3(ο ;>«:

εοηνυίδο, ρα·ΐεΓ3, ηιιχ Ιιιιίε ίιιιιίΐυιιΐιΐΓ,

ηεεεδδβ ευ!. Εΐΐΐιίιη ιιικίεικιιη

εδί ^ιϋίΒΟ» Ιιιιιαιεηι Οϊΐίρρί ρεικκίυιιι ίη οίνίΐβιιι

ϋδΐιιη αδείνίδδ8? Ορίηοΐ1, ιιιιυιη ϋίικί αΓςιιιηβιιΙϋΐ;)

εδί, ^1ϋο^ αηιιίδ ΟρχεοΓυιη ΐαηι ΜηεΙιαΙιχοΓυηι Ιίϋπ,

ςυαίΐΐ 4θδ(·ρ1)1Ι8 3ε Γβΐίφΐί .)ιιιΙ;.Ί<·;ιιιιιιι ιι-ιιιΐιι :

νε* υδί δίηΐ Αι ηυί$ εχ εο ιΐΰεεδδατίο

αιιιιί (Ιίδροδίιίοηειη ίρ$3ΐιι 4υϋχοδ αβιίΓρββββ! Κ'ΚΙ.Ί

ειιίηι χΓαιιι, δίνε εροείιβιη ίρδαηι, αε Ι.ΐυΐυιη, ιπ»1«

(ίι:ι···Ί αιιιιοΐΊΐιη δυοπιηι ρΓΪηιππΙία

Ι.ι', >;. 1 1:.: ^κ!χί . ι ·.!!! Ιίιχι:ο:αηι Γ ι·.-

εροείΐίΐιι νιι Οείο&π* ιΐίε ιΐΐ'ΐίχεπιιιΐ.

1Ινρει·Ι>ει·;ΐ3!ΐ ΐηιη ρ,φιιίαΐ'ίδ, ςυαηι Ια-

ηβοιηβηίηπι νιι Οι·ΐιι1)Π3 ίιιείιοαπιηΐ. Ιάίο

«ο'ηη'ι αιιηί 5$τοηιαο(άοηΜ /!«»» ϊ« 0«ίο6π'* νι

ί.:,·Ίιϋι; ,.ιι-ίΐ !»(/»·: αηηιιι ροραΐαηι Ηΐιιιη«η»ι Ιιο!

βηι» αηΐηιτίβΐιαί. \\χκ δεαΙϊςοΓ (ΙίΙ>. ιι Οί ίηιΐιιά.,

ρ. 91) : ηιιί αηΐίηαιιηι ίΐΐιιι) δΐιαιη οΐιΐίηεηδ 115. ν,

Ιιοο ίρβιιηι ενει-ΐίΐ (ρ. 539). 8ΰΓΪϋϊ1 ειιΐιη ιιΐΐϊιηυιη

Μ Ι.ιι ^ αιιΐιί δνΓοιιιαορϋοηίεΊ ιΐίοιη Γαίίιδί; ΟοΙοΙ)ΓΪ3

νιι, εο <ιι^ Ι1νρει·1)ει·εΐΛΐΐδ Μ3ει·ΊοιΓιειΐδ ίη χ ίιιΐϋ

ίϋΐίιϋ-^ι ι, Ιΐ3(|>ιβ ρπιιιιιιη ιιονίΐιιηίυιιι υοΐοΐιπβ

νιιι ΓϋΐΓ-πϋΐ. δβϋ ίιηρεΓΪΐε ΓηεεΓβ .ΙικΙ.· ικ, (·υί αιιιιο

ΊΙΙο α Μ·κ·ι·ιΙοιιίΙιΐΐΝ αεεερίο ριίιιιυιιι ηονΊΗιιιίιιιΐί,

! -> ·;"···1;;> · ίιιίιίιιιιι ίρ^ο ιΐίο νιιι
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ΜΙ.) ΐαιηειι οϊΐϊιιι* οοΐΐίμί ροΐε&ΐ, ίΐίοπιι» ηιιιιιιι»

ίρΜΠΙΙ ΠίΟΙ'ρίβδΟ ιΐοΐΐΐί ,ΐΐΐι!:·.··).·,, ΙΙ,Μ'.ΙΙ ΙιιΚ' Ι,Ίιιρ'ΙΙ Ο

,ΐ|Μΐι| Ιΐαΐοβ :πιΐ 6»Ι1θδ ΙΗΙΙΙΙΠΉ Αιαίιυπι 3ΐιΐκΐ8 οϋ-

ΓΜΊΥ.ΙΠ, ιρκιι! ίΐίοπιιιι βεΐ'ίρίΟΓ ιιΙίι;ιΓ^,ΐΊΐιιι Τυι·€3-

πκη Ιιϊ«Κ>Γί»8 δοπίΜΜΌΐ, ρβΓ ΗΙ·};'ΙΓ;Β α»ιιο5 ΐΜίηιε-

ΓΠΓε Ι«ι»ριΐ9 ΐηβΐΐΐίΗΜΊΐ. Ρίεπ ίΐ3«ρΊβ ροΐϋβΐ, ιιί Μβ-

«ΙηΙ>8θΓΐιη»·3ΐιι:ΐθΓ («ηΒοΐβ ίιι Γε1)υϊθΓα:ε3ΐιι ΐοιιιρο·

ΠΜ11 οΐΜίηεη» ιιβΒϊρανεϊΐΙ, α ριιΐι-ί» ϋβιικ·βΐκχιΐ|^β

ιίινι·Γ5;ιιιι ; :ιιιΐ οε«β, υΐ. ροριιΙϊΐΊΐιιιι . Λΐιηοπηα ιπι-

ΙΙΙΓΜΙ:Ι: ;ι (ίΐθβΟΟΠΙΐη ;ΓΜ> ι1ι·ι!ιι\η ίΐ, Νοίιιιιΐφΐι', ιιΐί

<:ί< ΐηιιι εδ», ιίΐιι!ιι:ιι 6ι·χεοπιιι> .ιιί ΜΙΚ-, ηιιικ>3 «ε-

<·ιιΐιϋ·.;»·Ι.ιχι·ιίΐ. Οίΐίδ III ίΐΐίιΐιΐ ιΓκ·:ιιιιιι* ι ομί'Π' 11Ο3

ϊοιίρίοιί* ιιΐΐίϋδ αυοίοπίηΐε ροΐοβιί .Μ.ι;.:ιι:ιιιι Ιιο-

η>ίιιΪ8 <:·Ίΐϋ:!<·ιΐ!ί;ιιιι νι·Ι Οδοϊίαιιΐίαηι οροΓίοΙ ίιιί$$ε,

·;ΐίΐ Ιι·γίί·.ίΓ.ιί.·; :ιι·μιιιιιΐ'ΐιΐί.·ί ίιΐιίπι-ΐιι», :ιΙϊίπιι:ιι·ι; Κιιη

οΐι^ουιίβ (Ιβ ι·ι·Ιιιι·ί δϊιιε ΙΐίΒβίΙιΓιηιιβ υΐΐα

Πι:ι ι[ΐιίι!ΐ·ιιι

01 ΙΐϋΛίβϊΙΗΙΟ ΚϋρΙοΓΟ , )|ΙΙΙ III

1υευ1οΐ)1ίϋ$ίηια

κ;ι1ι·ΙΐΓΪ8

ΐΐΙΙΙΙΕΙ'ί

ρΙιαίΜΐιιβ

ι[ΐι:ιηι Κι'|)1ϋΐί

ΐι·: Μ·Ι·.ΙΙ ;

<1!ΐαϋ:ίΙ11 .ιιΐίιι·ιυ!·.ι ΧΙΤ, 8Ϊ»β ΙΧΙΙιτ

ρΐιηίιιπιΐ'ΐ ιΙι·1ι:·ι

ιΙιιί»ιηΙιιι]Ιί··.5

(/, ,ΊίΗΙΙΙ ΐιΐΐΐΐιι Η»ί ΐίηΐ ^!ιιI,Γ^ , ίιίιΐ (Ι

ιιία! ιχ Ερίρΐιαηίο ί//υηη» ημΙ

Αΐεηίιιι Ιιιιΐ3ΓΪ 3ΐιηο 4ιΐιΙί«θ5 ιι^οκ ε$8ε ρτοροηιο-

(Ιιιιιι ιιιιιιΙιιΙίΉ οιηικ:$ εκϊ&ΐίιικιιιΐ. Κπρι ιιιι ίμίΐιΐΓ

ίοπιΐϋίΐι ροΐίιι-ί ιρι;ΐ!ΐι βαϋρρίΐ'αιη αιιιρίυχί ΜΙΙΙΙ ? ίϊί

ΙϋρρβΓυΙιεαιη, εΐ, (|ΐΐ3ηι ϊοοιίΓϊΙίδΒίηΐϊΐη ριιΐίΐΐ 8.·.ι-

Ιί^ιτ, ΓΙΊ Γ·ιιΓ;»ι Ί;ΜΙ ^ιιιI:ι^ι·;ιιι1 ιΙίχεΓΟ , ιΙίΐ':πιι ςυοιΐ πι

/ν;, αιιι. ίιίπη ίΐΐβ ϋί$ειΊίϋ νει·1)Ϊ9 33ί>ενοΓ3ΐ { ΠΙ),

ιι. ( ΜΖ</. «/»., ρ. 215). Ιιι ιριο ιιιη^ιιιι -;ι· Ιιι.ΙΪΙιΐ'ίιι Ιι.ι-

ιΐιι.-ίι, ιί'.πιι $ιΐ3 οιηιιϊα ιΐΓ(·η·ΐ:ι (·ι Ι.Γ.ΙΙ Ί!:Ι εοιητί-

Ιιΐ, 6( ΐ|ΐι;ι; ΐαιιΐο ευιιι ευιαια ιΐε ΐ;ίιι·ί>Γι Ρ3$8ΐοιιε

.ΐδίπιχοΓΛΐ , ιιονη ΠΙα 8ι·ιι1οιιΐί;ι εοιινεΐΐίΐ ; ρ

ιΊ ρτκδίίΓιΐ, ιιί εχ ίιί»

:ιι· Ιιιι-πιι :ιΓιι[ΐιαιιι ΙΗ» ίιι ΐπΐί-Ίι :>

.ΝΐΊΜΐι· ΟΙΗΙΙΙ εβί υΐΐιΐδ ;ιριΐι! Ερί·

ιΙΙΠΚ'ϊΙίυΓ Ιοευ5,Αοιιιο,ρτία$Γ

ιβεΐυβ ε.-Μ·ιιι, νείιβ-

ιιοιιιι'ιΐιίΐ Ι3ΙΒ6Ι1 6Γ8ΙΠ 3!<$βεΙΙΙΙΙ$;

<|ΐ:οι! ι Π ίιι·; ι·ρ>· |ΐο·.ΐιιιοιΙιιιιι εχρο1ϋ$$ε ιηε Γκίεοτ,

3ε ΙΗΜ·Ι!:ΙΙΙΙ ειίαηι ρβιιΐο βε ίΐΐε Γνοι,αΙίΐβΓ ι·\ρΙίι·:ι--

8β. Ι.ίι-ιΊ :ιιιΙι·ιιι ιΐε ΐρ&ε (|ΐιίι!(·ιιι $ΪΙ)ί Κι'ρΐιτυδ Λ;ι!Ϊ3-

Γιιΐ'ϊ.ιΙ, ιΐι·ιρΐι· εςο <·\1πι ;ΠΊ ρθί>$β πιιιΐί 1;ιιη οιιιιιϊΐ ;

ηιιοιΐ ηειιιο ρηκίετ ΕρϊρΙΐ3ΐιίυιη ενε ί ίδΐίϋδ ιηειιιί-

ιιηίι, ει νεί'ΐι» Ίρ&α ιηειΐ(1η$3 βϊιιΐ, ρΓοροιιβηι ΐαηιειι,

ςιιθ3ΐ! 1ιΐΓχι>-,ίιιιι·. ρΐ3αΐ8δίηιεςυε ροίει-ο, (ΐυ* αιιΐ

\:·ι;ι 68«ε )αιϋεο, 3ΐιΙ εει·ΐβ ν· π·> ρΓορίατα.

Αε ρπιηιιιιι οΙ)5εαΓΪ5δίηιιΐ8 ϊΐΐβ ^υι1»οι·υιη ε^Ιιΐί

εχροιιΐΜΐιΙυ» νίιΙεΙυΓ : ςιιο εο^ιιϊΐο φΐ* δ'ιΐ ΕρϊρΙι:ιιιϋ

ι1ε Ρϊϋδίοηε ϋΐιπδΐί $ειιΐεηΐία Γβείϋυδ ακδεφίειιιιιι·.

Ιυιίαίοϊ ενεϋ, ηιιο ('.Ιηί^Ιι Οοηιίηί Ιοπιροη; «503

ε$$ε ριιίαΐ ΕρίρΙιαηίιΐ8, εχρϋεβικίί ϋιιϊβ βε βεοριιβ

Γ>! ; III :ΐ|ΐρ:ΐΓι·:>1 ΐαιΙΧΟδ 3Ι1ΠΟ ίρδΟ Ρ388ΪΟΙΜ8 Ιιίιΐΐιυ,

νοί εΐϊαιιι ΙΓΪ Ιυο 3 Ιιιιιχ Γαΐίοείπϋβ 3ΐ)επ·3$5ε. ΰγ-

εΐυιη ροπ-ο ίΐβ ΓοΓε ϋεβεΓΪΐιΊΐ. ^υ(]^βο8 35»επ( Ιιιη»-

Γβιιι ;ιιιιιιιηι εοιίΐΐίΐυίϊδε ιϋι'ΐ ιπιι 554, ΙΚΙΙΛΙΊΙΙΙ 8;

ηιιχ ι|ΐιίιΙπιι ΙΙΟΓΧ ΐι·ί1ιιΐ!( 3ΐιηί$ (Ιϊειη εουΟώαηΙ.

Λιί Ιι;ι·ι; ϊη 3ΐπιίδ χιν /ρΓπι.ρΐι' ηιεηβεδ Ίιιΐ'Ί υΐ.ι· ·..

ε Μΐΐί* πίΓΜΐ, φαί Γ-,Ι ιϋΐ'πιιιι 565, ΙΗΜ. 6,

ι :ΐ|·ιι.ι ^ιια^οδ υδα :κ: εοηβιιε-

ΐιΐιΐίιιε ι·ΐΗ·ι·ρΐ:ιιιι Γ;κ·ί1,: ιϋχοΐ'ίιη : Ιιιικιπ-ιιι αυίιίειη

Ι^:ιηι ί,Ι Μΐ;ι.!ί·[ Ιοδβρίιιυι : <]αί ϋΐι. ίιι Οι·/;/., (·:ιρ. 10,

«Ιέ Γ.κι 1ι;ιΐ · Ιθ(]ΐιβαδ, Τω δ£ μτ,νΐ, ίικρπΐ , τφ Ξαν-

Οιχ.ιο, δ{ Γίϊσσάν παρ' ήμ,ϊν χαλϊίται , χα\ του έτους

ίτΛν αρχή, «ίηοφίβχιιιδίχάτη χατά σελήνην , Ιν

χριψ του ηλίου χαθεατώτο{. Νοέηοιι Ρ.Ι ΙΊιίΙο, φΐϊ

III). ι)^ υίΐα Μοχίί ΙΙ.ΙΊ- Μ·Π!ΙΙ! : Τφόί] μην\ τούτω,

π:ρ\τί3ΐαρ:ικαιδίχάτην ήμίραν μέλλοντος του σελη

νιακού χύχλου γίνειΟαι πληιι^αοϋί , άγεται τα Αια-

βατήριβ, βΓ,μοφανής εορτή. .ΝΊηιίι ΐίΐιι ΊΛ ίιι αιιίιιιο

ΪΙΙΪ8 βΓϊΙ, III ;ΐ(1 ΙίΜΙ.Ο. ΙΙΙΟΐυδ ρΓΟρίΐΙδ ;ιι·ι·('ιΙι·Γι·ΙιΙ;

βΐϊί ρΐ'ορίει· ενεϋ Ι3ΐ)βιιι βε νίΐίυιη ίιιίεπίυιη αίει·-

ΙΜΠΊΙΙ. ΟιιοιΙ εΐ ΟΙΐΓΪ8ΐί3ΐιοπιιιι θχβιιιρίο ιΙπ·1;π;ιι·Ί

ριιίΓΗΐ. Ν.ιιιι ιιί ϊΐΐϊ ευιιι Ρίΐ8εΙι.ιΐί& εεΙβΙ)Γίΐ3ΐεηι 3(1

Ιιιιια; ψηφισμοϋς, ιρκιιιΐιιιιι είχίΗί ιΐιΐι> ραΐίΐιιι·, εχί-

μι'ΐ'ΐ; ('ΟΐΐϋΠΊΐΙιιι1, ίιΐιρίι' πι ΜΙ'.ΙΊΜ Γΐ,ιιιι ΊΙΊιι ι!ι·(·π:1ιιιιι

(.•ϋϋί'Ι, III 131)1» ΓΙΊΊΙΙ1Ι αδίΓΟΙΙΟΙΙΐίοΛΠΙΙΜ ΙΐΙΟΰ 30 )ιι!-

ιΊιί.Ί, ΐίΐιιειι ΐ'ΙΓιΐίξϋΓ1; ιιοιι ροΐιιεί'υιιι, ΐ]ΐιίιι εοΐΐοοίαιη

αΐίφιοί Η;ι·π:1ί> 1;ι!ιι·!ΐι βηιιοΐ'υιη 3ιΙ Ιιχε ιιο$ΐι·3 Ιοηι-

|ΐ!ΐι :ι ρι »ρ:ιμ;ιινιιΙ ; ιι! α δοΐίδ ιικιΐιι ιΐεεοιη 1<)108 (ϋεβ,

α Ιιιιιιιΐ'ί φκιΐιιοΐ' :Ι!Η.·Π ιιιτιιΐ. ((ΙΚΙΓΗ Ί·.» ίιίεηι ^;ι.I.(·ι.·,

ΟΧΙΉί|>8ε ΙΙΟΙΙ (ΙΐΐΙΐίΐΟ, αϊ ΙΌΠΙΙΙΙ ΙΗ'01111'Γ,ί,Ι· ΙΐίΐΙΐΙΟ,

,ί=: ΐιίιΐιιο ιιοιιιιιιηΐ|ΐιαιη 3 ιιιεϋϋβ ΙΜΙΙΙΓ ηιοΐίΐιυδ :·ε

\επ£εΐϊ·ΐΗ ίΙΗΙινίιτΓϋΐ. ϋϋενείο εΐ αιιιιυι·υπι ιιί!»·,

ϊιι ι|ΐ;ι ίιι ιι<·ο!ΐιι:ΐΜ;ΐί ίιιοΙιΙίΟΓΙιιΙ, βΐ!>ί ιιίΐιίΐ ;ΐι!ι·.ιοΊίΐιιι

ίΐνϋίίΐη, Μ'πκΊιιιϋι' ΐ:ιιιΐι·η 3ΐ·ΙιίΙΐΌΓ, ήΐιοιΐ ίιι Ιιαε 1ι;β-

ι ι·.-ΐ Ι· ΐ'ΐΜ'.ι,ηι',ΐΓί ελρυιιίι, υκοδ εϊϋϋ ΟιΐΊϊΐί ΐοιιιροΐ'ε

ΙΙΟΓΙΙΙΙΙ ιιιιιιιιι Γχριιιι^ιιιιΙ. Νιιιιι ΝΙ!Ι»Ι;ΙΪ

Γε8ΐ3ΐιιιιιΐ 5ϋο ιΐ'ιεβ παρά ώ^αν μίαν. Ιΐιιιΐε ϊΐΐί $β*

χίε$ ιιιιιΙιΊρ1ί(·.ιΐίΐί ΐ|ΐι:ιΐιιΐΜ·ιΙΐ!ΐ·ίιιι αηηΪ8 , ιηεη8θΐιι

ιιιιιιιιι (,ι·Ιιι:ιμΓ*ίιιιυ φ!31'1υ Ϊιι1ι·π·.ι1;ι:ι1 ,ιιιιιι· : .:· ό

II! ΪΙΙ ΙιιΙΙΙΙΙΙ ΧΧΧΙ 111611368 III 3111105 1 \\ λ\ ΙΙΙΙ[ιΙΓ .'!!-

Μ ι Γ, ('ΐιιιι ΓΙ ι·(:ι Γ;αίιι ΧΧΧΙ ΙΙΙΙΊΙΜΊΪ, 61 ιΐιο.-ι XI ιν,

ευιιι ΙιυΓίδ α ΓΓ(|»ΊΓ.<Ι. ΙΙ;ι·ι· Ερ'ιρίκιιΐυδ : β ΐ|ΐιι· ·;·

ιιιιιιιιιιΙΙίΜ εηιβιΐιίαΐίδ, φΐχ Μΐιμίϋ,ιίπιι εχευΐϊι-υΐιΐΓ,

1ι;ιΐιι· ι γι·Ιί Γ(ΐπιι;ιιιι ΚορΙΟΓυϋ ι-πιϊι.

Οιΐρΐϋχ :ΐ|ΐπιΙ .ΙιιιΙ;ΐΌ> Ιιιικη Ν οΐίυι ε][ε!α$ εχ$(ϊΐιΐ :

:ιΐ!ι·ι· χιν κήποι ιιιιι , ιηίηοΓ ; ;ι1(Γΐ· ι,\\\;ν : ιι;.·π;· .·

«ερίευ&ΓΪϋβ; ευ]υβ πιιιη,τί ρηορίβΓ

ιιοί Γαΐίοιιειη νίιίειιίαρ Ιΐ3ΐ)υ'ΐ8δε.

εχ ίΐίοππη ίηκίίιιιΐο ίΥ/.χ·^ί;ι·. Ιιαίιεί

Ι ϊπΓι.ι Μΐ1;ιπ.·ί πιπί ιιιιιιΐιιιιι εοΐΐδίίΐΐίΐ. Ρθ5ΐ VI ;!ΓΙΙΙΜ.:Ι

Ιε884ΐι·3ΐ1εεβεΐεπιΙα8 χιιιΐιο ίιι εηηεοΓίϋαιη ιηηί υΐ-

ΙΊΙΙΙΐρΐΙ· Π'ιΙ.ΊΙΠί. Ι·ί νί ΙϊΙ 1111 ΠΙΙΙ .1111111111 ιΙΐ'ΙίΐιΙΜ (Ιίι.··

Ιιιΐή Γι.Ίί, Ιιοι. 8. Οπ.ι; 31 ι]ΐι.ιΙπ· ι'Ι (ΙεεΪ65 ιιιιιίΐϊ: !

εβηΐυΓ, ιΐίεβ ι·Ι1ί< ίιιιιΐ ί'.) .11, Ιιοοδ 112, βίνε άϊοδ 4,

Ιιοι·. 1ϋ, Ιιοε εϋΐ ιΐ'ιοδ Γει·ε 5. Αεεεϋυιιΐ ίιιίει-εαΙΐΓβί

ιποΐϋοδ ΐ|υίιΐ(]ΐιε , (Ιίεηιιιι δίη^αΐί 29, ΙΙΟΓ. 12. II

«Ιίι·< 147, ειιιιι Ιιοι-ίδ 12 εοιιΓιαιιιιΐ. Ελ ςυίΙ)ΐΐ5 ίϋΐιι-

1113 <·οΐιΠ:ιΙιΐΓ ιΙΊιτιιπι ,'ΊΙΟΓ», Ιιοι·. 12. Ρο&ίΓειηο ϊί

112 ί!ΙίΙ:> ΙιΟΓ;15 :ιιΙ]Ίι·.ί:ΐΛ, δίνε (1ίε3 4, Ιι»!·. 16, Οθ1Γ-

^ιιπίιπ· ιΐίι-κ ί>108, ΙΙΟΓ. 4. Εςυί1)ΐι$ 15 ϋιιΐί ιι.'^ »ιι-

111$ ϋειίυείίϋ. <|υί βυηΐ (Ιίοβ 4743, ΙΙΟΓ. 6, ευρΰΓ-

ειυηΐ 559, ΙΙΟΓ. 22, $ίνε 560 ϋίΰ$, αη& ΗΟΓ& ηιίιιιι&

π·ιΐ'.Ι »ί ρι·.ΓΐΊΜ· ιΐίι'ίΐ ΐπ :ι·.ΐ!ΐΊ.> χιν ΐυΐεΓεαΙοηίαΓ,

ί' ιιι,'ΐϋΐ ιΐ'.ιο.Ι αίΐ Ι·'Γί['!ι.'.:ι.ιι ·: Ιεΐ'ΐίο ·;ϋ > ί"·1 »Ι!Ι·«>



901 ΟΕ ΑΝΝΟ ΕΤ ΒΙΕ ΟΟΜΙΝΙΟΛ ΡΛ55ΙΟ?Π5.

ίΗοτη 8ϋ]ΐοϊ, ϊϋ ϋβ ρπηίΐί χιι αηηϊβ ίιιΐβΙϋββίΐιΙιιηι.Α ρι-οΙιηιιΐιΐΓ. Ρηιηιπη οιΓιιηειιιηΕριρΙιαηίιιΒίΙϊΜΐ, ίιι-

Β

βι-ϊΐ : 81 ιΐ!τίιιιο ΙίΓΐ'ιο, εΐ ηίΜΝΟ βηιιϊδ ιΓίΡδ ιιηιιβ

οοιιιροΐι·! ; ΐ(3 ιιΐ3ΐιηϊ χιν (Ιϊεδ ηιιίϋπιηΐ 8108, ΙΙΟΓ.

18, 6 ςιιίουδ »1>ΐ3ΐί8 βηηϊδ ιιιι, Γββΐ3ΐ>ιιηι 560, ΙΙΟΓ.

Ι». ν<·πηιι ςυοπίίΐη ιιΐΐίιηο ίΐΐο 3ΐιιιο ΙΙΟΓΛ ι1ιι;<· ΜΐΙ>-

ΐΓίΙΐί <1β1>6ηΙ, Ιβ9»3Γ»ά603βΙβΓί8 θΊβ!)ΙΙδ ΙΌΙΙδΐ!»Ι)ίΐ

8108, ΙΙΟΓ. 10, «Ιο ςυίηιιβ ιΙρίΓηείϊ ίηιιϊ χιιι, ΓοΓιη-

ηιιιιιιΐ (ϋεδ 300, ΊΙΟΓ. 4. ϋΝιιιι νιτο ;ιιιιιί ,ΙιιΙΪ,Ίΐιι 14

ιΓκ-κ Ιιβοεηΐ 5113, ΙΙΟΓ. 12. Ε φΐίΐηΐδ (Ιοίπιοΐίδ 5108,

10, ΓβΓιφΓι δΐιηΐ <Ιίεδ 5, 2. 5εϋ 3ΐ)ΐ3ΐί* υΊιβΙηΐδ ίΐϋδ

Ιιοπδ, (ϋβει-ίιηεη ΙβδδβΤΛϋεοβοΐβπιΙοδ Ιαηηπί» ει 8Ο·

13Π8081 ιΐίεπιηι φιΐηφίβ, ηυϊ ε ονοΐίί· δβιιϊδ εοΐΐββίί

ρθ£ΐ ΙΛΧΧΐν 3«ηθ« 4ίθδ Π'ΙπιιρίΙΠΙΙ 30, Ι]ΠΪ ϊΐΓΐΙΪΟ

ίπιηϊ 83 ϊηΐβΓθβΐ3ηΙιΐΓ. Οικιτε ΐε683Γ.ΐ(]εεαϋΐεΓΪδ Ιιι-

ΙΪ3ΐ!3 <Ιίεϋιΐ8 ΟΟΛ8131 5113, ΙΙΟΓ. 10, Ιιιηβι-ίδ ΥΘΓΟ

ΚΙ 08, 10. Ουχ ίη Γϊνίΐί ιι»ιι Ίΐιι

|ΐι·ϊιιΐ3 Ιι:ϋ!.:π·.ιι1ι:ι:3(!ΐι;ι·ίίί ιΐίοδ Ιΐ3ΐ)εΙ 5109, ι·ι ιΐι' ρο-

δίβι-ΐοπ ςιΐ3ΐοοΓ(1εοίιη ηοι-83 άεεεΓρίΙ ; δκοιιικίβ «Ιΐββ

οΐ,ιί'ΐι-ι 5108, κΓΐφΐηβ »βΓθ 10 ΙΙΟΓ.ΙΪ 3(1 οοιιιρβη-

Β9ηιΐ3$ ρποΓεβ 14 ετο^βΐ : τεβίβηΐ ΙΙΟΓΒ: 4 ; φΐχ

(.ιι^ι ιιι ενεΐιιηι Γερεηκχ νι Ιιοπιχ ΓΟίίιΙυιΐϋ (ΉϋϊιιιιΙ ;

ιριιιπιιβ ετεΗΐδ ΙιοΓβέ 16 Γβΐίφκΐδ Ιιαϋεΐ; ογείιΐδ ν

«Ιίβηι ιπηιιιι 3(Ι]ϊείΙ. Εδίεηίηι ιΐίοππιι 5109, ε» ΙΙΟΙΛ*

• η ι; ι.ιριίι (Ιιοδ. Ονεΐιΐδ (Ιεηιαην ββχΐιΐδ ΙιοΓβ» 2 τβ-

Ιιΐι,ριίι. βοΙΓι^ιιΗιΐΓ <Ιϊεδ ίη νι ενκ;Ιί8 30660, ΙΙΟΓ.

19. Οιιϊΐΐϋδ «ι 3<1ιΐ38 ιϋοδ 50, ηαί εχ 5 εοηβηΓςιιιιΐ,

ηυο$ ίίιι^ηΐΛ ΐββί3Γ8<)βθ36ΐβΗιΙβ8 εοΙίΓΟδ ιιιρΓα Ιιι-

Π3Γ68 εοΐΐϊ^υηΐ, (1Ϊ88 οοηϋβηΐ 50680, ΙΙΌΓ. 12; Αι

:ιιιηί ^ιιIκιιI^ 8ί ιϋρϊ ροί,ΐιιΐ.ιιιΐ 50681. Οϋ«Γ«ηΐία 12

ΙκΐΓΒππιι; φΐ:«: ροπικυηΙιΐΓ ΐη ονεΐίβ νι, Ιιοοεδί

Ι ΐικί' ϊιι ιτηίΐηϋβςυβ ΙββδβΓίίΙβεβειβΓΪϋε. ΟηαΓβρο-

.«.· ιπΐίη^ν/νΐϊ'ϋ» [ΐτίιικϋ ος<1οεεβηΐ3ΐβδ8:ΐΓ3(Ιεε3βΐ6ΓΪιΙί5

<Ηβί Γβ(]ΐιίπΙ 1»ιιΙ«ηκηοϋο 29, Ιιοι·. 12. 5εύ ίη ιικιι

ίϊνΊΙί Ιί-Ίοβηοδ βυΓβΠ, εΐ ιΐβ «ΟφίβηΗ 13 Ιιοι·3« ιηυ-

'.ιι.τΐιπ·; ε ηηίΐιυδ ϋεοεηι ίη ρήηιο ενείο ιβδίΐΐυΐίδ,

οοηιροη93Π(ΐ3β δοηΐ άιι*. Ηίβ ίη δβουη(1» Ιεϊβηι-βϋε-

|·2 105δΟΤ3ΐ1ε€30ΐ8Π(1θ Γβ1ίφΙ3β ίΪΗηΙ ΙΐΟΓβΐ 18. Ιη

φΐ:\Γΐ:ι ηιΐιίαο (Ιίβ βοΐίϋο, Γβδίίΐιΐ ΙΙΟΓ. 4. Ι'ο.-ιΐ «ριϊιι-

ΐηιη ίεδ9»Γ3(Ιοθ3ΰΙβτΊιΙειη 14 ΙΙΟΓΛ βυρβΓβηιιΙ. Ιη

βοχΐ» (ΗΒ5 υηιιβ οχίιηίΐϋΓ. €ο!1ί),'υ»1(ΐΓ οΊββ 50650.

Αι1]«εΐϊδ (1ίε1)υ9 30, Γιυπί 50680. ΟΙΙΒΓΟ ηηηίδ 168

ιϋβδ οηιιβ βιϊπτ'ΓΐϋΓ. Ηοο εη'ιιη 5ροοΐ38δβ 1ιΐ(ΐ3Μ>9

Κερίβτιΐδ εχίδΐΐηιαΐ, ιιΐ ιρκκΐ ηιιιιιιιη .Ιιιΐίιηιπιιι βοί-

τβηΐ ΐΓΟρίεο ιηαίοΓεηι βδβε, ηεηιιβ ϋβ ϋ-ορίεϊ φΐβιι- Ο (Ιϊββ 5108.

ιΊΐβΐβ οοηίΐ:ΐΓοΐ, ίη ηηηίδ 168 ϋίειη υπυηι <Ιϋΐι·3ΐιε-

Γί-ηΐ; ηαϊ βιιηΐ εγείί ηιίηοΓεβ χιι, ηΐΒ]οΓε8 ιι. Νβιη

168 Λιιϋβηί (1ίβ3 ροβίιιίαηΐ 61562. Αι «νοΙ».<1ϋθ η>3-

]ΟΓ85 εΐ 168 αηηϊ ΐΓορίοί, ιϋεβ 6-1561. Ιι« ηιΐΗίβηι

^ ιιΊ;ΐ!ϊ ροδί βηιιοί 84 Ιιιηβιη βαηι βοΐβ ρβτίβ ΓβεβΓβ

βίΐή ρβτϊΐιβδεηιηΐ. 8βι1 ηοη ίΐ8«5ΐ. Νβηι 84βηηι 1η-

1Ι8Γ68, ηοε εδί ονοΐί <1β«οηιηονβη»Λΐ8δ 4 οιιηι οεΐ3-

?κπι1«·<ϋβ3 βχϊϋΐιηΐ 30682, ΙΜΓ. 6, 5Γ ΓβΓε. 1>ίδεΓί-

ηιεη 3 3»ΗίηΊ» οηηίβ 81 ββΐ <1ίεί 1, ΙΙΟΓ. 6, 5Γ.

()ιΐ3Γ<! ΐΜΐΙβο ρΓορυπιαΙοΜ ηεβιβοοΐ* ροΐϊΐίε» βηΐί-

ΓΪρηιιΙιΐΓ ίιι (·ν<:1ιι ίιΐιΐβίεο.

Η;ι:ο. «ιιιιηιιιιιΐίιιι ΚερΙεΓο»; ςιιί Ίη ΟΓΒΪΟΟ οοηιεκίιι

ηοηιΐϋΐΐη εοηιηιυΐαΐ, φΐ» ρβιιΐο ροίΐ αιΙηβιβΗιυιιβ.

Αΐΐ}υΐ <1αο «ιηΐ ΐη ε]αδ·Γβΐκ)Ηβ φΐ* ηιϊΗΊ ηοη

(Ιρροδ ϋο δοΐίδ οιίΓδο, Ιιοε εδί 305 V ΙΙΟΜΙΙΙ ι1ί·«ί<ΙθΓΡ,

δίνο (!ιι&(Ι'·«ίιτΐϊΐη του νυχΟςμέρου ρΛΓίίηι, ηιιβ Ι ίο

Κορ'.ΓΠΐδ .'ΐπ-ίρίΐ, III ιΙ'·ι:ίιιι<ι ι|ΐι:ηΊιι ιριοΐ|<ι« ιιιπιιι

Ιιοηΐ' ίΐΐίΐ: Ίικο ϊΐιΙ:ΐι·;ι!ι;ιηΐαι·, ϊιίοιιι οΐ ϊη ΙιιοαΓΪ ϊηιιο

ϊηιρΓυιΙβηδ Γβοίΐ : (|«ο Ι ηεςιιε νβι-αη» β-1, ηεο Ερΐ-

ρΙ|3«ίυδ 81£1>»1ί(·3ΐ. Κΐΐη ΟΙΙΙΙ ΧΙν ΙΙΙΙΙΙΪ )|ΙΙΐ:ΐ[·Ρδ ίΙΐΗΙ-

(1(·(·ίιιι Ιιοι·3δ δΐιρΓ3 5108 Ί'ίιΝ (·ο1ϋ},':\ιιΐ , Κερίβπΐδ

ιΐι-ιτιιι ΐ.ιηΐιιιη 1ιοΓ»δ 3ΐΐΓίΙ>ιΓιΙ, ρΓορίβΓϊΟ, φΐοά η

5108 (Ηβοιίδ, Ιιοπβήΐιβ 12, ΐΓβ»Ιοβίιη ' β,Βΐιίβ ^ιΙΐΛΐιίΝ

ειιηι ΐ'ΐ',ϋίιΐιιί δϊηΐ «Ιίοϋ 5, ΙΙΟΓΧ 2, 1*3$ ίρί.ηβ

βχίιηίΐ. ΟΙΟΙΊ: ·ΐ3ΐη ίη Ιιιηαΐ'ί Κ'Μηι·.·!-

, ΐρΐ:ΐ!Ι1 ΪΙΙ .ΙΐΐΙί,ΙΙΚΙ, ΙΐΟΓΒΚ ιΐΓίΓίΐΙΐίΐ «11133,

3ΐ1ί;οιριβ ρο^Ι 168 βηηοδ υΐι·ο1)'κ)ΐιβ (1ίο»4ΐηιΐδ ρεπ-

ιιΓιΐυι·: ψιοιΐ ίη βιιηο Ιιιηαιϊ ρι-ΟΓδίΐδ Οδΐ ΐηομίΐΐίμιιι.

ΑΗοΐ'ϋΐη, ηιιη<1 Ερίρΐιαιιϊιιιη βεΓΪρδίϊββ,ρκΙβΙι τί; ήμέ·

ραι, Μΐρά ώρας δύο, ρρο τξε' ήμέραι παρά &ραν

μίαν , Ιιοε εδί Ιιοπίδ 4 ϋΐιρι» άίεδ 360 8ΐιρθΓί·$5«.

Νβηι ίη (ΙίοΓυιη ηαηιβΓο τεοΐβ ηυίη»Γίαηι ηοΐΜ»ν ί»-

ϋιιεβικίβιιι εεηβηίΐ: βειΐ ιιι παρά ϊιίβηι βίι βε ρι·α;/βΓ,

8δ8οηΐίΓί ηοη Ρ0881ΙΙΠ, φΐϊη (Ιΐίίευΐυηβ ροΐϊιΐδ ϊιι β]ΐΐδ-

ιηαϋί βοηβίΓΐιοϋοηβ $Ϊ8ηίΙϊθ3ΐ : οδίφΐε παρά ίιραν

μίαν, κηο Ιιοτα ηιίιΐϋί. Ο,υοίΐ ει 5ηΙ)ίιιύβ Κερίειαβ

3Βηοδεΐΐ;ει ρποΓβιη ίΐΐ.πιι Γαΐίοηβηι ΙικικΙ »:ιΐίδ ρΙ:ι·

οβΓ8 βίΐη ΓαΐοΐιΐΓ. ΙΪΪΙΟΓ (Ιί1ί(;βιιΐεΓ ϋα1)ΐΙοεΓΐ8 *£

.Ι3ΐίβ οιηηϊΐιυβ, φΐΊ1)ΐΐδ ϋίη"ιοίΙ1ίιιι«ηι .Ιιιιηο,

ΐΓΜίαΓβ βίςιιβ Ί11αδΐΓ3Γβ ροβδειηυδ, ίΐυρϋο

ΐίβηβ ρβΓΓεεϊωιΐϊ ; φΐίΓΐιηι βϋβηιΐΓβιη, ηίδϊ ι

β^α^^ιο Ιβοΐοΐ'ϊ

Ρήηι» αηιβιη εβί ο]υδΐηοι1ί : 'ικίίεί ενοΐιιηι υδΐιτ-

ρβ1)ίηΐ (Ιιιρίίοβιη, ηΐ3]θΓεηι, 3ε ηιίιιοΓεπι : Ιιιιιιο

χιν, ίΐΐίΐηι ιχχχιν αβηοι-υπι. Ι,ιιηηΓοηι βιιιιηιη ϋϋεηι

ρηκείδε ιΐίβΐ'υηι 354, ΙιοΓβπιηι 8 οοη5ΐίΐυεΙ)3ηΐ. \\»

ίη ΐοδδ3Γ3ΐ1εεαεΐεπι!6 ίίεβ βΓβηΙ 5108. ΙιθΓ8ΐ4. Αηιιΐ

1ιιιΐ3Γ8* χιν δΪΜίρΙίοεδ <3ΐ85 εοΐΐίχιιπί 49οΟ, δνζ>·8Ϊ39

168, βΐιεπιίδ ρΙοιίΒϊ. ει οβνηβ, Ιιοο ο»ι 84 ρΐεη»* ΐο-

Ιίιίοιηιριβ εανβδ. Αοεβιίαιιΐ επιοοϋπικ* βνζνίζΐβτ

ρίοιι»; ν, είνβ (Ιίοδ 150. Γΐϋΐιΐ ϊη ΐεδδ3Γ3(1εε3εΐβΠ(Ιβ

(1·βδ 5106, δ)·ζν?ίίε ρίειιχ 89, οβνα; 81; δυρβΓδίιιιΙ

ϋίβδ 2, ΙΙΟΓΚ 4! ΚοβεΓνβΙίδ ηοι-ίδ ίη Ηηεηι ενεϋ ιηα·

ΐοτίδ , Γε1ί<ιαηιη Ιιΐιΐιιυπ) βιΐ (1ιΐ38 εβνβδ βνζν^ϊβί

3ΐΙ]ιιηεΙιιηι1οΙί(1εηι ε εηνπΓυιη ιιιιηιβΓΟ ϋείΓβΙιίΙ. II»

Γιυηΐ 91 ρ1»?η:ο, οβνχ 82 ίη Ιοί» ΐΡ.853Γ3(ΐ6ε3εΙβπ(1ο,

> Ι βί ςιιϊδ

όίεηιηι άυηίαχαΐ 29,

Βίΐιίαΐ βα 4955, <ϋεί 147, ΙΙΟΓ. 12. ΟοΙϋεαηΙυΓ ϋίεβ

5105, ΙΙΟΓ. 12; ο,υ* ε 5108, ΙΙΟΓ. 4 άεΐΜΟΐβ, τοίίη-

ςυιιηΐ {Ιίεβ 4, ΙΙΟΓ. 16. Εφίίΐιηβ όυοάβαηι ΗθΓ33 (1ε-

(Ιαοΐκ, βί 3(1 ιι1ι'πη3Πΐ ίηΐ8Γθ»ΐ3Γ8ΐη δνζϊδ'οη», α«3πι

όίβιυηι 29, ΙΙΟΓ. 12 δίβΐυϊιηιΐδ βοοβάεηΐεί, ρίβηβιη

ι1ΐ3ΐη εΠΐπιιηΐ. Τηιη νει-ο φΐβΐιιοι- ίΙΙΙ (Ιίεδ ε οβνϊι

*)·ζν6ϋ5 ΐοΐΐύοιη ρ1ο»35 οοη&ΐίΐααηΐ. Ιίικίβ ρΐβπ»

δ)·ζ)·8ΐ»! ΓοηΟηιιΐιΐΓ 91, Ο3ν«? 82, ϋΐ 311163. Κεδίβηΐ

4. Οκίβηιηι Βΐιηϋυΐίβηί 14,(1ίε8βχί((υηι 5113,

ιιρπ-ιιΐ (1ϊε1)ΐΐδ 5, ΙΙΟΓ. 8. 8ε(1 ΐεβββΓβιΙεοίΡΐβ·

Γίάεδ ΙϋΛβΓβδ νι, 8\νβ βηηΐ ιχχχιν άίβδ 0ο11ί{!"ηΙ

40679, βοΙαΓεδ \«ΓΟ Ιβΐίΰβιη, άίεδ- 40681.



9ίΓ5 ΑΡΡΕΧΠΙΧ 1)Ιδ8ΕΚΤΛΤΠ)Νΐ;Μ. ·:· ;

ΟΓζο «.Ιοοδί ο:· 1ηοοοιιΐη'.θ8δ.ΐΓ3θΙθΓίϋί Ιυικιπ :ιι! δοϋδ Λ ιί<ιηο5»(1.·τί(|ΐι»ι·ο(. Εχ ηιιο ίΐΐιΐιΐ < ΐί.ιηι ..,.[:,,, 1 1,

Γ3ΐί<ΙΙΙΙ·8 3(Ηρί80(ΊΗΐ38.

Υβι·υιη βΐίικίοδίτϊχνικώς, εΐ αιΐ ιηείΐιο !αηι ενι-ΐιιιιι

ιΐι· οι·ί! <·π· ; ίΐϋικί 3ϋ (-ίνίΐοηι ι ;ιρΐιιιιι αεεοηιιιιοίΐιιπ·.

ΤβίδΟΓβιΙι'ΟίΚϊΐβπ·; Ιικίίίεβ οχ πιο;Ιιοι1ο, ρΐ φυιχ-

κώς (Μοβ Ιιβίχιίι 5108, Ιιοι-.ΐδ 4; ^ιιΐίηηη ν«ι·ο 5115,

ΙΙΟΓ. Ι-.", Ι;.,ΙΪ·>Γ !ι >-··· οβί ίΙΙ» ι1ί(·1)ΐι* 5, ΙΙΟΓ. 8. Λ ί -·./.·.-

τικώς 5θΙί (Ιίεδ ιιυηι«>Γ3ΐιΙιιι·, ΙΙΟΓΙΕ «ΙΚΓιτυηΙιιι·, (Ιοηεο

δοΐίιΐιιιιι (ϋβηι ηΐΐί^ϋπηί. ΟΙΗΙΠΚ·:» ρΐ'ίιΐΓ ο\τΙιΐ8 (Ιίθ8

ο! (Ίιοί 5108, β)·ζν£Ϊ38 175, φΐΐΐυιιι ρίοιιη; ΜΙ ιιι 91,

Γ:Ι·..Γ 82 : ΐ]ΐ.:ι· ;ι;!< ιπί-, (|υυ3ΐ! Ιίοΐ'ί μοίο.Ίΐ, ιΜίραι-

!>3ΐιΙιΐΓ, ηονοιη εχι-ορϋβ, φΐίΐιιΐδ ρΐβικο οανα8 οχεο-

«Ιΐ!Μ. ΗΟΓΧ 4 Ιιι ι·γ< Η ΙΙΙ.Ί]<>Π* Ιϊηοιη ΙΥΜΊΛΜΙΙΙΙΙΙ·.

ΚΐΙΓδΙΙδ .ΙιΐΙί:ιιι:ΐ Ιθ88ίΙΓ3Ί<*.03(!ΐ6ΓΪ8 είνίΙίΙΟΓ (ΙίιΊ'ΙΙ·;

οοηβίβΐ 5 113; 113(11 ΙιθΓα;Ι2ΓθΙίηφΐυηΐιΐΓ.Οε8ΐιηΙίΙίς«ιβ

ΙΙΙΊ,Γ 3(1 Μΐΐιιινιΐ; ιιιοΐιιιΐι >ΙΙ08 5. (}οη8 Ερίρΐιηιιίιΐϊ

ιιι ο. ΙΙΙ:«;!(·ΜΙΙΙΙΙΙΙΙ ι|ΐι:ιιΊιιιιι 3Ι1Ιΐυηΐ, 8ΪΥΟ ι >ι 11 ιιι:ι-

^>Γίδ Ιϊηοιιι Γθ8θΓν:ιΙθ8 ιΐοοοΐ, ιΐ! ΐιιιιι ϋοιιιιιιιι 6(>ΙίιΙιΐ8

11101)818 ΟΧΙΓ3 ΟΙ'ίΙίΐΙΟΙΙΙ ίϋΙΗ ,··)';, |:ι·, ΓΐΙβΠΐ. 1(,'ΪΙΙ1Γ ίίΐ V

ρρπηΐ ϋ> ονι-ΐίβ, ΐ|ΐιί Μΐ·.ί·ιι)[ «Ιίοδ Ιιαίκ'ΐιΐ Μ08, δν-

/.νβί,ϋ δΐιιιΐ 173, ρΙι·ιι:Β 91, οον» 82. Ροβιι·οηιιΐ8 ,

8ίνε $ειιΐιΐδ, ϋίεβ εοΐΐί^ϊΐ 5104, 3(1ιΓι(ο ιιιιο, ηυί οχ

Ιιο.ί» 4 3μροη(1ίοΐου$ ευιιΠ:ιΐιΐΓ. Αοοίάίΐ (Ιίΐιιϋβ ρΐβ-

ιιιΐδ εχ (Ιίοίχΐδ 5 ιιιειίδίϋ , ηυί δίιιςυΐίβ Ιβδδ3ΐ·3(Ιβ-

εββίεΓίιΙίοηδ Γβΐίεΐί $υιιΙ. Ιι:ι δ}'7.γ<;ϋδ ιοιίδίαΐ Ιι'ιε

«•γι ΊΊΝ υΐΐίιηιικ 174, ρΐβιιϊδ 93, εβνϊδ 81. ΟυΙΙίςιιιιΐυΓ

8}ΖΥςϊ;Ε ίη 81 3ΐιηί$, 1039 ; φΐ3πιηι ρίειιχ ΜΙ π ι

548, εβνοε 491 ; (1ίη\τοηΓΐ3 ρίοιιηππη, οι οογβπιιη,

45. Πι.·,·; ροιτο $ιιιιΙ 40679. Λ Ι Ιιυιιο ιιιικίηιιι (ΐπΐί-

ηατϊ ροίοπιιιΐ ιηίιιΟΓΟβ ί$ΐί ονι·1ί. ΥΟΓΟΠΙ $Ί ;Ι!ΙΓΙ ιιί*

θ3νιΐΓυιη<|ΐιο ηιεηδίυηι ρΓθρ3§3θηι βυε-

νοίίιηυδ, 1>>·Ηίί>8ίηιε ί(1 ΠΟΓΪ ροΐιιίΐ : ι

οΜοδ 40679 ρβΓ 59 ϋίνίδί ϋηηΐ ι

), 03Υ38 519, ει 28 (Ιίεδ ΓεΙί(]ΐιθ8, ηιιί ηΐ 3ΐΙ

\/.\;.·ί:ιηι ρεΓΥΡΙΐίηΐΙΙ, ΙΙΙΙΠδ ιίίι'-; Ο

ςιΐ3ρ'ΐ3ΐη (1οπ·3ΐιί ροΐο$ΐ; ηυο $ίιιΙ ρίοηχ 519,

531. Ι'ιΐ'1 δί ^^IιI.ι·^ [II ΙΠ ίι,Μίίιιΐ'Ι Ίιιΐ, Ιεδ$3Γ3(Ιθ030Ιε-

3ΐ1 ιιιοιίιοιίιιιη ϋυηΐ:ιχ3ΐ υ$ιΐΓρ3πιη( ; ουηι

ι$ε$ αΐΐεπιϊδ 50 οΐ 29 ιΐίοβ οΙ>ΐίιιθΓειιΐ.

Αίοηίιη ηΓ^ίβ Ιιίε βιιηοηιηι ίχχχιν ηΙ)εδΙ 3 δοΐβη

Γίΐΐίοείιιίο Ιιίιΐιιο ίηΙθ£Γο; 3 Ιιιιΐ3ΐ·ί νεΓΟ ρ!α$ Ιι·ίϋιιο.

Νιιπ; .1 ιιϋ:ιιΐ' 84 3ΐιηίδ «Ιίοδ οοηΩοΐυιιΙ 40681 ; |ΙΙΠ:ΙΓΟ$

νεΓΟ Μ·(·ιιη.Ιιιιιΐ ιηε(1ίθ8 πιοιυδ Κ)ιΐ82, Ιιιιι·. 6, 5Γ.

ΟβδΙΙΙΐΙ ίΐ.Ιι(ΐκ: Ο2(ΙθΟΓ,ΟΙιΐ3ΐΟδ$3Γ3ε1εΓΪι1ϊ .Ιι|ι1.ιί(':ι·

ιϋι·Λ 3, ΙΙΟΓ. 7. δίΐηε .Ιιΐι1;ΓΪ?; ίη ΙΙΟΓ βηιιΟΓυηι εΪΓ- ·

ΐ'ΐ'ίιιι πιιιι ΙΙΙΙΚΙΙΊΙΙΙΙΙ ΐΗ.·(ΐιικ·ηί:»ι ιιιιι άποχατάιταιτιν

ΙίοΓΪ; ΐιιηι 8<>1οηι οιιηι Ιιιηβ ρβιία Γαοει-ε, ρβι·=ιιη$ιιηι

εδ$ο οροΓίιιίΙ. Λ1ίοι|ΐιί πιι!Ι:ιιπ ΓΥΙ ΙΊ Ιιιι^αβ ίΐΐδΐίΐΐκ'ΐκΐί

ϋβυδβιη 1ΐ3ΐ)υίδ8εηΙ. ΟΙΚΙΙΓ Οιη ίη 8οΐ3Πδ3ΐιιιί ΐ|ΐι.ι·ιι

ΙυηΐΓΪδ ιιιοιίιι ιΐεΐϊηϊεηϋο α!;οΓΓ3δδο. ηεοο$$ε <·-[ :ι!>

υΐΓΪυδςυβ ΓΛίίοηίυαδ ; εΐ ΙιιηβΓβπι (]ΐιί(1βιη ιΐϊεηιιη

354, ΙΙΟΙ.ΊΓΠΙΙΙ 8 ρΓχείδε οοηδίίΐυίδδο; $οΙ»ι·ϋΐιι νεΓΟ

365, ΙΙΟΓ. 5, ιηίηιΐδΉ ΝΙΥΓ', ηεηιρβ Ι'ΚΊΠΠΙ 5ϋ5,

Ιιιιι·. 5, Γι ί' | νεί, 365, 34, 1 7' |. ΟΠΉ! Γοπβδδε νβΓυηι

εβί. Ν:<ηι ο,ιιοιΐ 3(1 δοΐειη :

6 ηθΓ3$ 3ρροηο'ίεε8 3(1

όϋΪΓΐ'πΐ, δί ΙΙΙΙΚΙΠΊΙΙ :πΐ!ΐιππ ρΓη,-είδβ ϋίβπιηι 554,

ΙΙΟΓ. 3 ΓβοεΓοηΙ, πιιη δοΐί φίβηΐίοίειη ΐι·ί1)ΐιεΓθ ρο-

ΐιίΕΓϋΐιΐ, ιιιι.ΐ' αιιηο 5ορ(οη3ΐ·ίο, 1(1 <·:,ι 84, Ιιιιιχ Γ.Ι-

πιπί ηιίιιυ$ ΐ|ΐκηη

(1ίε$ 3ΐ!ιΙοη(Ιυηι

ϋίδρυΐηΐίοηεηι Ιιηιιε ι

1110(1(1111 .Ι:Ιι| ΪΟΙΙ8 (·\ ! Ί.',Λ ι|.·ιιΜΗ Ι.ί.ΐΝ ι α·;.' -!.·>, Ιι-.Ι' .

νοί ι|Π3ΐΓίΊυο; χ(|ΐιίηηοΪ3 Ι)ί(Ιιιο ρ3(ΐ!;ιΐίιη

Ιίΐΐ. Ε($ΐ Ι.ΜΙΙ ρ||)8 Ιι'κΐιιί 3ιιΙοοθ88ίθηε ΓΐΟΓΪ

Ι ]·ίρ!ι:ιιι:ΐ!·,: ΙΙΜΓ ββΐ 3ΙΠΜ8 ι,χχχιν Ιπη;ιιϋ.ιι~ Ιΐιΐΐιΐπ.ι

η .ΙιιιΙ:ι·:·. 38ίιϊ§ηη(θδ (Ιί"8 , ψιοί ΐπ 3ηηϊ$ ^ιι1^3I!^9

ίιΐ8ΐιη(: ιιοιηρβ 40681 : ιι( Ι'ιιηι ]ίΐδΐα ηοοιιιι ηίβηιηι

άποκατάιταιίί Οδβο ροΐϋειίΐ. Ναηι οχ ίΐΐίυί Ιιοενιτ-

Ι)ί$ ροίρκΐ ο·<ι1Γΐ£ί ; ηιιίΐιιΐδ Χ(|ΐιίιιοεΐίυηι 3ο ρίοηίηι-

ιιίυιιι ιΐίο ΜαΜίί \\ιι οοιιΐί^ίδδε ιΙικ·ιι ι, !',·, 1 1 ι, πιΐιι

ίπ νίΐίοδο ,ΙιΐιΙίΓοιιιιη ονεΐυ ί(1 3ι·οίι1ει·ίΐ ιΐίο χχ. Ναιιι

χιν Ιυιιαηι :ιίΐ ίπι·ιιπί$ι«ε ίη Γοπαιη ν, <;ΐι,;· οοιινο-

ηϊεΐΐΐΐ .Μ ιΐ.:ί χιχ. Βίιΐυυηι ί^ίΐυταϋ ίυίΐίίΐΐιηιαηηιιιη

1:ιιιι Μ·! ικ-ιιι, ΐ|ΐι:ιπι |ιιιι:ιπ ιιι ιΙιΤιιίΐ Ερίρΐΐϊηίί 5011-

1 ΐειιιία : ψιοίΐ ιιΐ ΐ)5ΐοιΐ(1(·Γ(·ΐ, ΐοίβηι ίΐΐιιη <1ε ^υϋα^^ο

ι νι !,» (1ίδΕθΓΐ3ΐίοηεηι η^;;Γθ58υ8 ο$ΐ, ίηιΐίϋοιηηυο υ

ΐ|η.·ί.ϊ ΐ!ΐΐ).:π ιΓίΓΐιιηι Γ81 οοιιΟείΐυΓ, ^ ϋχο$ >ιΐΓίυ8^αβ

ίΐηιιί ότιοκατάστασιν (1ίε1)ΐΐδ 40679 ρβι·Ικ·ί ΟΓβθίιΙϊδδο ;

Ε|)ί|)Ιΐ3ΐιϊ(ΐιη \(·κι Ιιΐιΐιιιιπι δυΐυηι αιηΙιΟΓυιη .-.;ι|. π ηι

|>;ιπ;ΐιιι1ίϋ Γ3ΐίθΠΐΙ)υ8 ιΐ6038β νείΐβ.

ΙΙ<βε 08( ρΓίιιΓ Ιιιψίδ < νιΊί ^ιΐιΙ:ιίι·ί ιΙίδει·ΐρΙΐο, φ:«

ΕρίρΙίβηίί \. ]).:> ίπιιίΐίΙΠΓ, ιΐιιιιι :ΓιΙ .Ιιι,Ι.Ί ι·ί 3Ιιηΐ

(|!ΐ:ι;,ΐίΐ;ι|ΓΙΠ (ΙΐΟΓΙΙΙΙΙ Ο886 354, ΙΐΟΓ. 8 |Μ·;ι.·ι ;Ι-Γ. Ιΐ*

ΐ'ΐιίιιι ίιι 31)111$ χιν ΙιοΓ,ι οοηΓιιιιιΙ 1 12, βίνβ (1ΐε54,

ΙΙΟΓ. 16. Εχ φΐο $ηιιιηΐ3 ιΐίιτιιιΐ) Ιοίο ι \· !.. εοηςνΓ-

ί;ΪΙ 5108, Ι)ΟΓ. ί.ΛιΙιΙίΐ ι!ι· ιι,Ιι- V 0580 11101180$ ΟΠΐ1)0-

ΙίΐΙΙΟδ. Τυηι Ιιπΐ'38 ιΙιΊκιΙιϊ ι!π;ι> ι|ι· δοΐίδ ΙΊΙΙΪ'.Ι. Πι ,Γ

ΜΐΙιΙΐΙΐΝΠΙΙ ;ΐ δΐΐηΐ ; Μ'(1 ΙΙ[ΠΙΙ)(|11:.· ΜΓ Γ\|ι1|. ΠΙ ι |Μ·.-

δΐΐηΐ. (:;ιιι--;ιιιι ίΐ/ΓοΓΐ, ΟϋΓ ΟΧ 311ΙΙΪ8 XIV Γ_γι·1ι·,ι·ι ΟΟΙΙ-

ΙΙ.ινοπι,Ι : ι;ιιιιι| ι,ίΐιϋ: ΐϋιι Ιιιηαΐη Ιΐοε ΠΙ ΙΙΙΙΙ1ΟΓΟ ΓΥ-

εΐο ηοιιιΐιιιη ΓΙΙΙΙΙ $οΙβ οοιίϋϋίηΓε νοίυεπηΐ, δε>1 (!ί(·8

ΕΙΐρΟΓΠΐΙΟδ φΐίΐΙφΙΕ (ΙΙΙΙΙ ΙίΟΙ'ίδ 8 ΓεδΟΓΧΌΙΊΙΙΙ. ||;ι Οηΐΐΐΐ

'ίι, οΐ $ί οχ ηιιηο 3υϋαηο ιΐεοίηιο φΟίΊο (Ιίεβ αυΓε-

Γ»8 ν ΙΙΟΓ. 8, Μΐ]>ει·8Ϊη( 5ϋΟ, ηΜίιιΐδ Ιιοπ8 (1υι1>υ$.

Ν.ΐιΐι $ί οχ οΊοϋιΐδ 5108, ΙΙΟΓ. 4, .Ιι:ϋ..π· -. χιιι 6χί-

ιιιβί, δίνβ (Ιίεδ 4748 , ΙΙΟΓ. 6 . ι·ο$ΐ3ΐ)υηι ιϋεδ όϊ·9

ΙιΟΓ.ΐ! 22. Ι !κ!.· ΓΙ:Ι·, |ι;(·ιιιΙ:ι Κρίρΐυιιϋ \ι·ι Ιι;ι, ε( 113

ιϋιϊ;ν'ηιΙ:ι ΜΙ ιι ι : Λ·.ά τ!> άφαιριΐβθβί άπδ του ηλια

κού δρέμου των τξε' ήμερων ττέντε ήμερα;, καΛ μίβν

ώραν προίτιΟε μένων γαρ των ωρών, λοιπ6ν γίνβντο»

τξ' ήμέραι π?ρά ώραν μίαν. Αι ίιι Ιϊιιβ ιιυηιβπ ϊΐ>

Ιο^.: Οίτινϊς ώφελον ε'ναι χατά την άχρίβειαν τριά-

χοντα μήνες, χα: εϊκοτι οχτώ ήμέρζι. \ πΐι ειιίιη )·.-

ιΐ.ΐ'ο·^ ίη 3ΐιιιο$ 81 ιηεηδΟδ ίιιΙεΓπ3)3$δβ 31 , πιπί 50

ιΐιιιι |;ι\;ι( πιιιι 28 ιΙίοϋυ$ ΓοιιιριιΙ:ιι ι ϋο1)θΐηΙ ; Ιιοο

ίδΐ βνζχ^'ίίυ 1059, εΐ(1ίθδ 28. 1ΐ3 1)ί(Ιιιυηι βίιοβΐ Ιιι-

(Ιπίειίδ ι·νοΙιΐ8 η δοΐαπυιΐδ αιιηί$ 84 ; φΐεπι οι ον-

(Ιιπιι ΙΙΠΙ;ΙΙΓΙΠ άχρ·.6ή ριιΐ.ιΐ Ερίρΐιαηίυδ.

ίιιΐΓΐ ]ΐι·(Ί;ιιιι!ί ενεΐί ΓΜιο ηΐΐο.τ, ηι «Ι

(Γιε$ 1ι:ιΙ)οα( 5108, ΙΙΟΓ. 1ΐ. <:

ο^ΊοοοοιιΐβίοδδβΓηοΐεΓίδ ιΐίοδ ρΓκοϊίβ 40681 ; ιΐο·-

1>υδ γ<!ΓΐειιΐίΙ)υδ Ιυηα .Ιιι.Ι;ιί.:ι ειιιη &ηΙβ τειίεαΐ ϊη

··<> ·<·<ιΐ'ιΓι;)ΐιι, $0(1 3 ηιοαΊίδ Ιηιι,ΐ' ηιοΐΐ!>υ$ 1>ίι1υο ιϊ-

•νΐΙίΐΟΓ .'ΐΙΐΓπ···!. (,»ιΐ()ιΙ (3ΐη ίη ιηίηοΓε, <|ΐιπιη ηι.ι/·. .·

ενείο τεχν.χώς, βιιΐ είνίΙίΐεΓ Ιίιτϊ υοο ιηοοΌ ρο(6»!.

Το$$3Γ3ΐ1εε3εΙει·ΐ$ ΙκιΙκΊ, υΐ άίεΐιιηι ο$(, 0*108 5108.

Ικιι. 12, πιιηϊ 1υη3Γε$ $ίηιρΓιεε9 ο'ίββ 354, ΙΙΟΓ. Β,

34' [; δνζ>·8Ϊ3 ΤΟΓΟ 29, 12, 4Γ ^τ. Ιαιη ίη Ιθ5ΐα-



9«Γί &Ε Λ!Γ«) ΕΤ Ι>ΙΕ ΟΟΜΙΜΟ,Γ, ΡΑ88ΙΟΝΙ8. ί)60

«γζν^ι.τ «υηΐ Ιοιϊιΐοηι, φΐηΐ ίπ ρι-ΐοπ Α ΐΙιοΛο 4, ΙΙΟΓ. 10. Κι,ΊίιρίΛ ο δΐιρεπ.ι. ίΐχυ Γαοϊΐϋιη»

ΙΝΟΐΙιΟιΙη, Ιΐίάί ΙΠΙϋ ΙΟΓίίίίΛΙΙ ρΙΟΗΪδ :|(ΊΊν.·=ιν|·ο ι!ι·-

ΙΛ81 , 3Ι)ΐίείρ»(ί3 (Λ ΪΟΙ]Ι10ΙΐΙϋ ΟΥτΙΟ XII ΙΐΟΓΪί, φ135

βϋ XII δΐΐρβΓΐ1ι135 ρποιί·, :ι<Ιι1ίΐ.ι> ιΐίοιιι ΓιιικιπΙ ; ιιΐ

βίΐ ριίϋΓ <·\Ι·|ΙΓ; ιΠοπιιιι .Ί III!). Τιπ,ι: οιιίιιι ρΐβικτ;

Μ /γμίκ' 92, ο:ιν:ι: 81 πυπίϋΓίΐηιΙχ -ϋϋΐΐ. δι'οιιηιΐυδ ι·\ -

οΐιιβ (Ιϊεβ 1ι:ιΙιοΙ>ίι 5108; ΐοπΐιΐδ (Ιυοϋεείιη Ιιοι-ίδ ηη-

Γιεϊραΐίβ <Ι« ςυϊΐΐο ογείο, 5109 ; ηιηιΐιυ 5ΐ08;

ςιιίιιΐιΐδ 5109; δεχίιΐδ 5108, :ιι1<ΙίΙθφΐο ΐπ(.·πι;ιι ίο

ΙΙ»·ΜΜ: 6.x ερίΐεΓίδ δθ1:κίΙ>ιιδ Μΐιμιι1;ιΐΊΐιη ΐΡ853Γ3ΐΙε-

<::ι.1ι·ιϊ<1 ιπιι : <·ΐιΙ1ϊ-Ίΐ;:;ιη· ιΓιΐ'δ 40081 , ηιεηδΡ,δ ρΐι'ηί

550, εανί 489, οι πι ΐοΐιιιη 1039. ΡΟΓΓΟ τίχνιχώς

·Μ 08. ΙιΟΓ. \ϊ εχ 5113 ΙΙΟΓ. 12, ψιϊ οδΐ ,ΙιιΙί:ι-

ηοπιιη ςιΐ3ΐιιοπ1ι·είηι ιηο<Ιυ$, <1«·ΐι·:ιοΐΐ,

Ιιιι.ριιιιιΐ ρπΓΜ.-,ι· ι!ί·.·ί ν , (|υΐ ϊη υΐΐίιηυιη Γνοΐιιιιι

(ΙίϋϋΐιιιιΐυΓ.

Ι'Γ.Ι ΙΙ-Γ «·Ί\ ϋ,-ιιι 1::ιικ· ϊϊηςπίΐπιιη

Γΐιίοιη (1Ί$ρο$ΙιΊοιιοιη, ίη ηιια ρίοπί ΙΙΙΟΙΙΛΟΚ εανη$

£ΐιρεΓαιιΙ 61, :ι!ί», πι ϊιι ΡΓΙΟΓΟ ιηοΐΐιοιίυ,

ι ί ροΐυΐΐ, ιΊ.·-;ιΐιΐι εανοπιιη ρΐϋηοιυιιιηιιβ

3ΐιΐυβ ,ι·ι|ΐι:·.!ίίίι -,ϋ! (Ί· Νίιιιι«. Νιπιι ιΙίι-Ν 00681

^ί:ΐ9εοπηρΙοηΐϊΙιοΓΐιΊ$ρΙοι»!>, ει ε.ιν.ΐ5 1040, ΕΙ υιιυιη

Ι·|·.Ι·Ι·ΤΓ;Ι ιΐίι-ιιι. Ιι;ι ρΐϋΐΐχ ΒΙΙΙΙΙ 5ϋ, ι·:ιν;ι: 519. Ιιΐ

1013 ντο ΙΗΤΙΙΙ Ιο οιιιΐιιιΐίιιιί ηιιΜίϋο^ |ΐ!οιιί βιιηΐ 31 ;

< ·ί ΓΜΙΙ 1010 ίν·/.}·£ΐίΒ Ιιιιηι-οϋ ροϋΐυίειιΐ ιϋοκ 50682,

Ιιπι.·ι>, ϋ,5Γ, ι1< '·ι·ιιιιΐ :ΐνΙ ιιΐΐιηκιιιι εοηιρίυιιιΐηιη (ΙΪ65

1, ΙΙΟΓ. 7. Ιιΐι ο |ίΐ;Γ[Μ·ι:ιπι ίΐΐϊ ]ιι$1;ιιη ςνζνςϊαιη εοη-

Ιί.Μιιιιιΐ, πιπί ηοπ ηηιρίίιις, ιρκιιιι 28 ιϋο*, Ιιοπε 6

. Κι οιπιιι ΓΧ 29,52, 44', ΐ|ΐι;ι· εδί ιΐΊο<1ί:ι _ ΠΪ38 ιιιιο ιϋο, Ιιοπβ 7 βηΐϊείρηπί.

{ία, (Ιΐ'ύιιεβδ Ι, 6, ."Γ δΐιρρ.ΓβηιηΙ 28, 5, 55' : πιΐϊο ;κ1 Ερίρΐιηηϋ ηιβηΙ?ιη ρΐιιςαιΐ

],'·(· ι'-ι -.·.·/.',-: ίχτω ΐ,μίραι, χα\ ώρζι τρεις, π Ι

ηριιιΐ Ε|>ΊρΙΐ3ΐιίιιιη βηιοιηίαικίιιιη 1Ίιοι·ίι. δίε Ιιϊόιιο

Γ<Ί >· ΓΪΥΐ1ι·Μΐ οιπί·ηί:\κ τα: άκριβίΐς :ιΐιΐίι.'ϊρ:ιΙιιιιιΙ. ΓΛ

ι;·κ ιι ·πιι Η· ρίοπίδ <·ι.ΐιι]ί(·ΙΙ ,1ηι1;ΐ!οχ, ιιΐ αιιιιιιηι ΐΓΟρί-

€ΐι ηι ι πηι 4ιιΓΐ3ΐιο ΓΟΙΗ ΪΙί;π «,·πΙ, ιιιπιπι (Ιίεηι ροδί ον-

ι !"-. Ο13]θΓ08 (ΙΐΙΟϋ, 5Ϊ\'ί· 3ΠΗ08 168 οχοηπ^Μ', 3ΐι|ιιβ

ΙιθΓ»8 Ίη ιιιια.ηι:!ΐιιιο ΐεβββΓβιΙεεβειεπιΙβ (Ιΐϋΐ^ ; Ιιοα

ΒΪ νεπιια 651, Τ6883Γ&(ΐ6ε.ΐ6ΐεΓΪ8 .Ιιι1ί;πκι

1>ίΐ5113, !ι·τ. 10. Α ςυΊ1)ΐΐ3 (|υίιιΐ|ΐιε

(|ΐιί ίη Γ)·οΙυηι ροδίΓεηιυηι ΓείεΓνβηΐυτ,

5108, 10. Ου ηυΐϋυδ ι)ι·ΐι.ιι·ΐ:ι ηιΐ3ηΐίΐ3ΐε ΐη\Ιι·ο.ίηι

ηηηοηιιιι 4υΙΪ3ΐΐϋΓυηι, (Ιεεϊιηυδ ηιΐ3Γΐυδ ιΐίεβ 3ΐιΓε-

Ιΐ.ΐΙ)β-

81ΙΙΙΙ.

Νοβανο ρΓοΓβοΙο ηοιηο ροΐε$ι, <]ΐιΐη υΐΓανϊ$ Π!»

τηΐίο ΙΊΙΙΙΙ Ι·.|ΐΐ|ΐ!ι;πιϋ Μτΐιί.ι εοιιςι·ιι;)ΐ. Οχΐβπιπι ϋΐϊ-

νεί |Ι;ΙΓ, νοί ^ίΐκίϋ ;ιπιιοι ιιιιι ϋί$ρθ8ΪΐΊυΐ)0 δ'.ΐΐ)

.\ι.· ΊΊΙΙ εοηείΐϋ ίριηροΓί υ&υ$

0586, ΐ|ΐι:ι· :ι $θ!ί$ ιικιΐ ιί-ιι,^ ΙΙΟΓΠ :ιπ·|, ιπιιΐΐίι Μΐιι' , ΐ|ίΐ,ι!

ρεΓ$υ3(1οιιΐ. δβιΐ ίΐΐυιΐ ίιιρι·ίιιιίδ, ηιιοιΐ ρυκίι-α (Ιοιηοη-

·-;<·Ιι:ι ίιι ροίίΓειηο ηιεη$ο, ίιΐ ε$ι ηηΐβ

Λ ,ΙιΐιΙιι-Ί-, $χρίιι$ |ΐι·ι :ΙΓ[ΙΙΙΙΙ. Νοα·$$β

β*1 ίΙ»ηιιβ Ιαϋειη 3ΐίΐ(ΐι:ιαι αϋ βοΙίΓοιι ϋίοπιπι βηΐιυηι

αεεκ1ί$$β; ρπορίεΓ ηιιηπι α ρπορο βροείια !ιι\;ιΐιΐ8

III ίΐιιΙοΐΊΟΓίι ΐ'ι·(Ί·!,Μ·ι ίΐ : < ΊΐμίΝΐΐΗΗΐί νίΐίιιιιι αΐίηδ Ιι-ϊ-

(Ιιιΐ , Ιιίιΐΐιί »Ιίη$ ηχ$ΐ!ΐίΙ, ίη Αυτείβ ηυηΐϋΐί$ ιι\, ι-ι

νιιι ΑΙυχΜίιιΙιίιιίί; <]υο5 ^υι^α!^ ',ίππιίίΓ,·.-, Ιι:ι1ιιΐ6ΐ·υηΐ.

Β ΙΠ 1ΐί$ Ι-ΙΜΜ) ιΐ.-ι-πΐ!;! (|ΙΙ3Γΐ3 ΙΐΠΚΙί'Κ, ι Ι ||ΐΐ|ι|<·|1ί Ι'.Ι-

$εΙιαΙί5 .Ιιι.Ιηίια ίη χνιιι :κ. χι\ Μ.ιιΐιι οοιηι-ηίι, 1>ί-

ιίικι. ιιΐί ϋίχί, η ίίΐιιιιν·; αιιΐϋ νεπιυιη ;ι ιιιιίηιιιΊιπιιι.

Ο ιι ο ι|ιιί.!οιιι 1β065 ίη Ικκ: Κ|ΐϊ|ΐΙι:ιΓ,ϋ Γ)·(·|ο |ΐ:ιιιΙ;ιΐ ιιιι

•ΑΛΪ-ΙΙΙ. 5ίΐ]ΐιίι1οιη ίπ ρποπ ηΐϋΐΐιοϋο, »ί ηεοηιοιία

ρΐ'ίιηί ηΐΓη$Ϊ8 οςϋοεεοιιΙαΐε8Β3ΓηνΐεΓί(1θ3 ίιι χςυίηο-

ΓΙΪΙΙΙΙΙ ίικ·ΊιΙ;ιΐ, ΐιΙριιΟ '-λ-ϊ. Μαηϋ, ροχΐ 84 αηηοΒ, :κ1

20 ρβΓνβπίβι, 3ΐ(]αο ί)3 (Ιοϊιιεορβ ΧΙΤΛ μετά^αιιν εις

τί προηγούμενα; ηΪ8Ϊ ε38ΐί£·ιΙίοη6 (·ι (Ιί<τ:ιηι ;ι:1

]«εΙίοιιο ευβΓεεΛίυτ : ((ΐιοιΐ ίιίεηΐίιίοπι Γοείίδβ ΐοιηρο-

ΐ'ΐιιη ηριΐιΐ .ΙιπΙ;υοχ ηιοι1*·Γ3ΐυι·β8 νειίκίηπίο β$ΐ, αβ

ιιοΟίΐιοηί.ΐΝ :ιΙϊι|ΐι:ιΐιΐ1ιι Ιηπίιιΐϋ ίΐι(]ίχΪ8$ε. Αϊ ίη |ΐιι·.1ι·-

ΓΪΟΓΟ ιηβΐΐιοϋο ρο$ΐ 84 ηιιηο$ ιιβοηιοιιΐχ .ΙιιιΙ:ιί(·;ι· :κΙ

ώβ* Γεάβυηΐ ; ββιΐ €<εΙβ$ι«3 ηβοπιβ·

ΐ'ΐ· |ΐιίιιι;ι ίΙΙα

ιΐΜΊΐΙιιιιι ιί.ΙιΊιιι ιιοοΐ;-

ιΊιτι', ΙΊΙΙΙΙ ιιΐι χηιιίηυείίυ ρπΓ$ϋΐρΐίιη Γοεο8ϋ'ΐ88β ^>

ιΙ:\Ή'.\Μ η«οηιεηΪ38 εχί$ΐίηΐ3Γΐ νείίΐ. ϋι·ιΙ ιιι ίρϋίβ ρκι-

]ΐΐ'ΐιΐ()ιΙιιιη Νΐ'ΐΐίίΙιιΐΛ Γε8 1013 ΜΐΙιρι·ί:ιΙιΐΓ, ι·νι·1ϊ .Ιιι-

(Ιαίεί ιιι:ι]οπκ , ΒΙΥΟ ΙββΜΓαηειΙβΰββΙβι ί.Ιιιηι ν ι ΐνριιηι

Ιιίε 3(Ιΐοχ3ηι (·;ι <·ί\ιϋ Γιιπιιβ 3ε <Μ$ρ»$ίΐίυηβ, ςικβ

εχ Ι'ρίρΐιιιπϋ (1ί8ρυΐ3ΐίοηε ριοΐκιΐιϋιΐπ· ϊη&ιίΙιιί ρο-

(68!,βχ ,·|ΐι:ι ιη:ηιϊΓι·Μ ιιιιι ΟΓΪ1, ηυι·ηΐ3ΐΙηιοϋυ>ιι ποιι-

ιιιπΓι.ο Ιιϊιΐιπι 31) ΡροεΙ)3 ΜΙ'.ΙΙΙ ! |ΐ;ιιιΙ.ι!Ϊιη ιιι ;ιιι|.·ι ίηι ;ι

ιϋ.-ι·ι·,!:ΐ!,ί. 8υηΐ3ΐυτ ϊ^ΊιιΐΓ, υΐ ίιι ρΓΪιηα ιιιείΐιοιίο

ι'.ί. ίιιιιι 681, ι·\ ιΊί ηΐ3]ηη$ (|ΐΐ3ΐιΓιΐ»8 ϋϊβπιιη 3ϋ679.

('.ιψιπ ιιπίιιιΐιι ιΙιιο,,ιΙιΐΓ ;ι!ι ιιιιικι ροΐ1. ϋ;ι1. 4665, ΓΥΙ Ιιι

Ιπικι· 8, 8θΓΐ8 15, ΙίΠιτ.Ί Ο, ΜΙΙΙΙΟ ;ιιι!ι· ϋ!ι|·>8ΐΐ ΝβΙΟ-

Γϋΐ 500 -1-, ιιΐ ΐίριιι) Κ| ίρΙιιιιΓιιιιη Ιομί οροπεβΐ : Λοι- Κ ιιι 51. 1(3 ΟΗΙΙΙ (ΊιιΊ-,ΐϊ Ρ388ΪΟ εχ Κρίρΐΐϊπϋ ΪΓΙΙ-

' ' ·
ϊΑν γίνονται τξ' ήμέραι, χα\ τρεις ώραι παρά ώραν

μ(αν. Οίου ;ηιΐι:ιιι ίη ενείο ιιι;ι]οΓί εοιιίίβηΐ 50680,

42, !|ΐιί α Ιιιιΐ3ΓΪ ιηιιΐιι :ιΙΐΜΐιιΙ ιϋοΐιΐΐί 1Όι·ο ιΙιιοίΗΐΜ,

|Μ>Ο '·-ι 1, ΙΙΟΓ. 18. Οιιοείτεα ·ΙιΐιΙ;«νΐϋ Ερίρΐιηηίιΐδ

51'ΐίί.Ίι ιΐ!.-Ιι;ι-ιΐι·ιιΐηι·ιΓι;ΐϋ 3ηΓιοίραηΙβ5ΐ)ίϋυο,ιι!ΐίιΐΊηιη

ΐΓΪεεηαπ»ιη ΐηιρυΐ3δδ«, ειιηι (Ιίεϋ ιΐιιηΐηχηΐ ΓοΓβηΐ

28, ΙΙΟΓ. 6. Αΐιριο Ιικε ροείεποΓ ογοίί οοηΓοπηβΐίο 3ΐί-

ΐβΓ ι ι ιι.,νι1!- Ερίρΐιβηϊί νερίιϊβ ηρρίΌΐιαΓί νϊιΙεΙιΐΓ;

ΐΜΐΐιίι ιιιιι ι ιιιΐι δεΓΪοίΙ, Ιοί'Γκι ([ΐιοι[ΐιΐ' .ιιιιιη ιΐίοιιι 3ε-

<· Μ·Μ <;κ· βχ Ιιυηδ 8, <]ΐιχ δίιι^υΐίδ 3ΐιηϊδ :κτο<Ιιιιιΐ.

.Ναπι Ιι.ι:<· Ϊ13 ροδίΐιιιΐ :κ:ι·ίρί, ιιΐ 3ΐιιιο χιιι, Ιιοι ;·' 12,

ΐοΐίιίεηΐφΐβ »ηηο χιν 3(1(1ΐι« , 1>ίεηηϊο Λΐεπι εοΐΐί- ηι»ΐβ Ιίφιεί. Ιιι ήυρ οΓύίηεδ ίΐιηι 8 : ρππιυβ βηηο-

Κίπΐ ; ς\ιο(Ι ΐιι Ιιυηο αηηοτυηι ΟΓοειη Ιιιηηρεί ιιοο- ΠΙΜ ηιιιηεΓ«ιη εοηΐΐηεΐ; ββοϋηάυβ ονεΐυηι βοϋδ;

ηιβηία: οοςηηΐιΐΓ. Ιο ενεΐυβ ίπίβ^ΟΓ αΐεδ ρΓίοεϊδο ςυίιι- ΐβπΐιιβ Ιαηκ ενείαιη, υΐηιιηηυβ Νίιχιιαηι ; ηυαπιιβ

«ΐυβ ίΐιρβΓΠυοδ δϊΙ)ϊ νΐηιΐίεα' : ηοη υΐ ,'η ρριορε ηιβ- (ΙϊεΓυιη ηιιηιεί'υηι, φΐΐ ίίιι^ϋΐϊϊ βηΐί'ιβ οοιηρβίυηΐ»

(ΡΠΙΪ3 ι·:»ι1:ιΐ ϊιι ;ηπιιιιιι .Ιιιΐί.ιιιιιιιι 76, ;ι

εοηαηιυιιίδ 51, επί Ϊ8 :ΙΙΙΙΙΙΙΜ·ΥΙ.·ΓΙ πι.ι}θΓΪ8 82, Ιεβ-

δ3Γ3ΐ!εε3εΐ6ηι]ί8 ΜΙ ο δβχΐχ βιιιιυδ 13, ενείο^'

13, βοΐΐβ 12, Ιιι. 6.

111$ 3ηίηΐ3(ΙνϋΓ8Ϊ8, Γΐιη>ιίΐιι:ιΐιπ· ιιεοηιεηϊα

(·νι·|ιιΝΊι :ι·πΐ) 8 Ίιι πιιηο ρππιο ι< Ν>;ΙΓ;Κ·;Ι·Ι|ΟΙ αι·ι. ρρί-

ιικν,λρΓίΙίβ νι. ΕίΡΐιϊηι αηηο ρβπο<ϋ · ΛυΗαΐΗΒ 4663,

<Λ«·1ο 8, ηονίΐυηίϋΐη ιιιιιιϋιιιιι εχ Μυΐΐεή Τίΐΐιιιϋϋ

3εεί(1ί( ΑρΓ. νι, εϊτεβ ηκ(ϋηιη ηοοίειιι, Ιιοε εβί Αρρ.

6,0, 58'. ΚοΙίφιχ ηεοηιεηίχ ηεεεδδβπο εοηΐεχίϋ

$εδε Ιοίο ϊη ονοΐο εοηδεςυοηΙϋΓ, ιιΐ εχ Ιιοο



9Π ΟΕ ΑΝΝΟ ΕΤ ΟΙΕ ΡΑ85ΙΟΜ8. 9β8

ιμιϊιιΐικ ηοοηκΊΗΛη» ΝΪΜΠ Ίη ιηοη$(! ϋιιϋηηο; κι-νΐιιπ

Ιί'ΐι·ι·;ιηι Ι)ηιιιΊιιί"·. ; $ΰ|>(ίιηυ$ < Ιι;ι: ΠΓΙΓΙ Ι·Μ ιΐϋΟ,ιΐιΟ-

ιιίτ; ι!ΐ·!:ηιι.Η (Ιίοί, ΙΟΜ.Πβϋι ΜΟί,ΟΠιΙίδ ΟοΊοΐ-105. ΑίΙ-

ΊΛΒΙ.Ί.Λ ΝΚΟΜΚΝΙ VIII Μ Μ8ΑΝ Ι\ ΛΝΜ5 ΤΕ88ΑΒ ΑΟΕΟ ΑΕΤΕΙίΙΟΟΝ ΕΤ Ο(ϊηθΕ€ΟΚΤΑΤΕ85 ΑΚ ΑΕΤΙΒΙΟΟ3

ϋΐ ΙίΛΙΓ.ΛΙ'.Ι Μ Ι Μ Ι· Ν ϋ Λ II \Ν ΡΕΒ. .ΜΙ., ΊΐΚΊ.'!.

οι βηηί ΐ|ΐιαΙιΐ;ιΐΛηι ; Ικκ· οι Οπερημίρους

3ΙΙΙΙ05 αι(η(ι1.ινίιιιιι~.

Ληηί Ονου Νϊθ3ειιϊ Οίο» ηηιιο- Νοοιηοηϊα

ΤΕ88ΛΚΑΟΕ«ΛΕΤΕΚ18 Ι

Νοοηι. ΟΐΙ3ΐί(»5 η.ο$

ΡβΓΪΟϋϊ 5θ1Ί« * Ιυιικ ιππι. Νίβαη ' ίίπϋ
Τ* Ι » >

οοΐΐοοίίίΐηηι

1 XV VIII 554 VI Αρ. Γ 5
·''.' Ι

3^4

2 XVI IX 3Γ.4 XXVI Μάη, Κ 7 708

Β 5 ,χνιι χ υπ, 385 XIV Μ. Α6 4 Έμβ. ρίοιιιιρ. ιοηδ
4 Χ VIII χι 554 III Λρ. Ρ 4 1447

Κ χιχ XII 554 XXIII Μ. ;Ε 1 1801

β XX ΧΙΙΙ υπ. 584 ΧΙΓΜ. 'υ 5 Γιιιΐι. 5Ι&5

Β 7 XXI XIV 554 XXX Μ. ι, Β 4 τανυβ 2559

8 Χ XII ,χν 384 XIX Μ. Α 1 : ΕριΚ.Ρ. ,2925

9 XXIII ΧΜ υπ. 555 VII Αρ. 0 7

10 XXIV XVII 554 XXVIII Μ. Ρ 5 3654

Β XXV ΕΟ11 XXVIII 585 XVI Μ 2 Επιΐ). 0. 4015

12 XXVI XIX νιπ. 555 , III Αρ. ε .7 4370

15 XXVII Ί 554 , XXIV Μ. Β 5 4724

14 XXVIII ' II 584 XIII II. 1 Α 2 Εηιΐ). Ρ. 5403

ΤΕδδΑΠΑΡΕεΑΕΤΕΠΙδ 11.

. Μ '. '.' ι.

Β 15

10

1 111 υπ. 555 XXXI Μαρ.

354 XXI Μ. Ύ „!
35»

709II IV

, 17 III γ 383 Χ Μ.
• ο

5 Εηιΐ). Ρ. 1092

Β

18 ιν VI υπ. 355 XXXIII Μ. ε Ι πινιικ 1447

1° γι VII 584 XVII. Μ. ΒΑ β Ειιιΐ). Ρ. 1851

20 VI VIII

IX

354 Υ:Αρ.

υπ. 555 XXV Μ.

Γ, ' 5 218^

254021 VII
•ρ •ι

22 V»! χ 583 XV, Μ. Ε :7 Γιιιΐι. ε. 2923

Β 23 IX XI 554, Ι Αρ. η α δ 5277

24 χ XII υπ. Γ.55 XXI Μ. Β 2

25 XI XIII 584 XI Μ. Α 7 Εηιΐ). Ρ. 4016

20 XII XIV 554. XXX Η. 'β β 45*0

Β 27 XIII XV υπ. 555 , ΧΥΙΝ' Μ ί' Ε 4725

28 XIV XVI 585 VIII Μ. 0 . 1 ΕιηΙ>. 0. 5108

ΤΕ88ΑΚΑΟΕΟΑΕΓ. III.

(/)ΙΙΪ8υηΐιΐΓ ιϋ» ιιι

' Η ον€«8 10316.

.29 XV XVII 554. XXVI Μ. € ;; ' 354

30 XVI XVIII υπ. 585. XV Μ. Β 1 β Ειηΐ). Ρ. 759

Β 31 XVII XIX 554, III Αρ. Α (» 3 1093
'32 XVIII 1 554 XXIII Μ. Ρ 7 1447
33 XIX II υπ. 584 ΧίΙ Μ. Ε 4 ΕιηΙ). ^. 18όΙ
34 XX , III 554 XXXI Μ. 0 2185

Β 35 XXI IV 354, XIX Μ. 6 Β 7
3β XXII ν υπ. 585 VIII Μ. Α Εαιίλ. Ρ. 1924
37 XXIII VI 554 ' XXVIII Μ. 0

• 4
3278

.38 XXIV VII 583 Χ VII Μ. Ρ • 1
Επιΐι. €. 5661

Β 39 XXV VIII υπ. 355 III Αρ. Ε 0 . 6 4016
40 XXVI ,ΙΧ 354 XXIV Μ. 4 4570
41 XXVII χ 584 ΧΙΙΙ Μ. Β 1 Ι ΕιηΙ. Ρ. 4754

. :42 XXVIII .XI Οπ. 555 ' Ι Αρ. ^Α 7 5109

ΤΕ55ΑΒ.ΑΟΕΟΛΕΤ. IV.

ΟΙΙΙ^ΗηΙιΐΓ <ίϊ«* ίη

Β Ι
3

45 XII 554 .XXI Μ. 0 Ρ β 354
44 II ΧΙΙΙ 583 Χ Μ. Ε 2 Γιι:1ι. €. 757
45 III XIV υπ. 555 XXVIII Μ. η 7 1092
46

47

IV XVI

XVI

584 XVIII Μ.

554 V Αρ.

€
1 8

. 4

ΕιηΙ). Ρ. 1476

18όΟ
Β ν ΒΑ

48 .VI

VII

XVII

XVIII

υπ, 555 XXV Μ.

383' XV "Μ.

6

ρ 'ί'

Ειη^ ε. 2183

25118
49

.50 VIII XIX "354: II Λρ. Ε ' 4
51 . IX , ι υπ. 555 ΧΜ Μ.

Υ
1 5277

,

52

63

χ II

III

384 XI Μ.

354 XXX Μ.

6

' 5 '

Ειηΐί. Ρ. 5661

4015
XI

.54 XII . IV Οπ, 355 XIX Μ. '· 0 43"0
Β 55

56

ΧΙΙί , ν : 383 .¥111 Μ. Κ Ε Γ. 7 . Εηιΐ). €. 4755
VI

4 .
5

* Ιΐμ: εμ ίηρυ« ^Γίιηιΐ!>,:Ινψηηυ8.

Α. 1 ./Επε ϋίυηνϊπ,
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ΤΕδδΑΚΑΟΕΟΑΕΤ. V.

Αηηι Ονου Νίοκιιί Οίεδ 311110.- Νεοηιεηί» Νΐίοιη. Ουβίίι»!Ι Οίεβ

Ρβηούί 8οΙίδ ίυηχ ΠΙ11Ι Νϊ53ΐι Γι;πα βηιιί οοΗεοιί

57 XV VII Οπ. 383 XV Η. α 2 ΕιηΙ) . Ρ. 385

58 XVI VIII 354 IV Αρ. Β 2 139

Β ί>9 XVII IX 354 XXIII Μ. ΑΟ 6 1093

60 χνιιι χ υπ. 384 XII Μ. Γ 5 Επί Ι) . ϋ. 1477

61 XIX XI 354 XXXI ΜΒΓ. Ε 2 1851

62 XX XII 354 XX Μ. 0 β 2185

Β 63 XXI XIII υπ. 385 VIII Μ. ΟΒ 3 Γ.ϋΐΐι .Ρ. 2570

64 XXII XIV 354 XXVIII Μ. Α 5 2924

65 χχπι XV 385 XVII Μ. 0 7 Ειηΐ). ε. 5507

66 XXIV XVI υπ. 355 IV Αρ. Ρ 5 5062

Β 67 XXV XVII 354 XXIV Μ. Ε 0 3 401 (!

68 XXVI χνιιι 584 XIII Η. 0 7 ΕιηΙ). Ρ. 4400

69 XXVII XIX υπ. 355 Ι Αρ. Β 6 4755

70 XXVIII Ι 354 XXII Μ:ΙΓ. Α 4

ΓοΙΙίβΐιηΙιΐΓ «Ιίοδ ίιι

5109

ΤΕ55ΑΚΑΙ>ΕαΑΕΤ. VI. V £νοϋδ 25541 .

Β 71 Ι II 383 Χ Μ. ΟΓ 1 Εηιΐ). ε. 583

72 Η III υπ. 355 XXVIII Μ. Ε 6 758

75 III IV 384 XVIII Μ. 0 4 Κιιιΐι. Ρ. 1122

74 IV ν 354 VI Αρ. α 3 1470

Β 75 ν VI Οπ. 355 XXV Μ. Β Α 7 185!

76 ΤΙ VII 383 XV Μ. Γ, 5 ΕηιΙ). ε. 2214

77 VII VIII 354 II Αρ. Ρ 3 25(!8

78 VIII IX υπ. 355 XXII Μ. Ε 7 2925

Β 79 IX χ 384 XI Μ. ο ^ 5 Εηιΐ). ρ. 3307(Λ}

80 χ XI 354 ΧΧΧ Μ. Β 4 366 1 (<·)

81 XI XII υπ. 355 XIX Μ. Α 1 4016

82 XII XIII 383 IX Μ. 0 6 Ειτιΐι..ε. 4399(0

Β 83 XIII XIV 354 XXVI Μ. Γ Ε 4 4755

84 XIV XV υπ. 355 XV Μ. 0 1 5108

Γ.ιιΙΙίμ'ΐιιιΐιιι· ιΐίεδ ίη

VI ΙΙνεΙίδ 50049.

ΐε8$3Γ3ϋεεηειβπ(Ιβ ϋΐβ ηιπιιρ-

Γ>ΐ8 εδί, Ι(ΙΚ·ΙΗ εοηδΐίΐιιίιηυ$, 5108, νεί 5109, βεηιβΐ

νΐ'πι ,ΊΗΠ ; είνί'ί ίιΐ Γβΐίοιιε ρο$ΐυΐ3ΐιΐε. Τιιηι -ερ·.τ-

Ιεπίο φΐοφΐ!· 3ηηο; ΓωΙκιΙίιιΓι νεπι

εναλλάξ ρΐεηί , ο»ν'κμιε , ε( ίη δίηςιιΐίϊ <·\·-

(Γίδ ν ; ίιι (ε583Γ3(]εε3βΐεπΙιυίί, εηιΙ>ο1ίιιιί χχχ. Ιηιο

νεί'Ο \\\ι. .\;ι|[ΐ Ιϋΐίιΐΐ'ΐι) ΊιηριιΙ:ιιί ιΐι'ΐιΐ'ΐι! ; ιιΐ 8ΪΙΙΙ

(Ιίεδ ίη θ£(1οεευηΐ3ΐεδδαΓ3ει. 50679. Αι Εμίρΐιηηίιιβ

ιιΙιΊιιιιιιη (·ιιιΙχιΙϊιιΐ!)ΐ·ιιΐ)ΐ :ιϋ ίηίΐίαιη ·ΛΙ·|Ϊ 8ε(ΐυειιΙίί>,

8Ϊνε ηιιιιιιιΐι 85 ι·ε]ίηϊΙ. ΙΙικΙε ρΓΪοτ ενεΐυδ ιΐίεΐιιΐδ

εοη$ΐ3ΐ< 30049 ; δεευηύυϋ 50709, ΙκιίκΊιΊΐ(|ΐιο (>ιιι1·ο ·

Ιίηιοδ52; βΐίοςυί ηίιηίιιιη ;ι!ι εροεΙ>3 ηεοηιεηίχ

ινΓ!·,!ι·π·ηι,. ΟΙ.:ΙΙΊΠΙΙ ςιιίίίειίΐ ΜΓΟΙΙΚ ι,ι.ιΐ'ΐιιιΐ προέμ-

πτωσιν, εΐ μετάβασιν εϊ{ τα προηγούμενα ΐη εοιίπιι

Οί3]ζΓ3ΐηιη3ΐβ ροΐεδ ίηΐυοΓί. Νβιη ροδί ([ΐιαηιϋΙιιΊ

1]1 3ρρ3τε3ΐ ηοη ίυιίχοδ δοΐιιπι, βε(1 ει ΟΐΓί»Γΐ3ΐιθδ Β ΐεδδβηύεοηείεηιίεηι, ν (ΙίοΙ). εΐ Ιιοπβ 8 ηοοιηεη'ι.Ί

Ιιι Ιιοο (Λΐ·1ΐ) ειιιΐιοΐίιιιί δυηΐ χχχ. Αι ενεΐυδ ιΐο- Α Γυηι ίη

βίηϊΐ ίη ιν Μΐίΐΐϋ : ίΐα υΐ οςιΐοοεοιιίαΐ. ιι ίηείρίαΐ α

ν .Μιηίίί. Αδεειιιΐίι ϊμίΐιιι· ηεοηιειιία 32 άίε1)υ$ ;ι1>

ι·|·ιιι·1ι;ι ]ιιΙΊ:ιιι:ι ρΐΊΙΙΙΪ (·)·(·1ϊ , (|\ι;ι· εδί VI Αρπίίϊ.

^ι·.ι:ιιι· ιΙιΊϋΊ ίηκϊΐτ;ι1:ιιί πιεηδίδ ΐπεεηβΓίυδ, ςιιο

ίΐ'·ι>ι:ιι·ιιϊ,·ι ίπΙ^ιπονιΊιίΐ [ιι ίη IV Λ|ΙΓ. εΐ Ιιπίιιο 3 ρΐ'ί'

803 ι·|ιΐΜ·1ι:ι η?(·ι'(Ιΐ!ΐ. Οποί] ιτ;ι! (]εΐηοηδΐΓ3ΜΐΙΐΙΙ1).

8ί·«Ι Ερίρΐιβηίυβ :ιϊι ιηεηβεηι ίΐΐυιη βηιΐιοΐ. ιπεεδί-

ιιιιιιΐί ρπιιιικιι εοη]ίεί ίη βηηιιιη 85. Ιΐηηιΐΰ αηηιΐδ

ρΓΐηιυδ ('Μ'Η 8εειιη(1ί ίηίΙ>ίι χ ΜαΓίϋ. υΐιι εΐ ϋικί&ί

ι _Μ Ιηιιι Ιίμ.·1ί;ιιιΐ, ΐ|πί;ι ( ίιίιηιΐδ ίΐίοπιπι (εΓπιίηυδ ΙΙΊ-

>1ϋθ Νίεχηυηι 3ΐιΐεοειΓιΙ.

('..»·(ι·'!ΐ!ΐι \*ίεΙΟΓΪυ8 Λ(|ΐιίΐ::ιιιι·. ίη Γ ι·.|ιΊΐι ίΐΐα Ι'ι ;ι·-

Γ.ιΐίιιικ·, ενοΐί ι.ν\\ιν ηηιιονυπι ιιιειηίιΓκ, Ι3ΐκιιΐ3ηι

3 ηοηηυΐΐίδ αά Ρη$εΙι:ιΙβ ηεκοΐΐ'ίπι 3εεοπιιικ>ιΙ:ιΐί.

ι ,ιΐΜΐιιιιϋ :ιιιιΐιΐ! ιιΐϋ ιι|·!ιι· 11808 αϋ(]υ3ΐηΙθ Γΐΐίδδε. Εΐ

ηηΐε νίείορίηπι €νΓΪ11ιι$ ίιι ΡΓχΓαΐίοηε , ηιοηι :ιιΙ

«·)ΐ·1ι::ιι ΜΙΙΙΙΙΙ πϋ.ϋΐ, (|ΐι:ι· ίη πκίπΐ! ΟΟιΙΪΟΟ εχδίηΐιαΐ,

Γ^ρΓοΙιβηιΙίΙ ίΐΐοβ , ιιΐιί ι\\\ιν 3ηηθΓυιυ ρ»ϋΐ:ΙΐΗΐεηι

<-νι ίιιηι ίιιβιίΐυβΓυηΐ, βίνβ βερίεηι ςυβίυοηΐεοεηηί-

ι,.ιπιιι. ΐι,ι ί·;ιίιιι Ι,αιίηιιβ ϊηΐι·ηρΓε$ εοηνερίίι.

Ιλ'ϊίαΐΊΐΐιη ^αάα^^Η^

Γυϊΐ Ιιχε, νεί εββε ροΐυίΐ, είνίΐίδ αίπιΐδςυβ ονεΐϊ

ι;:~".,ι-.;!ίιι : ίιι ι[ΐι:ι 3(1 ηιηιι-'.Ίιη θ!)8εΓν3Ι3 νίϋεβ

οηιιιία, <|π:ι· ραυίο 3ΐιΐβ ϋίδριιίΊΐα δΐιηΐ. .\;ηη εΐ (Ιίε-

Νίδ3η |ΐιίιιι;ΐ!ΐι ερπε!ΐ3ηι ηηίενει-ιίι. Γι δι ρι·ίηιο

»ηηο ενεΐί ηεοηαεηίβ Νίδηη Αρη. νι εοηΐίβεηΐ ΙΙΟΓ»

ηιεπϋ. ε\3Π'ΐ5 χιν ,ιηηίδ. ΐιΊ Κ»Ι. ΛρΓ. π'μιπΙίιΊπί· ,

εΐ ίη Ιιιιπιιιι ιν ροκί ιικ·(Ιί:ιιη ικιι ΙΙΊΙ· ίηεί(]εΐ ίη Λ. Ι).

Κ:ι1. Λ [·,ι·. :ιΙΐ|ΐΐι· ί(:ΐ Ι|ΙΊΙΙΓΙ'|ΙΝ ιιι·ίΐιΐ!<·ιιί:ι .ΙικΙ:ιΊι':ι »Ι)

ερηείιβ ρηηιί ιηεη8Ϊ3 , εΐ ί-οΐατί Ιοη^ίυς 3ΐ)^οε(ΙεΙ .

ι!ιιΐ!Γ<· νοίνεηΐϋ ιη3]θΓβ ενείο, ειιπι Ί.ΠΙΙ χχχιι ϋίε-

Ιυδ ΓεΐΓθ3θ:ι Γιιεπί, ΊιιΙεΓεαΙαιίοηβ ρΐεηί ηιεη&ίδ 3(1

ρΓΪδίίηΗΠΙ ι'|κΐ(·Ιι;(ΐ!ΐ η·ν<ιι·:ι|:ι Ιιίιΐιιιι *ΙιιιιΙιι\.ιΙ αηΐί-

οίρηίιίΐ.

ηεοηιεηί»; Μίδ3η ίη ονοΐο ΝΊοχιιο \πι

(α) Αηηιιβ' Βαρίίδίηί εχ Ερίρηβηΐο ίη νιιι ΝονεηιΙ).

(6) Ηίε εδί 3ΐιιιιΐ:< Β»ρΐίδΐρί &εειιηι(ιιιη Ι.:ιΐίι·«ι- νι ί

(α Ηίε εδί 8111). Ρβδδίοηί» εχ ΕρίρΙΐ3ΐι.

ΡΑΤΚΟΙ,. <·ϋ. Μ. II. 31
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<;βΙ Αρήΐίβ νι ; ενείο νοπι χιιι όχι ΜβΓίϋ χιι, εο φΐηιΐ Α αΓΐ(|ΐιοΐ ηοοιηβ'Μη ΝίδΒη 3ϋ ν

(Ίιπδΐί βίοοηΐο, ΓγιΊο χιπ ηεοηιεηΪ3 ίη ίΐΐυηι ιΐίεηι

ίιΐΓΐΐϊ·ι·<·Ιι:ιΐ : 3 (]ΐιο Μΐΐι Νίεχηί εοηε'ιΐϋ ιειηριΐδ :κ!

χι ιι ΙΙΙΙΜ'ΙΙ . δεά ίη ίιιάβίεο εγείο ριϊιιιβ ΐ?883Γ3ΐΙΐί-

ί·ί»ί·ΐ. ηοοηΐΓίικιΐΜ εχΐιίΐιβΐ ίη χιι, 8εειιηιΐ3 ίη χι, ει

ΪΙ.Ί ϋοίηεβρδ ιΐδ(|ΐιε βιΐ ιχ ; ει ρΓορΙβΓ ίηε'κίοηΐβιη

Μ*(·χΐίΙι·ιιι ιΓιΐ'ΐιι 3ιΙ νιιι «'ΐίιιιιι ινπητίΐ. Ληηο ηιιί-

•ΙΙΊΙΙ .Ιιιΐίιπιο 76 Ν'ΐ8βη ΜίΐΠϋ ιχ Γεπβ νι εοιινειιίβ-

1>3ΐ, (|ΐκΐι1 »ι1 Κρίρΐιαιιϋ δεηίβηΐίαιιι, ΐοΐ.ιιικμιε ίΐΐιιπι

ιΐε ΡβδδϊοΓιίδ αηιιο ηε (Ιίε (]υχδΐίοηεηι ι·χρΙί(·:ιικ1:ιιιι

ορροΓίυιιίδδίηιε εεε'κΐίΐ. Οπίιι ει ηΐΐβπιηι Ιίΐΐιτπιΐί,

3ε 3ιΐιΙ;ι;(:ί ίΙΙ1ιΐ8 <·.\(·1ί Γπιι-Ιιιηι βΐφίο ιΐδΐιιιι ρβιιείδ

:ιρι·ι·Ί:ιΐιι. δείΐο ϊμίιπι· ρΓθΙι.ιΙ)ίΙειη οχ εοεααδβιηείίεί,

(ΐιι .Ιιιιΐιΐ'οπιιιι Νίδβη :ιΙ> οροείιβ νείεηί , Ιιοε εδί

χηυίηοείίο , ίΐ'κίεηιηιιο Ι,ιηίηοππιι ριϊιηυδ ηιειΐδίδ

:ι!"ΐ·ιι·:ΐλι·π!. Οαοίΐ ειιίιη χιν ΝΊ«3η ίη χηυίηοείϋ

(Γιοιιι ίρδϋΐη οΐίιη ίηείιίοιϊΐ , άοεεηΐ νείυκίίδδίηιί

.ΙιΐιΙίΓοπιιιι ηΐ3§ίδΐΓί : ίη ρπηιίδ Λ^;ιΐΙιοΙιπ1ί ιΐιιο. Ει

ΛπΜοΙιιιΙιικ Ιιοπιιη (Ιϊδείριιΐυδ, ςιιί ιιηιιβ ε Ι.ΧΧ 8ε-

ιιίοπίιιΐι ίιιίΐ , :ιρικΙ Λιιιιΐοΐίιπιι ίη Ι'π^πίΓΐιΙο , ςιιοιΐ

Ειΐδευ. είΐ3ΐ 1. νιι ΙΙΐίΐ., ε. 27. Αδδεηιιιΐ ΓΙΙΪΙΙΙ τα

διαβατήρια Οϋεινδεΐν μετ' ίσημερίαν έαρινήν μεσοΰν-

τος του πρώτου μηνός. Ιϋειη εΐ Μιΐδχιΐδ νείιΐδ ίιι-

ιίχοηιιη δει-ίρίΟΓ (Ιοειιίΐ. δβιΐ εΐ ΡΙιίΙο 1ί1>. ϋβ νϊΐα

ΛΙοιϊί : Την αρχήν της εαρινής ισημερίας πρώτον

αναγράφει μήνα Μωϋσής. Αδίίριιίαΐυΐ1 εΐ Ιοδερίιυδ

1. ιιι Οπ'0., ε. 10 : Τω δε μην\ τψ ΞανΟικώ, δς Νισ-

σαν παρ' ήμϊν καλείται, κα\ του Ιτους έστ\ν αρχή ,

τεσσαρεσκαιδεκάτη κατά βελήνην εν Κριω του

ήλ(ου καθεστώτος. ΙμίΐιΐΓ 4υιΙχοπιηι χιν Νίδ3ΐι

ίη :ι·ΐ|πίιιιΐ(·!ίιιιιΐ ίιιευΓΓεΙ^.ιΙ ρι·ίδείδ ίΐΐίδ ΙεηιροιϊΙ>υδ,

ΓΙ εχ Μοδίδ ίιΐδΐίΐυΐο. Αι ροκίεβ ρΓΧδερίρίοδ Ιΐιηίΐεδ

Ιι·3ΐΐδ^Γ6(Ιίεηβ ;«·.|ΐιίιιθ(·ιίίΐιιι (1ίεΙ)ΐΐ8 ;ιΙίΐ|ΐιοΐ βηΐεεεδ-

ΜΙ. Τβδίαηΐυι- Ιιοε νείυδίίββίηι» ΟΐΓίδΙϊηηοπιηι ηιο-

ϋίιηεηΟ , (]ΐι% .1ιΐιΙ;ι·οπιιιι Ρβδείιβ χ<ιυίηοι·1ίυιΐ) ρπ·-

νΐΊΐι'π·, βΐ ίη χιι ιηεηδβ εεΙεΙ>ι·3ΐϊ ιιοιιηιιηςικιιη

.ΊΐηιοηίηΙ. ΓΠΠΟΙΙΓ νι ΑρΟδΙ. Ι. 1 : ΕΓ τις επίσκο

πος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος την άγίαν του Πά

σχα ήμίραν πρδ της εαρινής ισημερίας μετά Ιου

δαίων επιτέλεση, καθαιρείιθω. ΟΙΚΊΜ 3ΐ1 Ιοειιηι ιιιι-

μ;ιΐιιι· 1!ίΐ1.·.:ιιιιοιι : ειιηι ιιι'μίΐΐ έαρινήν ίσημερίαν Γ.ΓΙ Ιο

ίΐίε (Όΐιιιιιίι ιί , άλλ' δτε τΰχη βχ δοΐίβ 1υιια}(]ΐιε τενο-

1ιιΙίοιιί1)υ8, φίοιΐ κδΐ ριιΐΊ'ίΙι·. ΑιΙ Ιιχε €οηϋΐ3Πΐίηυδ

ίιι ερίδίοΐβ, φίαπι 3(1 Εεοΐεδίβδ ροδί Μοιιιπιιιι εοιι-

«•ίϋιιιιι ΚίτίρΜί, ;ιριιι| ΕιΐδίΐΙ). 1. πι /'.' νίΐα €θ)ΐίΙ.,

^I1ιί:ι,'ο^^ ευιΐι-ιιι βπιιο ιΐυρίεχ Ρ^δεΙιβ εε1εΙ)ΐ·ΐτε. ΟυοιΙ

νϊιΐ. Ιίι.νΐ (·\·ι·1ο χιχ (-ι νιιι Νίε%ηίδ αιιΐε χηυίηοειίιιιιι

Ρ3δε)ΐ3 ΊΙΙοΓίιιη ίιιείιΐβι-εΐ. ΟικκΙ εΐ .ιΐϋ ρ1εΓΐ(ΐιιε ΐαιιι

ϋεείϋειιΐηΐβδ φ^3ΐπ Οΐ'ίβηίαΐϋδ ίιηίΐβΐί είΐίηιβιη ηοι-

ιΐΚΊΐίαιη Μ;π ιϊί ν Πχεπιιιΐ, χιν νεΓΟ Μ;ιι·ιίί χνιιι, ιιΐ

ρη$1βη (ΙϊπΊιΐΓ. Ειμιί(Ι«ιη ,ΙιΐιΙ.ι·ίϋ ιιιιιι ;ιιΊΓαΐΌΐ' ιτικι

χςυίηοείίί (Ιίειη , ((ΙΚΊΙΙ εχ 3δΐι·οηοηιίείδ

ηνεδ(ϊ^αι·ε ρο?δεηΐ, ΐβιη ίυδίςηίΐεΓ βηίενεπ-

ΐίδδε, :·ΐ'ι1 ίπιρΓίιιΙΐϊΐηίΙηΐδ εχ εοπρυρί! βϋείφΐδ ονεΐί

ιιΐ(:ΐΙιοι1ο ρ.ιιι!;ιΐίιιι νίιίιιηι ϊίΐιΐιΐ (ΐ1)Ι;»ΐιιιιι. €ιι]υδΐηοιΙί

ιιιιΊΐιοιΙικ ιη εΐι|»εηοΓβ Ιιιΐ ιτιιΐο $3(ίδ ίίρρηιτί ;

ιυιη εχαειίί ι,χχχιν βηηίβ ηεοιηεηία Νίδ3η,φΐ% ηΐ)

Αρπίίδ νι ε<£(ΗίΓ3ΐ, ίη Μβτΐϋ ν ι-ρροπίυι·. Ουαιη>

-·Ί·ιι·ηι ιε€Ϊ<Ιετβ ίΐΐιιϋ ροΐυϊι, ιιι ευιη ροδί αηιιοϊ

Μ.ιι Ιϋ |·ΓιΙ:κ 1:ι Ιι.ΐ'. !

(1ερΓεΙιεηδ3 , ε^εΐί Ιαυε, βηίιηυηι 3ΐ1 εηιβηϋβΐίοιιβιιι

:ιιΙ](·(·.ιτίιιΐ , εΐ :ιΙίο εν(Ίϊ £<·ιιιτο εοιίδΐίΐυΐο, Ιιυ]ιιι

ϊιιίιίιιηι ίη εούεηι ίΐΐο »ηηο Οχετίυΐ , ςιιί

οςιΙοεεοιιΐ3ΐε8δ3Γ3ειεΓί(1ίδ βεφιοηΐΐβ ρπηιαβ ,

ρΓοίηιΙε εηιΙ)θΙίιηχιΐδ εδίε ύεΙ>εΓβΐ; Ιιυηε

ιιΐροΐβ ΓνιΊί Γεεοηΐία ίηίιίιιιιι, εοηαηιυηειη

Ιΐ3 οοπίίμΊΐ, ιιι (Ιείηεερδ είΐίηη.ι ηεοηιβιιίβ ίη Μϋΐ 1 1

ν, χιν Ιιιιια Μ;ηΐϋ χνιιι εοηδίίιεήΐ.

Κρίρΐιαηίαί αύ ϊηΐρία 8€αΙΐ^ίή ηρτΐ'ηίηίϊοηί νίηάί·

ΓΠΙΙΙΓ.

Ροδίτεηιο (Ιο Ιιοε ίικίκοιυηι ενείο (1ί$ριιΐ3ΐΐδ 8ι·3-

Ιί^ιτ ΙΊΙι. ιι Οε εηιεηά., ρ. 146 : ΕρίρΙιαηϊηΐΛ ηο-

ίΐηιιη, ιι! εΐ οιηηί» νείβτα κτίρίοτίί Ηαο ίη ρατίι

( Ιι;ι·ε ΓΙΙΪΙΙΙ ίΐΐίυδ νιτίκι δΐιιιΐ), ηι·<βί<]αιΐίιΐ ηίρα

*β ιΐί'η.ιΐ ροαε. 8εά ηοη ηιΜοτ, ίι^υίΐ, ΐα-

φιιηιι ηοη ίοίηιιι αϊ ρτοΐιαηι α Ιε-

ΐβΐίηιαηι ΗΐΙιΙικΊΐ ϊάεηι Ερφίιαιιίαί , $&1 ^«ά^ΓΟI ΗΟΗ

ιιΐί/ιιη ταΐϊοηειη ίη αηηο Ιιιηιιιί ιβηαϊ ΐαΐΐ , ηααιιι

ίΐΐϊηϊ ηιείΐιοάαηι. Τυιη Ερίρΐιβηϋ νειΊιίδ 3ΐΐ3ΐίδ, ριί-

ηιυιη ίΐΐιιιΐ ινρινίιΐ'ΐιιϋΐ , ηυοιΐ (Ιί\ι·ι :ιΙ ; ίη Ιπεδ 3ΐι-

ιιοδ ιΐίπιι ΙΙΙΗΙΙΙΙ εχ ΙιοΓίδ 8 η-δίιΐυίδ ίιιιρυΐϊπ. Αι

/'κί,Μΐίίΐ ί'ΐϊΐ, ίιιιμιίι , ιιηαιη ίηίιίιιιιι άϊεηι ρυίΐ Ιτΐη-

ΙΙΙΗΙ/Ι α^^^£6^ε^ι , ηοη τΐϋηηααηΙιΐΓ ροίΐ (πέΐιιιϊηπι

ιίιι'α ιΐΐίΐι, Ιιοηΐ' 18, ιΐΗΐηιΐιιηιιιι 24, αϊ Ιοίιιη, αηΐ 9,

φι/ιηΐιιηιιη 12. ϋείηϋβ ιμιοιΐ 3ΐηιΪ8 χιν

<1εΠηίεΓ3ΐ, ηοε ηιοιίο π>ιΙ;ιι·μιπΐ, Νε^βΐ εηίηι

είδ3ηι πΐΐηιιι ι·3ΐίοιιοηι Γιβι·ί ρυ88ε. ΑΚΗ» /κ/ίαιη

ιιιιιιί ιΙίι·α (οϋίφιιιιΐ 5115 , Ιΐ9τα$ 12; ηηηϊ Ιαηατα

ιοίίάεΐΗ ΐίηιρΓιαι, 4056: ά'φ'τεηί'ΐΛ άία 157, 12.

1)α ιιιιϋαα ϊηΙβηαΙαηΐΗΤ ρίαιιί ηιαικι ν, κηιαηίηΐ

ιΐίι'ί 7, 12. ^αηι 8 Ιιυ\·η· ηιιαίετάεεϊΐί (ΐιιΐΜίΐιιιιαΐ ι/.·. .·.

4, 16. 1>ι<«: ίΗΐιιιιιιι άε ιΐίεΐιιιι 7, 12, άείΓααα ηΚ«-

ι/ηϊΐ (////ι'Γ,'/ιίιΉι» ινιη; (ίκαταάίΰαΐΐ., ιΊ /'Η.'ΜΓ ι/.'.'ί 2,

12. Ι1;π: δι·3ΐί§εΓ. Ιιι ηη» ιμιΊιΙι'ΐιι Ερίρΐιβηίί ΓβρΓβ·

Ιιειΐδίοιιε δΐιιηηκιηι ρν;ι·ίΊ·ιΐ υΙ)ΐΓεθ3ΐΐ(1ί 1ίΙ)ί>1ίαβιη

πιηι ρ;ιιί νεί ίη8είΐΪ3, νι·! απροσεξία εοη]αηεΐ3ΐη :

ήβη) ι·ΐ ίιηιιιιτίΐο Ερίρΐιαηίυιη ηεευδαΐ; ςυί ςυηηι

3 )ιΐιΙ;(.·ί)> ιιονιτίΐΐ οΙ)δεΓ\·3ΓΪ ΐεηιροπιηι ΓβΓιοοειη,

63ηι εοηιιηείιΐ.ιΐ'ϋδ δΐιίδ εχροδυίΐ. Ιιι ςυο ηϊΐιίΐ ίρ$ε

ρι'ΐΊ'.ιΙ. Μ,·ιμκ· νΐ!|·(ΐ ΓΥΐ.Ίιιιιι Ιιιιι:ε , ιιΐ ΐϋ οΐιΐιιιΐ 3ε

Ιΐ'ζίΐΊηπιιη , οΐιΐηΐϊίΐ , (ρ.οιΐ εηΙιιηιιιίαίιΐΓ δεαϋ^εΓ.

Ιιηο ε εοηΐΓ.ΐΓίο νίΐίοδυηι Γυίδδε ηοη οΐΐδευΐΐ 8ί§ηϊ-

Ιίΐ'ΐιΐ, ειιηι ΙιΚΙιιο 3 εθ3ΐεδΐ!Ι)υ$ ιΐί·οιηεηϋ8 3ΐ>βΓπι$58

(Ιοεεί, πι »1ιυηι1β άεεΐ3ΐ·3ΐυπι ι·8ΐ.

.!;ιιιι ΙΙΙιιιΙ ίηδεΐΐίχ, εΐ ηοίιίειη ιιιϊπίιηε νυΐςίΐν,

ιριοιΐ Ερίρΐιβιιίυιη ηο ίηΐεΐΐεχίΐ ηυίϋεηι. 0»χ ε$1

ΓΙΙΪΙΙΙ ίδΐ3 Γορι·εΙιεηδϊο : ιιοιι ροδ^ϋ οχ Ιιοι-ίβ (Κίο,

φΐχ 8υρΓ3 554 ιΐίεβ κίη^ιιϋδ 3ΐιηίδ βεεεηβειιΐυΓ, ίο

ΙΙΌδ 311(108 ιϋι'ΐιι πιιιΐίι/ί, πιιιι ηΊίικμι;ιι,ΙιΐΓ ρου

Ιπεηιιίυιη (Ιίεδ2, ΙΙΟΓ. 18? Αιι οείο ΙεΓ ιηιιΐιϊρίιι,ιΐ.ι

24 ηοη εΠΊείυηΐ 1 Αίφΐί Ιιοε δοΐυηι νοίιιίΐ Ερίρυι-

υίιΐδ : ΐΓΐΙχίδ 3Ι1ΙΙΪ8 Ιιιιιηι·ίΙ.)ΐΐί> ιΐϊΐ'ΐιι εοηιρείεΓε. δει!

ηιΪΓ3 Ιι:ι·(· ΙΐίΐΙΙυείηαΐίο δεαΙί^ΟΓΪ ; ί|ΐιο,| (τίβηηίυηι 1ιι·

ιι.ιπ- πιηι ΙυΙΪ3ΐιο εοηιρηπίΓί οιτιϋιϋι. Ναιη Ιτίείε-

πδ ΐυΐίΐηβ (Ιίι-κ Ιΐ3ΐ>εΐ 1095, 18, ΙυηβΓεβ βηηί ιτει

£ίηιρΙίεε$, 1062, 3>1<1ίιίδ ιεΓ οείο Ιιοιϊί , οι ϊηίετο-

Ιιιιί ρΐβιιο πιειίδβ, ιϊιιιιΐ 1093, ηιιϊ ϋε ίυϋ»ηο Ιπβη-

ηίο (ΙοίΓβεΐί, Γεϋιΐ(>ϋΐιηΙ <1ίε5 2, 18. δοϋ ηοο ι
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ρΐΐϊΐιϋ πιεηΐεηι , ει ιιΐδΐίΐυΐιιηι ηίΐιίΐ ρεπίηεΐ : ηοη Α ΛΙΦΙΪ ηοοιηειΓιχ ('.Ιιι·ϊ«,ιΊ ΐεηηρορε (Ληϋιΐδ

βηίιη (1ιΐ38 ίηΐεΓ 8ε ΐτίείεπιίεδ <·<>πιρ;ιπιΐ; βεϋ ϋε

Ιιιιΐ3Η (1ιιιιΐ3ΐ·Λ ΐΓΪεηηίο ΙοηυίΙυΓ. <;;υΐοι·;ι ηυχ (Ιϋ

βοΐίδ υπεροχή ςιιίιιςυβ ΓεΓβ (Ιίεπιιη ουμείΐ, ςυχρρχ-

οΐδΛΐη Ι3ΐίοηεηι εΐ άποχατάστασιν ηεοιηεηίαΐ'ΐιιη

|>ιυ!ιίΙιι>:ιιιΙ, Γ;ιπΙι: εχ ίίδ φΐ;ι: 3ΐιΙε:ι (ΙίδδεΓυίιηυδ,

ρθ£βιιΐιΙ ΓβΓεΙΓι. Νοη εηίιη ονεΐυηι ϋυηΐβχαΐ βηηο-

ΜΙΙΙΙ 14 ηδΐιτρΐδδε ίικίχοδ εεηδεί Ερίρηβηίιΐδ ; :ιιι[

ίιι εο ρπΐΊΊ-νίπι υΐΓίυδηυε δίϋεηδ εοηοίΙίβΓιοιιεηι

ΐϊ.-ιί ; «ι-ιΐ ί(1 84 ιίειηυηι »ηηί$ ενοΐυΐίδ οοιίιιεπ εχ

-ίιΐιΙ,Γϋππιι ορ'ιηίοηε ιίοπϋι. Αι ίη ΐεδδβΓβιΙβοβείβ-

Γίιΐι·, Κιιΐ3ΐ·ίυιη ,ΙιιηίαχίΐΙ $νζν<ςί;ΐΓυιη άποχατάστα-

σιν Π>ΡΙ·;ΓΜ!ΙΙΙ;ΙΙΊ, ΓεβεΓνβιίδ όίευιΐδ ν, ςυχ δυιιΐ

ι·ρ:κ·1,ι· Ιιιιι;ΐΓΐ'Ν, ϊιι ίΐιιιιιιιιι 84 εχβιιιιΐί'ΐη, νι·Ι ίηευη-

Ιβηι 85. Ουχ οηιηϊ3 ρβΓροηϋβηΐ ε]ιΐδ ΪΙΙΙΕΓΟΓΒΙ, <|υί

Ιΐ3ηΐ : ριιιη ηονίΐυηΐιιηι εχείο ΜΙ;, αοεΐ(ΙεΙ>3ΐ Μ:ι: ιϋ

χιι, ρΐεηίΐ. χχν. Χ;»ιιι .Ιιιΐηιιο ίρδο 76, υΐ Ρίυΐιι»

ΓοΓΟδεπιρρ. οΙ>8βΓν:ιΐ, Γ,οηιπιίδδΐιιιι εδί ίη ιηεπίΓιαηο

ΙΙίεΓΟδοΙνιηίΐαηο Μβηίίχι, 19 Μ', 12", Ιιοε εδί Μ»Γ·

Ιίί χιι; ρΐεηίΐυηίιιιη ΗαιΊϋ χχνι, 14, 15', 14", Ιιοο

εβί Μ;ιι ιϋ χχνιι. δβ(Ι ρκΐίΐΐεε Μ;ιι Γιί χχνι, ψιΐιι ηβο-

ιηβηία Μαπϋ χιι. Υει·ϋΐη προηγήσεως ΙιιηαπΒ ηαΐΐα

ΐιιιιι ιηεηΐίο; η<ΐ3ΐε ηοη (1ιιηίΐ3ϋ.Ίηΐ, ΐ|ΐιίη Γ,Ιιι·ί<ιί

Ιειηρορε , ευηκίοη ίΐΐιιιη δίΐυιη Ιΐ3ΐ)ΐιίδδβηΙ , <|ΐιι 3

Νίεχηο εοηείΐίο (·υιΐδΐίΐυΐα$ ΓαεΓβΙ. ΙΙοε ί^ιΐιΐΓ Ερί-

ρ1ΐ3ΐιίυιη ΓεΓεΙίίΙ; ιμκιιΐ εΐ ρΐεη'ιΐυηίί, ει ;«ι|ΐιΐιιο(Ίϋ

ϋίε ΟΓι-ίδΐί Γ(,·ΜΐΐΊΤ(·ιΊοικ·ιιι 3εείι1ίδδε ειπίιτι.α. 0>ΐ3

.ήψειριη ίιΐιΙιιιΙιΐΛ, :«ιιίιιιιιπι ;ιιΙ]ι·(Μΐ 3(1 χςιιίηο-

εΐίί ιΐίΐ'ΐιι : ιμιοιΐ ευιιι νείεπβδ οηιηεδ, ηιιί

ηιιΐ αΐΐεπυδ «ΓΓΟΓεηι ;<Γ^ΙΙ«,·ΙΊ; νείΐεΐ , ιιιιΐ εχίϊΐί:ιι:ι- Β ;ι.·ι·;ιιιι ριιιιΐιιηι 3ηΐεεε$δεΓ3ηΐ, εΐ Αηβίοϋιΐδ ίη

ίη χχιι Μ.ιι ιϋ (Ιερρείΐΰηιΐίδδεηΐ, Ιβηιείδί Νίεχηυπι

ροδίεβ χχι <Ιίεπ) ρρχϋχίδδεί, ηίΐιίίοιιιίηιΐδ εχίδΐίιηβ-

νΐΐ ΟΐΓίΒΐιιηι Μ;ιιΊϋ χχιι Γβδίιιτεχ'ΐδδε ; β( ςυί(1ειη

ϋίε

Ι·'ρη>Ιιαηϋ

κνο

ΐϊοιιί ϊΐι.ι- εοιΐ8υ!εΓε.

Εχρίίΰαίιιτ β .

Πβείεηυδ ]ιΐιΙ;ι.·ιιΐ'ΐιιιι Γεεοηϋίΐυδ ίΐΐε ενεΐυδ εχ

ΕρίρΙΐ3ΐιϋ 8εηΙεηΙί3 ι1κι:1;ιι;ιΐιΐϋ οβί, ΜΜ! ηοηιΐυηι

ορεΓβ οιιιιϋ ιΚΊΊιηπί ίΐιπιυδ. ΡΙυήηπιηι ειιίιιι ίίδ ίη

νβι·1)Ϊ8, ςυί ενεΐί εη3ΓΓ3ΐίοιΐΑπη βηιευειίυηΐ , οΙ»ϋ<:π-

Γίίαιίδ, 3ΐ· ηιοίεβίίχ βυρεΓεδί, ςυχ (Ιίΐίβειιΐίβπι 3 ηο-

1>ί$, ρ3ΐίεηΐί3ΐη 3 Ιΐείοηε ιηει·ε3ηΐυι·. 8εά ι·;ι ςυοηυε

ι·]ιΐΗΐΙ(·ιιι αΌεΐίδδίηιί ηιβίηβηβΓιεί 1)βηεΙϊείο ΊΙΙιΐϋίπιΐίΐ,

βχρΙίε3ΐ3ςυε βυηΐ : ευ]υδ (ρΓκΙεπι άε Ιιοο Ιοεο οοιι-

]ΐ!οΐιιι·3ηι ηοηηυΐΐα ηοϋΐΓ· 3ΰεε$8Ϊοηβ 1οευρ1βΐ3ΐ3ηι

ρ3υείδ ;ιρ<·ιί;ιηι.

^Γ.(|ΐιίΐΗΐΓΐίιιιιι νιτηιιιιι ιηοιίίιιιη ^υ1ϋ '

ίιι 25 Μβιΐίί οοηνεηίε!)3ΐ : ςυο <ϋε ΟΙΐΓίδΐυη» ι

β, εοηοίΐίηπι Οχδβι-ίεηδβ «ιΐϋ Υίείοπε ροηΐίϋεε

3ΐιΐιο ΟΙπ·ίδΓι 198 (1εεΓενεΓ3ΐ : ειι]ιι»

Γι·:ιμιιιι·ιιΐιιιιι ηριιιΐ Βϋϋβηι, Ιίΐ). Οι ιι·φι\Μ. νοπκι . δίο

Μ· Ιιίϋβΐ: Ρακιι* ηηηι^κβ ΰοτηΐηηι αΙ> χι ΚατΙ.Αρτ.·,

,/ιια >Μΐί α ^αάα;^» ΐταάιΐη* αϊ , «ί α νιι ( δεύ νιιι

Γεδοπβεηόιιπι , ηιιοηιοιίο ίη ίηΐίιιυίδδίιηο Ρ. 8ίι·-

ηιοιιιϋ οοίΐίεε ΓορεΓίιιιΐιβ. Ιιι πύο ρι-αΐβΓβα ^11α^ ο!>-

ΜΓνβν'ιιιιυδ : Ιι·:ιμιιι.·ιιΙιιιιι ΊΙΙιιιΙ, ς 11 0(1 3(1 Βεϋχ Η-

Ικ-ΙΙιπιι (Ιέ χςυίηοειίο βΐΐεχυηιηι εδί, ευιη Ιια<· ίη-

βεΓΪρΐίοηβ : Οβ οτάίηαΐίυηβ /βηαπιηι ραίΓ/ια/ιιιιη

ρ«Γ Τίκορίιϊΐηηι; βΐΐεπίϋδ 3ΐιεΐθΓίβ Γι'.υΐο ηοΐαΐυηι

ΟΜ : ηίιΐΗΓίιιιι ίβίο : Ιιιιψίι (ρ'αΐοΐα Ρΐιίΐίρρί ιΐβ

1'ίΐ.τΐκι) Καί. ΓΜΐίΓΓίϊϊί. ^\ιοηιοάο ετ<)ο Ιΐ'α άΐαί

ίατ/»ι/κιι<»|·? Ι'μ'ιΐιιι· 6Χ ιιιικ:ίΙϋ βεηίειιΐ'ο , €Ιιη- |

&ΐιΐ5 ρβδδΐιβ εδί Μαηϋ χχιιι,εΐ χχν ι-εδίιιτεχίι. Οιιί

ιΐίεβ ειιηι ϋχδΑΓίδ ΐεηιροι-ε χςιιίηοείϋηιεϋϋ, βε ροΐί-

Ιίεί βειίεβ Γυίϋδεί , νιιΐ^ο ρεΓδυβδυηι εΐ'βΐ , Οΐιπδΐυιη

κι ;Γΐ|ΐΓιηοΓΐίο ΓεδυΓΓεχίδϋε. Νεεε5δ3ΐ·ίο ΙΓιε βηκυ;·

€βββ ϋεΙ)8ΐ .ΙυΓίΒΐιιΐδ 70, ΙΒΓΧ ΟΐοιινδίΛηχ 51 , ανιΊο

Ιιΐ!ΐ:ι· χιιι, 8οΓΐ3 χιι, ΙίΐΙ(·Γ3 Οοπι. 6. Γ.οηδΐ»1 βιιίιη

ΟΙιπδΐυιη ίιτία ν 3(1 νείρεΓβιη ϋοιηρΓβΙιειίίΐιηι , ρβδ-

ΜΙΙΙΙ νι, ίΐ ΟοΒίίηίεβ Γε*ιΐΓΓβχίδδβ. Αι αηηιΐδ ϋΐρ,

ηιιειη ίΐίχί. ΓεΓΪ38 ίδΐ3δ |ΐΓΧΐϊιιίιίδ 3 οοηοίΐίο ϋίεύιΐδ

<·χΙιϋι.·ι . Εδί ίβίΐηΓ ίυϋβηιΐδ 76, ΤίΙ>βΓίο ν εΐ δε]βηο

βηεδ., ε)·εΙο!υη*χιιι. ΟχίοΓυιη ευιιι εχείιΐδ Νίεχηυδ

χιιι ηονίΐιιηίιιηι ρβδοΐιβίί εοηδίϊΐυει-εΐ ΜβΠϋ χι ρ!«-

ηϊΐυηίιιιη χχν, βχ εοιιεϋϋ αυοίοπίαΐβ ρΐεπδςυε ρβΓ-

ϊΐι;«Λΐιιιι ΓυίΙ, ΟκΊδΐυιη ρΐεηίΐιιιιίο ίρδο ι

ρΐεηίίυηίο,φίοιΐ ίρδεηιεί (Ιίδεπβ δί^ιιίΠεαΐ, ('ΐιιιι ίη

χι Κ:ι1. ΑρΓ. ρΐεηϋυηίυηι «ΊΙΙΙΙ χ(|ΐιίηοεΐίο εοηΓεηΙ.

Νεςυε νεΓΟ ΙΙΙΪΓΙΙΙΙΙ εδί (Ιέ χιμπηοειί! αηΐίείρηίίοιιε

ηϋιΐΐ ΕρίρΙΐ3ΐιίο ΐιπιι ίη ηιεηίειη νβη'ιβδε ; ευηι ιιεηυε

βΐίηυοΐ ροδΐβ3 δ%(·ιι!ίδ εοηιρυΐοπιπι εεεΙεδίβδίίεοΓυηι

ηοη ίμηοΙιίΐΓ.-ί δεπρίοΓεβ ηιιί(1(]ΐιααι ι·]ιΐΜΐιο.Ιί δυερί-

03ΓΪ ροΐυεπηί. ΙΙι ίη ριΊιιιΐδ 1>ι·ι1;ι : ειι]υδ χδΐυηι 3ε

βοΐϋείΐυάίηεηι πιια βΐίίδ ίη Ιοείδ, ΐιπιι ίη εαρ. 45

ΙίΙ)ΓΪ /λ; ηαίιιτα ηηιηι, ίηΐεΐΐί^ίηιυδ. Ουίη εΐ ηοδίηα

Οΐίαηι χΐ3ΐε εΐιτοηοΐο^ί ([ΐιίι1:\ιη ηοη :<ιιιιη:ιιΙν<·Γ*:ι

χςιιίηοειίοΓαπ) προηγήτει, ευιιι χηυίηοείϋ ναπιί ιΐίε

ευηϋίΐυπι υΐιίνεΓδυηι εεηδββιιΐ, Μ;>πϋ χχι ιΙιΊϊιπιιιιΐ.

δίιηϊΐΐίιηυδ ί(ζΗϋΓ Ερίρηβηϋ ίυίδβε νίιΐβΐυι εη-οΓ,ηΐ,

ευιη «ηιιίηοείίο ίρβο βε ρΐεηίΐαηίο τεκυιτεχίδδε Οο-

ιηίηιιιη ρυΐ3ΐ·ει, χχιι 'κΐ Μκι ιϋ ι·οιιΐίμί·-Μ' $εΓίρ$εηΐ.

Ει ςυοηΪ3ηι .Ιιιιΐίΐΐΐ'ΐιηι εγο.Ιυπι Ιικίιι» εοείβκιεδ ηεο-

ΓηειΓι38 ηοηηυηηιΐ3ΐη ηηίενεπεΓε νί(1(:θ3ΐ, ίιΙ.·|ΐιΐ! ίρκο

ρ3δδίοιιίδ ιηηο Γαοίαιη , νϊΐΐυιη ίΐΐυϋ, αε ροριιΙβΓίβ

Νβοπιεηίχ ΓβΐΓθ€β»βίυηεαι ευιη ίΐΐο ίρβο ιΐίε Μαηϋ

χχιι εοηΐιιΐίΐ. Γ.ιιπι ίμίΐιιι- Ιυηιι χν ίη χηυίιιοείίυηι,

ΙΙΙΙΓ, εδί, υΐ (ϊιΐϋο (·π·ιΙί(Ιίι, Μαηϋ χχιι ίικ'ΐιπνι ίι ,

εοο,υε άίε ('.ηπδΐυδ π·Μΐπνχ,·ι ίι , ρ.ιβδυιη οροηει

Μ,π ιϋ χχ,Ιυηα χιιι Νίεχιΐ3 ; Ι(·ξ3ΐί αιιίεηι ειειιβ (1ε·

Γυπείυηι, »ε ι·οιηρι·ε!ιεη:ίΐιιη χιχ Μαηϋ αιΐ νεδρεραηι,

εχειιηΐε Ιυηα Ν'ΐΓχηβ χιι, ίηειιίΠε χιιι. Αΐηιιϊ

ρ:ΐδϋ1ΐ3ϋδ Ιιΐιιη χιν 3(1 νοδρυταπι Ι.'μίΓιιικ· Γιί : >

νεπο Ιοίίίιίιικι ιιΐ'κριβ ΐεικρορε εε!εΙ)Γ3νίΐ. ΡτοίικΚ·

χιι Νίι·;Γΐι;ι 1υ(ΙχΪ8 ίιι ίΐΐο νίιίοδΟ ενείο χιν εδβε (1ε-

Ιιιιίΐ, 61 ΝΙ·Ι|ΙΙΙ·ΙΙΪ: , Ιιοε Οδΐ Χ\ Μιιΐιϊ, !ιιιι:ι χν :

:ιι!θ(ΐ.[ΐκ· ΝΐΊΐ!ΐΗ·ιιί;ι .ΐ!ΐι!;ιϊ(·;\ Μαηϋ VI εοηνειίίΐ, Νί-

ι ;ι·ιι:ι νεΓΟ νιιι. Γη;ΐ(· εοηδε(|ΐΐ(·ιΐδ εδί 3 εοΒίε^Γώυ!) ,

αε Νίΐ'Χΐιίδ .ΙιιΊ:ιίι·:ι> Νεοιηεηίαδ οίϋιιο (Ιεβπτ38δ>·.

ΡεΓ ίιΐι-ιη Ιπΐ!|ι|ΐ·. .Ιπι1.ι·ί Γ.·ιΙ:ιιιι οΐ) ΠΙΙΙΜΙΙΙ, (1ε (]ΙΙΪ

ρ:ιιιΙ(ι ρβδί :Ι^··|ΙΙΓ, Ι'.ΙΜ Ιι.ι ίη δεηυεηίβηΐ 3 !ι·μίΙίιιΐιΐ

(Ιίειη, ϋοε «.·>( ίη !>»1ι1)3ΐιιιη, 'βίνε χχι Μβιΐϋ ΐΓ3ΐΐδ-

Ιιιίεηιιη, ηεε εοιίεπι ηυο ΟΐΓίδΐυβ ιΐίε εε1εΙ)ΐ·αι·υηΐ.

ΙΙίε «ηίιη εν ζ Ιδεί θύειν ήμέρϊ, Ιιοο εδί χιν ΙυηΛ εί-

>ί!ί :κ· |ΐοΐΊΓκ':ι εεΙεΙ)Γ3νίι, ηοη ιι(ί(|υε εοείεβίί, αίφΐε

εχ ιηεϋίο, ει 3>>ΐΓοιιοιιΓιοο &ίϋεπιιιι Γ3ΐίοοίηίο (1ε-

ρΓοηιριη, ϋε φ,ια Η'ιΐιίΐ 3 Ιο^ίδ'.αΐοΐ'ε ρι .«·5€ΐ·ίρΐιπιι.



ΑΡΡΓ.ΝΠΙΧ ΟΙδδΕΚΤΑΤΙΟΜΜ. ο: η

Αι Ι·.ΐίΙ:βΊ χν 1ιιη;ι Μ·ΐ|ΐΐι·τιΐ<· χνι Ρίΐ$οΙΐ3 ρει-εβοπιηΐ. Α εΐο, φΐχ βι·αΐ Νίενηι χιι, ΟιπβΓι ΥΟΓΟ κινουΐο χι,

Νι-φΐε νειο ^οΐιΐί; ϊιΐ ΟΐΓΪ»Ιιΐ8 Γεείββε νί(Ιεΐιιι·, ιιΐ Ιβ-

κΜίιιιιιιιι ΐειιιρυ$, ε( η Οεο εοηδίίΐυΐυηι, ίηνεηΐΪ5

Ιιιιιιιϊιιιιηι ;ιιιΙιΤι·) ι ι'Γ ΜΙ! ιιΐίί ρΐεπφΐε |ι:ιΙ;ϋ ΪΙ18ΐί-

ΐιιιί ΐεηβείοΓεδ 30 πΐιΐΝ : ιιη(Ιο θόρυβο;, ει ρειΊιΐΓ-

Ιι.ιΓιυ ίη ει·Ιε))Γίΐ3ΐϋ ίρ$3 ΡββεΙιηΓικ εχοπβ. Νοη βΐίβηι

Ερίρΐιηηίϊ, ειπη Ιιχο δεπ!>ει·εΐ, ιιιεηίειη ε$5ε (1ο-

1>υίί>5ε, Γηοίΐε ίρβίιιβ νειΊιβ (1εηιοιΐ5ΐΓ3η(. Αι εηίιιι

ιιιιιΐΐκ ΙΙΙΟ(ΙΪ5 !ι:ι!Ιιιι·ίιι;ιΙιΐ!· Ερίρ!ΐ3ηίυ8. Ι'ιιΐιΐΊϋΐ

ειιίιη ιιεοηιειιί:ΐ!> Νιεχη38 (1x38, 30 ρει·ρεΐιΐ38 εβϊι!

ει-ειίίΐ. ΙΐΐΊΐιιΊ· χηιιίηοείίιιηι, ηιιη<1 εχ Αιΐΐΐοΐίο εΐ

νπιι .Γιΐ!ΐ·,Ιιικ .·)·'. ;;\|ΐΐϋ> ίη χχιι Μηπίί εο!Ιοε3ΐ)3ΐ,

εθ(Ιειη Ι|'ΙΓ ΟΙιΐ'ίδΐί εΐίβηι ΐβιηροΓε εοιηηιίββαηι ;η ΙΜ-

η:ιΐιιι·. (,ΐιιη εχ επΌΓε Γβοιιιηι εβί, υΐ φΐχ ίη χχιιι

Μ3Γΐη, Ιιοο εβί ΐβΓίιιπη αηΐε *(ΐιιίιιοε(ίυηι ϋίειη, , „-. , .

Γ' ιιι|) Ιι·ι ι'ΐιί , ε.1 3(1 ΜβΓίίί XX Ιι'.!ΐι-Ιΐι!ι·|·ίι . ΓΓ:ΙΪΙΙΙ!Ι' εγεΙΟΓυηΐ ίι π:ιπ!ΐί]ι|ΐιι· |ΐι·ι Ιιιι !ι:ιΐίοιΐι·!ΐι Ιιοε ίη ΙΊ ··

1ιιιι;ιΐ,ι ίΐΐηιη νοε3ΐ ϋεείηΐ3ΐη ηιιίηίαηι ίη Νίεχηο εχ- ςΓβιηηιβίε ρη>ροηΐΐιι.

Μαπϋ χχιι . οΐ οΙκιΐ'αοΙβΓΟδ (ΙίεΓυιη, 8ίνε ΙΊτίηδ εοιι-

(ΐϊΐ 1ι;ιΐ : φΐίρρε ΜβιΊίί χχ, ηυο ρηδβυπι 83ΐν3ΐθΓ6πι

35501'ΪΙ, Γ-ίί.ι ΙΙίΜ ί·Γ3ΐ ΙιΊ Ιι,ι ; 31 ΧΧΙΙ, Γ,Ί ί;ϊ V. δε(1

Ιι.··:· ιηϊηυ5 ΐυιιε ηη'ιιηβιΐνεπίΐ Ερίρΐιαηίιιβ, ί.1 υηιιιη

εομίΐίΐηβ, φΐεηιβιΐιηοϋιιηι ϋίίΐυί Ιαίιεπι ίΐίβηι εχρίίεχ-

κ ι. δβιιε Ιιιιι;<· Ι-|:Γ Νίεχηχ, (]ΙΙ38 :ι.Ι ιηηιιπη ρ3§-

βίοηίίί Ερ1ρΙΐ3ΐιϊυ$ 3εεοηιιηθ(ΐ3ΐ, < \,·ίιι χνι εοηνβ-

ιιίιιηΐ, ηοη χιιι, Ιιοε 681 βηιιο £Ιιΐ'ί8ΐί "Ι. ΚβΓίτ

νει·ο ΙΛ 1 1 > Νίο.-υηο 8θΐ3π χν, Ιιοε εβί 3ηηο Οιπ&ιί

33. ΟΙΙΟΗ (·νι·ΐιι-, 3ΐφΐβ 3ηηο$ ίηνίεειη ΓΟΙΙΙΠ-. ,

ίιΙ'ΓΐιιιΐΜ ίιι ηηιιυιιι ίιιίΓυβΊΐ. Οιιοϋ εηίηι χχχι 3ηιιιιπι

ΧΓΧ Οίοιιν5ί:ιηχ ρ3$3ίοηί (ϋεβνεπί, εχ ιιι-~. βεπβ

ριυΐο 3ηΐβ ιΙιτΙ:·,ι·;ιΐιι;ιι εδί. Αΐ.μιβ ηΐ Ερϊρηηηϋ

ιηεηβ, εΐ Ιιχε ηθ5(Γ3 (Ιϊ$ριιΐαΐϊο

1-ΑΤΕκαυι.υΜ 1 1 \ ΜΗ Μ ΑΖ ΡΕΚΙΑΠ^Μ, ΤΑΜ νιτιο$ΑηυΜ,

ιιι «. ΑΝΝΟ Μ>ΜΐΜι: Γ. ΡΑ85ΙΟΝΙ5.

Ι,ιΐ!ΐ:ι Νϊ- Ι ΗΙΙ:Ι Μ- ίαηα ϋιι- Ι,ιι ιι ι .Ιιι-

Κ·ι|. Μ. ι ι-Ι ί ι ι·:ι·ιι:ι νε- 0X113 Ερί- ιΙ;ι·(·;ι νβ- ιί:ιιι·.ι Γε-

ΐΐίεκ. Γ3. ]>Ιι:ιιιιι Γ3. ϊρ$3 VI-

ΙΙΟΕ3.

Ι,ΙΙΙΚΙ !·'··! ί:ι·

εχνίιίοκα Ρβπχνε- Ερίρΐιβη.

Ερίρΐιαιι . Γ,τβ. Ι;ι1.-,ι·.

ιηεηΐε.

111 XVII 7 10

15 XVIII 8 11

Μ XIX 9 1-2

13 XX 10 13

12 XXI 11 14

11 XXII 12 15

0 XXIII 13

!) XXIV 14

8 XXV 15

7 XXVI

Γ)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

10

II

12

13

14

15

10

12

15

14

15

7

1

3

4

Γ>

Ο

7

1

"ο

4

5

»;

7

1

ΙΙ.ι!»·- πι Ϊ::ΙΓ (;Γΐ)ΐιΙ;ι Ιιιικιπιηι ;ι< |ι·ι Ι.ΊΙ ιιιιι Ι|!Ν]ΙΟ-

βίΐιΐιη; ι ιΐ|ΐι^ιικι,Ιί »ηηο ίΐΐο .ΙιιΙί;ιηο 76 ΐιιιιι ιτνί'ΐΊ

Γυίΐ, ι;ιι.Ηΐι βΐ εχ Νϊεχιιϊ εοηεΐΐϋ Ϊη5ΐί<ιι1ο ει εχ \ ϊ-

Ιίο$ο ϋιΐι!;ι·οι ΐιϋΐ ενεΐυ, ει ρο$ΐΓειιιο εχ Ερΐρΐιβηϋ

ΜΊΙΜΙ Ι-Μ· ροΐυΐΐ.

!·>!/ι, ιιίιΐϊ β ιαρϋήοτίύαι Ερίρΐιαηη άε νετο αηηο

Ραίίϊοηίι αΰ ά\ΐ ιΐηίηιΐ'ια.

διιρΕΓ«$ΐ ιιι :ιι! ευηι υ$ιιηι Οιιειηΐ]ηε, ειι]αί> μν:»-

ΙΪ3 άίδριιΐ3ΐ3 βυηΐ, $υρεΓΐθΓ3 οιηηϊβ ΓενοεοιΙυΓ.

Ε$ΐ 3υΐεηι ΐ$ ρυΐΐ$$ίηιυιη, ιιι. νεηιηι εχ Ερϊρΐιβηϋ

3υεΐοπΐ3ΐε Ρ3$8Ϊοηίί; Ιειηρυβ 3ΐί(]ΐι»ηι]ο 8ΐ3ΐιΐ3ΐιΐΓ.

8ϊ ςυϊ$ ί;-Ίΐιπ' ηΙ^ΊΤβηΐεπ) 8.ιηεΐίί>$ίιΐ!ί Ρ3ΐΓΪ$ ορί-

ηίοηοπ) ίη νίηηι τείΐυεερε νεϋΐ, ει Ιιίβ Ιειιε1)ΐ·ί$ οΐ)·

(Ιυείαιη νεΓΪιαίϋηι ίη Ιαεειη εχίΓΗΐιεηε, Ιιοε ε 8υρε-

ποι·ε ηο9ΐΓ3 (1ε .1 :.!.·ιίι κ ενείο ϋί8$ει·ΐ3ΐίοηε ίΐβ εοη-

ββηυείυπ. Οϋοηϊαιιι αριιά νείεπεβ ,Ιιΐιί.ί'β> χιν Νί<>3η

ίη :ΐΊ[ΐιΊπΉ Γιιιιη ε3ϋβ1)3ΐ, (|ΐιοά Γ.Ιπίί-ιί βχεαίο χ\ν

ΜΐΓΐίί πολιτικώς ΐ|η;ι.!ι·.ι1ι ;ΐ, είΐίιηα ηεοιηεηϊα Μί-

83Π (Ίΐιινπιϊι ΜβΓίϋ χιι; ςυειη ϊη (Ιίεηι ΜΙ!Ι ϊηϊιίυιη

θ8(1οεεοηΐ3ΐε58:ΐΓ3εΙετΐ(1θ5 ίηουιτίΐ. Υβι-υιη ο!) εγ-

οΐί |ΐΐ .ινι(;ιΐΓ:ΐιι ηεοηιεηί3 $εη$ίιη ,Μ! ιχ ΜβΓίίί ρεΓνε-

ιπ Ι ; ι!ι·<;!ΐιι;ι ί|ΙΙ3ΓΙ3 νΐ'Γΐι 1υΐΙ3 3(1 Μ:ιιΊϋ XXII : 1(1

ςιιοά ίΐιηο εχεϋ ίχχχιι εοΐιΐϊςίίβε Ιι3ΐει·ευΙυ$ άοεεί.

ΕΓΒΙ ίΐιιίπιΐ ίί> 3ΐιηυ8 εχ ΙιγροΐΙιε8ί ,!ιιΙ :πιιι-, 76;

ϊ Ιι·Μ1ι|ΙΙ<· ΡΜ88ΪϋΙΐί3 3111105. ΟϋΟΟΙΓΟα ρ.188ϋ8 8ΓΪΙ

Γ.ΙΐΓίβΙϋ» Μηπϋ χχιιι, ΓεΓΪβ νι, Ιιιηη Ιικίαϊοη χν,

Μίο.0113 χιιι, φΐχ εη(1ειη ιηειίϊβ, 8ευ βοοίεβίίδ βιβΐ

^ χιι. εε1ο))Γ3\ΐΙ ροιτο €Ηπ$Ιυ8 ΐνρϊειιηι

ΜβιΊϋ χχιι .Ί·.Ι νε$ρεΓ3ΐη, βχεϋΐιΐβ χιν 4ιΐ;ί:ιί, ι, ει

ϊηειιηΐε χν, εν ^ ίδει θύειν. Ρ1ΐ3ΓΪ$%ί, εοΓυη»ηιιβ

8εε(3ΐθΓ68 Ρ38εΙΐ3 ρερεςεΓυηΐ ΜϊΠϋ χχιιι , Ιιιιι» χτ

εχειιιιΐβ, ϊιιευιιΐε χνι. Νϋη αΐίυά βεπρίιΐΓΐιβ εΓ»ι

Ερ'ρΙΐ3ηϊυ$, 8Ϊ 3υΙ χηιιΐιιοοίϋ π,οοήγησιν 3£ΐιονί$·

8ε(, 3ΐιΐ (1ε Μΐί;ιι ί εν,είο, 3ε ΓεΓϋ» νβΐ Οηΐί11:πη οο-

8εϋ ϊΐΐε ((ΐΐ3ΐί$ευιιςιΐ6 ΐβηιΐβιπ ε$ΐ εΓΓΟΓ,

βε 5ΐ'ηςυ1αιί ε]ϋβ (Ιοείπηίβ Γρυείυ οοηι-

ρειι$3ΐυι·, ηυα ιιο$ βιιηΐ .ΙιΐιΙ.ι!;·! ρ. ιΐιη ΙΜΙΙΠ . .

Ι1Ι1Π5 ιΐυευίΐ. Οιια η· Ιηιι^ο ΙηΐεΓ^αΙΙο 3ηίηΐ3(]νεΓ$3,

5ΐιιιιηιί5 ιηοΐείίΐϋβ, εΐ ίηεχΐπε3ΐ>ϊΙίΙ>υ$ (ΙΐΟ'ιοιιΙΐιΐιιιιι

1αΐ|αεϊ$ εχρείΐΐΐί διιηπιρ, »ΐ(|ΐιβ Ιιοε (Ιοηιιιιιι ιΙΜιι-ί-

ιπ'.ΐ:, : ννΐ'υηι ϋοιηίιιίεχ ρ:ΐ58ίοηΪ5 :ιι ιιιιιιΐ 1ΐ3εΙεηιι$

ΙΊ ΙΙ.·ΊΙ ;ι ριτ 35ΐΓοηοηιίεο$ βΐιηεοβ, εΐ οοκΙεβΙεΒ βϊίΐβ-

ιυιο Π10ΗΙ8 ίικίη^ϋΐιπη ΓυΪ8$ε : ηικχΐ Ιυηι <1ειιΐ(|ΐι«

νιτυιιι ΙΊιΐι ι. Μ ,!ιι,!;ι·ι ΙυιΐίΐΓίβ ει 8υΙ»ι·ί$ βΐιιιϊ ια-

(βιιι 3ε ι οιι·ΐ;ιΐιΐι·ιιι Γ3ΐίοηεηι ΐι'ίιΐιί-ίι ηΐ. δε(1 εοηι

,ιΐι εα ιιιΐί]οΐνΐιΐ Ίιι ιικκίιπιι (ΙεΠεχεΓΐιιΙ, υΐ ρ:ιιιΙη |ι<> -ι

«ι;,ίιι·-(· ι|ι·ι Ι.ιι.Ίΐιίΐιιι-, 3ΐΐ3, £Ϊ ί-:ί;ι:ιι:·.ι ·, ·:ιίί8ΐ(ΊκΙι

VI» 681, ιιΐ 3υ€ΐΟ1·ΪΙ3ΐ6 ιιι:ι;4ΐ> βΓΓΪρΙΟΓαΐη ν··Ι· ;,: ,

3€ (·(!.. ΜΊΙΗΙΙ, ΐ]Ί,Ηιι :ιιτΐίΐ ;ιΙ;ι ι (ΐΊι-,Ιιιιιιι ΠΙι>ΙυΐΙΙ3

(Ιε$επρΐίοηε ιιίι.ιιηιιι·.

Αι νοπ) Γιιίι ΊΙ'3 ιιΐ3χϊιηε εοιηηιυιιϊβ 3ΐιΐί(|ΐιΊοπιιη

ορίηίο : €!ιΐΊ8',ιιηι ΤΠιεί'ϋ ηηηο χνιιι , ίικ ·ι. :- 7ϋ

|',!--ιιιιι «556 ; ι|ΙΙ'ΐ'! Ερ<ρΙΐ3ηίΐΙ8 3Ι1ΐρ1εΧΙ18 681, Ο""

βιιιιυηι ϋΐιιιη ϋοκϊςιιβνίι, ηυο Τϊϋοηυ$ νι, οΐ δ ]'
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'"»<***. Γυεπιηΐ, ετείο Ιιιιιχ χι,,, ΪΟΙί> χ,ι : βΐίί Α ϋϋ >αΙΓη8»ϋ βιιιιΐ, (|ΐιΐ χνιιι Τ,^ΓΜ ϋ,ιι.ο

νίηίεΪΜΐη εΐ ίοιίβϊιιυιη ρειρβραηι αίειϊΐ^ΐ, φίοιΐ

|>3Γ ϋΐιυηι εοδδ. ίη αΊιο ιΐίδίραχεπί. Εδί Βυΐϋΐη ίβ

ί'ΐιηιΐδ οίνηιρ. 202, δβοιιη(Ιυδ εχΐεηβ, ρει·. ΙΜαηχ

*744. Οι^ϋδίηοάί «ιιιιοπιιη ηεχυιη εεπίδδ'ιιηιιηι

ι·»δο, Γΐιΐίοηιιηι οιιιιιίιιηι ΜΙΟΙΙΗΊΙΟ ρερςιιαίίειιΐ. (}ι^

Βϋΐβιη ΤίΙκίΓϋ χν,ι εχευιιΐε, 4υΙίηιιο 76,Ιιοε εδί εν-

ιΊο χιιι ραδδΐΐδ δίι, ϋΐΊΐιοιίδίραΙιιιη ε:>1 α ρΐεη^πυε.

»ΐυοηΐ3ΐη ίο ηβεβδβο 881, δυηιιηα ρΓο1)3ΐϊοηυιιι

Ιίΐιαίιϊιηυδ.

Οηιηίιιιη ρπ,,,ο νείυδ ϋΐα Ιραιίίΐϊο βδΐ, <[υηιιι ίιι

1>Χ8.ΊΓΪειΐ3'ι εοικ;Ί1ίο βεειιΐο& ε55εΡαΐρε& Γραξίηειιΐυιιι

ϋΐιιϋ ίικίίεαΐ, ςιιυϋ Βειία ιΐββεπρδϊΐ : υ1>ϊ <;ΐιιϊδΙυδ

οαηυοιο ΐι-βιΙίΐυβιϋείΐυΓ, φΐ»; >;ε<|υίΐίΐι χιΚβΙ.Αρι·.;

ρβδδΐΐδ νει·ο χ Κα!. Αρι·.,αΐ(1υβνιιι ΚαΙ. ρεδίιιτεχίδδε.

ΙϋίΙϋΓ ϋΐίεραπι Οοιίιΐιιίε. Γυίδδε Ο ιιεοεβδκ ε$ΐ, «νηΐο

«<·Ιΐδ χιι ; ηιΐϋΐιι αιιιιιΐδ .Ιυΐίιιιιυδ 76 Γ\|ΙΙ|Κ·Ι . δ8^

<|ΐιοι! Οι·]ατιΐ!$ ιιοδίιτ Ιιαιιο Ραίπιηι ιιρϊιιίοιιειη $βι/ι$

αροίΐοΐκα άΜίαταιΐοηαη, αο ιγ/κί ΑΥί/ίόΐα; άεβηί-

βρρβίΐβΐ, ηίΐιίΐο ίιΐ νει-ίυδ εβί, ςυβιη ιμιοϋ

ϊη δνηοιίο υίεΐυηι εδί, χ-ςυίιιοείϊυιιι χχν

Μαπϋ οοιυιηίΐΐί, βιιηο αΐιι-ϊίΐϊ 198; ε(, ιιιιοϋ Ιοιι^-ο

681, ι'Ιΐϋι'ΙΙΙ ΪΙΙ,Ι (!],; ιιΐίΐΐΟ Ι'ΟΙΙιΙίΐί III Ιιϊ^

Νοίυιη ειιϊιη ε8ΐ Γ;·ιίιιπ< > ίρβαδ, ((υχ ιιι

:ιί!<·| ιιιιΐ ΙΙΓ, ιιΐΐ(||ΐε ΥεΓ38 εδδϋ ΙΜΊ ΐΜ'Ιιιι:

ίιιΐιτ Ιϊιίεί (Ιι·ΐΊ·Γΐ.ι εεΐιδϋΐ'ί. Ηαίιεί (βιιιειι αυ-

ΪΙΙ3 εοιιιιηυιιειιι Λύ ραδδίοιιίδ Γθϋΐιπχ·ι·ι.ο-

ιιίβηυβ ιϋι· Γκίεπι νείυδΙίββίΗΐυΓυιιι ΐβιιιρυι-υιη : 3ΐ1

ιρί.ίΙΙΙ εΐ ΪΙΙ3 :ΐιΙ,ίΐιΙΙί;ι·||ιί;ι ΙοδίίΐΙΙΟΙίία δυΐΐΐ, ·]υΊΙ»Ι3

|).ΐδδ1ο Οοιιιίιιϊ ίη Α. Ι), χ Κ;»1. Αρι·., Ιιοο εδί χχιιι

Μαπϋ; ΓβδίίΓΓβοιΊο νει·ο ίιι νηι ΚαΙ. εοη]ίείΙϋΓ;

>μιαιιι Οι·χείδ Ιΐ'ίΙ)υίι Ραιιΐυδ ΡοΐΌδειηρί'οη.,εΐ Ι.;ι-

ειαιιΐίυδ ϋεευΐυδ εβί 1·.Ι>. ιν, οαρ. 10 Πιί αδδίΜ'ϊΙ

ηιιηο χν Τϋιεί'ϋ, Οοιηίηίδ (Ιικιΐιιι-, εοδδ ,βηΐε ιΐίβιιι χ

ΚαΙ. ΑρΓ. ΟϋΐΊδΙυιη επιεί αΐΐίχυιη. δο,Ι ρι·ο χ Κ.ιΐ.

<|ΐιϊιΐ3ΐη εοϋίεβδ νπ Ιι.ιΙιι·ιιΐ.

Ι'.ιιιΐιι- νερό ΓοΓύδεηιρρ. βηΐε (Ιίοιιι (Ιυοϊιηαηι Κα-

1.-..ιΙ:ιιιιιιι ίιίειη β$δϋ ριιΐ;ιΐ, ςυοιΐ χι ΚαΙ.,οΐ Ραιιΐί

]ϋΓΐδ€θΐΐδ. γερίΐδ υΐίΐιιρ, ηαί αίΐ : Αηιε άϊαη χ Κα~

Ιαιιίαηιιη, ,ι μο.,ι ιΐίεηι χ ΚαίοιΛ. <ει/ιΐί αιι-οίμιαο·-

ιιιυιιβ χι άίΐί Μ';/ϋί/;<·.ιι ι. ΥΓΓΙΙΜΙ ιηειιιΐυδα Ιεείίο Ι'.ιιι-

Ιυηι ΡοτυδβηιρΓΟίιϊβιιββηι ϊιι ερίΌΓοηι ίιιϋυχίΐ. Ν,ιηι

1. 152, § 1 /)ι.· ινιί'. ί/Γ/ίΐί/'. ]ΙΙΠΜ·ΙΙΙΙ-ΙΙ||ΙΙΝ ίΐ3 ρΡΟ-

ιιυιιΐίαΐ : Α. Ι), χ Και. ροα ιΙί,Ίΐι χ ΚαΙ. ηβιιίι-ο ί€Τ-

νιοιιβ χι ιίίΐί &ίίΐηίΙϊοιηΐΐίΓ. Οβπε Α. Ι), χ ΚαΙ. ίιίειη υ ]υϋίοίο αο Ιοί βορϊρίοι υιη ^ωΐδβιΐδΐοηί

" διί(1 ΗΙικΙ ϊη ρρίηιϊδ νοίο ιιιϊΐιϊ Γεί>μοιιι1εαιιΙ, εοβηο

ριιίοιΐ, α ΐ|ΐιί!ιιι> Ρΐιίεςοηΐϊ^ΐε&ΐΐηιυιιίιιιη ιΐϊιΐίεεπιηΐ,

ΙΊιΙί'ςουΐβιη ϊρδίιιιι Ιοβίδδβ. Οιιο>1 αΐιί οοιιΓϋ$δϊ Γιιβ-

ΓΐιιΙ , Ιιπιι ιρΓκΙ εαΐΐδίε δΙ( ι·\|ιΙίι·ι'ΐιΙ, ('ΙΙΓ ιί ΙΓΙΙΙ, ι[ΐιί

ιΐ3ΐ·ι·3ΐιΐ. \;(ιιι ΊΊΐιπίι αιιιιυδ ία(\·Λ\Μ, \,·Ι .

δΐίεο ωορβ αϊ» βιιΐοεοϋεηΐβ ΝΐίΒΐι ιιυηιεραιιΐ. Αΐιριί

3ΙΙΙΙΟ ,ΙιιΙί;ιιιΐ) 76, ιΙ'·>ίιιηιΐΓ (!π ίιιι.ι δ(φΐίΐΙ!Ο Ϊί1)ερϋν

χγιιι ιιΓιιΐ. (λ(ιιίιι εΐίαιιι ΑροΙΗπαι-ίδ ίαοιϋεβιιιΐδ αρικί

ΙΙίεΓΟίινιηυαι,Οοηιιηβηΐ. α«Ι εαρ. ιχ Οαη., ειιιιι ροδί

3ΜΙΙΙΙΙΙ1 Ρ.ΐδδίοηίδ ϋοηιίιιίΰχ δεχ Τίΐιει-ϋ αιιιιοδ ειιυ-

ηιει·α(, οηιηΐηο ραδδΐιιη αρϋίΐραίιιρ ϋχι·υηΐ<; χνιι.

Λ<·Γ,·,ΐπιι! εΐ ΓΓΠΟΗΙΜ] ΐιιίερναΐΐα ΐεηιροΓυιιι, (|ΐι;ο α

Ρ:ΐ!ί3ΊθΙΙ>ί ι (ι!Μ|ιΙΙΙ;ιπ!ιΙ!·. Ι ! ( ΜΙΙΙ .!.ιι·ιι|ιιι> ΙΐΓΐηΟΓ XXX

αιιιιοδ ΗίεΐΌδοΙνιιιίδ ρΓίβΓυίδϋο, ει Νεί'οιιϊδ 3ηηο 8ε-

ρΓιηιο Μΐΐι Ρ:Ι·.Γ|Ι;Ι|.·ΙΙΙ ϋείευρίΐαΐεηι ίηΙοιΤ(·εΐυ8 68$ο

ιΙίι·ϊΐιΐΓ ;ι!ι Ιΐίϋροιιγιιιο Ιίο. Οβ ίΟΊρΐ. βΰ€ΐα.ί<\ιιηΛ ίιι-

Ιίβηυ 106 οιιιμπιιΐ. Ιι;ίΐιιι· αιιιιο 76 ϋηΐϊαηο ρρχνδδβ

ΐ'ΐϊ'ρϊ!. Ιΐεηι Ραιιΐυδ βροδίοΐυβ βρικί ειιηιϋεηι ΜΙΓΙΟ-

Β ιινιιιιιιιι αιιιιο χχν ροδί Ρα$δίοηβιιι Οοηϋιιί, ΝείΌ-

πίδΐι,νϊιιείυδ βοηιαιη ιηίΐΐίΐυι- : ιιΜ εΐ Νεροηϊι> ,ιιι-

ιιο χιν, ροδί Ρίίβϊοηειη χχχνιι, οαρϊΐβ ΐπιηεαίιΐδ ε&ι,

(;«ρίΙυιΐϋ ϋΐ ΚιιΓο οοδδ., .Ιιιϋηικι 1 12. Νεροηίϋ Μΐϊΐΐιιιιι

• Ίΐιιΐίμίι ροδί ηιορίειη ΟΙαιίιΙϋ , .Ιιιϋ;ιιι.ι 99, ροδί ιιι

Ιϋ. Οι-ΐιιΐι. Κι-μο αηιιυδ χιν εα^ρίΐ αΐι 0(;ΙοΙ)ΐ·ί αιιιιί

.ΙιιΙ .ιιιι 112. δοιΐ ΗίεΓοηχιηιΐδ ιηαιιίΓοκΙε αιιιιοδ εχ-

ιιι·.;ιΐιιι· ,ιΐ. αιιίεεεϋΐΜΐιι Ραίϋΐιαιε. Αιίεοηιιε εν ο]ιι$

1-ίΐΙίοοϊιιϊο Ρ38δίυηί ϋοηιίιιί βηιιυ» αΒίρυΐΐιΐΓ 76. Ιι»

ΡοίΓυδ, εοιίειη Ηίεροηνηιο ΐοβίε, αηηο ιι ΟαιιιΓιί Κυ-

ιιι.ιΐΐ) αιΐνειιϊΐ, ιιυί χχν αιιιιοδ Εεείοδίχ ρρ^ΐ'ιιΐΐ, εΐ

χ\χνιιροδΐΡ3δδίοηειη 3ΐιιιο, Νεροηϊβχιν,οιιηι Ρβιιΐο

ιΐϋ<'3ΐυδ εδί. Ιΐι·ηί:|ΐιι· Ηίεροεοίγιηίίαιια οίαϋεδ αεεϊ-

•Ιίι αιιιιο χι, ροδί Ραδδϊοιιειη, ιιΐ νι:ΐει·6δ ρΐεπφΐε

Ιϋδίαιιΐιιι·, ΙΙίειοη)Ίΐιιΐδ, Ειΐδείιϊιΐδ Ι. ιιι ΙΙΊ.ι., ε. 8,

οι ΓιΙ). νι Οι (ΙβΐΗΟιαί.,Γ.. 10, 01ιργ3θδΐοηιυ5, 3ε τείί-

(|ΐιί. ΕνεΓδα ΜΙ;. ι 3ΐιΐειιι Ηίεροδοΐνηια αιιιιο βεευιιιΐο

\'ε$ρα^ίαηί, .Ιιιΐί.,κπ 3ΐιηο 115, ρροίικίε αηιιο 76

Οιπδΐΐ Ραδδΐο ουιίβρυίΐ. ϋχίει-α οχ Βεΐίειϊ'ι εΐ Κο-

ρίοη Ο>ιηηιειιΙαι·ϋ8 ΐΐροΐεηιία 3υηΐ.

Αϊ ιΐιμ.Ίΐιιιι· ΡΜο'£οηΐίδ ϊιι ρρίιηίδ, ει ΤΙιαΙΙί Ιεδίί-

ιηοιιίο, ί|ΐιί αιιιιο ιν οίνηιρ. 202 Ιιοιτίΐιϋειη δοΐίϋ

εεϋρδίη αεί'ίιϋδδβ ηιειηοΓαιιΙ, Ιιοε ι-δΐ .Ιιιϋ:ιικι 78 :

ψιιιιιι ίΐΐαηι ϊρδαιη εδ$ε, ΜΙΙ.Γ 3ΐι1> υυιηίηί ιιεεειη

πιιιΐιμίι, 3ΐιΙίΐ|ΐιί Ραίι-εδ ίιιΐΓΓ|ΐΐΓΐ;ιιιΐιιι·, ΑΓί'ΐεαηυδ,

Ηίοροιινπιιΐδ, Ειΐδβϋίιΐδ, εΐ αΐϋ. Ιΐοε αιριιιιειιΐο ϊιι-

8ΐιιιιΐ ϋΐί ρι·%είρυο ςιιί ρΐιιτα ηυαιη Ιΐ'ία ΡαδεΙιαία

ϋοιιιίιιυηι εχε(;ΐ88ε εοιιίεικίιιιιΐ, ιιεηυο δαίίδ ριι.ίπι-

Ιίδ Ι·>Μ: Ιιοιιιΐηί.·. εχίδΓιιιιαιιΐ, ΐαιιΐχ αυείοΐ'ίΐαΐίδ ΙΙΙΜ.:-

χ ΚαΙ., ({αεηιαιίιηοιίυηι 3ΐιΙε ΚαΙ. ρροχίιηαδ

ίιίειη εδί ςυοϋ Κ:ιΙ. ρροχίηιΐδ, Ι. 56 § (.(/·; \ΐα ίΐίριι-

/αΠίΓ, Π. ιίΐ' \πΙι. 01)1. 8ιΓ|ι;πΐι1ί!ιΐΓ ΐΊΐίιιι :ιΙιΐ|ΐιιι! ;

υΐ δίΐ ΙΙΙ!ΓΓ·Ι;Ι Ιυειιΐίο, αηΐβ ιΓκ-ιιι αΐΐίυίαίιιηι. Ιΐίιΐϋ

β.,1 ΐ|υο.Ι ΰαΐΐίεαιιχ ΕεεΙε3ίχΙΙϋδυΓΓεΐΐϊοιιϊ$ Γεδίιιιη

ίιι χχν ΜαρίίΊ ιΐι ίί\ι·ι ίιιΐ, ιιι αικΊοι- εδί Βειία : ιμιί

ι·ΐ ϊρδε ΠΙ», ϋε ΐεηιρ. πιΐ.,εαρ. 67, ά^είιηο ΚαΙ. ραί-

δΐιιιι οχίδΐίιιιαΐ ( .!ιι ι -ι !πιι , ι ι-ί Γ. φ. 47, υ \1ιι ΚαΙ.

ίηείιιιη ;ΐδδΰν«!ΐ·βΐ. ΡΙιιι-α αριΐιΐ Οοΐνϋπιιιη νΜειϊ ρυδ-

δΐιιιΐ. ΟυΊΙιιΐ3 ΐε&ΙίιιιυιιΊΊδ ιΊΙίείΐυρ, .Ι.ιΐ ;:ι·ι 76 ρα$-

δΐιιηεϋδβ ϋοιιιίηυιη, Μ.ιιΐιί χχιιι. Αΐιριυ Ιιχε ϊιίδυρΰΓ

Λίιιι ,ιΐιΐ νείυδίϊδίιίιιιϊ ΐΐιευίοςϊ εοιιίοιιΐία Γιιίΐ; ιμιί

Ι ,· -ιπιι \οΐιΐ(ΐ Γ.Ιιπ -ΐιιιιι αιιιιο Ι υΐνιιιρ. 2(2, ιιΐ ρε-

ι· 1 1 Ι·.·ι ' Ίΐ!Ί , (ίιι Οα-οιι. ΟίΡΓορ. 65). ϋιιί οι Ραίιεδ

ιΙΙιι,Ι υδ&β δίαΐυιιιιΐ, (^υοιΐ >πί. Οιιίδΐί Ρ:Ι§ΜΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ

« ιιιαίμ.ι, Ραδδίοηί (αιηειι ίρδί ηοιι <|υ3Γΐυιιι οίνιιιρία-

(Ιϊδ αιιηυιιι διιΐ δΐ'ειιιιϋυηι, ΙεΓίίιιηΐΥΰ ρΐ',Έΐίηίαιιΐ.

ΑΓιίεαιιυδ ειιϊιιι αρυϋ ΙΗοΐΌΐινηιιιιη ίη εαριιΐιχ ϊ'.ιιι.

ΐ'.Ι ίιι Ειΐ8ΐ·Ι>ϋ Γραςιιιειιΐίδ, ρ;ι§. 65, Οιρίδΐυηι ραδδυιιι

:ι-^:·πι ι αιιιιο δεευικίο οίγηιρ. 202, Ευδουίιΐδ εΐ

ΙΙίϋΓΟίινιηυδ αιιιιο ΐοιίίο. (,ΐιιίιΐ αυίοιη αΙ)8ΐΐΡ(Ιίυκ

εδί, ![ΐΐϋΐιι Ρΐιΐο^οιι'.ί^ ,!ΐΙ·,ι·;·Μΐ :.·,Γ;ΙΙΙ|Ι :·. αικΊορίίαιε,

,ιΐ:ρι<· εεΐίρϊϋΐΐα εί!:3 υίοιίοιη, ({ΐιαιιι ίϊ ιμιαιίυ αιι



979 ΑΡΡΕΝ01Χ ΟΙδδΕΠΤΛΊΊΟΝυΜ.

ηο οοηΐί[;ί8δβ ι1ίχΓΐ·:»ι, ηιιιι βίϋειη »ηηο Ρηβδίοηβιη Α βηηο ίΐΐο 51 < ν !ι· ΙΙΙΙΜ· χνι, βοΐΐ» ιν ηονίΐιιηίυιη

ΐι·ΐΙ»ιΐ6Γ6? ΟυβηιοΙίΓβιιι ηβ ΐηιιΐί βΐιιροπβ, βΐφΐβ ίη-

ϋΟίΐίΐΕ, 11110 ρΠΕν3Γίε3ΐίθηίδ (ξΓβνίδδίΐΙΐί ίΐΐί Ρ»ΙΓ08

.η-βΐΐίΐιιΐιιΐ', εο ιΐΓΐιιιιηι ηοοθ853πο κ·(1ίι;Ί»ιιπ· , ιιΐ

ΡΙιΙοροηΐίδ ΐεδίίπιοηίιιηι ίΐΐιΐιΐ νίιίοδβ ·Ί!Ι Ιϋπαπίδ,

301 ΗίεΓοηνπιο ίρδο (Ιίεβηιιι» ΐη ϋηΓοηίοΙββχρρεβ-

βιιιη. δβηβ ιη Οι·8βεο Ευδεϋϋ €Ιιι·οηκυ, \>·.ι«. 118,

Ϊ13 δει·ίρΐιιηι βδΐ : Τφ δ* ϊτει της <$' Όλυμ-

•πιάδος· π! ;ΐ|ΐ|ι;ίΐν:ι| (·νΙι·'ιΙ:ιιιι Γυίδδβ ιιιιιιΐιτ:ιΙι'ΐιι Ι1Ο-

1:ιπι, ρ'.ο ΐ(ΐκι 3η3^ι1Οδ163 Ιΐίιτοιινιιιί 6', ϊιΐ εΐ<(

ΐ(ΐι:π ιιιιιι .ΐΜιιιΐϋ Ιε§ειϊΐ, εαιη εδ?εΙ αιιιμηοΐΐοδέ.

Αϊ Κερίοπίδ ίη Εοΐο^ί» Ρηίεβοηΐεηι δυχρίεβίιιρ άβ 3ϋ3

βοΐίβ εεΐίρϋί Ιοευΐυηι, Ο.ΙΙΛ: ηιιηο ρπιηο οίνιιιρ. 202

Γθΐιίί,;ίΙ, Νον. XXIV, 3ΙΙΠΟ ίυΙίβΙΙΟ 74, ΐ|ΐ<;ι:ΐ|ΐΚ! ίη

1, νεί δνπ» Ιοίηΐίδ ίιιιΐ, ΙιοΓα ιιιι:ι, 31(]ΐιβ 3ΐΙει·3

ΥΓίΊΐιη ίικ'ίιϋΐ ίη Μ;ιιΐϋ ιχ, Ιιοπβ ν ηιηι ΐΓίβηΙβ ΓβΓβ

3 πιΐ'ΐΙΪΛ ηοείε, οείο είπείΐεΓ ηοΓίδ ροδί ηιβάίαιη

εοη]υηεΐίοηειη, ςυκ νεΓ3ΐη 3ηΐεε638ίΙ, ίη ηιεΓίϋίϊηο

ΗίεΓθ8ο1νηιίΐ3ηο. (,ίικιπ· ίβίδΐιηι εβί ΐεπίο άεαιιιπι

οίε, Ιιοε εβί χιι Μ;ιπϋ, ηεοηιεηίβπι εδ^ε όεΐίχβηι.

€ο1. 933 0. Πάσχει ι

Κίΐινίΐιι: Γοΐίίΐ, ικ·ΐ|ΐιι: 8ρΙιίη§Ϊ8

<Ι π;ι· 8ΐ>(ρι ιιιιΐιΐΓ οΙ)δειΐΓίΐ3ΐε π!π(ι 1 1 ί ροββιιηΐ :

ίΐΐε φΐΐιίπιι ιτιΐιΐίΐίϋκίιιιιιί ιικιΐΐιπιι.ιΐιι ιΐί 38βε£υΙΙ18

ι>ΐ , ΐ|ΐιϊ ΙΙΙΙΙΙΓ ενεΐυπι δοΙεΓίίίδίηιβ (ΙεεΙβΓανίΙ. Ιη ρτϊ-

ηιίδ Γΐιίιη ]ιιιΙ;ΐ'ΐΐΗ :ιίΐ ύπερβάσει, Ιιοεεδί Ιπιη8ΐ3ΐίθηε

Ρ38εΙΐ3 8ΙΐΙ)Ι11θνί886 ; ΟίΓΙδίΜΠΙ νι'ΓΟ ρ38δΙΙΓη 1)1113 XIV

νυχτερινή μέση. ϋρΐίηιβ Κι-ρίοπι* Ιιιιιιιιιι ΙιίεΝίεχηαπί

ϊιιΐΓΐίί^ίί. Ρ3δ8ΐΐδ £81 ϋΐιΐΓΐ». ιιΐ Γη·ιΙίι ΕρίμΙΐ3ηίιΐ5,

αιιΐβ ΙΙΙΙΊ Ίιΐίΐ'ΐΐ!. ΟΙΙΜ Ι ΓΙΙΙΙΙ ΑΓΓίεβηιΐδ, εΐ βΐ'ιί ηι) ΓΙΙΙΙΙ " νιπ [;;1[_ ,.\ρι·., ϊ<1 ε8ΐ Μαπίί χχ. Λΐιριϊ 1ιιικ\ ιιιιιι Νϊ-

ε8ΐ Ι)οιη'ιηιΐ8, εοιινεηίΐ'ε Γ,ΓΜ;Ι, εοϋβιη Ερίρΐιβηίο ;ιικ·ΐοι·«, ΙΊιΐι χιιι, βιιΐ) νβ-

8ρεΓ3ΐη 3υΐβπι οαορίΐ χιν, ευηι ίη εγείο ^υ(1^^^ο τΐ-

ΙίοδΟ εδδεί χν, δβφίεηΐε χτι. δεά χαθ' ύπέρβασιν >ο

ίΐΜίπιι χιν Ι';ΐΓΐ;ι εβί, πιιιι ίη (·;ιιιι Ρβδεία Ιι:ι], ι ϊ·.-

δεηΐ. \Ί·πιιιι ιΐι: Ιιβε ροδίεπίυΓβ 3εείρΐ ηοη ροΐβ5ΐ :

ΐ|ΐιί;ι νυχτερινήν ίΙΐΒΐιι νοεβί. ίικίίίδ νετο ρο$1 μετί-

6ασιν χ-ιν ϋεδϋΐ ίιι χν: ίιίεοφ^ιε Γιιίΐ ή;ι:ρ:νή χν. Ρίεπ

ροίεβΐ, ία ΓΐιΐΓΐκΙ:αίοιΐΓΐιι ΙΠΓ Ιοευ$ ροΐίαδ, ςυβπι ίιι-

ΐεψΓβΟΙίοιιειη ΓΙ_Ί|ΙΙΪΙ;ΙΙ : Ιβ^εηιΐυηΐφίβδίΐ; τρισχαι-

δεχάτη ήμερινή μέση· Ιιοε 681 Ιιπκι χιιι, ιρκι; :ι!ι όπα

διιΐίδ ίιιείρίΐ, Ι«1ιβηΐε, ϊιιιο μεσαζοΟση δυΐι πιεηιΙΊειη

νίιίεΐίεεί ιΙΪΓΐ, (|ΐιο είνίϋΐεΓ χιιι Ιιπι.-ι ΙΙΙΙΙΙΙΓΓ^ΙΙΙ'.

Οποιΐ ηίδί ίΐ3 εδί, ηίΐιίΐ ΟΓΓΙΙΠΊΙ βρίίϋβ, ΐ|ΐιηιιι ςυοιΐ

εεπιεηεηΐ, ίίίειη ί!1υ(1 άεΐίηυίυιη βοΐϊδ 6886 &ί1)ί ρεπ-

ιιοΗ, Οιη5ΐο ραΐίεηΐε, ρι·<Εΐ6Γ ηαΙϋΓβιη

Ι. Ροδίπεηιο ουιη οΐιϋυείίο ίΙΙ» Ιϋοίβ ηβίατα-

Ιί$ ιιιιιι ΓΙΠΊ ι(, ηεηιιε εχ ιηαΐΐιειηαΐίείδ ΐαίιιιϋδ ϊικίη-

μιιιί ροΐιιο-ίΐ, ιιιιιι ίΐΐίιιικίι: 1Ίι1.·μοιι, 8Ϊ ι·]»* ηιεηΐίυ-

ηυιιι 31ΐΊ£Ϊΐ, ιιιιαηι εχ βΓιυπιιη Ι68ΐΐ1ίϋ3ΐίοηε ϊΐίαιη

.Ίΐιιιρι·: ιΐ : Ίη ηιιο Γ:κ·ίΙΐ! Ιοευβ ειτοή Γιιίι, αϊ αΐΐβρ

ρρο :Ι|(ΓΙ·Ι· ηιιηυ8 31) ι·ο κιιΙ^ΙίΙιιΐϋΤΐιΐΓ. ΛΙιιιιΙ εχ

1)ί<ιιΐ}·8ϋ ΛΓΚΙ|Ι.ΙΙ;ΪΙ;Ι· ΙιίβΙορΊα βοΐεΐ οΙι]ϊιΐ. ΙΙϊε εηίιη

<·ρί8ΐ. νιι ιιιΐ ΓοIι)^α^ρΗιη εχροηεηβ ηιιχ ϊρβο Ρ33-

£ΪυιιΪ8 ΐειιιροιε ( ιιιιι ΑροΙ1ορΙΐ3ηε Ηεΐίορυϋ νίιΐιτιιΐ,

]ΐΙΐ'ΐΓιΙιιιΐΜΐιιι Ιιιιιε ΓιιΪ88ε . Ν:ιιιι ρο8ΐ οιΐΐ-

)>5ΐη, καΐ την έπιπρόσθηιιν, εις τ!) του ηλίου διάμε- _ Κι·|)1ει·ο ρίβειιίΐ, άεεϊηιαιη ΐ|ΐι;)Γΐηιιι Νίε%ηιηι, νο-

τρον άντικαταστήναι,Ιιιιι»!)) 388εΓΪΙ, Ιιοε 681 ίη εηι»

ι ιιιίί ΙΟΓΙΙΙΓΙ ρεΓνεηιββε, ψιί ε (ΙίβηιβίΓΟ 8θ1βηι η·-

δρίοεΓεί. 5β(1 βχ ίΐΐίβ Οίοηγβϋ νεΓίιίδ ηίΐιίΐ (Ιέ ρΐεηϊ-

Ιιιηίο εοΐΐϊξϊΐυι·; ιιί ι-ιιίιιι 1ιιη:ιιιι Ιιιιιι: άμφίχυρ-

τον Γυί$86 ιίεηιυδ, εαιη εβ ροβΐ έπιπρόσθησιν ρηίδΐί-

ιιυηι ;ι>1 ΙΙΙΙΊΙΙΙΙ ΓεςηεύεΓείυΓ, ρεΓ ΙΙΙΙΙΙ εοείί ρΙ:ιμ:ιιη,

ί|υ» βοΐί εχ3(ΙνεΓδο εηαΐ ορροίΐΐϋ, ΐΓ»ηδϋδδβ βοΐυιη

(ΙίιιίΐιΐΓ, ηοη ίη <·;» εοη81ίΙίδ$β. ΡΙυ$ ειιίιιι (Ιίιιηιΐκιΐο

θΓΐ>ε ρι'ΜΊΐηίι, (,)ιιο(·ϊπ·Λ ηϊΐιίΐ εδίηαοά Ερφίκιηϋ,

:ιι!εθ(]ΐΐϋ εοπίίηυηί :ιιιΐίΐ]ΐιοηιιιι 1';ιΐπιιιι βεηΐεηίοΐ

«Ιέ νεπο Ραδδίοηίβ 3ΐιηο ηε^οΐίιιπι Γβεεβδ»!. Νυηε

3ΐΐι ΙΟΓΪ8 νι·Γΐ);ι δϊηςίΐΐαΐίηι εχρειΐ(Ιβηιυ$ ; δϊ ρπυβ,

ι>ιιοιΙ ]ΐΓΐΐ|)ι>ιηοιΙιιιη βχείιίεραΐ, ΟηιιΓπί εχ 6»ιπ·ίεο

ίΐ·ηΐι·ιιΐί:ιιιι ιΐι: ΟιΠδΐΊ Ρ38δίοιιε ΓοΓεΙΙβηιιΐδ. Ηίε

«·:ιιί χιιι ; φιοιΐ ίη εβιη ηοείεηι άβδίηηΐ, » ηιΐΐ χιν

ίιιίιίιιιιι ;ι<Ί·ι·|ιίι : ςυβπΊ3ΐίιηοιΙιιηι (Ιίεβ ΑζνηαοΓυηι ίΐ)

ενίίηςοίίδΐίδ ΡκΓ38εενβ ίρ$3 Ρ.ιβεΐιηΐΐβ, βίνε «Ιεείιυ*

ΐ|ΐι:ιιΙ» ΙΙΚΊΙΝΙΜ ;ΐ|ΐ|ΐιΊ1:ι1ιΐΓ κατά πράληψιν. 5β(1 Ιιιιη

μ^ση νοχ, δι ιικτίιΙκΊΐι 8Ϊ§ιιίΓιεοΙ, ραπιιιι ηρίοεοΐι,ρ-

Γοοίΐ. ^οιι ειιίηι εβί νυχτερ(ν}] μέση, ψιχ ηοππί«ί

ρο^ΐ νΐ'Ν|ΜΊ';ιιιι εαερϊΐ. δεϋ ηεηυε πιειίίοδ ;κ! ιηοΙυ$

38ΐΐΌΐιοπιίεο$ ηιοη βεηΐεηΐϊβ ΓεβρεχΗ Ερΐρΐΐΐΐιίυβ.

Οιηιηοΐιινιιι τ6 μέση 31)6586 |ΜΤ ιιιο ςιιίιίειη ροίεβί.

ΙΙιίιΙ. Ι1{ < κ.ί«ι"< ι· ;·</·, χάί Ιραγοτ. II κ ϋΐβ η<κΙιι$

ε$ΐ |)Γ(ΐ|ΐΓΐιιιΐ(Ιιιιιι ϊιι«·\ΐι ίε3ΐιί!ί$, (|ΐιεη) β£ΐιΙίδ8Ϊιηυ$ ίΐΐβ

Ιΐΐ3ΐ1ιεηΐ3ΐίευ3 ιιοιι (Ιίδδοΐνϊι. 8ίε ειιϊιη ιαΐεΓρη.·!»-

Ιιιΐ' : ϋΐΐηβΐυβ ΙΙΙΙΙΙ }ιιι1χΐ$ ι|ΐιί1ιιΐϋΐΙ:ιιιι Ι';ΙΜ Ιι;ι οΙ>ϋΐ

Ιιπκι 4ιι<ΐ3ίοα νίΓκ>53 χιν εχβυιιΐε, Μεχυα χιι, Ιιοε

εηΐιιι πιιιι 311110 ΧΓΧ Οίοιιν8Ϊ3ΐι% 54 ίΐΐβιη 3εεί(1ΐ8·ε ρ Γ*Ι χιν Κ:ιΙ. Αρρ., ρπϋίε ε]υ$ (Ιίεί φΐο ρβ8$ιΐ8 <

Γ.οιιίίι ιιιιΊ, Μ;ιι·ιϋ χχνι, Ιιιη:ι χνιιι, ηυχ ηιιίεεειίυηΐε

νεδρεΐ'3 ];ιιη ϊηείιοηια Γυει·3ΐ, 4υιΐ33θ8 388ετίΙ ηεο-

ιιιειιίαιη ηοη 3 εοίΐυ |ΙΙΙΙΠΙΙ;ΙΓΪΙΠΙΙ, δ&Ι 3 οοπιίευΙαΟ

ιΊΐίμΪΓ εαβρίδβε, Ιιοε εδί ΐοπίο ϋίε ρο$ΐ ηονίΐιιηίυιη ·

φΐ'ΐΊ ιχ ιΐ'.ι- Μππίί είρεα δοΐίβ οεε.ΐ8ΐιιη εηηιηιϊδδΐιπι

Γδΐ. ΙΙικΙε είνίΐ'υ εοΐ'ΐιιη ηεοιηειιία άτΛ της φά

σεως ίιιίίΐ Μ.ιι Ι:ί XII. Ιμίΐιΐ)· ι|ιτίιιΐ3 ΐ|ΐιίιιΙ;ι ίιιΐΊΐπΊΐ

ΪΙ) χχνι Μ;π Γιί. II, π: Οηΐ)Γ|·ίιΐ8. Οιιχ πιιιι εχ .!ιΐ(Ι;π(·;\

ιΙοΠι Ίιιιι Π3ΙΙ8ίδ!<1! 86 ρΓθΓκε3ΐ)ΙΓ, ΐηιιΐίπιιι (:ΠΙΗΊ| ίΐΐι

»·» (Ιίδει-οροιιΐ. Νι·ΐ|ΐιε ειιίιη ιιεοηιειιία ειιιη άπδ της

<;άσ«υς οοηδίίΐιιερείυρ, ΐιίιΐιιο βΐι νε^ εοίΐυ υικμίΐΐη

-.ιΐιΐιιίι, ϋι·ι| ιιιιο ιι,Ι δυιιιηΐίΐηι (ιίι> ριυΐ ίΐΐυιη είνίΐίβ

ΙΙΓΊ.ΙΙΜ ηϊ;ι (Ιειιιιιιιίαρί βοΐεΐι&ι, ·ιΐ εχ Π. Μοβε εοη-

*ΙΛ. Οε ςυο νίϋε Οο$δαηι ε^ρ. 1 ΚΜιΐΜΐι. Ακμιϊ

Βίιΐυο ί^ίΐ)ΐι· Νίε%η3ηι Ιιιιι;ιιη 3ηΓιείρανΊι.

~ροέ'λα6ον, ίιιιρπΐ Ερίρΐιβηίιΐδ, χα\ ϊφαγον το Πάσχα

Ιιίϋιιο :ιιιΐι: Ιΐ'μίΐίιιιιιηι Ιεηιρυδ, ηιιοϋ <τ;ιΐ χιν Νϊι^εηι

<·:>ιΙΐ!ΐ·κ ίη χιι Κ;ιΙ. Οιΐ38Ϊ ΙΙ.ΓΓ νιτΙι.Ί, προέλαβον, ΡΙΟ..

ιιοιι ιΐϋ ^ι1ι1:ι·^<^ οηιιιίϋιΐδ βεείρίεηιΐβ δϊηΐ, βειΐ <)β

(.ίιπδίο 61 βροδίοϋ», 3ε δι φΐί >'ΐιιΐ »Ιϋ, ςιιϊ ιη^ο-

ΓΙ1ΙΙΙ ΓΪΙυδ ΟΐΧύΓνβνβΗηΙ. Ν;ΐηι ιρίΟι! 3(1 ^κΐ.ΐ'ΐ.ί. Γβ-

1ίΐρΐι>< :ι(ΐίιΐι·Ι, Ρ3δε1ΐ3 8ΗΙΙ11Ι ίη |'(ΐ!>1'·! ιιιιι <;ι.·πί. Ικ*«

681 χιιι Κ»1 , <|ΐιο ρ:ΐϋ>ιι* ε^Ι ΟΐΓΐ8ΐ(ΐ:>, χαθ' {,-·.'.'·--

σ:ν ΐι·;ι]ΐ'Γΐ·πιηΐ. Ι'ικίι· ηοη Ιιί(1ιιο, 1. 1 -ιΐϋ, Μ- Ι ηιιο

ΐαηΐιιιη ιΐίε Νίοιειίλπι χιν »ιιΓιε)ρβνει υηΐ, ιιυίβ ί -

<1:ιίε3 νίιίοδβ χν, Νίεα,'ΐια χιιι εείεΐιρβπιιιΐ. ΟιΐίΓβ

ΕρίρΙΐ3ΐιίιΐδ, ύπερ6ε€ηχ<5των αυτών μία»

•ΐ' ιμιοΛ εΐ τερεπί ηυιο. 27. Υεπιιιι ςαού «!·
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ψιίΐαι·, ΓβΓΪα Ιβπία Ραβοΐια εοιηε(1ίϋ&ο, ηιιοϋ Γεπ» ν Α 1>οο ΐβιηβη νίϋεΐιΐΓ, Ιϋϋαιοδ ηοιιηιιΐΐοδ,

νίίΐεΐίεβΐ Ρη3Πδ56θδ, 3ε δοιϊ&αδ, εοιηιηιιιιειη Ιιιιηο

βΓΓΟΓβιη εηιβηιΙβΓβ ευρϊοηΐ6δ,Ρ3δεη3 δυυιη ίη χχ

Μ3Γ(ϋ ϋίοηι (ΙίδΐυϋΒδβ, ςυο ρ»βδυδ 6δΐ ΟΙιπϋΙιΐδ :

ςυο ηίιηίΓυιη ρΓορίυδ 3(1 δεςυίηοείΊιιιη ηεεβϋει-ειιΐ,

νοί ε('ΐ3ηι εοείβδίβ ρΙΐ'ίΓιΙυιιίυηι. Ναηι Ιιοε νβιΊια ίρία

(3(·ίΙβ <1βηιι>ηδΙι·3ηΙ : Κα\ ισημερία τςά ένδεκα Κα-

λανδών Άπριλλίων, δι' ην πλανηθέντες ύπέρβατον

μίαν ήμέραν εποίησαν. Ει^ο δια την ίοημερίαν, βΐ

ίοπβδδβ ρΓΟρίεν Ιιιιοιιΐ'βΐίαιιι, ιιε ΙβηΙοροΓϋ »1) υΐνυ-

<μιβ ι-βεβϋει-οηΐ, (Ιίβιιι ϋίΟΊιι1θΓ3ΐιΐ. Ροίει-αΐ βηϊιιι νβΐ

ίρ*β δίϋει-ίδ ;ΐίρεεΐιΐδ νίιί'ι ίΐΐοδ ηιΙηιοιιεΓε; ςιιοιΐ

δΐΐΐΐοηι Βίΐιιυβηά'υιη εβδβ ιΐεοηενκπιιιΐ.

Ουιιι 1ι»;ο ΕρΊρΙιαηίιΐδ ηιαηίΓεϊΐε κβηΐίαΐ, ειοΐ^Γ»

φΐίΒ 31) βο ϋίευηΐυι- εοϋίίΐη ϋίπκειιϋβ δΐιη"

Γαείυπι οροιΊυίΙ, ϊη φίαιιι χιν Ιυιΐ3 ('ϋιι<1:Γι<·;ι, εΐ νί-

Γιοβ») εοηνεηει·3ΐ, μ» πιπί δίϋί εοιΐδΐ3Γβ εβιΐδβι ΕρΊ-

ρΐι.ιηίιιηι ; ιμιι φΐίϋϋηι Γοπ:ι (6ΓΙΪ3 ϋηπδΐυηι ΡαδεΙιβ

ρβΓβςίδδβ νοίίι, ευπι Ιιιη:ι ίη χιν ρι·%δΙί(ει·ίΙ. Εΐΐεηίιη

Γ.ΟΙΙΙΠ» Κν.ιιιιι.Γΐιί Γιιίεηι, βΙιπΜιιιιι Γ<·ι·ί;ι ιιι Ρ»$εΙΐ3

ΟΟΐβΟΓΟδδε. ΡπιρΙϋΠΜ ίΐ3 (·ιιΠ'ί^ΓΙιιΙιπη ('χίΜίιΐιϋΙ. :

ΟΐΓΪδΙυια ί(1 εβίδδε ΙΊ·π;ι ν, ςυοιΐ οροπικτίΐ νιι. Ιν·»

Υ(·Γ(Ι ευηι ιιοιιϋυιη ΜΐίρίιτίΓΐτ Ερίρΐιαπίυιη βΐίο ιΐίε

€Ιιπ8ΐυιη νείΐβ, (]ΐΐ3ΐη Γβηα ν ΙΊιχιΊκι δυυηι οϋϋδδβ,

ΙΚΙΊ; ηιιχ ϋβ ιιι, ιν εχΐϋΓΪδηυβ Γει-ϋδ ίη]ίείΐ, ϋίιηίΐί-

ΙυϋίιιΊδ ε3υ83 υ&υΓρ3ΐ3 εΓΰϋίϋεΓβιη. Νιιηι ηυ':3 Ιιιιιιι

ίιιι1;ιΐ€;ι χιν, Νίεχιΐ3 νείΌ χιι εεΐ6ΐ)Γ3νεΓ3(, ιιι εβηι

ι:ν< Π ρΓ3νίΐ3ΐεπι οευΐίδ ϋΐι1.ι]ίΓΐ:π:ΐ, Ιιυιιε ίη ιικχΐιιηι

ιΙβϋΙβΓβΓβ νοΙυί88ε : ρβπηϋε ίδΐυϋ έδυε, 3ε βί (ϊη§3-

ιηιΐϋ ίιιϋΐίευηι ονεΐυηι νιΐϋ ηίΐιίΐ Ιΐ3ΐ)υϊδδε, Γϋ\εΓ3- Β Ιιοο ιηοϋο εοιίϊΐΊΐιιεηϋ» : ϋηήϋΐυδ Ιι-ββίβ ?38θΙΐ3

ςυβίυιοηι χιν ΝΗΤΧΜΚΙΙΙΙ ίη Μιιιΐϋ χιχ ίηείϋίΐδβ, 3ε

ΐιπιι πιμίίοιιιιΐί; €ΙΐΓ'ΐδ(ιιηι Ιιίιΐιιο ί!1:ιιη 3ηΐενβΓΐειιΐ6ΐη

χνι Κ;ιΙ. δίνβΜβπϋ χνιι Ρ»δε1ΐ3 εοιηεϋίδδε, ΙΊτί;» ιιι,

ιριοϋ. [ιτιά ν, Ιιοε εδ' ,Μαπϋ χιχ, Μιτί ϋεεε^ηΐ. ΐ;ιιιι

ι·ι Κ'> νίιίο^ϋ ενεΐυβ ίΐΐε ίικ1ϊϊι:ιικ ϋεείπιοηοηο ΜαΠϋ

1:ιιι,ιιιι χιν ΐ'χΐιϋιιιίΐ : Ιαηΐι|υ<: 3ΐ)ΐιθΓΐηίδ 3 νείΌ Ιιιικι;

Γ.ιΐΗΗ'ίϋίιι Γιιΐΐ ίΙΙα ν Γει-ίη Μ;ικϋ χιχ, ηιιαηι ΙεΠία

«-ίΐιιι ιρηιιΐ ;ι (·,υιιιρ;ιι·;ι(:ι ; δι Ιιχε ίρ83 ΝίεΧΠ3 Γυίδδεί.

1>.·,;πΐ|ΐιι: Ιοία Ιιχε Κρίρΐυηϋ ϋίδριιίαΐίο υποθετική,

οι λίγου χάριν ;ι*Μΐιιιρΐ:ι ιηίΐιί νίϋβΙιβίιΐΓ. 53ΐιε ηε-

£·Λή 11(111 ροΐϋ&ΐ, (ΠΙΙΙΙΙΙ δί ΓοΙ'ί;| V εθ!(:Ι)Γ3886 ϋΙΐΓΪ-

βΐυιιι εχίδΐίιηανϋΓΪΐ, ρπιίαίιίΐίΐΐ'ΐ ϊδία ϋίεαηΙυΓ.

ΥΙΊΊΠΙΙ ιΐιπιι Ιιχε αΐίβηΐίυδ ρβΓ&«ι·υΐθΓ, εοιηρΰΓΐ

αΐίαιη ωηείίδβίιιιί Ραίπδ ορϊηίοηειη Γυϊδβε, βΐίβίδβπι

ευιη ρΐεπδπ,υβ ίυιΙΐΒίδ χνι Καΐ. ΑρΓ.,ΓβΓΐ»

ιιι, Ιιιηα ^υ(I^^ε3 νίΐίοβΒ χιι, ειιιη Γβιία ν Ιαιι» χιτ

νίΙίθ83 ρβιΓιεί ϋεϋυεπί. Βί(Ιιιο ίβ'ιΐυΓ αιιΐβνεπίΐ. Αϊ

ΡηβΓΪδχί, ^ι1ϋ«^(1ι16 βΐϋ Ιυη3 ίαϋαίοβ χν ΜβΓίϋ χχ,

«ΐιιο ϋίβ ρ3δ5»δ εδί Οΐιπβΐιΐδ, καΟ' ύπέρβαιιιν άίκι

υηίιΐδ 3 Ιαηβ χιν αϋ χν. Εχ ϋδ Γαΐδοδβοδ 6880 εοη-

8131, φΐί Ερίρΐιβηίο θΓ*εοΓυιη δβηΐεηΐίαιη 3$ειί-

1>υηΙ; ςυοϋ Οηιίϊΐυβ ΡβδίΊι» Ιυη» χιιι οβΙβοΓβπΐ,

3ηΙβ ^υη<^Ε08, ίρ^ί ίϋ ροδίΓΪϋίβ ρεΓεβίΓίηΐ- Νοη βιΓηιι

χιιι Ιυιιβ, δβά χιι Οιΐ'ίδΐιιιη ίϋ ε(;ί8δβ εβιΐδεί, ((υβίο-

ηιιβ Γύπα πι εοηΐΐβ'ΐδδο ρυΐ3(. ϋιιοιΐ &ί εχ εοηιιιιυιιί,

εθΠίδδίιιΐ3(ΐ"β δβηΐβιιΐΐ» ΓεΐΊ3 ν εε1βΙ)Γ3δδε (',ΙΐΓϊδΙαιη

Β€ΐιίΐΓ3ΐυδ οϋβεΐ, ηοη βϋϊ Ιυηβ, ηαβηι ιρι;« οχ νί-

ϋοδο ε>·εΙο χιν Γοι-εΐ, Γαείυιη ΒδδεΓΟΓοί. 1]ικΙο ρχ

ΪΙΙαηι ηοϊιΐουι, δεϋ 3ϋ εο ΐβιηβη βϋςυοίίεδ ί"ηευ"ΐεα- ° εα8ΐΐΚ3ΐίθΓΪ Ερίρΐιβηϋ ]υϋίείο ϋβΐΐ.ήεηϋυίη εβ(, ϋΐιπ-

ΜΙ» : η..ιιίι·υιη ^υ^ί«;οδ ρΙεΓΟδ^υβ ευιη ΟΙιπβίο Ρβ- εωιη Γ,τί· ν, Ιαη» χιν ευω ηοιιιΐϋΐϋβ ίυϋχ.δ, «ι..-

8ε)ΐ3 δυιιιη οΐιϋδδβ ιιοιι ΓεΠ3 ν, δίνβ ρπϋίβε,|υδ ϋίεί,

(|ΐιο ρβδδυδ εδί, 8βϋ Γ('ΐ'ϊ:ι ΐοιΊί:ι. Ουοϋ ίρδυιη ϋΐδοι··

Ιίβ&ίιηίδ νβΓυϊδ ϋοεεί ίη οΜω Ραιιαπΐ ηυ]υδ, ϊη Εχ ·

ροϋίΐϊοηε Ιί(Ιι·ί, ιιιιηι. 22, ηΐιί ϋβ ΕεεΙβδί» ΓίΐίΙ>ιΐδ

^ςειίδ ηιβηαίηϊΐ ίιιΐβΓ εχΐ6Γ3 ]β]υηϋ ηυϊΐ·ΐχ, 3ε ββχΐχ

Γιτίχ, ΐΊΐ]αί ΐιΐδΐίΐυΐί εαυ83ηι βρβΓίΙ : Έπειδήπερ

έπιφωικούυη τετράδι συνελήφθη 6 Κύριος, κα\ τψ

προσαββάτω ίσταυριΰθη. (}ΐίθΗίαηι ϊηΐΐιηΐε </««ι·'«

Ι'ί-γϊα (·«»)//! <'Ίι,'»5Ηί> ΐίΐ ϋιιηιίηηα, εΐ /Ί.τί« V ΓΠΚ,Ί'-

/ί.πΐϊ. Ο"" ροδίΐο εοιίδβιιυεπδ εδί, ΟΐΓίδΐιιπι 63 ιιο-

ι·1β, ηιι* ΓΟΓΙΒΙΙΙ ιιι .Η·<μιΗιιι·, 61 4ικΙ;ιϊ(ί(·. ϊβΐ'ίίε ιν ΐπ-

Ιιιιίΐιιι-, ε.Ίριυιιι βδδ6, πιιιι ρχυΐο 3ΐι(β Ρ3δεΙΐ3 εεΐϋ-

ϋρβδδεί. ΑυϋίεΓβΙ ίΐ3(|υε, εΐ 3 πΐ3}θΓί1}ΐΐδ 3εεερεΓ»( |

Ερίρ)ΐ3ΐιίυδ, ϋυ»δ ί!ΐ38 ΓβΓΪϋδ Οοιιιίηίε% Ρηδδίοιιί

Γβεοίβηϋχ ρι·χ$ιίΐυΐ3δ ίυίδϊβ, βε ]ε]υηίο εοη8βεΓ3ΐ:ι^.

Ουιη ηυ(εΐ!» εεηΐο εοιίδΐίΓβΙ, ΓβΓΪβ νι ίιι εΓυεε δΐιί-

Γιχιιιη 6886, ηυΐΐα ρββδίοηίδ ε]υδ ΓβδΟΓβ τΐδ3 651 :ι!ί;ι

ρ»Γ8, ο,υ^ιη εοπιρΓοηεηίίο, βί :ι11ί^:ιπο. ΡΓοίηυβ ίε-

ΓΙ.Ι ιν αρρείβηΐβ ειρίυ η :ιΐΐ(ΐιι·. νίηείυιιι βδββ Ι.ίοηιί-

ΐΜΐιη (·π·ϋίΊίΐ. Μοηυβ νβνο ;ιϋο ΙεηιροΓβ, ςυ3ΐη φιο

ίιιιΙ.Γΐ ρ|ΐΊ·ίιρΐι·, (·Λ'|Ι.·|ΙΓ:ΙΙΊ; νοίυίι. Ι^ϊΐιιτ εΐϊαιη ^α(Ix^

ί··;Π3 16Γ1Ι3 ρβΓΟ^βΙ'ϋΙΙΙ. \ίΐίθ86, Ι|Ι1Ϊ8 ΙΚ'^ϋΙ ? δει)

φίοιΐ ιηίχίπια ρ3ΐ'δ βο (Ιίΐ' 1'ϋϋΐΊι:! εοιιιεϋεΓεί, Ιιίιΐιικ

ϋΐιιιι ίΐΐι,-ι Ηΐιΐίείρβνίι. Επιΐ «ιιίιιι ΙΊ;ι·ί;ι ν Μ.ΙΙΊΠ χιχ

εεΙεϋΓ3ΐιϋυηι, ευιη ίη Ιιιιικ; ϋίειη χιν ΙιΐιΙ;ιίο;ι νίΐίοβ»

«ιικ:ιιιη:ηΊ. ϋυτ 3αΐειη 3ϋβο ρι·χρΓθρεΓβ ,ΙιιιΙ,ι·ι ι-ιί

εοηΐϋϋβΓειιΙ, Γ.ιιι,-,αιιι ϊΐΐυΐίΐ ιιηΐΐ,ιιπ. δι:ϋ

ΓΟδ νερό εαη» Ρ1ι»πδ»;ίδ, ΓΟΓΪ» νι Ρβδείιβ ι

ΟΙΜ εν Ερΐρΐιβηϋ ορίηϊοηβ ϋυο ουΠίβΐ""^"1» ο,υα;

ειιηι ϋβ Ραϋβίοηϊδ »ιι»ο σ,υίΕΓίΚΐΓ, βεβΓΓΪηιβ ιΐίϊ,ριι-

Ιβιϊ δοΐβηΐ : ΒΐΐεΓαιη Ιυϋκοηιιιι ρΓΐηοΐρβί ιιοιι εο-

ϋοιη ευηι ΟΙΐΓΪδίο άΊκ Ιεβϊΐϊπιο Ββΐιί ερυΐο ρΐΐΓΓυηείϋϋ ;

βΙιοΓϋΐιι ευηι βίηβ εοιηιηυΐΒΐίοιιβ 3ΐίΐ|»3 ΐεηιροπιιη

βε Γ^δίΟΓϋπι ίϋ 3εείϋει·8 ηοη ροΐαεπί, (ΐ'βιιεί.ιΐίο-

ηεηι 3ΐί(|υ3ΐη ίΐΐίδ ΐβιιιροΓίΐΜΐδ εχδϋΐίδίο. ϋ»3Γβ αιΐ

Ιιβιιε Ερίρΐιβηίί ϋίδριιΙ»Ιίοηειη ίΙΙιΐδίΓΒΐιϋαηι Ιοίϊϋεηι

ϋΐκ ίΐιικδίίοηεδ ρβυείδ Ιιοε 1οι·ο ϋΊδοερίιιιιϋχ δΐιιιΐ.

Ι/ΐΓΐιηι Ιαάαιί ΐΓαηεΙαίίοιίί [βίΐοηιηι οΐϊιη υ:» /Ίίίπιιί.

1.ι ΓεεεηΐίοΓΝυϋχοπιιη εοηιρυΐο δεΓυρυΙιΐδπβ, οι

1ί(5*!ηϋ:ΐ8. Οε ςυο ιηιιΐΐα ίη Τΐιβίηιυϋίοίδ εοιηιιιειιΐϊ-

ιιΐ8, Ίταααία </ί αηηί οαρϊίί, εΐ ίη ΐοηιο ρι-'ιιηο 1&Α

Κ. Μοδβ, ΊΤΜΙ. Κίιΐάακίι ΙιαΜίοάίΜΗ : ηεεηοιι εΐίη

α';Β; ταν Β· Ιβ^εΙιαΓ, 1)ειι Μοί'ϋβεΐιβϊ, βΐί'ΐίίΐιιβ Ιί-

1)ΐ·ίδ : ίη ςυίΐιυδ ΐηΓιηίΙχ Γο^υΐ», ηε εβιιΐίοηΐ'δ ρηκ-

δεΓίρΙ* βυηΐ. Ουοι·υηι νείΌ ηιεηδ'ιιιιιι, Τίδΐ'ΐ »ϋ Νί-

83ΐι, ίηρπηιίδ ηεοίΗβηΐα! 31} ίΐΐίβ ο))5θΐναιιΐυι·, ιρυ-

Γυιη (ΓΗΐΐδΓεΓοηϋΒπιηι οίΐΐδΐι ϋυρίοχ ίΙ)ίϋι;ηι αΙΓϋΠΐιι· :

η;»ΐιιι·»1ίδ, ααΐ είνίΐίβ. Εΐεηίηι ευηι δυρΓβ Γι-ιίαδ εχ·

ευΓΓβηΙϋ» ιιιίιιυΙίϋΕ ηϋ Ιιοΐ'βδ 18 ροι-νειιίιιιιΐ, ΒΙ Ιυ-

ηβπδ ψηφισμός ιιιυΓίιΙίειιι ϋϊεί ίΗδεηιΐίΐιΐίδ ;ιΙιίιΐ£ίΐ

(ηβιη ίιιϋχ'ι ϋίοιη βΐ) ίηίιίο ιιοοιΊ» αιΐϊρίοϊΐιΐιΐΓ, 3

ηυο 18 ΙιοΓΰΒ ςοιιιρκίηΐ.ι· ιΐίεΐ εϊνίΐίβ δς-ίΐιιοιιΐί;) ηιο-

Γίϋίνιη ΜϊΟίίαιιιιΙιΐΓ) ; ΐυαι ίη βΐΐίταιιι Γει·ί;ΐϋ» η»ΐα
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ΐιβοηιοιυ* Ιι·αη&1αΓιο Πειί ιΐίείΐυι·. δειΐ οαπι Α δερηυβ (Ιεοίηιβηι <ιιιηΗαηι Νίδηη εοηνεηίδδε ύϊεβΐ

ορροΓίυηίίαιίδ 3ΐίευ]υ$ §ΐ3ΐί3 ιΐίυδ ιΙίΙΓιιικΙίΐιΐΓ, < ί-

\ί!ε Ιιοε Ιοίιιιη εδί, εΐ βΐι Ιιοιιιίηυηι νοίιιηΐβίε εΐ

ϊιΐδΐίΐηΐίοηε ιίβρεηίΐεΐ. Εχ Ιιοε Γοιιΐε Γβηαπιιη βρικί

.1 ΐι!:ι·<>··, δΐιηΐ ιι.ιΐ3 (ΙίνοΓίία ; ιιαιη 3ΐί* Γε.ίί(;ιιΙ* «υηΐ ;

»Μχ ρι·(>1>;«, 30 ΙεξΉίηιχ. Πε]ίοιιΙα, ςυ» νΐ03 ΛΟ

ίΐΐίδ (1ί< 'ιΐιιι·, εδί Ιηρίεχ >|ΐι.<· ίη ΊΊ-.ι ϊ τεχνιχφ Ιιοε

νοεβίυΐο εοιιιίιιεΙυΓ Τ'ΤΚ Αιία. 1ΐα(|ΐιε 'Π-π ηοοηιε-

ιιία ηυιιΐ|ΐΐ3ΐη ίηείρίΐ 3 ίεπα ι, ιν νεί νι. 1η Νίεαιι

νερό εδί νπ Βαύα : δί^ιπΩεβΙφίε ηευιηειιίβπι Νί-

83η ιιυη>|ΐΐϋΐιι ίη Γεΐ'Ϊ3ΐη εικίεπί ιι, ιν νεί νι. Κεϋ-

<|(Ι!Ε φΙ.ΊΐΙΙΟΓ Γ(ΊΊ35 ΠΊϊ^Τ Κ?ίΐ/ΑΛθίΛ ιϋπΐΗΙΙΙΙ' ; Ο,υοϋ

ίη ίίδ ΩςαηΐιΐΓ, Γειίιιεβηΐιιΐφιε ηεοηιεηίχ. Νι'ςΐίςεη-

ϋβι-υπ: ΡΟΠΌ Γεπηι·υη> ε»υΐίο ίηϋε ρΓϋΠυχίβδε ρυ·

Ι3ΐηι·, ςιιοίΐ (Ιυο δαί^αΐα, δίνε ΙΓ-.ΙΙΙ ίη Ί'ί-π ρι·#εί-

ριιε πιπί ί υιι.ι εδβε ηοΐίβηΐ, φίοιΐ ίβ ηιεηδίδ ΐοΐυδ Γεηε

$οΙειηιιίΐ3ΐί1)ΐΐ8 οοαιραίιιι- : ιιαιη δί ΤίδΓί ίη ΓεΓΪβιη ι

ϊιιη.!:ι[, (1εείηΐ3 ςιιίιιΐη ιΐίε πι δεεηορε@;ί3, ρι·οχίηιε

ροδί Χ.ι1ι!ι;ι!ιιιιι ; Μ ίπ ιν, (1εείηΐ3 ιΐίεβ, ηυχ Γεδίυηι

ο*1 Κίρρυΐ'ίη), ίη νι ΓΚΙΊ.ΙΠΙ ίηειιιτεί ; δι ίιι νι ϋεηί-

<|υβ εεεκίεπί, δι:εηορε^ί3 νι ίΊ·π;ι ρτοχίπιε 3ηΐε δβΐ)-

Ιιαίυηι εοιιΐίη^εΐ. Ιη Νίδ3η αΐία εβυδ3 ι·-ι, ςιΐ3ΐη

ιΐυοηιηι δ3ΐ)1)3ΐοπιιη εοηΐίηιιαιίυ ; ηβιη ει ι·:» (Ιενί-

ι.·ιΐ'ί ηίΐιίΐο ηΐ3^ίδ ροΐεηίι, ιιΐ ευηι ηεοηιεηίΕ Μδ3ΐι

ίιίεϊρίΐ » Γι-ιϊ:ι Ι, (|ΙΙ;Γ ί.ν. ιί ϊιιι:ι εδί; (1εθίηΐ3 ([ΐι;πΙ:ι

ιϋε Ν:ιΙι1.;ιΐιιιιι εδί, εΐ δεςυεηΐί δοΐβηιηε Λ/ΛΜΙΟΠΙΙΠ.

«':Ι·(ΙΊ·;Ι ευιη :ι;ιιιΊ ΜεΙίΓΧΟδ, ΐυιη εχ ίαΐίηίδ αρικί

Γ'ΜπΙιιιιι Ροι·θδεηιρι·οη. ΙΊΙ). νιιι, ρβι·. ιι, Μυη&ΐβι·υηι

ίιι Κβίεηιΐ., ηεεηοιι εΐ δεβίί^. ιι εΐ νιι /Ί· <ΊΙΙΙΊΙΙ(.

ί,Ίΐ>ι>, |ι·;:ί ροίερυηΐ, φΐίΐιυβ ιηειΊΐο δυρεί'δβϋεπιυδ. (

ίΐίικί ίη (Ιϊδηιιίδίιίοηεηι νοε3ΐυτ, ίιιεΓίΐηε

ιΐδΐιι·ρ3ΐ3 ΐοηιροΓίϋυδ (ΙίεΓυηι οε Γει·ί3Γυπι

ίΠ3 (Ιίδΐίηείίο : βιίεο υΐ (|υο βιιηο ρ35δυ$ εβί ('.Ιιι ί-

^Ιιι>, ,ΙιιιΙ,ΓΪ !'\ |ι|·,·ι·.·,(·πρΙ:ι ίιιιΐϊΐιιΐ.ι Ρ3δεΙ)3 ΐΓβηδΙΙΙ-

Ιεπηί. ΑηιίηυίδΜηιυπι Ιιυιιε ηιοπεπι Γιιί$$ε εΐ :ιηΐ<·

δΐΐίευε'κΐ.ιπιηι ΐεηιροΓα τοεερίυιη, ι!ι·ΐ\ π.Γιΐ ^Γ;ι!ίμ·ι·!·.

<·ι ΓΙΙΓ ίιΐ ίη Τίδΐ'ί ρΓβεδεΠίιη οΙ>δεΓ\'3ΐιιηι δίΐ, εηυ-

&3ΐη εδβε ρυΐηΐ, φ^οηίαηι .ι-μη· εοοίοβ είΐιοδ ΙιΜυο

Μ.·ι·ν;η·ι· ροδ^ειιΐ ίη ίΐΐίδ Γε^ίοηίϋιΐδ, ηυχ αυΐιιηιηο

ίοι νεηΐίδίίιηχ εβδε δοΐεηΐ. (,>ιι.<· τβιίο Ι3θίΐε ίϋ δΐι-

ιιιΊ, ([ΐιοιΐ αΐίο ΙΙΗΊΙ ΓεΓ(ΐΐ3ΐυιη εδί; ιιυΐΐίδ οιηιιίιιο

Γεδίίδ (ΙίεΙ>υδ εί1ΐ3ΓΪ3 εοςυεπε Ιυϋ«ίδ Γ3δ Ιυίδδε. Ηοε

νεη) ϋε δοΐίδ δ3ΐ>1>3ΐίδ 3υΐ, δί ίυρίβ, Κίρρυτίπι εΐίαιη

()ίο ριχεερίυηι ίη Ιε^ε νείεπ ϋειτιοηδίΓβνίπιυδ : ίη

πΊίΐ]ΐιίδ δο1ειηηίΙ>υδ δεί'νίΐεηι υρεΓ3ηι ι)υηΐ3Χ3ΐ εχ- ο (|υϋΐ·1υυινε ιΐίοιη, βειΐ ίη χιν Ιυηβηι ηιεηβίδ δεευικίί

ι (·]Γ(·Ι ί δυιιΐ, «ρΐιιιΐ ει ΕζεεΙΓιχ π·;:ϊ- εχεηιρίο άβ-

ηιοιίδΐΐ'αΐ Η 1';π·;ι1. <·:ιρ. χχχ. Αίςυί Ιιοε 3ΐ·^ηπιεπ·

ιηιιι ΐΌΐιΙια ΙΊ'-ίοπιιιι ΐΓβηδΙβΙίοιιεηι Ιενε ;ΐι!ιΐ!ϋιΙιιιιι

νίιΙεΙιΐΓ. Γιίιιιιπιι, ηυία ηιΐδφίαηι ίη δβεΗδ Ι.Ίίΐπ ι-

ρι·χεερΐυιιι είΐ, ιιΐ Ιυιι» χιν Ρβδείιβ εε1ε1)ΓεΙιΐΓ, ηε-

φΐε Ιιιηιε ιηεηΐίο Πι, δθ(1 ι!εείιη3? φίαπχ ϋίεί ρπιβί

ιηεηδίδ. Λη νπ·ο Ιιπκιηι χιν δίε ο!)δεΓν3ΐ3ΐη ε$$ερα-

ΐ,ιΐιίι ϋΐίιριί·;, ιι ι νβΓΪ, νεί ηιοάϋ δαίΐεηι δίιΙβΓίδ Ιιυ]υ$

ιιιοΐιΐδ εχρ1οΓ3η<Ιί ίυει·ίηΐ? Νοη ειιίιη Ιιοο ίη είνίΐϊ,

εΐ ;ι'.[ΐκι!)ΊΠ υ$υ ρι·:·-Ι;ιι·ί ροΐυΐΐ. Ηοε ;ιΐ!|Γΐιι ΠΏΙΟΙΟ,

ιιίΐιίΐ βιιρηΓΪΟΓ ί&(3 Γ,·.ιίο(·ίπ;ιΐί(ΐ Γίΐΐΐιμί! : ιι. πι. ςυί

ΐΓ3ΐΐδΐ3ΐαδ εδββ Γθ'Ϊ3$ ιΙιΊΐΊΐιΙυιιΙ, ηοιι ί(1 355Ρΐ·υιιΐ,

ίΐΐίο ϋίβ, ιρι.πιι χιν 3(1 νεδρει·3ΐη Ρ«δεΙΐ3 οείεοηΐιιιη;

ϋείΐ ηεοηιειιίαηι ί|·-:ιιιι, 3 φΐα χιν ιϋεδ ιιυιι:εΓϋίιΐΓ,

ΙΊΠΙΙ χιν ηιεηδίδ .ΙπΙί;ιπΊ. Εηΐ 3ηηυ$ ρι·ίηιιΐδ νι ρε-

ι ίη.ΐί Γοιιΐι-.ΊΓΐ ΙΙΙΙΜΙ : Τΐδΐ·ί νι δερί., !'.·ι ί;» ιν, εγείο

51)115 χχιι. ΤΓ3Πδΐ3ΐ3 ίΐ3φΐε ιιεοπιεηΐΐ ίη νΓεπαιη :

εΐ |ιΐ ορΙι·ι·.·:ι Νίδ3Ι> 3 VII ΪΠ Ι, ΐ|(ί.ι Κ;ι1. Αρ. ΙΊΙΙΙ νιι Ι

ενείο δοΐίδ χχιιι, Ιι·3ΐ1υεΙυδ εδί.

ν.'ϋΐηι ίη Ι;!Ι·;Η]ΙΙΙ' (ΙεηιοιΐδΐΓ3ΐίοηε $ιιί δίηιίΐίδ 6δ(

Η< :ηι;·.Ί , ει 3(1 ίιΐ φΐοά ϋιιΐιίυηι εδί &ρρΓθΙ)3η()ιιιη

(ΙυΙιί:ι ιηης'ιβ ηΟεΓΐ, εΐ ίιιοεΓί.·). Οιιίδ εηίιη Ιιοε ρπ-

ιηιιιη ΊΙΙί εοιιεεδδεπί, 3ΐιηιιιη εϊβε ΡΐΒδίοηίδ ίΐίαιη,

ςυειη ίρ·ιε δίαίιιϊΐ, .Ιιιϋ:ιιιΐ:ιιι 78, ΧΓ;« ϋίοην-

δί3ΙΙ36 53 ? Ουίίΐ δί ρΓ*ΙεΓ83 116 Αΐ8Χ3ΙΙΐΐΓ83Ι11 (Ιϋί-

·;!'.·υι ίδΙ»ηι ρίτιοάΐΜΜ .ΙικΙ,ΐ'ΐ υικ|ΐΐ3ηι 3ΐηρ1εχί δίηΐΐ

ίιΐ φΐοίΐ 3ηΐε;ι ο"ϊδ< υίδίηιηδ. ΟπβΓε νβΐ Ιβνίβδίηι» ΐη-

ΓιοΐΛΐίοηε (ΙειηοηδίΓβΐίο δθ3ΐί8βΓΪ3"ίΐ εοηνεΙΙίΐϋΓ,

ιΐίηηί ΡΓΟ/ΪΓΪ» Ιιίΐηηι. Νεςυβ νβΓΟ ϊοΙίιΙίοΓ, »ε ΠπηΐοΓ

εδί 3ΐιεπ3, ηεε ιηίηυβ Γβΐδίβ, εΐ οΐΐίευτίδ ρο$ΐυΐ3(ί$

ίηηίΙίΙυΓ. Ν;ιιιι φίοιΐ .Ιιι-ϋ·ρΙιιιιη ;ιίΐ χιν Νίδ3ΐι «ηη

Αρπίίδ χιν :ιηηο εχείϋίί 4υϋβίεί εοηΐυηββΓε, ηιιη-

φοιη ί(1 4θδ<·ρ)ιυ8 ϋίχίΐ : 5ϋ(1 Αζνπηοπιηι (Ιίεηι χιχ

Χ:ιηΐ1ιϊεί ηιεηδίδ βεεϊ^Ιίδδε ϋοεει Ιίϋ. ν Οβ αχ.,

ε. 1 1 : Κα\ της των Άζϋμων ένστασης ημέρας,

τεσσαρεσχαιδεχάτη ΞανΟιχοΰ μηνίς, Ιν ή δοχοϋσιν

Ίουδα!θ( τδν πρώτον άπαλλαγήναι χαιρον Αιγυπτίων.

\:ιιιΐ!ιίι ΐιΐίΐ Ιιοε Ιοεο ,ΐϋϋ.ϋΐιιιιι ΑρΓίΙευι εβδε ϋίνίηβΐ

8ε»Γΐ2βΓ : ςυβδί ρερρείηο Μβεεϋοιιίοαϊ ίΐΐββ ηιεη-

δίυηι ηρρείΐαΐϊοηεδ .1ιιΙϊ;«ιΓι>; ιηεηβίϋυδ ίηϋίϋεΓίΙ:

(|υο(Ι βδΐ Γιΐδίδδίιηιιπ). Ναω ΧβιιΐΙιίευδβίερειιυηιεΓΟ

ίιΐκιη εβί 30 Νίδ3ΐι, υΐ Ιίί>. ίιι ΟΙΊ<Ι., ε. 10 : Τω

δε μην*, τω Ξανθιχφ, 3ς Νισσαν παρ' ήμίν χαλεί-

ται , χα\ του ϊτους έστ\ν αρχή , τεσσαρεσχαιδε-

χάτΐ) χατά σελήνην, εν χριφ του ηλίου χαΟεστώ-

τος, εΐε.ιΡ3δθΙΐ3 εε1(Ί>Γ3ΐ·ί βεΓίϋίΐ : ςυοϋ εΐε. 9, «1ε

ιικΜίδν (Ιίχει-αι.

ΊΊ·.ιιι^Ι:ιΓκιιιιιιιι νείυδίΐίειτι 38$επΙ εΐ Ρβυΐαδ ΜΐιΙ-

1ϊ!ι. VIII ρ3Γΐίδ II, 8Χ (Μ!(!|Γ Ρβ&$ίθΙΐί5

εχρ!θΓ3ΐ. δειΐ ίη Αηηαΐίΐηΐί 3ι1

3. 54, η. 34, αεειτίιηβ ευηι ίίδ οχροδίυΐαΐυρ ηυΐ ηο-

ν.ιιιι (1ε ιΐ'3ΐιδΐ3ΐο Ρ3δεΙ>3ΐε ίη Εεείεδίβιη Οβί ίη·

νεχεπιηΐ ορίηίοηεηι , ευιη ΐ(1 Οευβ §Γϊνίδδίιηε ρΓ»-

εερεπί, ηε βΐίβ ϋίε, ςυβηι χιν Ιυηα ηιΐ νεδριταιη

δαεηιιη Ραδπΐιβ οι·1«1)Γ3Γΐ;ΐιΐΓ. ΙΙη^ ΐ]υί ρΓορίεη·»

φΐθ(Ι ίιιιηιυηϋί εϋϋεηΐ , χιν (Ιίε ρι-ίηιί ηιεηδίδ ρίτ-

ηεφίίδδεηΐ, ηοη ίη δΐ'φίεηίοιη, ηιιΐ ΐειΊίυηι,

ι ; 31 ι|π:ΐ' 3<.1 Μ<Ίιι:)ΐ 311'ιιιεΐΐΐ Ιίείΐε |ΐι·;ι'|ι;ι-

δι;(Ι ηίΙιί1(>ηΓιηυ$'ΐΓ3η$Ιαΐίοιιειη εΙι»ι·3(:ΐεπδηιί

Τίδΐί ΜΙ!Ι δι·1ευοί(Ιί$ οΙΐΜΊΛ,ιΐ.ιιΐί ρι·ο!)3ΐ Ιίΐι. ιι, ιι!)ί

ΐΐϋ |>ΓΙΪΜιΙ<> ,Ι;ΐιΙ;ι·.ιπ:ικ ΑΙεΧ:ΐΙΙ(ΐΓ03 (1ίδ$εΓΪ(, ί(Ιι|(Ιϋ

ί<Ιίΐ]ΐιοΐ εχειτιρ1ί$ εοιιΓίΓΠΊβΐ. Υκίαΐ (ριο.Ι βηποΟοηιί-

·Ι!(·.Γ Ρβδδίοηίδ Τϊϊΐ'ΐ , ευηι ίη χχιν δερί.,Γεί'ίβ ιν

ιηοίϋίδδεί, ίιι ((ΐηπί,ιιΐ! (ι.ηι-!.;Ιιΐ!ιι εδί; ρΐΌρΙεΓοη

<ΐυθ(1 Μ-.;ΪΙΙ ίη δ3ΐ)1)3ΐυιη, Ηοε ε^ι β νι ΙΊτί.ι ίη νιι

ΐΐ'βηδίεΓίΙ. Ν;ΐΜΐ ει·αΙ αηηυδ Α>ι:χηιιϋΓειΐδ 344, εΐ

ρΓοίικΙε χι. |> Ί·ίιρι!Ί ν. δίε αιιηο ϋΙΐΓΐϋΐϊ ι.\\ Νέο-

ΓΜΊΠ;Ι Νιβηιι ειιιη εχ Αίοχβηιΐΐΐο ι·;, «Ίο ία Γι·ι·ί:ϋΐι νιι

εοιινεηίι-εΐ, ίιι ι Ιι·:ιη^ΐ3ΐα εδί. Ει·£ο εΐ Τί$ι·ί 3 ΓΙΝ κι

ιν ίη ν, 3ΙΙΠΟ ΓΜΐΙ.'ΐΐίιΐΜΊΐ (ΙεΓεείίνο. Οιιβ(1 3υΙειιι

ρι-ίιηα €θοροιίΐ εχ ευ εοΐΐίβίΐ, <ιυοιΙ ^υ-



985 ΟΕ ΑΝΝΟ ΕΤ ΟΙΕ ϋΟΜΙΝίε,Έ ΡΛ55ΙΟΜ5.

ΛιΙ:η· : ι!ι· ςιιίοιίδ εβρ. 3 Μοίεβ ύίδδεπί. ΙΙϊδ &(3η(ϋ

ΐεηιρίο ρΐΌρίεΓ Ρα$εΙΐ3 ηπηιΐδ , Ι]ΒΓ βοεεδδβΓΒΐ.

Ιμίίιιι· ροδΙε3(|υαηι ;ιικΙίιϊ>, βρρι·ϋ1)3ΐίδ(|υε ΐεδίίϋιΐδ,

ιπιι δ8 ΐ]:ΐΜ·ι·ηΙ·.·ιιι Ιιιηιιηι νϊιΐίδδε ΟΟΙίΙΐΓΠΙΒίΐαηΙ, ιιβΟ-

ΗΙΓΙΙ'Μ ι-:ιΐ!ΐ·|ί|ίΓ.ιΙ:ι Γιΐ(·ι;!ΐ, ίιι Ί'ί-,ιί 30 Νίδ3Π , ρπιιιο

ΐρ$ο ιϋι· ροδί δοΐίδ οΠιιιη ε^Γεδ$ί ηυηΐϋ, ει ΡαΙίββΓι-

ηβηι οΐιειιηΐεδ, Ιοη^ίυδ εχευιτείοηΐ, 30 ηροιηεηίβηι

ίιΐ(1ί(·ε1)3ΐιΐ. Ιη νίείηίοι·ίΙ)ΐΐ3 ορρίι1Ϊ8 , ςυο ηυηΐϋ

οίΐϊιΐδ 3δρίΓ3ΐ)3ηΐ, ιιηοΐ3ΐιΐυιη ύίε ; ίη Ιοιιςίηψιϊοπ-

1)ΙΙδ Ιιίιΐιιο Ι160ΠΊεηί3δ :ιμι·Ι :ιιι|, φιο,Ι ΠΙΓΓΓΙΙ 085ιΊΐ(,

ςυβηι *ιίβηι δνηειίπιιι» ρΓίεΓιχίδδοΐ. Οε ςιιο ν'ιιΐβ

οαρ. 5 ΊΪ3εΐ3ΐιι& Κ. Μιιίιηοη'κΐ*. Αίςιιβ Ιιοο ΙίοιΓιβ-

ςιιε .Ιιΐ:Ι:ι·! εν ττ) διασπορά ΐ'οΐίηοηΐ, εΐ τάς Ιερομη-

νίας Ιι'κΐυο εβΙβοΓαιιΙ, Ιιοο εδί την τριαχάδα, βίνβ

κα'ι νέαν , .ιέ νουμηνίαν. Ιΐϋΐΐβ 31) ΙΙθΓ3ΐίο

βΙΙεΓαπι ΐη ιΐίβιη ΐΓ^βοίαιη εχίδΐίιηαιιΐ. ΙΙοε νβπο Α βεηΐ. ΕΓΒΠΙ ϋ Νίδβη , ΑΙ), ΕΙιιΙ, ΤϊίΗ,

ιιοβαηΐ, ηβεεδδε Γυίδδβ, υΐ ϊιΐδίβηΐε ίρβο εθ3ΐε$1ίδ

ρίειιίΐυηϋ <1ίβ Γεδίίνίΐαδ ίηίΐ'εΐυι·, ουιη νεί εχ ογοϋ

Ιυι:3Πδ νίΐϊο, νεί εχ φάσεως ο&δεπνβΓιοηε, χιν ιΐίεβ

ηιειικίδ, Ιιιηβ χ ν, 3υΐ χνι εδδβ ροΐιιει-ίι.

11 <·: ιΙΚι·ι ίηι ηοη υΐ ίΐΐίεο ροΐϊιίοβιη ίΐΐηιη τεεεπ-

ΙΪΟΓΪ8 εοηιρυΐί ΐΓ3ΐΐδΐ3ΐίοιιοηι ηρυ^Ι .Ιιι·!;πκ νείεΐ'εδ,

:ι,Ι<·,ΐι]ΐΐι· ΟΙΐΓΪδίί ΐεηιροΓΟ ιίδυΓριιΙβηι οβββ άεΠηίβιη.

Ηοο εη'ιιη νοί ίιιιΐχι ίρδί ηε£3ΐιΙ. δίςυίίΐβπι Κ. Μοδβ

1>εη Μαϊιηοη οβρ. 7 Κίϋάαδοΐί Ιΐϊϋκχΐββεΐι, § 7

ΓΙ 8, η·]ΐ·εΐίοηηηι Γεπβπιηι ηβιαηι εχ εο ΐεηιρορε

ρυΐβΐ, ςιιο 3(1 ηιειίίοδ ηιοΐιΐδ, νεπδ ρΓαΊεΓ-

ε»ιηρυΐιιιη δΐιιιιιι ϋίτίροτε εινρεπιηΐ : ';ΕΠ1

ιο ι& Υ"ΤΝ »ΟΊ -·? ροή Ι'ϊ^τρ ]'Ν πα

Ν1! '7Ϊ2Ν'Π 031~Π2 ΟΟΟΓΠ ΓΠ'Π γΐ3'ρ"5 ΝΤΠ ΓΠΠ

ΟΉΊ Πϊ'ζρ Πν *.ΟϊΤ-Έι Τ3νΠ·"ίΙΪ? 1Ώ3 'ΠΏΧΓΐ ΠΤρΏ3

* 'ΠΏίίΠ VI—ρ Ον3 νΐ^Ε^ ^13 Π"ΓΠ. (ίνοηι οί> ^ίϊΜ-

ίαιιι ίη Ιιοο ουηιριιΐο ηεοιηεηίαιη ηοη οοΐΐοαιηΐ ίη

(ίΗα ι, ιν ει νι (ηειηρε ίη Τίδΐ-'ι) ? ΟΙ> ία ιΐάΜΜ,

ηιιοά οοηψΗΐιΐί ίίΐε αθ€οηιιηοιΙαΙ«5 αϊ αά ι'υη-

!.·.·Η(·ι/«7ΐι·Ν ίοΐίι α^ Ιαηχ, ί«Γ«»ί/ιπ» «ΙΓΙ/ΙΚΙ» ιιιοΐιιηι

ίίΙοΓίΐιη (ίάβηιηι , ηοη Ικιΐήΐιι ναΐίοηε νίή εοηιηιάεηι

1··ί>. ηαοά ϊα/ιι οίΐεηάιιηιι». Ρτορίετεα άίει €ΐΐΙο»

ρηνβιιίετίίΐιΐ, ηαίΐηιι ηεοηιεηίαι ύεβ^βτεηΐ, ··/ αίίο»

Γί]ίαιΙο», ηΐ εα ταιίοηβ νε>·αηι εοη]ιιηαίοηβιη ααεηιιί

ροαεηΐ. Οϋ;:ιικι1ιι·ΐ'ΐιι (·ιπιι εχ οΙ>8βΓν&Ιίοηβ ·τ; φά

σεως, ει ΜΙ ι πιοΐυδ Γ3ΐΐοείιιίίδ απ(ε εΐ ρο5ΐ ΟΙιπ'ίΐί

ρ3δδίοηεηι βΐίςαοί 3ΐιηί$ ηεοπιεηίΐδ ίικίίχβηηΐ, ιιΐ

ϊ(Ιειη ,ΠΙΙ-ΙΙΙΓ «;8ΐ Μοδεδ, εοιίδεηιιεηδ εδί ίΐικ ροδίεα

κιιρεινΓιΐίοηεηι ιΐΐιιιιι ίηΐι·θ(Ιιιεΐ3ΐη.

ιικί,ι εχ Ερίρ1ΐ3Ι)ϋ, ;ι!ιοι ιπικρι

Ιΐιεο1οςοι·υηι βεηΐεηΐϊβ, ΟΐΓΪίΐυβ

ϋίεϊ, ηιιο δεΓίΙχ εΐ ΡΙΐ3Πδχί Ρ»δεη3 εε1εΙ)Γ3Γυη(,

ιιΙίιηΐΊ Γ:ΐΜ·Ιι;ιΐι·, βε δθ1ειηηϊΙ)αδ ε%Γεπαοηϋδ Γυιιείιΐδ

βϋΐ ; ι ιιΐΜίηιΙιι ρπι1);ιΙ)ϋι5 .ιΐΐφΐ,ι ραΐίο εδί, ρΓΟρΙεΓ

«|ΐΐ3ΐη ^υ^I%^ Ρβδείιβ 3 Ιε^ίΐίηιο ύίε ίη

ΓϋΐιΐιιΐΓΠΐιΐ. Εδί εβ ΥΟΓΟ, ηίϋί ΓαΙΙοη, Ιιηυίΐ

ϋυ}ιΐδ εχ Γ:ιίιΙιΐιιιιπιηι εοιηηιειιΐβΓϋβ εοηϊβεΐυι·3ΐη

€ι·ρίηπΐ5.

δονίϋυηΐ ΊΙΙϊ, ίηΐεΓηιιε εχίεΓΟβ β. Μο$ε8 ίιι ϋΐυ

ι,:ιιΐ:«ΐιι, ΐ|υειη δχρε ιιιεη)θΓ3νϊ, (ΗΟΊ-τεικϋ ρΓίηιί

ιηεη$ίδ, 3ε Ρ33ο1ΐ3ΐίδ ε»ιι$3δ οΐίιη εχδΐίΐίδβε εοιη-

ρίικβδ, (|υ38 3ηΐε3 ρεΓδΙί'ίιιχίηιιΐδ : ιιΐ οιπι ΓΓυςεβ

3ΐ·ΙιθΓΐιηινβ ίρυείιΐδ ηοηιΐυηι ιιΐ3ΐιΐΓΪ νίιΙεί'βηΙυΓ ;

8αΙ>1>αΐα.

Ι" ι αιιίεηι ενί(1εηΐΐιΐδ εοηδίεΐ, ηιοιη ΐικ·οηδΐ3η8,

εΐ ηηιΐ3ΐ)ίΙίδ εδβεΐ ηεοηιεηίβηιηι ιί, ίίιιίιΐο , Ιυευ-

Ιι'ΐιΙΠΜ (|ΐΓκ1;ιιπ Ιοευδ εδί ίη 03ρ. α ΤΓ:Μ·Ι;Ι||ΙΪ

ρ]υδ(1(-'ΐη,§ Ιο εΐ Ιβ,ςιιεπ) Ιιϊο Ιοιί(Ιειιι νει·1>ίδ 3δοπ-

Ιι.ιιιι. Μίΐιίΐ εηίιιι 3(1 οοη]εεΐιΐΓηιη ιιοδΐι·αηι ύίεί

ροΐι'81 ηρΐίΐΐδ. 1Ν1 κ4ΐ ''"? Ον 'κ 12Ε?Ό ^Τ Π'3

^ηππ ηκ

Ε'Ρ'ΓΠ

Πΐρ'Τΐη ΠΠ'ϊ

ί Π7 ΕΠ1Π

» "τ

ΕΠΤΙΠ ΠΝ

]»α'·Να οη.-π

•Λ

3 π'τ;η τ,πν : -&ν;α ία»

ητ;π

, ΠΊΜ ΠΝ-ΟΙ ^κνι α'^ΐτ^ ήτα.

5ι/ιιβ(/πΊιηι Ιοίο άϊε ΐΓίοειίηιο α»ι»ίάίΐ; ηεφιε

νΐΐιΐί αάνεηίΐ, αιιηιηο ιΓιΙηΐΐιΙο ιαΓ^αηΙ, βι ιηεηίειη

ίιιΐΐΓίαΙαηΙ ; ηιιειηαιίηιοιίαιη ίη Ιιοο αιρίΐβ ιΐεοΐατανί-

ηιηί Ο,ιιοά ιί ροιΐ ηααΓίιιηι φίίηΐηηνε ά'ιεηι ίοη-

;(ί7)ι/'(ϊ Ιαίει ιΐιΊΊ-ιΙιιιι!, ιι<· α Ιιίικιηι (ΐιο Ιεηιροπ ρτο-

χραχίαε αοη(ιτιηεηΙ, ηο^ ειΐ ίπΓβίίηιο ηοΜε; ίηιο

ΙΊ-ΪΟ £(ίη»ΐ5ί ίΐιίι Ι'ιηιΊΐι ιικΊοίίί ιιιΐΐ'ΐΐιίκηΐ, ρτίηιιιηι

ηιιίάί'ΐη ηιο(/)ΐιιιιι ίΐΐίί ΐίκοηηι ούμαιιηΐ, εΐ ίηΐιττο-

(/(/;ί«»ί/'ΐΐΛ ΙιΐΓί'ιαίΐιηΙ, κι' ΜΟΤΟίίΐίί ί/ι(ι π·(ί(/(ΐιΐ(/ϋ /«/ί-

ϊϊ ίηίειτπρίΐ ρηιιΐι·-, εβδεηΐ, Γοπιβοεδνε (Ιίιιιΐκ, 30 βί/ηΐίί; εΐ ίΐίοταιη (««(ϊιηοηίηιη ία-ιιραΐοίίαί εχαιηί-

ι· ·ί :ΐ;.ι ίιΐ ί.ΊΊΐπ>. ΐ(π;Γ 8θ1εηιηίΐ3ΐειη

Ο»; φΐίΐΜΐδ οοηδεδβιΐϋ ίΐΐίυβ, ςιιεηι ρτ ΓΓ3, ηοηηίηηηΐ,

ι!··ι·ι·Γϋΐ ΐιί εΓ3ΐεχδρεεΐ3η(Ιυιη. Ιΐα ΠεΙ)3ΐ, υΐ ίηι·εΓΐ3 ι·ε$

Α<Ιηιοϋυπι εδδΡ.ΙρπιηΊηιειίδίδ,αε 1'αδθ1ι;ιΓΐδΐειηρα8,εΙ

ΐιι ΊΠοΓυιη 3Γΐιί(ι·3ΐυ ρθδί(3 : ηυεπ)3(Ιιηθ(Ιυηο 3ριΐ(1 Κο-

ηΐ3ΐ>οδ εχ ρ'.ιι.ι ιΐίηιιιι Η1ιί<11ηε εοηΐΓβΙιί, 3ΐη ίηΐεΓΓ^Ικ-

Ιίοηε ι» οΐ,·ι ι ί βηηοΓυιη $ρ3ΐία δθ!εΙ)3ηΙ. Οπ^ι ι· ιιΐ

ϋιΙεηΊ ϊδΐί |ΐοπΙίΓιεε8 ιηειΐδίΐιυδ δίιιςιιΐίδ Κ:ι1;ΐη·. ηοη

6&1 Κ3ΐειΐ(ΐ3δ ϋεηυηΐίβΓε δοΙεΙ>3ηι : δίε 3ρυ<1 .Ιιι^.ι ικ

8)'ηβ(ΐΓίϋΐη, ςιιο<1 οηΐίηηικίϊδ ΐειηροΓΪΙ)ΐΐδ ρΓΚίταΙ,

οοΓίοπιηι ηιεηβίυιη ηεοιηβιιίβδ ρεΓ ηοηΐΐοβ, ςιιοδ

Ο»ΓΠ1ΛΖ? τοοηΐιβηΐ, ίηιΓιεεΓε εοηδίιενερβί, εοηυιη

νίιίεϋεεί ιηεηδίιιηι, ςιιΐ1)ΐΐδ δυΐβιηηί» ςιιχιΐηιη Γε8ΐ3

Γ, ιρκϋ ιιιιι Ι'Ί:ι;·ι·ι ;ι (ΙίΠϊοίΙε ΟΟΙψΟΪ ρθδ·

ηαιιΐ, «ίι/Μι' ιη οηιηια ιί ρατίει νεπαηΐ, ηηβ ηοναηι

ϋ/ιιιη *αηαίβ€αΐίοηε>η ιΐ,-ι Ιί>,ι·ιιΐ , ροιίφωιη ιεηκΐ

ίηίετοαίαίαηι ε$ι. Υεηιηι ιί ίί!Κ$ ίΐΐϊ ίη ΐείΐίιηοηίβ

χηο €οη$ίαηΐα /Ίίιτϊίΐί, ίιΐηιιβ νβηιηι οιηηηιο

Ιιεη$ιιηι /Ήβη'ΐ; ίεά ει ίρ$ί ΐείΐα ιιοΐϊ Μ

αηΐ; α^ άαιΐφΐΐ τίιε, εΐ νί ρατ εαΐ αρΙοΓαίιιιη ίΐΐο-

Μΐιιι ΐ::Λ!ίιΐΐ"ΐι::ίΐίΐ /Ήεπ'ι, άβ ΪΙΙΙ,ΊΙΙΊΙ ηεοηκηίαιη άβ-

βηίπηί, ηε ηιηαειη ίίΐνηι τεΙεχίΊΐΙα,α Ιτκειϊηιο άϊβ

ίΐιρεηοτί» εοιηραίατε άία ϊΐΐίια ίηίίρίιιηΐ : ηιιαηάο-

ηιι'ιιίεηι ικα ι» πο^ιβ Ιιιηα οοη&ρεαα αϊ. ΜαηΊΓοδΙιιιη

εδίεχίοεο, Οιι·ϊ$ΐϊ Ουηιίιιί ΐειιιροΓβ ηβοηιεηίαδ ηοιι

ΐκιιι εει·1ο εοηδΙίΐιιΙί$ Γυίδδε, πι ηοη νεί :ιΠΊ·ι·ΐο }3ηι

ηιειίδβ τείεχει-ε, 30 ΓΟΙΙ-.ΙΟΜΓΓ. Ιίείιυιη ο=δβΐ , βιίεσ-

((«ο 8υ1ει«ηίΐ3ΐε& ϊρβαί, ηοϋΒ 3 ιηοηδίδ ςβρίΐο ρεη-
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οιιπι ΐοΐιιηι Α ΟοΐΊΐβίο ιιίΐαηΐιιι·, Μ;ι(ΐΙι;ΐΜ, Μβι-εϊ 30 Ι,υε*.<1(!Γ(ΊΐΙ, ίη 31ΪΩ8 ιΙΪΟΐ ίηείϋίδδβ.

ηοε ηε^οΐϊιιιη ρεΓρεί'βιη 3 ΜοΙΐαΊδδίηιίί :

ηυδ, 81 εοηίΓα ιιι:ι]»ηιιιι ιίΐιι» αιΙιηίιιίϊΙηαΓοίιΐΓ, βΐ-38-

83ΠΙ8 ΜίριΤΚΐίΜοΐιι·, εοΙΓυρΙϊδδίηΐίδφΙβ ΙεηψΟπϋΐΙδ,

νεπδϊπιΗβ εδί βΐίφιοδ ιγρερίοβ, φΐί ηβηε εκι-επιο-

ιιίίίππιι , πΐυιιιιΐφιε ρειΊυιΙιβίΊοηεηι , φΐηΐΐ'ίπι» ίη

ϊρδίδ ει-31, ΐ'ΐιιΐΊΐιΙιΐΓβ δΙιιϋεΓοηΙ, εΐ φΐχ ρι·ίν:ι(ίιη

Γοιιΐ. ('.ιψίϊΐιιοιίί ρ38ε1ια1ίδ :ι^ιιϊ <·ίΐ·ιι:ι Γυϊι : φίαιη

ηηηο 8ϋ3β Ρβδϊΐυηίβ Οΐιηδίιΐδ ευιη βροδίοϋδ, βίςυβ

αΐϋδ εΓιβιη ΓοΗβδδβ ίικίχί* ρι-ίιϋη, ΐ|ΐι:πιι ΓαΗεπ ρπε-

ροδΙ«Γ8 ϊ(1 ΓβεβΓεηΙ, ιι>ιη·ρ:η·ι> ηιαίυίΐ. Νπμιε Ιιοε

υιιίιιβ, 3ΐΐεπιΐ8ν8 (ΙίεΊ ϋίδεήιηεη 3(1ηιΪΓ3ΐ>ί1ίυ8 εδβε

(1ε1)εΙ, ιμιιιηι ιμιοι! ΟΙιπ8ΐΐ3ΐιίδ ϊρδίδ ιιοη ηιοϋο ηιιΐι:

Υίείοπδ ραρ;\! ϋβεΓεΙυαι, ;ιιιΐ Νίεχιιυιη εοηοϊΐϊαηι ;

νεπιηι οΐί.τηι .ιΐίφίοΐ ροδΙβ3 δφευΐίδ 3εεϊ(Ιϊΐ, υΐ ίη Β ΙΐΓ3ΐυιη, )υαιιιιϊδ ΐεϋΐίιηοιιϊιιιη ρπιίεπιιιΐ; φΐί

τε1ίξϊθ8Ϊ8δίηΐ3 Ρ38εΙΐ3ΐίδ (;οΙι:Ι)Γίΐ;ιΐι: υιιο ρΐεηιηΐφΐβ βρβιΊβ, 3ε είΐΓ3 :ιιιιΙι.ιμι·-, 8ΐ^ιιίΙίο;ιΐ : ρΓίηιιιιη ϊ

ιηεηβε, ηοηηυιΐφίβηι (Ιΐεουδ νιι, 3 βε ίιινϊεειη ιΐϊί-

ίερτειιΐ. Οε (]ΐιο ιιοιιιιιιΐΐ» 3ΐ1 Νίεερίιοπ Βι·ενί3Γίιιηι

ίιι Προθϊωρ!^ οϋιη 3(1ηοΐ3νίιηυδ. Ιίϋί ηοη δ»Ιιιιη ίη-

ΙβΓ 1ι:ι·κ·Γκ'θΝ, δϊνβ ()ιι;ΐΓ|;ι<1(τπιι:ιιιιι:; εΐ εαΐΗοϋεΟδ,

8βϋ ίηΐεπ οπίιοϋοχοδ ίρδθ8 ΙΙίΐ^πίΛχι; ϊδΐίυδίηοϋί (1ΐ8-

κί-.Ικι |ΐ!;ιιππιι Γεεϊηιυβ.

ΙΊηιιιι αιηίΐαι εοάβηι φκι ^α<1α'^ ακίΐη άκ ΡακΙια

αΐίΐ'τατίι.

€ε1ε1)ΐ·ειη ρβπ βεδε φϋχδΐίοηεηι ίιΐδϊ^ιιϊοΓειη τειί-

(Ιϊιΐϊΐ (ϊι·;ΐ'ι·οπ]ΐιι Ι.ίΐΐίηοπιιιιιμκ; εοηΐΓθνεΓ8Ϊ3 : ιιαηι

πιπί ΙΙΠΙΙΙΙΙΗ ε»ρ. χχνι, 5 : Τη δΐ ττρώτη, ΐΐιΐ(<ιιι,

των Άζύμων ιιροσήλΟον οι μαβι;τα\, Ι'ΙΊΗΚΙ ά\ΐ αζι/-

ηιοπίΗΐ «ι (·ι'.·ί.ΜΊ·Μ/!ί άίκιριιΐί ; Μ:ιι ι·ιι^ νεπο εαρ. χιτ,

12 : Κα\ ττ) ττρώττ) ήμερα των Άζΰμων, 3τβ τ^Πάβχα

ΕΟυον, Γήιιιιι ιΐϊ,' «:Ι/»ΙΟΓΗΙΙΙ , ηααηιΐο ΡακΙια «κπ-

Ι\«ώηηΐ ; ιΙυιιί(|ΐιε ίυε38 ο·αρ. χχ, 7 : 'Ηλθϊ δί ήμέρχ

των Άζύμων, εν ί| ίδζι Οΰεαθαι Ά Πάσχα, Υΐΐιϊΐάία

αιι/ηιοηιιη, ίη φια οροΓίώαΙ ϊηιιηοΐαη Ραίίΐια. Μ, ι

ιιίΓ(·8ΐϋ |.Γίιιι:ιιιι Λ/)ΤΜΚΙΙ <ιιιι αρρείίαιιΐ, Ι|ΙΙΛ; 3 νϋ$ρε-

13 Γιτία: ν ειυρίΐ, ηιια υιέ Ρ.ΙΜ:|Ι:Ι ιΐε ιιιοι ι· :»1> 3|>ο-

ϋΙιιΓίΝ |)Γ.Γ|ΐ;ι|·:ιΙιπιι , ε( |>;ιΙπΓ:ιιιιίϋ;ι.·> ιίειιυΐιΐίαίιιιΐ)

νίιΐβΐυτ.

Λΐϋ νο,ι-ιι, φΐί ι-ιιιιι ΕρίρΙΐ3ΐιίο, ε%ΙϋΓΪ8ΐ|ϋβ §Γ3νϊ$

(ΐϋΐΐ) ιΐίε Ι':ιχι Ιι.ι οβίβ*

χιιι, Ι : Πρίι της εορτής του Πάΐχα,

ρ3δε!ιαιε υιό ϋι·Γιιι>ο.ΐιιιιι , ϊιΐ εϊΐ Ληΐι· {β»ΐη»ι Ι'·.

κίΊΐιΐ·. Ιίειη <·ηρ. χνιιι, 28, ,1ιΐιΙ;ι:οκ :ιίι ϊρβο ιϋβ \>Λ-

Γβδεενεδ ιηί/ΓίΐΙί ηοίκίαβ μηκίΟΓΪχιη, ηε οοηίαηιΐιια-

ταιίιιτ, ί€ά Μ αιιηαΙιΊ,Ίΐΐ Ρακίκι, \,\ ΙΙ.ΓΙ- · ;ΐ(ΐ. χιχ,

14: Εταί αιιίειη μαΓίΐιαί'ί Ραβΰΐκκ, Ιιοτα </«./.; ·<·:;··..

€»!ΐεΓ3 νεί Ιε8ΐϊιιιοιιΐ3, νεί 3ΐ·ςαιηεηΐ» ρι-χιοΓβο.

8υη1 ειιίιη ϊδΐ3 ρραίεΐρυ».

Ι.ιιιι ϊιι Ιϋΐιΐο ορίιιίυϋΐιιη αυ€ΐθΓΐΐηΙιιπιΐ|ΐιο εοη-

Πίεΐυ, ίιι εο ροΓίδδϊιιιιιιιι αεςυϊεβοβικίυιη ]ιι>Ιϊεο, ηυού

ϋΐί, ίιι 8ΐιχ <1β Γερπιεηΐιΐο ρηηε ββιιίβηιϊχ ρβίΓοεί- ϋδ ΐεδίϊιηοιιϋδ 3ρρΓθΙΐ3ΐιιπ , <\νχ ίιι 3ΐΐει·3ΐη ΐΓίΙιί

ηβηΐιιρ, ΟΐΓΐίΐυιη Οοιηΐηιιηι ηοιι Ιυηα χιν, δεϋ χιιι, δοιιίεηΐίϋΐιι ηεφίβϋΐιΐ, «ιιη» είείερη, <[ΐιχ εοιιίταπι

Ρ;ΐ8(.·η;ι εβϊδδβ ρβΠίηιιεΐβδίιιιβ «ΙεΓεηϋυηΙ, ευηι ηοη- _ νίϋεηΐυρ, εοηεϋίβιϊ εχρΓιεηπφαβ ροδδΐιιΐ. Αϊ βιοί-

«Ιιιιη ·ίιΐιΙ;ι;ί βζνηιίδ υΐεπείΠαΓ. €οιιΐΓ3 Ι,βΐϊηί, ηβ ιιιοιϋ εδί ροδίεηοΓ ίΐΐ», ηικιιιι Εριρίιηιιίυδ δ6«ιΙυ$

ηοε δϋ)ί (1ε ϋοηιϊηί εχεηιρίο ρι·^δί(Ιίυιη εχίοΐ'ηυεΓί εβί, δεηΐεηιϊβ : ευϊ ιιοη ρβυεί, ϋ«1εηΐφΐε

6ΪΙΙ8Γ8ΙΙΙ, ιη·ι·:ιπιιιΙ ;ι1ίο, ιμι;ιιιι (μιο ^11ι1χ^ εχίεπ,

«Ιίε, 1ε§ίΙϊιιιυηι :ι^ιιιιιιι εοπιειίϊδβε, Ιι.ιε βδΐ χιν Ιιιιι.ι

εΐ ϋπκΐϊΐϊοηε ρπηε'ψεβ &υΙΙι·η§3ΐί βυηΐ: η>3χϊιηε<]ΐΐΰ

Ραυίυδ ΒιίΓξεηβίβ ; Ρβιιΐιΐδ ΡυΓΟδειυρΓοηϊεηβϊ» ορϊ-

βυΐ) νεβροΓβιη. δει! ίδΐ3 Ορχεαία; ίχεΐδ ορίιιϊο, φΐ3- δεορυβ ; ^βηηβδ Ι,υαιίιιβ, ΟιιιιΓι-ίυβ, ϋαηββιιϊιιβ, Μαΐ-

ΐεηιΐδ ϋΐιπδΐυπ» δΐηβ βζγηιίδ εε1ι·1)ΐ·3δδε Ρββεΐι» ο"ο-

οβί, ίιΐδεϊΐΐχ βΐ :ιΙι.Μΐι·ιΙίΐ3ΐϊϋ Ιιαϋεΐ ρΐιιπηιυπι. Εΐεηίιη

«ΐυοευηςιιβ ΐίΐηιίεηι ϋϊβ Ρββεΐι» ΟϊΓΐδΙυβ οΙήβΓίΙ,

ευιη ιιηβ ει Αζνιηοηιιη δοΐοηιιιίΐαβ ϋκΙώαηϋΒ ίυβι-ίΐ,

ιιοη ηΐ3£Ϊχ βίηβ 3ζνπιΐ8 ροΐιιίΐ, φΐίΐηι 8Ϊηε β£ηο,

βοΐεηιηΐ Ιιυϊε Γείί^ίοπί 83ΐίβΓ3εεΓβ. ΡΓοίηϋε ηοιι

Γβπηεηΐβίο υβιΐδ εβί, ηβ Ιββεηι, ευ]ϋ8 βυείορ ει·3ΐ,

ϊηΓι-ίηςβΓεί. 8ει1 ηεηιιε νεπιιη εβί, ςυοά βρχεί, ι·ΐ

ΐηΐ8Γ ε*ΐβπ)8 ϋειίΓεηυί, βε Νίεερίιοι-ϋδ βΠίΓηιβιιΐ,

€Ιιπδΐιιπι ίΙί«ιηειΐδΐδχιιι, ηοιι χιν ρββεΐιβίβηι οϋϋδίβ Ο ρΐα, ιιεςυε ΟΙιπδΐϋβ Ουπιίιιυβ, ηεευΐϋ οιιιΐιίιιΐ)ϋ:ι^,ιϊ

€ΟΒη3ΐη : ηεηιιε ίιΐ Ερίρΐιβιιίυδ δειιΐίΐ ; ιι! π)3ςιιί

<μιίιΙ:»ηι νϊπ εΓεϋϊιΙεπιηΐ. Ιηιο νεπο εΙΪ3ΐη 3ηΐε χιιι

Ιυηβιη ε^ΐδδε Ρββεΐιβ δίβΐυϊΐ, Ιιοε β5ΐ εχειιιιΐε ^ιι-

«Ιβϊεβ Ιιιιΐϋ χη, ΝίείΕίο νβΓΟ χι, υΐ δυο Ιοοο ϋεείβ-

Γβίαηι εδί. δβϋ οΙ>δεαιϊΐ38 Ιοεϊ ίβοϊΐ, υΐ ϋ$ ευηκβ-

<Ιεη(ΐ3 νβηίί βϊΐ, φΐί Γβίβο Ερΐρΐιβηϋ δβηΐεηΐίαηι

ϊιιΐι·ι·ρι·ι·ΐ3ΐϊ δΐιιιΐ. Υεπιιη υηιίδδβ (;Γ;ι·ι·ιι1οπιηι εοη·-

ΙΐΌ>εΓδΪ3, ςιι« (ϋΟΓιεϋΙΙβιϊδ Ικιΐκιΐ ηϊΐιϊΐ, πι πΊί(μι;ι

οιιιιιϊ ςΜνΤΒδίίοηε ΐρβείβηϋ» βο 1)Γενίοι·8δ επηιυβ,

(1οη3ΐιΐδ ηοδίεπ, εΐ 3ΐϋ. (ΙΙΜΙΙΦΚΙΙΙΙ ει Ίί, βΐ οηιικ'$

ΓϋΓε, <μιϊ Ιιβείεηυδ Ιιαηε ορίηίυηεηι βιηρίβχϊ $ιιηΐ,

3(1 νιιΙμ:ιΙ3ΐιι ίΐΐβΐη Γε&ΙΟΠΙΠΙ ΐΓ3ΙΙ8ΐ31ΐθη8ΙΙΙ, 61 Γ«·: ..ι-

πιιιι (Ιΐ'Κ·ι··.ιιιιι εοιιΓυ^εΓε δοΐεΐιΐ, εχίδΐίυ)3ηΐΐ]ΐιβ ρπ-

ΙΙΜΙΤΙΙ 3Ζ)ηιοπιιη (Πειιι ιιιιιΐίμιαηι 3 ^α(1^!^8 Γ.:π,ι τι

εβ1εΙ>Γ3ΐιιηι. Υβΐ'υηι ηοηιίαιη ίδΐϋΐΐ ΟΙιτίδΐί ΐειηροη:

εοιίδΐΐιαίυιη Γυίδδβ, (Ιοεβηΐ ίρ^ίπιεί ΗεϋΓχί. Αερτο-

Γεείο δι ΐΐμ<:κΊΐιΙ:ιπιιιι, 3δεί8εεικΐ3Γυιιΐφΐ6

οκϋικιιϊιι ίιιίϋβεΐ ίΠ:ι Γ3ΐίο, 3ΐφΐβ αΐι υιιίνεΓ8Ϊ8 ι

Φ^ιΙ ρΙβΓΐφιβ δυΐδ ίΐΐίΐιη βεπριίβ ϋϋίββηΙβΓ εχρίίεβ- άβιεί.

ιΐϋθΐηειιΪ3$, ΓεδΙο$ςιιε (1ίε$ :ιϋΐι·ι· , ΐ]ΐι:ιιιι βχ

Ϊ8ΐϊυ8 ρΓ%8επρΐο εε1ευι·388ειιΐ. Λοιι ειιίιη

ΙΙΓ(· :ι)ιπιρΐ:ι Γιιίΐ ΓείΊΐιπιιιι ιΙ1;ι ιηηΐηΐίο, 88(1 ]3ηι Ιυιη

ϊιι ϊρδο 3ΙΜΙΪ εβρίΐε ρΓονίιΙεΓΐ :ιε ϋε8Ϊ^η3Γί εοιι$ικ-

νει·3ΐ. \Ί·Ιιιΐ 3ΙΗΙΟ ρ388Ϊυιιίά ΓίχΊΐιιιι ε«88 εχ υρίιιϊοηβ

^ΐ'ίΐΙίΚΛίΊ δυρΓ3 (Ιίχίηιιΐδ : ϊιι (]υο εαιη Τίβη » ι. τ...

ιν ίη ν ΐΓίΐιι&Ίίδί,ΐ',ι, εοιΐ8ε(|υειΐ8 Γιιϊΐ, υΐεΐ ΜΪ;ΙΙΙ » νι

ΒΐιΙιιιιονοιοΐιΐΓ ίιι VII. 11οι: ί^ίΐιΐΓ δι ΜΐΙ^ΜΐΌ ;ιι: ]· Γ-

ριΊιιιιιιι εβδει, ηεηιο Ά εοιιιπιυιιί εοιίδΐιείικίίηε κ«β-

πιπί. ίίυβιηοΙίΓειη υΐΓΐυβφΐε ρβιΐίδ ί.ιΐϊοηεδ ρ.ιυείδ

κιιιιΐ.

ιιϊ ε»(1βιη οΊβ, ςιιβ ^υϋίι;^ εχίεΓΐ, Ρ35ε!ια ι·«·Ιβ-

ΐπυιη ηιι-

βΧΐΓ3θη1ίΐ)3ΓΪ3ΐη ΐρ.Ι3Βΐϋ3ΙΙΙ, ι'Ι &ΪΠ-

ρβΓίιιιΊιβιΐυηβιη εχ$1ί1ί888 ννι ι»ίηι1Κ· <-$(,

|ΐι;ΐ! εο (1υηΐ3Χ3ΐ ιηειιββ εοιιϋςεπί, ςιιο Οιή$ιυ$

ρηδδΐι» 881 : 3(1εο ίιι ηοη ϊρ^ε βοΐυιη πιπί 3ρο$ΐοΙίέ,

88(] 01 3ΐίί (ΙίϊΓΙΜΟ 3 εΧΐ8Π8 (Ιίί ΟίΊίΙίΓΟΓΪΙΐΙ. Νϋΐ) (4
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ΐη οΙ>(ΜΐιιιΙ:ι ίιιείαΊδδε

ΙΙΙικΙ Ερίρΐιηηϋ νει-Ιια ϊρ53 (Ιυεΐ3Γ3ΐι(, πιιη θόρυβον, Α βνβηΐξΐίΐίϋΐΐδ εοηΐη Ιιβηε ορίηίοηεηι »Ι!Ι|ΙΙ,·ΙΙΙΙΙΙΙΓ,

ηιιΓο ιιΐ'ί,'οΓκ) εοιιεϋίιιηΙιΐΓ. Γπιΐι;ιιη βιιίηι ίΐΐί ιΐϊΐ'ΐιι

Λ/.νιιιοπιηι νοοαιιΐ ί»ηι ϋείΐίοβΐ, ειι]ιΐ8 ϊη νββροΓαιιι

Ρ.ΤΜ ϊκι' οείβΐιπίαδ , βι Λ/.γιιιοπιιη ίιιίΐίιιηι ίικ ιπτβ-

ηΊ, ιιΓκ|ΐκ; ι·χ Ιβςβ, ηκι]οι·υιιιΐ]ΐιο ρπΜεπρίο : ηιιοί

ΗΐιίιικκίΥΓΓίπικ Ι.Π038 ρπκΙβιιΙβΓ ;ι<Ι]ιτίΐ, εν Τ) Ιδεί

θύεσΟαι, ηυ35Ϊ δεπίιββ 30 ΡΙΐ3Π8.Έθδ «ΙιΓκ,ιιι: ηοΐ.ν

Γβί, ο,ιιΐ εν ί, ούχέ'δει δβεπΓιοβνβΓβιιΙ. Αφυνοΐεοιη-

ιιιιιποηι ΙΙΗΙΙΓ, ϊηΙβΓρΓβΙαΙΐοηβιη οοη]βεΙιΐΓ3 ΙΙΙα ιιο-

81Γ3, (]ΙΙ3ΐη 3Π163 ρΐ'ΟρΟΜΙΜΙΗΚ! : ι·]ΐΙΜΙΙ<>(Γΐ ΙΙΙΙΙΟ

ίηίϋϋβ (:ι·Ι.·Ιιι·Ίΐιιΐι·ιη Ρ»δεΙΐ3ΐίδ, ιιΐ πιπί ρπεροκίβρε

3ε ροι-ΐιΐΓΐΐΜΐο 3 εοιιεϊΐίο (ΙβπιιηΓίϊΐιιηι εββεΐ, ιιΐφΐι·.

ι·ιϊ;ιιιι ιΐϋ ΓοΠΛδδΟ ρΓίΕδίϊΐιιίαηι ηεοηιβηίαπι, Ρββοΐιη-

Ιίίφίο (Ιίΐ'ΐιι Π!ΐοχιπ**ι·ιιΐ, ρΙβΓίηιιβ ευιη Πιπκίο οΐ

3ροδΐοΓ>8 (Ιίβιιι ίΐΐυιη οΙιβκΓναικΙυιη ριιΐβνβπιιΐ, ςιιο

αε (

>ί£ΐΓι&ε3ΐιΐ.

Ηυιιι: ίιι ιιιοιίιιιιι 6ΐρ1ί(ΆΐΙη 3 ιιοΐιΐβ »ε (Ιβίεη$3

Γοηιιιιιιηίκ ί!1:ι ίοηίοιιΐί,ι ιηυΐΐη ΐ|ΐιη:ιι ;ιΙΐιτ;ι ρι·ιιΙι:ι-

Ικΐίοι- ιιιϋιί νίιΙιΊΐΐΓ. ΙΊΙΙΙΙ |:ιιιι ιΐι^ι Γΐ.ι εχρΓβ$»3(|ΐιβ

Ιβ$ΙίιηοηΪ3 $ϊη( , ιιυ1)3 ιπ εβνϋΐβΐίο ροβίίΐ

ΟιιοίΙ (Ίΐϊιιι ιΐίι'ΐη (ΐίίπηι Ραιώΐβ ρΓΟ είνίΐϊ

ϊρβη ιϋι· , 3ε του νυχΟημΐρου ρο$ΐ6ποπ |ΐ;ιι·1ι·, βιιιιιί

ΐ|ΐιίιΙ;ιιιι 6χί$ΐίπΐ3ηΙ, ΐ(ΐι;ι> 3 ^ί'(|ΐκ·ιιΐί ΟΓΐυ $ο!ί$ ΐηεί-

ΙΗΤΙ-Ι : ί*1 :ιίϋ ιηβπίο νι·ριιιϋ:ιιιΐ. Νβηιιβ εηίιιι εοιη-

ιηοιίιι» Ιιΐε ϋϋΚίΐικ νίάεΐυΓ : Λιιΐί' Ι'αίιιιη ΡαίοΙιαίί*

ΟιήίΐΗ* 1'«π(·Ιιιι €ΐΙβ!>τανΐί : ηυοιΐ εχ Ϊ813 ι·β$ροπ$ίο-

ηβ δβςυΐΙυΓ. ΙΛιΚιιιη ει Πΐιιΰ εβι, ιριοιΐ ιΐβ Μ·Ι ιιηιΐο

Ιοβηηϊβ 1β$1ϊηιοιιίο (ΙϊεϊΐυΓ : Μαηάααΐΐΐ /'Ο.ΊΓ/ΙΚ, ιϊο

ςυοευπςυβ \ ιπίιιΐίίπιηι υ$υΓρ3Γί ^ι·ικ·η: , ςα* ρβρ Β ρπυδ, εΐ ηαίϋειη Ιΐ'μ.ίιίιη» ΐειηροι·β Γικ'.πα ϊιιιΓκ:ΐιιιη,

(1ίε$ ίιιιιηο1:ιιιΐιΐΓ. Ο,ικκΐ βχ ΟευΐεΓοη. χνι,

2, 61 11 Ρ;»ι·αΙίρ., εβρ. \χχ 3ε χνχν,οοιιιρπιΐϋΐπΐ

ιιϊιίι ΙΙΓ. ΜιιΙΙιΐϋ ε$1 εηϊηι δεΓΪρΙιΐΓ3β 1οευ$, ιι1>ί Ι'ΛίιΊια-

ΐ!$, 8ΪΤ6 Ρ!Ι:ΙΜ; νικ·;ι1)ΐιΙο 1ιο1οε3ΐι$(α 3ε $3επβ<·ία

ΐΜΜί'ΐΛ $ί<;πϊβεβηΙυΓ, ιιΐ βϊΐ ίιίβηι ΒΐίτίΓιεαΓΟ, νοί

ιιι;ιιιιΙιΐΓΛπ· ΡΙιαβε, ηιιοιΐ εαβ ίιιιιηοΙ:η·ι; 3ε ιηαιιιΐυ-

ο.ΐΓ6 νίεΐίπιβδ, ηυχ ρβΓ βορίεηηβ 3ζνπιοπιιιι (Ιίεϋ ίιι

Ι«·ιιιρ1ιι ιιι:κ·ΐ:ιΙι;ιιιΐιιι·. Αο ϋοιιΙΚΓΟηοηιϋ ηιιίϋβηι 1ο-

Οΐΐ3 ίο εοπείρϊεηϋυ; ε$ΐ : Ιιηιηοΐαίιίίΐιιιβ Γ/ΜΙΜ Οο-

ηιίηο 1>ι·ιι (ιιο : ονα, εΐ ΙιονβΒ. ΙΛ\, Κα\ θύσει;

ιιεηυβ \·3ΐΐ3ΐη ϊΙ1:πιι ιηβςίδίΓΟΓίιηι κΐΓβείβΐίυηβηι

(·ιιι·ηνΐ'ΐ·ΊιιΙ. Εχ ψιυ Γαείιιηι βίΐ , ιιΐ βροδίοΐϊ ρ;ιι·;ιΙ;ι

«ριιιΐ ίΐΐιιιιι Ιιοβρΐίειη οιιιηίιι ΓερβΓεπηΙ.

ΟοΙ. 935 Ο. ΣνΛΛαμβάνετΜ δε Γ?] τρίτη. Ιαιη 1ια;ε

Γηι·ίΙΊ:ι ΕΙΙΙΙ!, ίηΙε11(;εΐ3 ϋειηβΐ Ερϊρΐιβηϋ κβηίβηΐϊίΐ.

Οι»_πΐ(|ΐι:ιηι 1ΐΙ>Γ3ΓΪθΓυηι ειιΐρ» ηυχϋβ

Γυηι ήμερινήν εβηι Ιυιιαηι νοε»1, ςυ« εϊνίϋιει· Ηΐ>

οΠυ βυΐίβ 3(1 υεΐ'ββυηι ροπΙαείΐιΐΓ ; νυχτερινήν ν«;ι·(>

ηυχ ιιοείβιη οεειΐ|>3ΐ. ΟΜ;Ι βχ οΙ)8βΓν3ΐΊοικ; εοιτα-

Πάσχα Κυρίω τω θεώ σου, πρόβατα κα\ βίας. ,ΙιΐϋβΙ ρΐ* Ιβεϋοιήδ νΐιΐαιη ρβΓ δβδβ ρΐΌΐΙϊιιιι·. δειϊϋο ϊβϊ-

ΙΙΙΓ , 3ΐιεΙΟΓβ ΚβρΙβίΌ : Πέμπτη τρισχαιδεχάτη νυ

χτερινή, ήμερινή δε δωδέκατη. Οαο«1 υΙίι|υβ ιιεεβδ-

ΒίΐΐΊΐιιιι 881, 8Ϊ τετράς Γυβπΐ, δωδεχάτη νυχτερινή ,,

Π3πι Ιΐίβ βίΙ)ί ϊιινκΊ'ΐιι 8υεεβ(1υηΐ, υΙΐ|ΐι<ο νυχτερινή.

ίιιοπΐ, 1ί;ιΙ ήμερινή. Νοίιιιιι οιιϊιιι εδ( ΐιΐιΐίοο* 3 ηκ-

εΐβ (ϋοηι 3ΐι&ρίε3Π. Ι'οίικίο : Προσάββατον τεσσαρεσ-

χαιδεχάτη νυχτερινή προ δεκατριών Καλ. Ν;ιηι βυ-

ροΐϊΟΓ (Γιε» τ.ζΛ δεκατεσσάρων ]ηιη Ιι,ιΐιιιΐΐ. Ιίειη

Σάββατον πεντεχαιδεκάτη νυκτερινή. Νίΐη (Ιβ ΝΙΓ:ΓΜ;Ι

Ιιιιια Ιοΐ|ΐΓιΐιΐΓ, ηοη ιΐι^ιιιΐϋίι:^. Οιι;υ υιηηίί βχ βυρε-

ΓΪΟΙΪ 1:ιΙ(Μ·ι;ηΙο Γ··ρι·Ιι:ιιιΙι« 8ΐιιιΙ.

1\ηά.'Έχιρώσχονσα Κνριηχή. ΟϋΊ Ιιυηε ΕρίρΙοιιϋ

Ιοοιιιιι ροιτιΐϊπΐ, ιΠΙί^ι'ΐιΙϋΓ ίιΐ ;ιιιίιιιη(ΙγοιΊι;πΐ (ΙοΙιιΊ;

φΐιιιΐ βυρβΓΪΟΓΪ ύίδ8βΓΐ3ΐίοηβ εορίοββ ΐπκΐίΐιιιιι 681 ;

ί;ιΙ*Λ Ιιχε 6886, ΐ|ΐι:»ί (Ιο ΙΙΙΙΙΛ «ΙϊειιηΙυΓ οιηηϊΐ, «Ί εχ

Κρϊρ1ΐ3ΐιϋ Ιΐ3ΐ1υεϊη3(ϊοηβρΓθΓβεΐ3 ; ςυ'ι ^υϊηοείίαπι

3 χχν ΜηιΊϋ 3ι1 χχιι ; ρΙβηΊΙυηϊυιη νερό &1> <·αιΙιιη

ηίΐΙΙΜΊΙΙΙΙ ρΓΧίβΓ Ρββεΐΐβ 6(13111 ίΐΠΐΙΛ ίΐΓ.Ι)Ιθΐ3ΓΪ νΪΓΐί-

ηΐ38 ; ηοη 3υΐβιη 63$ νίεΐίηΐ33 αρρείΐβΐ Ρ1ΐ38β. Ι3ηι

ϊίίιιιΐ, (|ΐιικΙ II ΡβΓβΙ.,ε. χχχν,δεΓΪρΙυιη :ιί1ϊιιιι;ιηΙ ;

</«!></ νιι ι/ιΊ'/ι».·! «ί/ι:/ΐ(ΐ(ί(ΐ· ΡΙιαιε, εΐ ίυιηι'<ΙιΊ>αΐητΡΙικ-

»ί, ιιιιιΐι: :ΐΓ(·ι·ροι ιιιΐ ιιβδείο. ίΝιι:,ι|ΐι:ιιιι οιιίιιι ϊιΐ Ιι'μί-

ΙΙΙΓ. Ουϊη ροΐ'ιιΐδ ΡαδεΙΐ3 ϋίβΙβΓΪδ *Ι> ί:ι«·ι ίΠτϋ,·; ηκι-

ηϊΓβδίβ (ΙϊίεοΓίιίΐιΐΓ, εαρ. χχχ, εοιη. 15, «ι ο. χχχν,

€θΐιι. 16 οΐ 17.

ΡοδίΓβιηο ΡϊΓβδεονβαι ΡαδεΙιχ ίικυκϋι» φΐ:ιιΙ:ιιη

Ιοφίβικίί Γβΐϊοηβ <1ίοΐ:ιια νοίιιηΐ ΡΐΓ3δεβνβπι δβΐι-

1ι»ιί, ΐ|ΐι;<· β3(1β(η είΡββεΙιβ, βίνε ριϊιικι (Ιίβ$3ζναιο-

Γΐιιη ββδβΐ. Νβφΐβ βιιΐηιΡβδοηβΙίδ ιιΐΐίΐιη ΡαΓβδεενεηι

Γυίδδβ εβιΐδβηΐ; ΐ|ΐκιιι'ι;ιιη ιιιιΐΐη ρρίιΐϊε ϊΙΙϊιι^ιϋίΊ εί-

Ιι;ιΐ·Ί:ι ριιι·;ιΙι:ιιιΐιΐΓ, ειιιη ϊ(1 Ίρςο Γβδίο Ιϊοοι-οΐ 3^βΓ(>.

ΥΟΙΊΙΙΙΙ η,αίδ 631, ηιιϊ Ι<ι1ιτ;ιΐιί1οιη Π3ΐιε Ιοςυβιιϋί ΓΟΓ-

ιι :ιιιι ριιΐοΐ εβδβ, υΐ Ρ3Γ3$εενβ Ρΐ8ε1ΐ3ΐΪ8 $ϊι ΙΊιι·α-

ίί, ίιι φΐιίπι ϊικ'ίιΐΐ'ΐίΐ Ρϊ3ϋΙ)3? Νίηιίιιιη

Ιι.ιΐ' ΜίΜίηΙυιιι 881. ίΐί·ι1 ιΊ ϋΐϋιΐ Γ:ιΙ.·ίϊϋ8Ϊηιυηι, ρηιηχ Γ) χχν »Γιο βχ Νίε.πια ίοπηυΐβ, νβΐ ροΐίυ$ 3 χχνι ρβΓ-

<1ϊοϊ ΑζνιιιοΓυιη, εαΊβΓΟΓϋηιηυβ Γββίοπιιη Ρύΐ·38οβ-

νι-ιιι ιιιιΙΙ:ιιη Γιι'ΐ886, ΐ|ΐκιιΙ βχ 1Ιβ1)ΓΧ»Γυιη βειίρΐίβ :ι1)

3ΐϋ£ ι·(·Γιιΐ:ι(ιιιη 881, ιιΐ ίιι βο εοηιηιθΓ3ΓΪ ηίΐιίΐ κίι ηε-

06&86. Ιλί ΊΠΐΙίΙ (|ΙΙΪΐΙΐ'ΙΙΙ ΠΗ Ιί' III ΛΐΙΗΙΐΙίΙκία θΙ)86Γν3-

ΐυιη, ιιιιΐΐα ΡβΓββεενβ 3(1 είΐΜ>8 ΙΓ· Γβ$ΐυιιι «Γιοιιι ηρρ;ι-

Γ3ΐιϋθ8 ορυβ Γυί$$β, ηιιοιΐ ίιι 8οΙΪ8 δ3ΐ)1)3ΐΪ8 εοηυρρβ

ϊιιΐι'πΐίεΐιιιη εβκεΐ, Ιΐοοι-οΐ ίιι «ΊΟΙΊ*, ϊιι ςυο

νΐι·ο$ οπκΙΗοπ ΙιβΙΙυείηιΐοβ ΐ'88β ιιιοιιιιϊ-

11)118. 8ο Ι ρι·;ΐ!(ιτ ('ίΐκιιτι εοιίίΐΐΐΐ ;ιΙί;ι ι|ΐι;ι·ιΙ:ηη ρι;ι:-

[ΜΙΜίί θρθΓΐΐΙΪ886 , ΐμΐ»; Ηΐιΐ 3ΐ)3ΐ|υε 861-νίΙί οροη;

ρΓ.»ΐ3ΐ ί ηοη ρο$8εη1, ;ιιιΐ 3(1 Ίρ8Ϊυ8 Γεβίϊ οοΐοΐιι ίι;ι-

Ι6Π1 ίιιοιιιιιΙ:ιιιι ;ιιι1ονι·ι·|ϊ ιΐοΐιηοιιΐ ^ικκ ίιι·;ι ιιίΐιϊΐ

681. ςυθ(1 :ΙΙ|\·Ι;ΓΪΙΙ<. Οιη ονιιΐοΐιίοπι ,)ο:ιιιιιίϋ αυεΙΟΓΪ-

κΐΐ'ΐιι ροββίΐ εχείρί. Αι νβΓο <|ΐι.ι: εχ ηΐϋ:-

ίικίι; Η>| χχιι (ι·βη$ΐυΐ6Γίΐ. Οαο ροβϊΐο, εγείοπιιη οηι-

ηίυιη 3ε ΓιτήίΓυιιι Γβΐίοηβιη ρεΓηιίβευίΙ : ιμι;ΐ! ΐ|ΐιο-

η:πιι ρβοΐο οοΓΓΪρϊ ροδβοηΐ, 61 ΐη νί:ιιιι 30 ΟΙΊΟΠ·,

ιίειίυεί, βυρκι (1εε1βΓ3νϊιηιι$. Ι^ίΐυρ βχ ιοί οιτοπιιΐί

«ι^ιιιιΚΜΠίΗ ιιηΐ.ι ββΐ νίΐίοία III» ΓβΓΪ3 ίΐιιιιο )ιι!ί:ιικ>

"(!, Ιιοεβ8ΐ Ι)οιιπιιϊ(·Η Μ;ιιΐίϊ χχιι, Γ,ιιηι ΠΎΟΠΙ β»»βΙ

ίι·ι·ί:ι ν. Έπιφώσχουσα ιτμο Κυριακή ΙΙΙΙΙΛΙΙΙ Ιιιιΐιιϋι

χ\ (Ιίιιπκιπι. ΙΓιο έπιφώσχουσα ρΐ'οριϊβ 8<ιιιιϊιιιι·.

Ουΐρρβ χχιι (Ιιΐ'αΐι οπιι βοΐίβ εοβρΐΐ χν ιΐίιιπια : υικίι»

ήμερινή ρτο νυχτερινή 8ΐιΙι$ΐίΙυίιιιιιβ. ΑΙίθ(ΐ»Ίη ή

Κυριαχή χν νυχτερινή ιΙϊ<·Ί ροΐι-βΐ, $Ί ο]ιΐ8 ίιιίΐϊιιιιι :ι!ι

βιιίεεειίειιΐβ ιιοείβ ι<·ριιΐ;ιΐιιι·. Νβ^υβ τοχ επιφώ-

σχουσα ΐ|ΐΓκ)ΐ]ΐι:ιιη οΙ>8ΐαΙ ; ςυχ ρβΓΧ%ρβ (Ιβ ΗΙυεε-

κβοίε (1Ϊ6, ιιυιιιιαικιΐϋΐιι ε( ιΐο (Ιίβί Ιαάίκο ρΓϊιιεϊ-
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ρ:ο, δίνβ ηοείβ 3ηΙεεει)εηΙ« βυΐβΐ ιΐϊυι-ραΐ'ί. ιΝοη ηιιοϋ Α Αΐεχβηιίπιιί Β(τίρ(οι·ε$ χιι Κ,ιΙ., Ιιοε 691 \χι Μ.ιι ι ιι

«ίριίηοβίΜΐιη ΠχεΓυιιΙ , υΐ ίιιΙβΓ βΐίοβ Ρη>Ιβπιι·> ΑΙβ-

χαηιΐιϊηιΐδ ιιηιιιΐ Βοιίαιη ΙίΙ>. Αν αν/ηϊηοΐ. τίπιαίϊ,

ςιιί 681 Ιοηιο III. 1$, ίηψοιη, χχν Ρΐΐίΐηοηοΐΐι, ψιϊ

ε&ΐ χιι Κ:ι1. Λρι·., •.πριιΐΗίΓΜίπιι εοΐΐοονίι , Ι,οοιιϊ*

ρ:ιρ;Β Ιειηροπίχίδ. Ιΐ3(|υε μνημονιχον ϊδΐ αμάρτημα

εΐΊΐιΙίΙίδβίηιί Κορίβπ,ιΐιιηι ίη £<:/θ9!3, ρ3£. 193. ΡΓΟ-

Ι.-Μ,ΙΙΙΙ ;ιίί ΠΓ! ,ι ΪΙΙΪΐίυΐη Ι»Ι,),·Ιι·Μ.ΙΙ.'' :ί· 1!11!||>,·|Ί|[|| XI

Καΐ. ιΐΐ'ίίηϋ^.·; $β(Ι Αηηίοϋο ϊιΐ ι·· "* ·ιιίι, <.·ιΐ]ΐι> ΊΙΙυ-

8ΙΓ6 Ιι.ιμιικΜίΙιιιιι ι!ι·Μ·ιιΜΐ Εΐΐδβΐιϊιΐβ III). VII, Ο3ρ.

2β,«χ 6]ιΐ3ΐΙειιιΡ33εΙΐ3ΐί1>ιΐ363ηοιιίΙ)υ3, ιμιοά . ι 15···· ι

εοιηηιβηιοι·3ΐ Ιιΐι. Οε <ΐηιιίηο€ΐίο : ιιΐιί <·ι Αηιΐοΐίί

Μ·Ι·|Ι.Ι βχ (1ερΓ3ν3ΐΪ88ίαΐ3 ηιιΓιηϊ ϊηΙβΓρΓ6ΐ3ΐϊοιιβ

ρ:τρ<·: ιιιιι 3(!6βρΐ3 :ι1ίι·ιι:ιιιι Ιιι 86ηΐ6ΙΙΙΪ3Ι1Ι (ΙβΙΟΓηΐΙβΙ.

ΟΙΙ.Μ ο οιιιιι εχ εο Αιιβίοΐϋ ιΐεερβίο , ΐαηηυβηι βχ

'· Γοηΐβ ΕρΊρΙιηηϋ ϋοείΐΊΐι» ρΓοΠιιχβΓΪΙ, ηοΐιίβ ίιιΐε£ΐΊΐηι

ηοη 681, Ιαιη ϋΐυϋΐΐ'οηι (Ιίδριιΐηΐίοιιριη δϊΐβιιΐίο ρηε-

ΙοπιΐΗΙοϊβ.

Αιιπίυΐϋ ΐη«ί(/ΗΪ< Ιοαι* ΐχριη<Ιϊ(ατ.

Υίχίΐ Αιιβίοΐίυβ ΟϊοεΙβΙΪ3ΐιϊ ΓεΓβ ιειηροι-β, ^βη<?Γβ

ΛΙι·\:ιιΐιΙι ΊΙΙΙΙΝ, (|ΐιϊ πιιιι :κ! 8γηθ(1ϋηι Λι,ΐ;<ι, |ι;.ι· οοη-

ΙΓ3 1';ιιιΙιιιιι 53ΙΙΙ08316ΙΙΙΙΙΙΙ 1ι:ιΙι'ιΙ:ιιιι, Ι,,κι Ιη .·.) Ϊ16Γ

Ιι.!ΐ·ι·ιν| , ορΪ86θρΐΙ£ 3 Ι .Ίιι ϋ'ΐΊΐί , 6)661115 ΜΙ. Γι -

ί ΙΙΙΙ Ί^ΐΐΙΙΓ 8υΙ) ΑΐΙΓ6ΐί3Ιΐί 36 Ιΐίιι. |,·|ί;ιΐ]ί !.·ηι|ι-' ,.

νίι· ιιι ρΓΪιηίβ ερυιΐίΐιιβ , ει ηιαίΐιβιηβιίεϊκ ,ιι ΐ:ΐ ι>

εχειιΐιυβ.

ί,ίιΐΐ ίηΐ6Γ 69010Γ3 03Ι10Π68 Ρ3$εΙΐ:ΐΙβ$ ι 'ιιι·' :·''.! 61

φπΐ.ιΐ:, Ιι;βε ΕιιχβΙ)ϊυ$ 6Χ6ΓΪρ8ίΐ : "Εχει τοίνυν εν τφ

ι πρώτω ?τει την νουμηνίαν του πρώτου μηνός· ήτις

άπάυης ειτ\ν της έννεακαιδεκαετηρίδος , της κα^'

Αιγυπτίους μεν ΦαμενωΟ Εχτη χαΐ εΐχά&ι, χατά

δε τους Μακεδόνων μήνας Δύατρου δευτέρα χιι

είκάδι , ως δ' αν ε'ποιεν "Ρωμαίοι , πρδ ίνδεχα

Καλανδών Άπρ-.λλίων. Εύρίσχϊται δε 6 ήλιος Ιν τη

προκειμένη Φαμε^/ώΟ Εκτη κα\ είκάδι, ου μόνον έπι-

6ας του πρώτου τμήματος, άλλ' ήδη καΐ τετάρτην

ήμέραν εν αύτφ διαπορευόμενος. Τούτο δε τδ τμήμα

πρώτον δωδέκατη μόριον, κα\ ίσημερινδν, κ»Χ μηνών

αρχήν, κα\ κεφαλήν του κύκλου, κα\ άφεσιν του των

πλανητών δρόμου χαλεϊν εΐώΟασι · τδ δε πρδ τούτου,

μηνών Ιιχατον, κα\ τμήμα δωδέκατον, καΐ τιλευ-

ταϊον δίοδεκατημόριον, κα\ τέλος της των πλανητών

έπιόδου. Διδ κα\ τους εν αύτφ τιθεμένους τδν πρώ-

ιιιι·ιΙί;ιιιι ιιυείβιιι, 3 ιριιι .Ιιπιι (Ιΐιπ,-,ιίιιιιί ίιιυΐιοαίιΐ. Ο τον μήνα, κα\ την τεσσαρεσκαιδεχάτην του Πάιχι

Ιΐβιιι ρίΐιΐο ροίΐ βεΐ'ίϋίΐ ηοιιιιιιΐΐοβ 1ιεΙκΙοηια(ΐ3 83ΐι- χατ αυτήν λαμβάνοντας ου μιχρώς, οΰδ' ως Ιτυχεν

€13 νί{·ί1ιιι·β την μετά την πέμπτην έπιφώσκουσαν αμαρτάνειν φαμέν. Ηοϊε ηο» ίβΐϊιιε ιΐ.ι Γ6(1ιΙϊ<ϋιιιυ!> :

ΙΙαΙ'ίί οοττο ίη αιιηο ρήιιιο ηιεηίίι ρηιιιι' ι/Η·π/α™ ;

Ίΐΐιΐ 'ιιΐΐΗχ ,·ιιιΐι'<ιιΐι·ι<ι<·ΐι·ι·ίιΙ<ι,·: ίηίιϊαηιαΐ, /'/.·.;·./;

ϋιΊΊΙΙΙιΙΐιΙΙΙ ,1'ΐ:ίΙΙΙΐί·>:· XXVI , !« ,ΊιΙΙιΙ» :>! .!/....· ί· :

Ιΐιμίΐ'Ί χχιι, «ί ιιιιΐΐΊϋ Κοηιαηοηιοη /..·./.·:··;·, χι Καΐ.

Αρτ. βιιο ι/ιιιιΙ,Ίΐι άΐΐ χχνι ΡΙιαιηύΐιυΐΙι, ίΰΐ ηοη ι/ι> ·.

ϋΐίαιιι ηιιιΐΓΐΜΐη }αιη ίη ίΐΐο άίίηι ρίΓίΚίτΐίίί. Μ<]«ί

Ικχ' ι>ΐΊΐιι/ι:>ι χι'ιΐιικΊΐΐ ι< αϊ ίΙυίΙβαιΙι'ηιοΐΊοΐί, ίΐ ατ9«>-

ΗΟί'ίίαΙί, βΐ ιιΐι'ίι-ίιιιιι //ι ί ιιΐιΐι ι/ίΉι/ι, «ι: ( ι/.','ι <·ιι;»ιΙ, Π

ηιιοίίΐαηι νιίαΐ ρίαικίαηιιΐί ε'ΐΓοαίΙίΐ$ αικιτα αρτκί-

Ιαι-ΐ εοίαιι. (ίιιαιηυύι-αη ηιιί ιπ (θ ρηιιηιιιι

ΙΐΙΧ ;ΐΙΐι]ΙΙΙΙ 8ΪΥ6 ΙΐΙΙΙΧ, ϋΪΥβ βΙυΙΙϋΓΙΙΙΠ

ιιΐΐΊίικριι· ιί:ι·πι βυβρίεβίυι·, (|ΐιο(1 ϋ3$»υΙ>οιιιΐ8 Ιιι

Εχι.τεϊ). Ηι, ιιυιιι. !,'·,·,. ΊΊΓΠ εχϊβΓιιηβΐ, υΐ ευιη Ι,κ-

ι·38 :ιΊι ι·;ι|ΐ. χχιιι, 54 : Η ϊ\ Σάββατον έπέφωαχε,

8ΐο αοοίρίθικίυιη 8ίΐ, ιιΐ βί (ΙίχΪ88ΐ·ΐ, Κα\ έπέφωσκεν

ή ιελήνη ή άγουσα τδ Σάββατον. ΙΙίεο ειιίιη 8βηΐειι-

Ιι;ι Μΐίι:ι1ι.>ιιι ι!:ι 61 8υρ6Γν363ΙΙ63 νίιΐβΐυΐ1. ΥεΓυΐΠ 81111-

ρΓιείΙβΓ, 61 ιιυΙΙ» 3ΐϊο 8υ1)3υϋϊ1ο,1πιφώσκειν ο! αρ-

ρβΐϋη, νεί ίιι,><·, αάνβηίαη. ΙΙοε 3ΐιΐβιη βχ εο ηβΐυιιι

3ΐ·1)ίΐιθΓ, ηυοιΐ ι-ιιιιι ρι·ίηΐ3, 3ε ιιαίιιΐ'Χ ηιβχίιηεεοιι-

56ΐιΐ3ηβ3 ιΐϊβϊ αρρβΙΐΜϊο Ιαεβιη βϊ^ηΐΑεβΐ, ΐβιιιριΐδςυβ

»1) "ί ιιι 8υ1ί8 3(1 (κ ( ;ΙΜΠΙΙ ; ρ!«!Γ3(|υβ ρ(>8ΐ(.·3 η3ΐϊοηε3

Υ3ΓΪί8 ΐΓΐηρυπιιιι ίιιίΐϋδ ευιΐίίΐί[υΐί$ (Ιίοιιι ηίΙιϋυιΐΗ-

ιιυβηρρϋΐίαιυηΐ, βρβίίυιιι ΊΙΙιΐιΙ ΐβιηρθΓΪ$, ηιιοϋ βΐ) βο

ριιιιείο, (]ΐιθ(1 ϊίΐιί βίαίιιβί'βηΐ, 3(1 ί<ί(·ιιι ρυηείυαι Γβ-

νυΐνίΐυΐ·. Οιιιιπ' υΐ ΜΙ ρι ίι;ι:ιπ.ι ι!ί;ι, 36 ΙΙ3ΐυΓ3ΐΐ (Ιίι-Ί

ιιοιϊοηε επιφώΐχειν ρΓοριίβ ιΐΐ'·- (ΙίείΙιΐΓ , (]ΐιυιΙ ε]υβ

ιιιίΐϊο 8θΙ ΐ'ΐίΐιιι·, ιιι εΐ ήμερα, άπδ της τ,οΰς, ίΐ3

Ιι':ιιι>1;ιΠί, α, Ι ιτΐίιρι.ιϋ ΓθΙΊ1Ι38 ιΙκ-Ί ;ΐ|ΐιΐι'11.ιΐίιιιιίΙιιι>,

ίΊι-ιιι Ιιοε ιι>ΐιι·ρ;ιΐιιΐίί ίιιίιίί νοε3ΐ>υΙαιη β>1 : εΐ$ί ιιιί-

ΙΙΙΙΛ ιρι:ιπι ίΐΐίε ρΓομί'ίβ. δίνβ ίμιΐιιι· α ηΐ6ί!Ϊ3 ηοοίε,

$ϊνβ 3 ιιΐι ΐΊΐΙίι·, βίνβ ,ιΐι ϊηίΐίο ηοεΙί$, ιΐίΐ'ΐ Γορϋΐαΐυτ

ΓΜίπΙίιιιιι, έπι^ώιχειν υίίηιιβ ιΙι>·>, Ιιοε εβί ϊιιεΙιοβΓί

»·ι ίηΪΓϋ βίιιιμίίείίβι· ιϋεείυτ. (,·.ΐι·ιιι:ιι1ιιΐ(ΐι1ΐ!ΐιι νουμη-

νΕας ΐ"\ (·ιιιιι ι>:ΐΜ·ΐΊ:ΐΓΐιι Ιιπι.ιιιι ρΐ'ΟρίΊβ Μ^ϋϋπΊ,

3(1 ΟΙΙΙΙΗ3 »ΐ6ΐ!δίυιη ίιιϊΐία, 6ΐΐ3ηι πιίιΓπιιο 1ιιιι:ιι·ίυιιι

ΐΓαιιβΓυπίυΓ, ρυΐ3 Ιι·ίεβιΐ3ποι·υιιι < ι .Κμ\ρ:ί:ιι οπιιιι.

Ιΐιιιΐε ;ιϋ3 υ»1 νουμηνία χατά σελήνην, .ιΐι.ι ου χατά

σελήνην. Ηοε ββο δβιιβα τιρ έπιφώσχειν εν3ΐΐ£6ΐί8ΐ38

Μΐιιρίκ ϊΐι·ι· ΙΙΜ^ ;ιι Ιιιίπη , υΐ ευιιι Μαΐΐΐι. εβρ. χχνιιι,

1, Ϊ13 ίικριίΐιιι- : 'Οψε ο: των Σα66άτων, τη Ιπιφω-

σχούιτη εις μίαν των Σαββάτων. ΓΙιί ΐιΐιΐΐ.ι 3ΐ·ςυηιεηΐ3-

ΐιοικ' ορυ$ 681 ιΐ! νβΙ(1ίε8 ΐρί>3 3 ικκ-ΐϋ ίικ ί|ΐκ·ιι> ΐιιια

(ΙΐΊΐιιιιιι, ευιιι $ο! ΟΓΪΙϋΐ',Ιπιφώίκειν ι!ί€αΙιιι· ; νβΐ υΐ

Ιυιια ;ιιιΐ $ί(1βι·3 8υΙ>ιυ(1ί3ΐιΐυΓ. Ν;ιιιι Ιιίε ιηεο ]ικ1ίε'ιο

8βιΐ8υ$ 681 : ευιιίεοΐίδ ^.ι1Ίι:ιΐί··., δίνε 1ιι·Ικ1ιιιιι;ΐ(Ιη

ρι'ΐιιι Ι:ι, ιΐίι; ^ι·ι[\ΐ(·ιιΙί, ([ΐι;·· ίιιίΐκιΐ ι-ιιιιι Γι·ιϊ;ι ριίιικι ;

ιριικί βρεΓίϊαβ Ι,ιΐι ;ι· εβρ. χχιιι, Μ, ϋεεΐ3ΐ·:ιΙυι· : Καΐ

ήμερα ην παρασκευή, χα'ι Σάββατον έπέ^ωακε. 1!..ί

ΜΙ Ιιιιιιι έπέγωσκΐ ιιιιΐΐ.ιπι Ιιιι-πιι Μ-πι!ίι·:ι! , βϋιΐ

ίπίιίιιιιι. Αϊ .ι(ΐίΐιί Ερίρΐιαιιίιιιιι ίιι Εχροίίιίωΐί βάαί ,

ιιυιιι. 2-2, εΪΓε» μ;ιΙΙι<Ίΐιίιιιιι της Κυριακής έπιφωσκού-

σης $ο!νί ρ3$ε!ΐ3ΐ6 ]ο^ιιιιίυιιι ϋίείΙυΓ, Ιιοε 631 ροβΐ

εις τδ προσά6'6ατον. ΙΊ>ί έπιφώικειν νϊιΐ£ΐυι· ρρορί'ίβ

8υιιιρ$ΐ$$6, (|ΐΐίΐί>ί ηοχ ρο$ΐΓΐ(1ίβ Ιαεβκεβΐ, Ιιοε ε&Ι ιιι

Ιιιεβιη (Ιεβίιιηΐ. Νοείβιη ϋΐιίιη ϊιιΐϋΐΐί^ίΐ. ΐ|ΐι,ι· 1';ιι:ι-

βεβνβηι ρι·;ι:π! Ιίι. ·

*',«!. 934 ϋ.ΚαΙ δη ά,γάστασις χαΐ ισημερία, ί.ιι

είΓυΐ'ϊβ αΐ'^υιιιβιιΐυιη. Οιΐ'ΐίΐυιη εηίιη, ηιιοιι ;>·.ριί-

Ι)ΟΟΙίθίρδ01·68υΓΓΟΧί888ΐΙίΐΙίϋ61·3ΐ, ΙΐΟΟ 651 ΧΧνΜ3Γΐίί,

βο ϋίε ΓεβαΓΓβχίββε ει·εϋίί1ίι, ηυο Οίυι·Ι(.·ιί3ΐιί ΐειηροΐ'β

,ι·.)ΐιίη(Η Γιιιιιι ίιιηιΐί Ι ; ικιιιι βχ Αΐ)3ΐοϋθ, υί ορίΐΙΟΓ,

61 Λΐ(·\:ιιΐιΙ|·ίιιί,-ι νβ(6ΓΪΙ)υ$ ;ΐΊ|'ϊΊικΐΓΐίιιιιι Μ:ιι ΐϋ XXII

Μ.ιΐιπι, πιιιι ΛΙΙ.·;Ι·Ι;ΙΠΙΙ ,ιΓιιριυΙ ηιιιιίί ρο$1ϋ» ιιι \ϊεε-

ϊΐηκιιιι ρηιιίιιιιι ϊηΙυΙείΊΐ. Ι ικΐ·: ·ρπ «·; ί» βο ιΐΜίιηαιη αιιΐ'Λίαηι υααίιακι*



ΟΕ ΑΝΝΟ ΕΤ ΟΙΕ υΟΜΙΜ&ϋ ΡΑ58ΙΟΝΙ8. {ΗΗ

(0( ηοη ηΐΛ/ΐοίπ/ίΐ- αύιτταη ιΐαΐηίηιαί. Α ροηι ιηοιηεηΐο ϊΐΐα ηιιητία ραπ (ίίίΐ, </ΗΟ; αηηααΐίιιι

(Ιιηη 'ι^ίΐιιι· %ι|(ΐίηοεΙίιιηι Μαηίΐ χχιι Πχίδβεΐ, ρβΓ-

ιιι'ιπιιη Ιιοε ρΐεπδςιιβ νίδΐιηι ο»ι, ψιί εΐ Γοεβηΐίοιτδ

Αίοχβηίίπηοδ βεπρίοΓκδ, «ι, φΐοά Μρυΐ εβί, Νίεη;-

Ι'-.Ι!Μ >\Κ".!ΐ:!ΙΙ Μιι^ΠιίΜ |ι|·Ί|ι.<ι Μ,,ϋίΐ ΓΐιΙ!-! ! [ II ί-ν,·

ιικΊίΓιιιι-ι ;ι;ιΙ. ΟΙΙΊ (Ιβ Γβ Ββ(Ι» εοιίδΐιΐΐυδ ιπη^ΗΟρίΜΌ

.ι ~Ιιι:ιΐ ; εΐ :\ ΙΙιιΙίικι εθΓΠΐρ!<ι, πΐι ιΠ\ί, Αηηΐιιΐϋ

νοι·Ι>3 ρι-οΓοΓβηϋ, :ι1Ίι·ιιιιιιι ϋδ δειίδυιη «εοοηιηιοιίβΐ.

Κιι(!ιιυ$ βηίιη ίΐα ρηοι·α ΓειΜίϋϊΐ : /'..·.( «π/ο ίη ρπ-

ηιο ικιιιιι ίιιίΐιιιια ριϊηιί ιηβηείι, ηκαηάο αϊ ά^^ειΗ εΐ

ιΐϋΐ'ΐηι «ιιιιιιηιιη Ίιηίίιιηι. ααιιιάαιη /Ε</ι/;)(ίο« ηιΜι'τη

Ι'ΐΐιΐΐΐΐι'ΐΐιιΐΐΐ XXVI ; Λ(·|·ΗΗ(///Ι» ΙίΙιΙΙΚΙιίΐιΧ ΙιΙΥΟ XI /»'</',

Λ;·>·. Ιη φια ι//.· ίη»«ηίΐΜΓ Μ./ ηοη ίοίιιιη ΰο»ίί.ί><ιΐίίίβ

ρηιιιαη ραιΊηη, νβτνη» ίΐίαηι ηιιατίαιη }αηι ίη «ιάιηι

ά\( Ιιαί>ετΐ, ία αϊ ίη ρτϊιηα (χ χιι ραηΐ6ιι«, ο Ιο.

α(€ηΐ€(τΐ ιοίβΐ, ίί'αιιΐίΐηιη ιιαίηταια ρΐΓ[((Ια αΐί

ιίιιιίη,,,',ί,η·. Οιι;ΐΓι· $θ1 ι'πιιι :ι·ι|ΐιίικΐ(·Ιϊιιιη αΐΐίμίΐ,

}»ΐη (Γιβί ΐ|ΐι;ι ίκιιιΐΓΐη :ι|ι·,ιι|Μΐ. (,Ι.ι:ι-,ι (Γιι·:ι| : ΑΙ)

;ι·.ριΙιιιτΐ!(! υπό νΟΓΙΙΟ &Α :ιΐ!.·ι ιηιι, άίββ ίπΐπ ιτιΐιιιιΐ

βοΐίιΐί ι> ; ! \ι , οΐ ΙιοΓίΕ νι. ΥβΓίιιη υ( ςιιαηΐιιιη αϊ)

Ληιιΐοΐϋ ΜΊΙΜΙ (Ιινπΐϋϋ, ίηΐϋΙΙΙ^ηδ, ίιιβί^ηίβ ρή-

ιηπιιι ίΐΐι- Ιικ-ιι-, β ηη1>ί$ βχρίαιιαηϋιιβ β$1.

ϋβιιβεΐ ί^ϊΐιΐΓ Αηαΐοΐϊυβ ιηβιιββιη ρι-ίιηυηι ιππιί

ρπιηΐ ΐοΐϊιι$ ογοίϊ ύβοβπιηονβηηαΙΪΒ νουμηνίαν \\Λ-

Ι)ΐτβ ίη χχνι Ρΐιηιηοιιοΐΐι, βίνβ ΜαΠΗ χχιι, νβΐ χι

Κ;ι1. \|"·., 1)113 (Ιίβ 8θ1 {ιπιΐιΐιιιι ζθ(1Ϊ3θί Μ·μ'ΐιιΐ'πΙιπιι

ΙΊΤ.ΊΜΠΙ Οηο,Ι Μ·ιίΐΐΜ·ΐ!ίιιιιι, ΙΙΓΜΙΙΙΙΙΙΙ βωδεχατημέ-

ριον, βΐ Ισημερινών, βΐ ρΓίιιοίρϊιιιιι ΙΙΙΓΙΙΗΙΙΠΙΙ , ηιΐ-

οοςυβ όνου ΐοΐϊυβ αρροΙΙαι , οι Αφεαιν του των

Ι1»·ι1α «Ίο :ιι·ι·ί|ΐιΐ : .1·'.(|ΐιίιιιΐ(·ιϊιιιιΐ(ΐ1ι Ι)ϊ$&βχΐυιη ϊηΙθΓ- " πλανητών δρόμου, Ιιοο ββΐ, \ι·Ιιιΐ εηΓΟβί'Οβ οχ ηιιϊ-

(Ιιιιη Ίη χιι ΚαΙ.,ΐηΐβπΙιιιη ίη χι ίηοιιιτΐΐ. ΝΪΠΙ ειιηι

.Κ,ΙΜΙΙ'.ΙΙ 3ηηιΐδ .Γμν|ΐΐΊ:ιι·ιιΐιι εΐ δΐπιρίίεβιη ΙιθΓΪ8 νι

ΜΙ|:'·Γ< ι, :ι·ΐ|ΐι'ιιιιΐΓϊίι μετέμπτωβις Πΐ ίη ηηιιο εοηι-

ιιιίπιΊ. Πιιιυΐ' 8ΪΙ 3ΡφΐίιιοεΓιυιη 3ΐιηο ϊ|ΐδθ Ι)ίί·$εχ-

ΙίΗ XXI Μ;ιΐΐϋ, ιιι.· π Γ 3ΙΙΠΟ ρπιικι ρΟίΙ Ιιί&δεχίΗΜ)

ί,,Γ'ΐΙιΊ Ίη ΙΙΙΙΊ ίιΓΐι·ιιι : βηιιο π ρθ8ΐ 1)Ϊ88βχΙιιπι ίη οε-

εαδίιιη <1Ιθΐ χχι, βηηο ιιι Ίη ηιεΊίβηη ιιοείεηι;

αηηο ιν ρβη ΊηΐεΓεαΙαίίοηβηι Λ χχιι ίΐβπιηι ϊη χχιεί

ιιι.ιΐιιΐίιιιιιιι ΙοηφΙΒ ΙΓΠ-,Ι ·ι. (',ιιιη ίμίΐιιΐ' ίη νο]ΐ(·-

Γ.ΙΙΙΙ, τεί ιικ·.ϋ:ιιιι ηοείεηι ίηείιΐίΐ, 3(1 χι Κηΐ. ριτ-

Γιηεΐ; εοφιοίΐ ηοχ ίρβα Οιι·ί8ΐΪ3ΐιοπιιιι πΐυ δεφίειιΐί

ίονι- ΐι·ίΐ,ιιίΐιιι·. Γ.υιη αυιεπι 3ΐΙ ιηει-ϊϋίβιη νεί ηΐ3-

Ιιιΐιιιηιιι Ιιίΐιιριΐϋ ρβΓνεηΊΐ, Μ:ιι Γιί XXI, δίνε XII Κ;ιΙ.

Λρρ. ;ΐΓϊ'ιιμ:ιΙ(ΐΓ. Γιιι/.', ϊιιιρίιΐ, (ΟΙΙίΙΐΙΐβ Αιιαίοΐίιΐί

ΗΟΙΙ νίΐαί ΪΗ χι, *ε<1 αηΐί χι Καΐ. Αρτ. ΡαίοΙια αΐί-

(';«!/. ΛΊιΐί ίΐιϊιΐί ρΗηια ιεάίι α^κίιιοΟία/ϊ* Ιΐΐηροτα,

ίίά αΐιίιιια ιίςηανίί : Ιιοο ειΐ εα, α ηιιίϋιΐί Ι'ικιΊκι·

ϊιΊιΊ>ι·<ιΐί<ι>ι<Ίΐι ίια-ηι/τι" ροαε ιιιΐΓΐ'πιΙ. <',Ηΐη βηίιη η

η/ πι αηηοροίί 1>ίι$εχΐαηι Ρακίκκ <Ιίι'* Οοηιίηίαα ίη

\ι Καΐ. Αρτ. »<·<·« πτπ'ί, αιιιαίιιΐ ηίηιίηηη, ηνοά αηη

αηηίηοαΐο Ρακίιαι ά\ΐ» ΐηοήοαίΗΓ : αΐ}ΐιχ οΕηηιοιιίίΒ

ι-(·/ι·Λι«ιιΐ»ι· ρτ^ηιαηο^ί(; ΓΚΙΗ Ι'«'/Ι·ΙΗ ηΐΐ<1ί<ι>ιΐ<',

' ιι·<ιιιηιη,·ιίκιΐι. Τηηι νατο τϊίε

ίίΐιττεοΐίοηίι, .·/»'··' <ίιίη<ΊίΙ«

(ααα αϊ, ρτ<εάριια ραη ροίΐ α·(|Η^ηο^I^α^η αΐΐίιτα-

ΙΗΤ. ΙΙ,ΐΊ· ΓβΓβ Ββιΐ3 Ιίΐι. /λ· αν/κι». Ππί βίϋ Αιοΐυΐϋ

Λ ·Ί 1ι:ι ιΙ··.·Ι:ιι ;ιΐ : ('.ιιηι ιΐιιο 8ΪηΙ χηιιίηοείίο 31[ΓΪΐ)υ(ί

ιΐί.·-, Αη3ΐο1ίυηι (Ιβ ροδΙβΓίΟΓβ Ιοηυί: Ίη ηηο 8είΓι-

• ι ' ιιοείε ΊΠ.ι, ηιιχ χνι Μ τΐϋ (Ιίΐηι δεηυϊΐυτ, χηυί- ;

ηοείίιιιιι εοιιΐίηςίι. Ιιηο νβΐΌ (Ιβ νεδρεΓίίιιο ροΐίδδί-

ΐιι Μ ιιι ΛΊΜΐΊιιι ιι-ΐιιι ϊΐΐΐοΐΐί^ίΐ ; ι] ι! 1)1 Αΐ)31θΙΪΙΙ8 ιΐίι.ιΐ

€ο1εΙ>Γ3ΐιϋυηι Ρ35εΙΐ3 , ΐ|υ3ΐιϋο Ιιιιια 8ο1ί ορρθ8°ιΐ3 ο

1-.--ΙΙΙΙΙΙ· ι!ι·|ΐι·ι·1ιι·ιιι1ιΙιΐΓ, δίε III νεπίβΐίδ ;ι·-|ΐίΐ πΐιι'ίιϊ

ρβΓίεηι $ο1 ο1>ιίηε3ΐ; Ιιιιο νβΓΟ 3υΐυιηηαΙΐ8 : (>κΊ·1

€Τ0ο, ίηςυ'ιΐ, ηιίΐΊΐιιάιιηι, ;ί ίιι χι Καΐ. οεηηΐη. {ιεή

άβ 'ίίί.ι Ι"<Ι':Ί !β ΙίΟΤΛ ιΙ·Ί·!ιΐ)·ι·', ιιιι,ιιιιίιΐ

αά νείρεταηι ιοίί Ιιιηα β ΐοιιίΓαπο ΛΗΝΟΙ

αΐΐυΐΐίΐ ίχοτίπηι ? ΡεΓ^ίΙ (Ιείηιΐβ, εΐ ςιιοά Αηηίοΐίιιβ

8θΓίρ86Γ3ΐ : ίη χι Α </. Αρτ. ίοΐεη ηοη ίαηΐιιιη ριϊ-

ιηαηι ρατίΐΐη του δωδεκατημορίου Μηιαηιΐίαε, νβ-

ΠΙΗΙ ι·//,!.·/.1 Ι/ΊΙ:}·ΙΙΙ/ΙΙ Ί·ηΐί ίη εοάΐητ άίε Παύετε; 8Ϊε

ΐχροηίΐ : ',.Ή;·! .//'οίί.·.·: (Γ//ηίιιθ£(ία/£ ΐί/ιιρκί }αχΐα τα-

{>·. 'Γ . , .-.· ΓΙ :;·/ « ·'» ΙΜ ίη χι /ιη/. ϊηάιΐίι, ΐοΐίεί ίη ίρ«ο .Ί-ΙΗ-

Ιιΐ8 ειηίΐΐιιηΐυι·. Νβιη αύιοίπΐΐοηιηι ΗιιΠιιιΐδ ιιοιι

ι«Ί·ΐΓ ίιιίι·ι·|ΐί Γΐ;ιΐιΐ5 εδί, ηίδί 3ΐ>δθ!νϊ δίβΐΐαβ $ίΐ ίίΐϋΐη.

ιριοιΐ Γΐιιίιι). (,ΐιι.ιικρι.Ίΐιι εροείι» ίΐΐ.ι, δϊνβ ριιηείιιΐϋ

Π'Γ|ΐιΊηοοΐΊ:ι1ι·,Ί(1(·ηι 8ε(]ΐιοηΙΪ8 ειίΓδίΐδ ΊιιίΓιιιηι 681, ι·ι

3ΐιΐεεε(1ειιΐίβ ΙεΓηιίιιιΐδ : υιΐιΐε νεΙιβηιεηιβΓ 608 Ιι»1-

ΙϋιΊΐιιιΐΊ (Ιοί'Γΐ , ηΐΐί ίη 3ΙΙΙ6ΓΪΟΓ6

δβςηιβηΐο ηιβηδβηι ρΓΐηιυηι . ει χιν

εοιίδΐίΐυιιηΐ. (ο ,ι·ι·;ι ειιίηι ;ι·Ι ΙΜΙΙΙΓ Μ-ΙΙΜΠΠ ηεοοιιι ·

πι ;ιΙ:ιιιι!:ι εκ3(· δΡΐ'ίεδ ίρδ3 οηΐίοηΪ8 ίηιϋεαΐ : Λ:Ί

χα'ι το:^ς εν αύτώ τιθεμένους τον πρώτον μήνα. ΡΓΟ·

ηοιιιειι αύτώ 3(1 τελευταΐον δωδεχατημόριον, εΐ τέλος

της των πλανητών περιόδου ρβΓίίιιεΙ. Νέε Γεείβ

ψΜΐΙιιιη ειηεηιΐηιιΐ προ αυτού. Ναηι ιΐι· ροίΐΓβηιο

δΡ^ηιοιιΙυ 1ι>ΐ|ΐιίΐι>Γ. Ι'ι-ι-μίι (Ιβίυιΐβ : Καΐ την ιδ1 του

Πάσχα χατ' αύιήν λαμβάνοντας ου μιχρώς, ούδ' ως

Ιτυχεν άμαρτάνειν φαμέν. ΡΓΟ κατ' αυτήν οιη-

ιιίιιο χατ1 αυτό Ιο^εικίυιη αΠίιτηο. ΝΊΙιίΙ ηιιηι (·8ΐ

ςιιο (-οιιιιιιοιίΐ! ρι-οιιοηιεη ίΐίικί ΓοΓει·3ΐυΓ. Αι

ρΓΟχίηιβ ιίί\(·ι.ι[. τους εν αύτώ τιθεμένους, \Ίι1ι·-

Ιίεεί τελευταίο τμήματι. Πιιιιιΐ 81 (|υί$ :ι<1 ι·:ι ιρι.ΐ'

ΓΡίηοΐίοΓβ δυιιΐ, ρυΐα μηνών αρχήν, οι χεφαλήν, οι

αφεσιν ρει-ΐίιιβΓβ εοιιΐβικίβΐ ; <·οηΐι·:ιι·ίιιιη ιριιιΐι-ιιι

ε]ιΐδ, φΐθ(1 |ιιιμπ;ιιιιιι·.. ιριοιΐ ρκ· Αιιπίοΐίιιιη 8εη-

8Ϊ886 νοίιιηιιΐδ, εχ ι·;ι ΟΓβιίοηβ Νΐ-ι|ΐκ·ΐιΐΓ. Νίηιίηιηι

ικιιι Ιϊεειβ χιν ραδείιβίεηΐ ρΓίηιο ίΐΐο (Ιίβ, ςιιο

;ΐΊ|ΐιίιιΐΜΊΜιΐιι εοηϋείΐυΓ, 86(1 ίη 8ΐιρει·ίθΓί ΐιηεηιβίε

ι1ι·(ίμνη·; ί(1εο:|ΐιβ Ρ»δεΙΐ3 χχιι ιΐίι; εε1ε1>Γ3ΓΪ ροδδε.

δί εηϊηι ηεΓ:ι$ 681 χατ' αύ;ήν την ήμέραν 3Βςιιίηθ(·Ιϋ.

ι XIV ρ;ΐί(Ίΐ:ΐΙι·ΙΙΙ ρΟΙίεΓβ , ΙίπΊ ί^ίΐΙΙΓ ρΓΟχίωΐ) 3Πΐϋ

ί!ί:ιιιι (Ιίβ, υΐ ΐΊΐίιιιΐιΐιι Ι';ΙΜ:|Ι;Ι χχιι Μιιιΐϋ εοιίδΐί-

ΐιι:ιΐπι·, ιρϋΐιΐ εΐ νΐ'πιιιι ε8ΐ ροδί Νί(·:ι·ιιί εοιιείΐϋ

ΐεπιρθΓ3 ίϊι-ίΐιιιιι Θ8$β. \Ί·πι:ιι Ιιοε Αηβίοΐίιιηι βχίδΐί-

Π:388β, ,ιπί 3ιΙ ί-.ιιιι ιιιι·ιιΙι'ΐιι ΙΙϋιι> Μ·ίι·ι·π ΜΊ'Ιι;ι ρο$$β,

ίιΐ Μ.ΤΟ εοηδΐ3ΐιΐει· ΠΓΙ;ΙΙ. Ιιι ρρίηιϊδ εηίηι 3ΐ>δΐιη1υηι

081, ρΓοηοιηεη αυτήν πιπί ίίδ εοη]οη(;οΓβ , φίΜ

Ιιιΐιΐιι 31)16 ΟΙ-.ιΓίΟΙίίκ ίιιΙι·Γ\:ι1Ιο ρο$Ίΐ3 ΜΐιιΙ. |)ι·ίιιι|ι;

ΓβΓεΙΙίΙ βο$ Αιιβΐο1ίυ$, ηιιί βηΐε ρπιιηιιιι δε^ηιβη-

Ιυπι, βΐ χςυίιιοείϋ ϋίβιη ρηηιυηι πειίδβηι εεΐ6ΐ>Γ3-

1)3ΐιΙ ; φΐθ(1 ηοη ΓβεβΓβηΙ,βί \ιν ρβδείιβίειη ίη ίρδο

:Γΐ],ιί,·κ)ΐ ιϊ:·ΐΊ ι!ί.· εοΜοεητεπί : Ιιοε πΓιιιι ρρίπηί ηιβη-

818 ίιΓιΐίιιιιΐ εδί. Αιΐ ΙΚΓΙ' φΐχ εχ ΙιιιΙ.ΐ'οππη ρΐ,ιείΐίδ

3(1 81Ι3ΓΠ ίΙΙ.ιιιι |ΐΐ'(ΐΙι;ιιΐιΙηηι ίπιΙΐΊΐΙϊιπη αϋιτί. ιιιιί-

Ιιιιη ιίαίιιΐ.ιιιιϋ Ιοευπι ΐ'εΐίηφίυηΐ. 5ί3ΐϋε1>9ηι οιιϊιη
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(|ΐιο ΐοιιιροΓβ Ιιιηβ ίη αΐιερο χηυίποεΓιο

β Γ6@ίοΐΜ! βοΐβιη π·κρΉ·ϊι , την των διαβατηρίων

ίορτήν, 1)00 θβΐ Ρ3$εΙΐ3 4ιΐιΙ:ιίί·ιιιιι< ;ι;ίί ιΐι-ίκτη. ΙΙοο

«ΙΙΙΒΙΙΙ χιν Ιιπι;ι 3(1 νββρβηαιη <·<·1ι·Ιιι·:ιΐιιιιι βδΐ.

Εΐ'βΟ χιν ίπ 'ψΝΐιιη ;ι·<|ΐΓιιιο<·1'ιιιιιι εαιΙβΓβ (ΙιΊιιΊ, ιιιιιι

ρΓχεβάβΓβ : ΐ|ΐιί;ι μετά την ίσημερίαν, πι 5;ι·ρίϋ3

ιτρυΐίι, -ΙιιώΓιΐΊί ΡαβοΙια ρθΓ3«βικ1υιιι β$ΐ.

ί Ου ίη ίβίΐυρκίφκκΐ ϋίχβιβίοχ ίικίχοι-υιη ϋοείοηιηι

' <ί(:ιιΐΐΊΐΐί;ι ρΓοίκοιυιη ,Ίκϋεπιΐ ; Ιαύχι ροιτο χιν ιιβ-

| ΚΙΊΙΙ ;ιιιΐ<: ;κφπιιο<:ΐιιιιιι ϊικίίο ροδ8β : ηιαηίΓεδίυηι

' ε$ι, Αηαΐοΐίυιη ηοΐΐβ χιν Βΐιΐβ ίρδίιιιι χηυίηοείϋ

ιΐιΐ'ΐη ϋΐΜΐιΐΐΜ'ιί. ΙΊχΝΟ.'Ίίιη ΐ'.ιιιιι ΟιΐΊβΙίαηβ χιν εχ

νβΐιΐίΐίδδίιηα ΐΓαιϋΙίοιιο ίιι ;«ΐ|ΐιίηοεΐίιιιη ίρδίιηι, ηοιι

3ΐιΙβ Ιηπιο ιΐίοιιι ίηείϋιτβ ιΙ(.·Ικ·ιιΐ. ΟυοείΓοα νίϋοδα

ββηίοΓεδ ίΙΓι , ροϋΐ εοιηιηίκΜίιη 9εΐ|υίιιοεΐίυιιι , 8(1 Α ΐν·ιΙ·ι ηιίικίδ ;ιηίτιι:ιι1νοΓΐίκ8ΐΊ, Γαίδο οιτιΙί<Ιίι Αηαΐη-

Ιίιιιπ (·:ιπι ρι-ίηιί πιεηβίβ ηεοπηεηίαηι εοηδίίΐυίβββ. ϊιι

ςυϊηι ΐ'ίιίηιιιιιι ΙΌίοΙιη ΓοιινοιιϊπΊ. Ν;ιηι ςυϊ ιΐί-μ^ι

χιν ρ3δεΙι*1εηι »ηΐβ ίιιίΐιαιιι ρπηΓι ηβηδίδ ίηοίιΙβΓβ,

Ϊι1ΐ|ΐιβ ίρβιιιη ΙΙΗΊΙΜ:; ίιιίΐίιιιη χι Κ;»!. Ιίβίΐ , ηι:ιΐιί-

Γεϋΐβ ρπ>ΙιίΙ)εΐ ίρβο ηιειίδίβ ίηίιίο Ρ:ΙΜ·!Ι;» «·Ιϊ1>ι·»π ;

φκχΐ δι Ιί:ι(, ]«ι« χιν ΐίχΐι·:ι ρι-ίοι-ίε ιηεηδίδ Γιοβδ

θ}·ι ι·{Ιί ει ίη υΐιίιηιιηι Γβ]ίεί ηεεεβδε δίι.

Ν;ιιιι (|ΐιοιΙ χςυίηοείίο Ιι'κΐιιιιπι ΐπΐιιιΐ οροΓίβΓΟ

Π3ΓΓ31, εο<|υβ ςιιί ροδΙεΓΪΟΓ βιΐ (Γιε Ι';ι» Ιυ ιι 1··-

1)Γ3ΓΪ, (Ιβ φΐο εΐ Αηαΐοΐίιιηι Ιοφίί ριιΐ.ιΐ, νβπιηι Ία

ςιιίϋειη εδί χηυίηοείίυηι μετεμπτώσει ίιι

(Ιίοιιι βχειιιτβΓβ : 86(1 εχ 3Π)1)οΙιιΐ8 ροΓιΐίεβ 3(1 .

ηοείίί δβ(1εηι , βιιηίαιιε οαπίίηβιη ίΐΐβ ϋεΐίξίΐιιι·, ϊη

(]ΐιιι ρι;ΐ'Γίριιο, ι·ι ιηβχίιηα ΐειηρΟΓίδ ρ»Γΐβ ΐΐΐϊηοπ

βδΐ νιι1(·:ιΐ» ί!Ι:> Ιεείίο χατ' αυτήν, εΐ χατ' αύτ<5 π;- Β ο'υιΐίΐιιι· : ιιοιι ίδ ίιι α,ιΐΒΐιι «ναβϊΐηΐί ΙΊεβηιία ρ.ιιιΐ.ν

βεηΙ)6η(Ιυηι. Ηιιικ: Αηαιοΐίί Ιοευιιι ιιον'ΐδβίηΐϋδ ίη-

1<·ίριχ·ϋ (ιΐ3ΐη (Ιβ ΚιιΠιΐο ροδίιηοϋυιη »μι:ιιιιι*) ιιι:ι-

μικιρει-υ (ΙερΓβνανίΙ. 8ίε εηϊιη νεηίΐ: (^ααρΓορίιτ

</ΗΙ ;ιπ'»ϊΐ/ιίΐ(ΐΜ ρήηιί »ιαυ/« ίη ίΐΐο χχνι άϊιΐ ΡΙιααΐί-

ηοΐΐι ««ι· ραίαηΐ, ικΐ χιν ιΐϊι'ΐη ρΓοχϊηΐί ιιαηιιΐΗΐΛ

ίΐΐιηη, Ι',-ίίιιιη ΙΊΐίίΙΐΗΐϊί αΊιΊη'αιηΐΗηι «ΐαΐυαιιΐ, ίοι

νιΙκηΐίηΐίΓ βηαη άκίιηαι. Ραΐαν'ιΐ αυτό!) 3(1 χχνι

(Ιίειιι ριτΐίηει·ε, πιιιι (1ε ροβίΓπιιΟ δίςηίΓεΓί Η^ιιιΐΊΐΐυ

5Ϊ1 ίΐοοίρϊΐ'ΐιιΐιιιιι. ΟΙΙ:ΙΙΙΗΙ|ΙΙ·ΟΙΙΙ εχ (1ίδρυΐ3ΐίδ Ιΐ3ειεηυ$

ηρρβκΐ, ρΐ'ίιηιιηι ηιειίδειη ΤΐΌρίεαιιι, δίνε Κριώνα

Ιιί(·, ;\Ι> Αιιαίοΐίο ίιιίεΐΐίςί. Νε(]ΐιβ βιιίιη Ιιιιιβί'ίδ εβκβ

ροιείΐ, πιιιι ίιι ΛΙι:χ:ιιιι1ι ίιιιι ενείο ιιεοιιιεηίϊ ρι·ίιηί

οιειικίδ Γ\·(:!.Ι ρι-Ίιιιο & Ι ΜαΠίί χχιιι : ιιίΐηι ΛΙ··χ:ιη-

ίΐΓίιιί ονιΊί 3ΙΙΙΙΙΙ» |ΐι ίιιπ» ρ38οΙΐ3ΐειιι ηεοιηβιιίβηι αϊ)

(ιοί: (Ιίε ίιΐΓίρίΙ, Ι,ιιΐίιιοπιιιι Μ;Π» ροδί ΛΙβΧ3ΐΐ(ΐΓίηυιη '

Γεεερίαιη ρι-ίιηυδ ενεΐα» ίιιϋιλρι·. ιν, φΓι ε$( ΛΚΛΛΙΙ-

(·νι:Ιιι·ί ιιΙιίιιιιΐΗ, ιίϊ ιιΐιΐιι, Οευ ι1;ιιιΚ:, ΓυδίιΐΒ

δ. ϋιιιη ϊ-ιΐιΐΓ ιιεοιιιεηίβ ρπηιϊ πιεηδίδ Ιιι-

δίι , φΐ:ι; ροδί ;ι.Ί[ΐιίιιΐ)(·Γπιιιι ρΐ'οχίηιε $ε-

(|ΐιίΐιιι·, βρρατεί ειιτ ΑΙεχιιικίΓίηί, εΐ εοβ ϊβοιιΐί Νί-

("ΐ'ΐιί ΙΊιΙΐ'εϋ ('γιΊιιιιι ι Μ;ιι1ίί χχπι ϊ1;ιΐπιτίη1 : ΐ|ΐιο.Ι

νίϋβΐίϋεΐ Λικιΐιιΐϋ , <·;ι:1ι·ι υπιιιΐφίο ρ38ε1ΐ3ϋδ ΐΛτΙί

(κιιιιΐίιοπιιη νεί ΙειηροΓβ, νεί ι.ΐϋΐ-ιτίο χΐ|υίιιοεΐϋ &ε-

«1('ϋ εβ$ε1 Μιιηϋ χχιι. ΙΙικΙε Ιίεεί ίΕφίίιιοεΓιυιιι ίη

χχι ροϋΐϋΐι ΐΓ3η$ίβΓίΙ, ιιοο οίιίιικι ηεοιηεηία χχιι Μ;ιι·-

ΐϋ ευηΙί^βΓΪΙ, ιιίΙΓιΙοιηίηιΐί ενεΐυηι ρι ίιιπιηι νείει-ί

ΜΒΐίοιιβ ηοη (Ιιηιονειιιιιΐ. ΟιιβΓε ηβοιηειιίβΚιίοηοδ,

βίνβ ιηηιικίβ ρΐ'ίηιί δθΐ3Πδ ι·»ΐ βίΐίιηυδ ΐϋπιΓιιιιικ

ραδοΐιβίίδ, δίνε χιν, ΐ|ΐκο εχ Αηαΐοΐίί βοίΐο εοιινειιίΐ ,

(·νι·1ιι ν : ιΐίΐηι ενοΐυβ ϋεβειηηονειιηαΐίδ, βίνβ ρ3-

«εΐιβίίβ, »υεΐθΓ8 Ββ(1», 3ΐΙ ΐεηηίιιοβ, ίίίνβ (Ιεοίιιοβ

<|υαιΊ3δ ΙΙΙΙΙΙΙΓΟ.-. ίιινεδΓΐ£3η(1:ΐ3 βενοηιηιοίΐιιΐιιβ <">ι

ιιιί ΐ'γοίιΐί ΙΙΙΙΚΙΠΗ ;ιι! ηονίΐυηίβ. Ιϋεοφιε ιηοιίΐο ριί-

ιιηΐϋ ρ:ΐΜ·Ιι;ι!ίί> ιηειΐδίδ 3 ριίιηα χιν οοερΊΐ , Ιιοο 6&1

&Ι) ίΕφίίηοείϋ (Γιο;(|ΐΐ(ΐ(Ι ΛιιιιΚιΙϊιιχ ίη Μ:ΙΓΙΠ ΧΧΙΙ

εοιΐδΐί(ιιει·3ΐ. Ιηϋοςαε εοηδίαΐ ιιοη ίιι υιιιιιίΙιυ$ ρ:ι-

βεΐιβίίδ ιηειιβ'ΐΒ ιΙίιΊιιι·. Ρ3$εΙΐ3 εεΐΐΐΐιπιι-ί ρο&$ε ; Μ·»!

ικ·(ΐιικ.·ιιί;ιηι ε|ιι$ εχείρί, (|ΐι:« εκί, ιιΐί (Ιίχί, χιν <:>-

εΐί ν. ΟιιοιΙ ίρ.-ίΐιιη εΐ Αηαΐοΐίιΐδ ίιιιΐίεαΐ, ευιη βοβ ι·ε-

ρτεΐκ'.ιιιΐίΐ, ΐ|ΐιί ίιι δυρβΓίοη ΚΟ^ΜΚΙΙΙΟ, (|υο(1 ιιΐΐίπιιιιιι

·!δΐ, ρηηιιιηι π)εΐ)3«ηι, 61 χιν Ιυηαΐ'βιιι ευΐΐοοαηΐ.

ϋοιίΜ'φΐΐ'ΐιβ «ηίηι βί>1 (Ιεείιηακ ςυαΠ&δ Ιιποιεχ οιη-

Μ08 ί«ΐΓ» ρτίηιί ιηεη$ίδ εροοίοιη εοοιτεΐ'ί. Οιιοιΐ πιιιν

ΐίηι οΙΓιιηιΙΪΙιιι·; ιι»·«· ίιι εο Οηιεη ιΐίιιΐίιΐϋ ε(ΐι^ί-.ι ι,

νεηιηι ίηΐβΐ'εβίβΐίοηβ Μΐΐιιικίο νείυΐ ηυοιίβιη Γρβοο

Γονιχ·;ι[ιΐΓ : οιψίίΐιιιιιϋ εχ Λιιηΐιιΐίί ορίηίοηβ XXII

Μιιι ιίϊ εχ£ΐίΐί$8β Ηι·(Ιη ικιιι ;ιΐ. Ουβ(1 $εευδ δβ Ιι:\1'.-!.

Αΐίοηιιί δι ρΐι-πιιιΐφΐΐ! ίη χχι Μιιΐ'Γπ χςυίηοοΓιυΐΒ

εοηΐίηει·εΐ(ΐΓ, ηο ιιοιιηίΐί δεειιηϋο, νεί ιείϋο ροβΐ

1ιίβ$εχΐυιιι αηηο 3(1 χχιι :κ·<·(!<Ιεινΐ : ίηιο ΛΌΓΟ ηε υίΓΟ-

<|υε ίΐΐο αηιιο ςυί(1βηι είνίΐίδ (Γιοι ηιείαδ βΐι'ιηςεΓεί :

Ιιοο ε$1 ιιοη ιιΙΐι·:ι ηιικίίαηι ηοείεπ) α. ά. χι ΚαΙ. Αρρ.

ηιιιΐι|ΐαιιι Αηβίοΐίυβχχπ ροΐίυ$ ΐ|ΐι;ιηι χχ,ι αηηί εβΓ-

ϋίικΜίι, 3ε ρ88ε!ι»1ειη ΐεηιιίηυιη 98βί@ιΐ3δ$εΐ. Οαεαι-

ίΙιΙίΙΚΙιΙΐΙΙΙΙ ΙΐΟΟ ΙϋΠίρΟΓβ ρθ8ΐ (ΐΓΟμΟΓ'ΐΙΙΙΙ,ΙΙΙΙ ΓΓ(·».·!Ι-

κίιιιιοιιι, Ιϊοβΐ χφΐίιιοείίυηι χατά μετέμπτωΐΐν ϊη

:ι·(1ιι;ι1ιίΙί 3ΐιηο 3*1 ιηβ(1Ίαιη Γ·. ΓΙ· ηοείεηι, <|ΙΙΛ· χχιι

' :ΙΜ|ΓΙ ι·ι1ίι , ρει·νβιιί:ιΙ; ιιίΐιϋοιιιίιιυδ ίη χχι (Ιι'ΓΐΜΐιη

(!>1; ΐ|ΐΐΐ)ιΙ (ΊΙΙΙΙ (Ιίεηι Ιοίο ΓβΓΟ Ιυΐίΐηο ςιΐ3(1ι·ίεηιιίο

ριΊτιιπ'ίΐ. Νοιι ΟΝ! ϊμίΐιπ· ι1ιιΙ>ίΐ:ιηιΙιιιιι , <|ΐιΊ.· Α«3-

Ιϋΐίΐΐδ XI Κ^Ι. Λρΐ . ;Γι|ΐιΊιΙ(ΐ(.·ΐίιι111 ϋίνίΐβ 8ΐ3ΐΙΙ6Γί1 3(1

6ΐι ίιι ηιοιίιιιιι, ςιιο ροί>1 Μιι·;(·ιιιπη εοηείΐίυιη ίη χιι

Κ:ιΙι:ιιιΙ. Ιΐ'.ιιΐδΐίΐΐυιη 6ί>1 : 3(1εο ιίϊ ηηΐΐα χιν Ιιιηι,

(Ιΐι;ι: ;ιιιΙ>· χι Κ:ιΙ. ;κ·<Ί<ΙιτιΊ, ρ:(ϋΐ'Ιι:ι1ίι> ΙκιΙκ·κ·ιιΐΓ.

ΚΙ ειιίιη Αηαΐυΐίΐ νει·1)3 (Ιίδεπϊδδίιηβ Ι(.·«Ι:>ΙΙΙΙΙΓ.

δ3ΐιε δι ιιιοιίκιιιι αιιηί ΐΓορίεί Ιοπικοιι ι*ι·ΐ|υίιιιιΐΓ.

ειι]α8πιθ(ϋ εβι Αίρΐιοιΐδίηβ, ιμι.ι; υχίεηδ ΐηίβροοί-

Ιιιι-, Αιΐίΐΐυΐίί ΐεηιροΓε χφΐίηοείίυιη ιιΐΓίυ^υε ι!ί· ι

ρ;ιι·|ι:ιη 6Χ Χφαο δίΐίί νίιιιΙίϋί«Ι):ι[. Υίχίΐ ΙΊΙΠΙΙ ιηοιϋο

ΓβΓ6 ιβπΊο ροδί ΟΓΐιιιη Οΐιηδίί βχευΐο. Ουιηςιιβ

31)110 ΟΐΓΪδίί 200 ;ι·φΐίιιοι:|πιιιι νοπιιιιιι ι·ιιιιΐί;;..·ί·;ι

Μ:ιι·ιϋ χχι, Ιιορίδ 7,1 ϋ',1 .V ροδί ιηει·ί(Ιίειη, αηηο νβρο

500 Μ;ιι·ιϋ χχ, Ιιοι-ίϋ 15, ϋ',.'ίό" : βϊ εχοβδδυιη Λ1-

ρΐιοιίδίηυιη εχ :<Ί(ΙΚΙ ρ:<ΓΐίαΓίδ, ίηνειιίεβ β πιβΓί(ϋβ

(ΊΊΊΙΙΟ χχι Μ;ιιΐπ 3(1 ηιει·ί(Ιίεηι χχιι ίεςυΐιιοείίιιηι

υΙίΓΟ είίΓΟφιε εοιηιηεα^βε. 8ε(1 Αιΐ3ΐοϋιι$ χηυίηο-

ιΊίιΐΜΐ ίΐίικί, ςιιοϋ 3 ιιι:ι]«ηΙ>ιι* αεεερεΓ3ΐ, ίη χχιι

Γείίηιιίΐ, πιιιι Ρίοΐεηκν.ιΐδ ΐοιο βιιΐβ δχευΐο τβηιυπι

ίΐ·ι|ΐιίιιιιι:ΐίιιηΐ ΧΧΙΙ Μ.ΙΠϋ ίιι ιΐϋ-πιϋι' θ!)86Γν3$δΗ,

3ΙΗΙΟ ΟΐΓΪδΙί 140, ϋίΒδβχΐΊΙί, ηι Ιι:κ. Γβιϊοηβ ϊηΐβΓ

ηιβΓί(1ίειη χχιι ε( χχιιι ρΐΌ^ΓβιΙβΓείυΓ. ΟΙΚΜ) $ί Ρίο-

Ιεηιβίεί κ ι Ηίρραι-εΐιεί βιιιιί Ι'οπιιηιη, ΐ}ΐΐ;>! 500 3η-

ηΪ8 (Ιίειιι ιιιιιιιιι ρεΓίΐηίΙ, Αηαΐαΐίιΐδ ηιηρ!εχυ$ $ϊΐ;

εαιη προήγη^ις ρΐιικ ιιιίηιικ απιιοηιιη εειιίαηι ΗοΓ3$

νιιι ροδίιιίεΐ, ίηνεηίεβ ΑηβίοΓιί ;ι·νο ;ΓΦΙΙΙΙ.ΙΙ ΐ:ιι;ι.

ίη 3ηιιο1)ΪΒδεχΐίΙί εοηΐί^ίϊδε οοΐο
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ΙΙΚΊ ΐιΙ'ίΓηι ιΓκ'ϊ χχπ, ρτοίηιΙβηΗβ 1>βΙΙί$8ίιηε Ιιιιιιο ίρ- Α Ι.ΐΐίηα Ιΐιιϋιιί νοιδίοπο ί<·Ι«·ΐΜ·.ιπ ροΐοκί. δεπρίιιιη

ίιΐιιιι ιΐίοιιι €ίνίΐ(.·πι:τ^υ1ιιοοΐίο ρΓΧβΐίιιιΙιιιη. Ί',-ιιικΊϊϊ

ίίΐΜ·ΐ |ΐοΐι·κΐ, ιιΐ ΐΓορίοαιη ίΐΐηιιι προέ'μπτωϊ'.ν ρεηΐΐυβ

ιΐί.·>ϊίιιιιιΐ:ινιτίι, ιιΐ ρο«1 Νϊΐ'Λΐΐιιιηι οοηοίΐίαοι αΐϊηιιοί

**'πι1ί* Ϊ£ηοΓ3ΐ3ηι «Ν*·; οοη&ΐβΐ ; 61 3ΐ> ίρβο Ιϊ(;ι1:ι

μπι·( ίριιβ : φιί ρι-ορίοι-ο» ιιιιιΐιίϋ ιηοάί* Ιι.'ΐΙΙιιπιιαίιι*

681, ηαιη βχ ι::ι<Ιι·ιη Ιινροΐΐιοϋϊ Μ('ΐΙ;β ωτ.ιιΐο ;ι:ι|ΐιϊ-

ιιοείίυιη Ιοιι^ιι-ί 3 χχιι ΓβεββΒβΓβΙ, βΐ 3(1 χνιιι ριτ-

νι·ικ·ι .Ίΐ, Ει Ιβηιβιι ;κΙ 1ιθΓθΙθ£Ϊοι·υιη ^ηοιηοηυηιςυβ

Ιίιΐΐ'ΐιι ρΓονοοαΐ ; υΐ χηιιίηοειίυιη Νίεχηίδ ίρ&'ιβ Ϊ.-ΛΤ-

ιΐίιιίΐηΐϊ ιικπ ί!ι;ιΙ.

ΐΗίίί/ηίί βΓΓΟΓ, ίΐΐΐΐι Λατβίίί &€ΟΙβΠΗΗ ΗΐαΧΪΐηβ IX

Ι'ιιίαα Ιΐα/ίιιί ίηΐβτρηίαΐίοηβ ηαΐα άβ^ια^αIΗ^, βί

Αηαΐοϋαί α αιΐιιιηιιίη Ιίΐΐίηιΐηι·.

Υεπιπι ιιι 1;ιιιι »1«ιιπΙ;ι: ί

ίοηΐβια 3ρβι·ί<ιιτιυ8, βοίΐο ηοιι Ιβιιι Ο.ΊΙΙΙ ΗικΙ* ηο-

πιίιιίδ βΓυάίΐίβδίιηί, >Ί ίη βο ςεηεΓβ εχεΓείΐβΐίδδίιιιί

Γΐιίρηιιι 688Ρ, ηιιί Αιιιιΐοΐϋ (»Γ;ΙΚ·:Ι ηηη νίιΙβΓ,ιι, ΐ|ΐι:ιιη

ΒιιΓιιιί εεπρίοπι, ιιΐ οηιιιεδ ηοπιηΐ, ίηβρΓιβδίιηί,

ηιιί πι πιιιΐίΐβιιϋίδ ι1ερι·3ν»ηιΙίδςυβ νεΙβΓυηι δοπρίίδ

μοίίιΐδ ΐ|ΐι;ιιιι ίιιΐβι·ρΓ6ΐ3ΐ)(Γΐ8 δίνΐυηι Βυιιιη εχεί'ευίΐ.

ΙΙΐε οιιϊιη εχ Αιιβίοΐϋ νοιΊιϊ* ιιοιιηυΐΐα βιΐδΐυΐίΐ, ηιι:β

ΐ:ιηι Ιΐυιΐίΐ: (]ΐΐ3ΐη αΐϋδ ψΓιΙιιικιΙαηι ΙιίΓρ.δδίιηί βιτοπβ

<ιΐΊ';ι.ΛΪ(ΐη(·ιιι ϋ(Μ.Ιι:ιιιιιΐ. ('.ιιηι εηίηιΑιΐ3ΐο1ίυδ δεπρδκ-

ΓΪΙ : Διδ καΧ τους εν αύτφ τιθεμένους τδν πρώτον

μήνα, κα\ την τεσσαρεσκαιδεκάτην του Πάσχα κατ'

«ύτήν λαμβάνοντας ου μικρώς, οΰδ' ως ίτυχεν άμαρ-

τάνχιν φαμέν. ΙΙοε ϋβΐ : ('.ιιιη ροιΙΠΜΐιι ιηΐηιί», ιι/ιϊ-

ιιιιιηιιμίύ ζοάϊαίί .Μ·(/ΗΐιΉίκι» ρτοχίηιβ τμήμα ίιίαιΐ

Ισημερινον αηΐΐαάαΐ, νιΙιαηίΗΐβτ Ιιαίΐιιοϊηαή ηβ£β«««

οι ·Ίΐ5, φι'ι ρήιηαιη ηιειιιειη, βΐ χιν Ρακίιαίίι ίη ϋΙ·>

ίιΐίηαΐ ροί'.τπηο ίεψηίηΐο ^ϋ//ο^αιιί. Νϊΐη ρηο χατ'

αύτ^,ν, κα-' αυτό Ιο^βηϋιιηι εδδε, ιιβιηο, υΐ ορίιιοι-,

ιιβςαν«ΓΪΐ : οιιιη Ιιιβο, ίηηηαηι, 1ιιι]υ5 Ιοοί Ββηίειιΐϊα

δ>1, ΙΙιιΓιιΐΜΛ ίΐ:ι νεΠίΙ : /·."( ί//ι.·« ηοη ραηιιη

ιίιΐιιιιΐ'ίί'ΐι' ιοί, φιϊ αηΐβ ίηί/ϊκιιι Ιιιΐί· ηονί ιιιιιιί

ρηίαηΐ ίΐ*ί ΜΜταηάαιη. Ι'Ιιϊ Ιιχο ν·:ιΙ);ι χα'ι την

τε«3αρ:νχ. του Πάσχα, 3ε χιν ρβδοΐιβίίβ ηιεηΐΐοηεηι

οηιηεηι <ΐ3§ίΐίθδίδδίιηβ δΐιχίιιΐΐι. Αΐ(|υί εχρυηειίδ

ραυείδ ίΐΐίδ νοευΐίδ, Γα1»η ει αίκυπίβ δβηίειιΐίβ, ;««

ηοη ιιιοϋο ΑιΐΗίοΙϋ <1εεΓ6ΐο, δβ(1 εΐ εβίΐιοΐίεο ιΙο»ιικιΐϊ

εοηΐΓ3ΓΪ3 «βςυίΙιΐΓ : ιιίιηίππη Ρ38ΰΙΐ3 ίη είνίΐί »<\»\-

ηηείίί ιΐϊβ, 3ΐςιιβ ίη ίρδο ΐβι-ηιίηο ϋε1εΙ)Γ3Γί ροδβε.

ΟιιίιΙ β<α Ιιιιι» χιν ρ3δε1ΐ3ΐΐ8? Εβ ηίιηίπιιη, ηυχ ηιιί

ϊη χςυίποείϋ ιΐίΐ'ΐη ίρβυιιι ίιιοίϋίΐ, :ιιι( ρΓΟχίιιιε ροδί ΐ)

ϊρ$υιη. ΟΙΚΗ! εηίιιι ροβΐ χ<|ΐιίιιοεΐίιιηι, ιιοη ίη ίρβο

!ΐ·ΐ|ΐΓηιο(·Γιο ρεο^βικίιιπι βϊίβ Ρβδείι» ραΐεΐ Αηίΐο-

Ιϊυβ, βροπε ι·οιΙι·ιιι ίη Ιοεο ρι·οΠΐεΐαι·, «ιπιι Ιιοο

ϊρδίιηι, (]υο(1 ιΐι'. ΡβδεΙιαΓιβ οΙΐΜΊ'ν;ιΓιοιιο 8θΓίρδεΓ3ΐ,

3ικΙιι·ΐ)» Ιβηΐο ηΐιΐι' ρΓΟίιυιιΐίβδδβ ιΐίΐ'ϊΐ, νίϋβΐίοεί, δεϊν

τ* Διαβατήρια θύειν επίσης απαντάς μετά ίσημίρίαν

έαρινήν, μεσοϋντος του πρώτου μηνός. ΙβϊΙιΐΓ ροδί

Ιιημερίαν, ηοη ίη ίϊημερίϊ Ραδείιβ Ιβιιι }ικ1α:ίδ,

(|ΐΐ3ΐιι ΟΐΓΪδΐί3ηΪ8 ίιιειίΓΠΐ; ςυοιΐ 61 ειιυ'ιηιΐε ηΐΓχιΐϋ

ϊηπιΐΓ,:ι1, την του Πάσχα και τών'Αζύμων δ:ϊν πάν-

ϊως μετ' Ισημερίαν αγεσβαι. Αΐηαί την Ιβημερίαν

Αηλίοΐϊιΐδ Ρΐιβηιβηοΐΐι χχνι ίίνβ χι Κβΐ. Αρρ. εοηδίί-

ΐαίΐ, ίΙιϊιΙι·ιΐί(|ΐΐι' ρι-ίηιί ιηεηδίδ εχοπίίιιηι. ΝΓΙ,ΜΙ ί|;ί-

ΙΙΙΓ ίιΐο ίρβο «Ιίε Ρ3δεη> ΐ'ίιο εεΙβΟΓΒΓί. Αϊ νοι υ βχ

681 εηίηι , α&βτταη νΐΐκιηΐηκτ ίο», ηιιί αηίβ Ιιυΐ Ίη\·

ΐίιηιι ρτΐηιϊ ηιαιιίχ ΡακΙια (ιΊεΙηκιιΙ. ^αΛΤ^ ίρδο

ηκιΐδίδ ίηίιίιι Ιίεβΐ; Ιιοε αιιίβηι βδΐ χιν Ιιι«3 εχ δΐι-

ρεποι·ί (Ιι·Ιίιιίιίοιιι·, <| ικι ιιι ΝΊ(·:'Ίΐιιαι εοηείΐίυπι, εΐ

(·:ιΐΙιηΙκ·:ι οιηηίϋ ΕεεΙβ8Ϊ3 δείνίΐ : Ιιιιιΐί ιιίιιππιιιι 681

('ΐιιιι εχΐβήδ ίη κΊπιχ ει οΠίεϋβ, ΐιιιιι ίη δεπρΙΟΓί-

Ιιυδ ϊιιΐΐ'ΐ ρπΊιιιιιΙίΝ ρΓΧδΙηνε Γκίΐ'ΐιι ; <]ΐιοιΙ δ.τρβ ίη-

ΐΓΐ-ρΐΐΛ ίδΐε ιιεςίεχίΐ. ΡΓοίηιΙε νεί εο ιιοπιϊηβ ρι;$δί-

ιηβ (Ιο ΛιΐΗΐιιϋΐ), (Ιι·(|(ΐί! οαΐΐιοΐίεο (Ιο^ιηβίε, :<ΐΐ|ΐκ·.

οιιπιί ροδΙεΓΪΐ3ΐβ πιεπιϊι ; (Ιιιιη 83ΐιει.ί8δίηιυηι ΐτιιΊί-

Ιίδ8Ϊηιυπΐ(]ΐΐ6 ΡβίΓβηι Αΐΐϋΐιηΐίλκιιιιί Γ;ιηΐοι·ειιι ιίοχιιι:»-

ΐίδ, η).ΐ|ΐΐϋ ΙιΧΓεδεοβ ;ιικ·Ιιιπ·ιιι ίΐιηίΐίΐιιίΐ. ^υοιΐ ηβ

ιμιίϋ 3 ιιιο Ίι·:ιι·ιιιΐιΙ'ιιι·< ςιιβιη νβπιΐδ :ι(1ίι·ιιι:ιι·ί ραΐεΐ,

(Όΐΐί,ιιΐηΐ ί)ΐκι· (Ιβ δεοίοπιιη ει τεσσαρεσβεχατιτών

αΙΐ6ΐ·ειΐίοηίΙιιΐ8 3 Η<·<1;ι ίη Κεοίη. Ιη»1. ΙΚΙΓΓΗΙΙΙΠΓ.

Εχ ηιιϊΐιιΐίί ίιιΐε1Ιί);εΐ, ςυί Ιιιιίε ΒΓΓΟΓΪ ρβίΓοείιιβΓεπ-

ΐιιι·, οιιίυς ροΐίεδίηΐΗΐη αυειοήΐΗΐβ ΓΓ<ΊΟΚ Αιιαίοΐϋ

(ΪΙΐΓΪκΙίιιιιο ιίομιιΐίΐΐί η:$Γιΐίδδβ. (Ιικιιιι ηιιίιίειη ηικΊο-

ιίΐ:ιΐι·ιη ηοιι εχ ίρδίδ Αιιβίοΐϋ Γοηΐίΐιυβ, δθ.1 εχ Ι:ΐ'·ιι-

ηίδ ΚιιΙίιπ:ιιι;υ ίηΐ6ΓρΓ613ΐίοηίδ |Ι:ΠΙΜ'Γ:ΚΙΙ.

Ι,ιιΐΊΐΚ-ιιΙα 83Π6 ·1ι· Ρ:ΐΜ·Ιι:ιΙ(ί ι:οιιΙπ»ν(·ι·ίΊ:« ΊΙΙη Γιιίΐ,

(|ΐΐ3ΐη ίηςεηΐί ;ιιΓπ:ιιιπιιιι εοηΐεηΐίοηβ ΙοΙί>·8 3|(ΐ13-

Ιΐηι Γυίίδβ ίίριΐίΐ Αιιχίοβ 3ε δεοΐοδ ΑΙΙΟΙΟΓ 681 Β«ϋ3.

86(1 ίη ρήηιίδ 1ίΙ>. ιιι, εβρ. 25 ηοΐιίΐίδδίιηβ λν'ίΙΙ'ΓΪιΙί

ρι·6δΙ)νΐ6ΓΪ εβίΐιοΐίεί, ει (',υΐιικιιιϊ ερίδεορί ΗοοΓι ι·ο-

πιιιι ι·(·μο Ιι:ιΙιίΐ:ι εοΐΐϊΐίο οΊ^ΐΊ'ΊΙιϊΐιιΐ'. 1η ηιιβ ειιιιι

Ιιοε δοοίίδ ΝΥιΙΙΐΊΐΙιΐΗ οΙ)}ίυβηβΙ, «ιικκΐ εοηΐΓ3 Νίεχ-

ιιιιιιι εαηοιιεηι, ει Κοιηαη% Εεειεβϊχ ιΐεπ-εΐιιιη 1';ι-

8θΙΐ3 3 Ιιιιιιι χιν ου χχ εεΙϋϋΓβΓβηΐ ϋυΐιηβιιυδ ίια

' ιΙιΊΐιιιιιι οΓΐ'ΐιπ-ίΙ : Λ'ίίΐκ/Ηΐ'ιϊ Λικιΐοΐϊιι* ΐί>· ίβηΰΐν», ίΐ

ίιι ΙΙΓ,Ι (ιιία Ιιί(1θΓΪα ({^αίαιΙΪ€β ιιηιΐιιιιιι

Ιι·(/ί ΐ'ίΊ ΐΛΊΐιιιΐιΊίιι Γοΐίΐηηίιι ιαριιίΐ, φιί α χιν

αά χχ Ραΐϋΐια ι·ιΊί·ίηΊΐιιιΙκι» ααηΐϊϊ/'.' δβ(1 61 3θΙεα

ι·;ΐ|ΐ. 5 β]υδιΙοιι Ιιΐιπ (!ε Αίιΐιιηο ερίδεηρο ;ι!> Οϋ\νίΙ-

(1ο π'ί,Ί' ίιι Λιιμίκιιπ ε Βοοίίίΐ ιίΓεεδδίΐο 8€ΓΪυειΐ8, ηίΐ

ίΐΐιιιιι Ραίϊΐια ηιυτβ χιιιν ιμηΐίχ α χιν Ιιιηα αά χχ «-

/ι /»ι·«5ΐ>ν, ηαυά ϊιΐιηιι 8^οIοι·ίιη^ Μ Ι'Ίακηιιη ιιιιήυ (α-

ΙΊΊ,Ί, ίχϊίίίΐΗαηί »ε ίιι ΙΙΜ ούΐΐΓναηΐία αιηαΐ ιΐ€ Ιιηαίί

(Ιϊ{1>ιί Ραΐήί Αηαΐοΐη ίεήρία ««««Ιιιηι. Υί()εδ, ορί-

ΙΙΟΓ, «οΐιίδΐιιηΐίεοβ ίΐΐ.ικ οιιιιΐΡδ ρΓχείριαπη ρπ νίε:»-

ΐ'Ί.»·, ορίυίοιιί8(]ΐΐ6 δΐιχ |)ΐ·;ι'Νί(Ιίιιιιι ίιι ΑικιΐιιΓιί αιι-

εΙοι·ίΐ;ιΐβ ρηδυίδβε, ηοη ίΙΙα ηυίιίεηι, ιιΐ ϋίχί, οχ ίΐΐίιΐδ

δΟΓΪρΐίδ, ΐ|ΐι;ι· ιιιιηΐ|ΐι:ιηι νί.Ιοΐ'ΛΐιΙ, δειΐ βχ Εεοΐιιία-

5Ι/Γ«' /ι/ίίΟΓία', Ιιοο ε«1 3 Ιΐιιΐίηΐ) ϊιιΙ(·Γ|)ΐ)1;ι(;ΐ!, Ιίίίεβο

ΐεδίίιηοηίο (ΙερροπιρίΑ. Κοιίοο :ΐιΙ \νΐΙΓΓίιΙιιηι, ςιιί

Αιΐ3ΐοΙίυιη ίΐ3 ρυι-^ηΐ, αϊ ίη ε:ιιι«:» ροΐίυβ ρπι.'ν;νπ·

ε3π νίι1(·,\ΐιΐΓ. 1'.ι·.Γΐ(; Ιΐίΐιιε ίΐΐί ορίιιίοηεοι ΐιίΐιιιίΐ,

ΐ]ΐι:ιιιι ηβ δοιηηίΑΥΊΐ ςιιίίίβηι ΙΙΙΙΙ|ΙΙ.ΊΙΙΙ ; ίιιιο νβΓΟ, ηυχ

ίρδυιιι, ιριοιΐ δοοίί ριιμιιιιΐιαιιΐ, <>ρριιμιι:ι1ι:»1 :ιιιΙι·ηι

ι·Ιίί(·ί:ιΐ, ςυοϋ βδΐ ρπυΓεείο Γΐιΐϊευΐυηι,

ίιιΐ|ΐιίΐ, ΛηηΗιΙϊυηι ΐ'ίηιιη *αΗ£<ί««ίηιυΜ,

άοείϊιζίιηνηι, «ι· 1<ηι<1>· (»α ιίίιιηϊααίιηΗΗΐ, εΐι*. Μοχ :

ΙΙΙΐ Μ'(· ίη Γΐϋι-Ιιιι· Ι>ι»ιιίιιίί~Η»ι χιν Ιιιιιιιηι οοιηρυΐανϊί,

«( ΙΙΙΙΗΓ ιΊΐιΙι'ΐη ί/ΐίΐι <1ί<· ηιοτΐ Α!ι)])ρΐΐοηιηι χν Ιιιιιιηιι

ηίίο ΡαίοΙια αηηοΐανΐΐ, ν,Ι ΙΗΗΚ, άκΐίηαΐα βαάαη

νοί ϊφηοτααί ;ιι·οί>«ί, φίνα αΐΐφιοΐίίί ΙΊικΗα ηιαιιί
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ϊΐίΐίαίηΐι! αηΐο ρΙαϊιΙιιηίιιΐΗ, Ία αϊ ΙΗ \ιη Ιηηα (Ήά- Α ΕοοΙοβία! Ιβπηίηυδ ιηΐφίπιη ρ38θηηΙϊ$ Γιιοπι,

(Η. Ερ£θ ί(1 Αηβίοΐίυδ 83ΐιχίΙ, Ιιιιι.ι χιν ήμερινϊ), υΐ

Ιιΐφΐίΐιιι· Κρίρίκιιιϊιι-,, νυκτερινή δε πεντεκαιδεκάτρ,

'ΛίΜ-Ιιη ρίΐο ροιΤιεί, φΐθ(1 ηιι·ι·ιιιιι βδΐ δοοίοππη εΐ

Οικιι·|«ιΙβ(:ίιηαιιθΓΐιιη ιίοςιηα, Ιιορυηι, ίηφίηιη, ιΐιιιι-

Ι:ιχ3ΐ, φΐϊ είδί Οοιηίιιίειιιη (Ιϊοιη εε1εΙ>ΓΪΐ3ΐί ρρχΓιηί-

ΓβηΙ, ηοη (ΙιιΙιίΐ;ιΙι:ιιιΙ Ιβιηβη, φΐοΙϊβ8 Ι)ηΐ)πηΉ·;ι ίη

χιν ίιΐ(·ΐι1ι·ι·(Ί, 6ο ϋίβ Γείΐιιιη ίΐ'είϋ ΪΓΟ. Νοη ηΐίικί

ΐκηδίβδο νβΐ δοοίοβ, νβΐ ι:χΐ6Π>δβ]ϋ»ιΐ6ΐη ΙιΧΓβδί$ 30

Γηείίυηίδ Ιιοιιιίηεδ, ηοΐίυδ 6$1, ιμι;ιηι ιιΐ. ρε» ρροΙ>η-

ΐίοιιβ 6^631. ϋβΓίβ δεοΐοδ ίρ8θδ 3 χιν Ιιιιι» βιΐ χχ Ρβδ-

«Ιΐ3 <*1οΙ)Γ38δβ Ββίΐη δϋπρδίΐ, ειιη) 63ΐΙιο1ίι·ί 3 χν ηιΐ

χχι ίίΐ ρ£βι·ΐηΐ, υΐ υΐιίιιβ ιΐίεί ιΐίδεηηιεη Γιιβί'ϊι. υΐ \%\-

ΙΙΙΓ εαιηοΐίοίδ χν ρβδοΐιαίίδ εβ βδΐ, ςιιιρ. ίη χνι ιΐβδί-

ιιίΐ, 68ΐφΐβ πεντεκαιδεκάτη ή μερινή, Ϊΐ3 τεσααρεσδΐ-

κατίταις χινρεπικίβήμϊρινή, νυκτερινή νεί'οχν εβδβ '

ΰβϋαϊι.

ΝΗΙΗ βί χιιι ήμερινί) Ρβδείιβ βηΐβνεπβΓβηΙ, ηοη

ιιηο <1ίε, 86(1 υίίΐιιο 3 εβίΐιοΐίείδ (ΗΙΓβιτεηΐ. ΥβΓυιη

6Χ ϋδ φΐ;ΐ! δΐ3ΐίιη ί(1ειη ΥνίΐΓπϋιΐδ οΙ»]ίείΐ, εοη]ίεί

ρΟΐΐδΙ, ([1ΙΪ(1 :ΐ11Ι ίρ-(' $6ΙΙ86Ι'ίΐ, 3111 861181886 ΛίΚΙΙΟ-

Ιίιιηι εχίδΐίσιοί, ειιιη :ιίι δεοΐοβ ρΙβΓυιπφΐε Ρ:ΐ5ΐ·Ιι;ι

Ιιιιΐϋ χιιι 3ΐιΐβ ρΐεηίΐιιιιίυιη ε6ΐ6ΐ)Γ3δδ6. Ρπίΐ εηιηι

Ιιχε ΤΙΐΰηρΙιίΗ, ( ΛΊ ί!!ί 3ε Β6(Ια; ίρδΐιΐδ 3(1εο βεη-

ΙβηΙΪ3 : Ιιιιιιπιι ιιοναιη ιιηΐΐ,ιιη ι!κ Ί, φιχ ηυη αηΐβ

ο^^αιΗιη ι,οΐϊι ικϊβηάαΐηγ : 3(1εο ιιι Μ ροδί (κ·ι:;ι>ιιιιι

(Ιΐΐιιΐίίχιιΐ 8θ1ίδ 36661)83 8ί(, Ιιηο 651 Ο'ΐιιιι δθ!β ('ΐιιι-

]υηε(3, ΐβηιβίδί 23 Ιιοιϊδ ρθ8ΐ<·α Ιυχβρϊΐ, ΪΙΙιπιι, ςιΐ3ΐιι

οεείίΐεηΐβ 8θ1β Ικιΐιιιίΐ, 3ρρε1ΐ3ΐίοιιειη Γ6ΐίιιε3ΐ. Ι ι δι

&ι1>Ιι:ιΙΟ ροδί 06638ΙΙΙΙ1 8θΠ$ (.'(ΐιι]ιιιΐ(·| ίη Ιϊα(, ιιηιι

δΰφίεηΐε Οοηιίηίεβ,δθϋ Ι',ΊΊ:Ι ιι ηβοιηεηΪ3 8ΐαιυεη(Ια

βίΐ : <|ΙΜ>Ι| ΙΊ1). Ι»ι: ΐβιηροτ. ηιΐ. εβρ. 41, 3 Βειίβ ΙΓΠ-

(ίίΐιιηι εδί βχΓεεεηΐίορίιηι Λ|Ι·Χ:ΙΙΗ|Ι ίικιππη ρΙηΐΊΐϊδ.

Ιϊχ εο ρηΓΓΟ ([ΐιοιΐ ηβοηιεηίβ ιιοηηυηφίαιη ίηΐε^το

(Ιίβ ϋΐιΐιιηανυΐιιι·, ηεεεβδβ βδΐ είεΐηροδ Ιυηχ ιϋο

Ιηΐ'ϋίυβ 8ΐιεεεϋ6Γβ ; 3ΐι]ΐΐ6 ίΐ;ι δι εχοηρίί ι :ΙΙΙΝ;Ι,

δ3ΐ>1>3ΐο δΐηΐίιη ροδί δοΐίδ οεεββυιη ρΐϋΐιϊΐυηίυηι

εηιιιηιίϋϋίπιι δίΐ, αρρι:ΙΙ;ιΙιίΐιιι· ηίΐιίΐοηιίηυδ Ιοΐ3 ι!Ι;ι

>Ιίι·8 χιν 1«ιι;ι, ηοη ρίβηίΐυηϊυιη : υηιΐβ εΐ βιιίβρίοΓ

4)68 χιιι ηοη χιν εοιηρυΐ3ΐ)ίΐυι·. ΙΙχε Γυίΐ, ιιΐί ιΐί-

εΐυηι βδΐ, ΑΙβχαηιΐΓΪηορυιη δειιίβηΐίβ, «[ΐιηιη ει 11ε-

1ιι·.ι·ί φΐί(ΐ3ηι 3ΐηρΙεχί δΐιηΐ. Νβιη ίη 01ι>δ83 εαρ. 7

Ι. ΚκΙιΙιΐΛίΙί Ιιαίίοάείοΐι Ιοιηο Ι ^ίκΙ,Μ^πιιηιπιΙκ·

(Ιοείοριιιη δβηίβηηχ (1β 63 Ρβ εοηιηιεηιθΓ3η-

Ιπι·. Εαηκίοιιι :ι Βοιΐ3 ρΓοριι§η3ΐ3ΐη, Γΐ 3 ΓΟΓΟ- Γ

Λί.Ίΐιρρ. ΓϋΓιιΐηίαιη Ι Ιι. πι, ρ.ιι-ι. π, ρΐιιρϋιυδ 38ΐι·υί(,

εχρΓιεαΙφίε Ρειπίδ Ι'ίΐβΐιιβ Υεροη. ο;»ρ. 4 εΐ 15

ΐαη. Ραιοΐι ;ΕεεΙβί,ίΛ νερό ε»ΐ1ιο!ί63 ηιίηίιηβ δε(]ΐιί-

ΙΙΙΡ, ΐ|ΐι;(· ρ:ΐ5εΙιαΓΐ8 ΙΊ^ιί Γαΐίοείηί» αιΐ είνίΐεηι ιΐδΐιηι

>Η χφίαίιίΐβιη ι·νι·1ιπιΐ, ηοιι 3(1 κιβϋίοπιηι ιηοΐυιιιη

ο1)5(!ΐ·ν:ιΐίοιιοδ 3811'ίΐφίΐ. Οχίερυιη εχ Ιιηε ίρδ.·» ορί-

ηίοηβ δβηηίΙυΓ, Ιιιηηιη χιν ηοηηυηφαβηι ίη ρίβηί-

Ιιιηίιιιη ίηείιίβρβ; οΐι ίι!(|(ΐε ρΐεηϊΐιιηϊιιιη :ηΐιι ! ΐ|ΐκκ-

(Ι:ιιη Μ·ΐ'Ίρ!ηπ> :ΐ|ΐρ(ΊΙ;ιι ί χιν. 0:ιηι] π ρρηρΙεΓ )ιι-

ιιβΓβιη προήγησιν ρο«ι Νίο:ΐ'ΐιιιιιι εοιιοίΐίιιιιι 3εεί(1ίΐ,

ροβΐ Ιι·ΐ3 οΊροίΐΡΓ 8;Β6υ1ϊ. Τιιιΐ) οπίηι βιιπ-ίδ ηιιιηοΓΪδ

ίί'ίιίειιι (ΙικΙπίΒ Ικ«ι·(!ΐιΙίΙ>υ», χιν Νίοη}|)3 ρΐεηίΐιιηίππι

βδΐ Ιιιείη, ί(1(|ΐιε κατά συμΒεδηκόί οΙ> άνωμαλίαν

βίιίει-ίδ, οιιιιι βΐίοίΐυί ηεφίερίεηίΐυιιίυιη βχ ίκδίίΐιιΐο

ΠΡΟ

III Χ\ΙΙ 1ιΐ!ι:ιι Ί ιϋ1:ιΙιπιι Ρ386ΐΐ» : φΐ:ΐ! 681 Ιι3ΐ1υείη*ΙΪΟ

^(·;ιϋ|,τι·ί 3 (Μ;ι\ ΙΙ ηοδίΓΟ, ει ηονΪ5$ίιηε 3 (ίιιΚϋι;··

»·]ΜΜ|(·ΙΙΙ 5οείεΐ3ΐίδ ν.ιΙί(1ίδδίπΐ6 ινΓιιΐίιΐιι. δβ<1 Λα

ΙΙΙΊΟΓΓΙΙΙ δβιΐδΐιη) ϋΐΗλ\ΊΙΐΓΪι1ί (ΙίδρυΟίίο ρβΓίίηεί. >.ιιιι

δοοιΐβ 6χρι·ο1)Γ3(, φΐθ(1 ευηι ίη χιν Ρα=οΙΐ3 εείβΐιη-

Γϋΐιΐ, ηοη 63ηι ιηιηοιι χιν ρ38θΙΐ3ΐί8 ρβΐίοηειη ΙΙ.Λ! ·.·-

τειιΐ, ΐ)ΐι:ιιιι Αη3ΐο1;ιΐ8 ρΓ;65ει·ίρ86Γ3ΐ. ΙΙιυ ειιίπι χιτ

Ϊ1Ι3Ι11 |ι;ΐΜ·|ιιι1(ΊΜ (Ιιιιι1.ι\:ι! 6886 >Όΐΐΐ6Γ3ΐ, <]ΙΙ3Π1 3θ!

Λ6δρ6Γ3ηι ρΙΐΊΐίΙιιηίιπιι εχείρερεί, ηοε 681, βηΐε -··;·-

οεε»δυηι; 3ΐίοφαί χιιι ηοη χιν ιϋπΊτιπι·. Αϊ δοοίϊ

ιιιιΐΐο ίδΐίιΐδίηοι,ΐί ιΐείεείιι, χιν ίΠ,Ίΐπ ρ:ΐδεΙΐ3Η ο«1β-

1ιιΊΐ:ιΐί (·ηη·ίι·π·:ιΙ>;ιιιΙ, ΐ|ΐι;<· ίιι ειιιη ιΐίπιι ιιι, Μ<·ι : .

ροδί ειι]ιΐ8 ηι-ίππι ευυδεςυεηΐβ .Ιπιιΐ,ιν,;ΐ ηοείβ ρΐε-

ιιίΐιιηίαιη εοιηηιίΐίερείιΐΓ ; ρΓηρΐο·ι·;!(|ΐιΐ' ηοη χν

' Ιιιη», δε(1 χιν νοεβΓβΙϋΓ, 63 νβΐΌ, ςιι» ΡαβοΙιι ρβί^

:ιι:ΐιιιη ΙΊκΊ·:<ι, χιιι. 1Ι:εε Ρδΐ (ΐιιιιιίηηιΙϊΠΐείΙΙϊιηΐ Ϊ11ία$

Ιοεί 56ΐι(βηΐί3 ; δρεπικίυιη ι|ΐι;ιιη Αιΐ3ΐο1ίυ8 τειβα-

ρετχαιδίχατιτών ερΓΟΓί ραίΓΟείη&Ιυτ ; <Ιυηι ίΐΐυί

8ΐ3ΐπίΐιΐΓ : Ι'ϋΜ'Ιι,ιΙπιι εχ ε]υβ ίηδίίΐιιΐο χιν ϊΐΐηιη

βδβε, (|ΙΙ.Γ ίη ρΐεηίΐιιιιίιιιη (Ιβδίηίΐ. Οιι;ι· ηονα ε^Ι

Ϊ8(θΓΐιιη Ιιβίΐυείιιβίίο, 61 ίη Ληαΐοΐίιιιη εοη]εεΐα ΓΛ-

Ιυιηηία. (1ιφΐ8 οεεβδίοηειη ίικίβ ι>1.Ι;ιΐ;ιιη 8υδρίεοΓ,

(]ΐιοιΙ ειιηι εχ ^3?ορυιη ιη:ι^Ί>ΐιϊί, των Διαβατη

ρίων, ΙΙΓ-Γ εδί Ινρίι.'ί Ι';ι-ι Ιι:ι!ϊ> ε.ιιιυιιειιι ίΐΐυπι ίι ;

ίΙ1υδΙι·:ιιΐ(ΐ3ηι (Ίπίίΐί.'πΓι (Ιοι·ιπιι:ιιιι Ρ35εΙι»ΙΪ8 ,ιΐ. ι-

Ιίδδβΐ, ηιιο ρΓ3ίείρίΐυτ, υ ι χιν Ιυιιβ :ι>1 ν. -; , ·.,:·-

Ρ:ΐδεΙΐ3 οεΙε1)Γ6ΐυρ, δυΐ) ίρδυπι ορροδίΐ'ιοηίδ, 3ο ρΐε-

ηίΐυηϋ ΐεηιριΐδ, Ιιοε ίΐΐί 3(1 ΙΊιι ί^ιίιιιηιιη Ρα$οΙ>3

ΐΓβιΐδΙυΙεπιηΐ, Γ3ΐί εχ Αιΐ3ΐο1ϋ ι!(·..π·ΐιι χιν (Ιϊβ εβ·

Ιίεοβΐ, ΐ]!κΐ(1 εδί ίιΐϋΐκΐίΐιιιη, εΐ Αιιαίοΐίο ρΓΟΓδίιβ ίη-

(Ιί^ιιιπιι.

ΓβΐΊΐ'ιΙιΐ)· ΙΗ (χρίίι-ηιιιΐ'κ Αηαΐοΐϋ νετίιίί.

δειΐ ίΐίικί ΐη Αηβίοΐϋ Ιυοο ίΐΐο (ΓιΠϊείΙίυβεδί, ςικχΐ

:κΙι1ίι ιϋΐ' Μ.πΐίί χχ βοΐεηι ιιηιι ΐβηΐυηι βε^ιηβπΐιιιΐ)

/(ΐιϋίΚΊ ριίιιιιιιιι ίη§Γ6δδΙΙΙΙ) 6886 , ϊι.Ί.' Τ'> »ΰ

τετάρττ,ν ήμέραν εν αυτί;) διαπορεϋεσθα1.. ΚιιΓιπυβ :

Ιιι ηηα ά'ια ίοΐ ίιιι\Ήίη:ΐΗΐ· ηοη ιοίαιη ^οπί^(ηα^αί

ΡΓΪΙΙΙΙΙΙΙΙ ραιΊΐΐιι, ινπιιιι ι'ΐίιΐιη ηκαιΊαιη }πηι ία ίθ ά\ι

Ιι/ιΐ<ι>·<' : ίιΐ εδί, ίιι ρρίηΐ3 εχ χ π ραρίίΐχίδ. Ιΐ:ι .<;·':

Ι!ι:ιΙ;«ιιι 1(·μίΐιιι·, υΐ ι·1 ίιι νιιίμιιΐί.·; Κυΐϊιιί εο(1ϊείΙ«ι$.

ΡΟΓΓΟ Ι!(·ιΙ;ι ρι'Γ </ΐίίΐι·/ι/»ι, ί^ίνο, ιιι δΐιΐιίικίβ νοε*ι,

ριτ ηααιίΐ'αιη, .1ηΙΊ;ιιιιιιη φΐ3ΐΐΓ3ΐιΐ6ΐη ίιιΐβΐΐί^ίΐ; ΐ;.ιηι

(•ιιιιι 8ΐ>1 ριιιιπιιιι Αρίεΐϊδ δε^ιηειιΐιιιη ίιιμι-οιϋπίΓ.

)3ΐη ίη εα ιΐίε φΐη(1ι·3ΐ)1εηι εοηίβείΐ. δε»1 Ηίβε ίιιίρρ-

ρρείϋΐ'ιο ]ηοιι1;ΐι·ίδ 681. Ν(·ΐ|ΐΐι· εηίιη 6ρχεο ίρδί οοη-

νβιιϊι. δεί'ίΙιΊΐ Αιΐ3ΐοΙίιΐ8 τετάρτην ήμέραν εν αύτ»

διαπορευόμενοί , Ιιοε 681 φίΛΤΙαπι^ΟΜ ιΐίαη; ςιΐέιιι-

3ΐ1ηιθ(Ιυηι αρικί Ιίπΐίιιιιιιι ρεβίίΐιιεικίυηι ε5$66ΐιΐ6η-

(1:>ΐΊθΡ3 (|ΐιχιΐ3ΐη ι'\··ιιιρΐ;ιιί;ι ρβΓβυιϋβιιΙ. Τιιπι

ίΐίικί ίν αΟτώ, 3(1 τμήματι ΓβΓβΓίϋΓ, ηοιι 3ι1 ήμέ-

ρτι , ιιι 1>3ΐίηβ (•(ΐικ·ίρί(·ιΐιΙιιιη &ΪΙ, ι/ικιπ··»:, )ύΐη

αϊ ιΐϊι'ΐιι. Ηοε ίμϋ ιιι· « πΐΜ'ΐ Αιΐ3ΐοϋυ$ : δοΐβιη χι Ηΐ<.

Αρρ. (]ΐπι·ΐιιιιι ]3ΐη ίιι ρρίιηο τμήματι του διοβεχϊ-

τημορίου (Ιίειιι η§εΐ'ε. ΟΙΗΚ! -ηιίιιιιιι ιιιίΐιί νίϋεΙΟΓ.

Νίΐιη Ιΐ36 Γ3ΐίοηβ 8θ1εηι βχίδΐίηιβνίΐ ρρίιιιυηι ρηιι-

(ΐιπιι Λπι·1:ί !ΐι-;ν,1ι χιν Κ;ιΙ, Αρρ.. Ιιοε Μΐ ΙΗ



ιοον 1001ΟΕ ΑΝΝΟ ΕΤ ΟΙΕ ΟΟΜΙΝΙ&Ε ΡΑ85ΙΟΝΙ5.

ϋ. Εχ φΐο ίΐΐαϋ δϋδρίεαπ ροδδΐιηπι» : ιςαίηο- Α βΟΓυηκΙεηι Α1βχ3ΐι<1πιιθΓυηι, Ι.ηΐίιιοηιηι ε$ΐ ν. Οιιΐ

(Ιιιιι ροδίεποροδ, Ιιοε ε»1 ΑΙεχαικΙΓίηίχιχ ει νιιι ευιη

ίρ$θ8 Γΐη)ιοΓιιιι;ΐΊ ΓοΓοηΙ, «ρικί Ι.ίΐιίιιο», υΐ εΐ

Ιιιύχοδ, ι·ι·;ιηΐ είηιρίίεες : οι;ιιιΐ, εηίιη χνι εΐ ν.

1ΐ3 Ι,;ιίιΐιί Ι':ΙΜ:|Ι;Ι ίιι Νί$3η ,ΙικΚιίτο, Α1εχ3ΐιι1ηπί ίη

Ιμι1 π·1ι·Ι>ΐ';ιΙιαιιΐ. Ρι·οριει·θ3 ρΐ$ε1ΐ3Π$ ηεοηιεηίβ

Ι.:ιΐίιιοπιιιι εΓαΐ & ίιι Νοη. ΜΐΠίίδ, δίνε Μ;»ι·ιίί ν,

3(1 Αρπίίδ π, ευηι Νίεχη3 31) νιιι υΊιη(3Χ3ΐ Μ:»πϋ

3ι1 Νοη38 ι\ρι·. οχΐ(·ιιιΙ:»Ιιιΐ'. Γΐιιΐο έΐ χιν

(ίΐίιικι Ι,.ιίπιοιιπιι (τιι' Μ;ιιΊιί χνιιι,

χνι Αρήΐίδ, πιπί Α!(ίχΛιΐ»Ιι·ίη;ι; εΐ Νίεχηχ

(Ιΐι;»ι1;ι· 3 χχι Μαιΐίί ;Μ) χιν Κ:·.Κ:ικΙ. Μαί»5, δίνε

Λρι . χνιιι ρεηίηεβηΐ. ΟικκΙ εχ 1>0(Ι;» (Γίδεί.ιηιΐδ, ςυί

ε3ρ. χι, ιχ 1)ι· ΐίΐιιρ. ιΐίί. Ι,ίΐΐϊιιοΐ'υηι Γείοΐΐίΐ <·ι π>-

Γειη, ΐΜΐ·ιιιηΐ|<ΐΓ δίξηίΓεπ Υίείοπηί, ςυεηι Υϊείοπυιη

Β ιιοιιιίιΐίΐΐ ; ου]υ?, ειίβηι Γι·3|{ηιεηΐυηι εχ3ΐ3ΐ ίιι εοιίειη

1!»·ι1;ιν οορίΐβ. Ιίικίεηβιη ίμίΐιπ- ιιιαηαδίβ ρυΐ3ΐΐ(1ιιιιι

εβί, ιιιιοιΐ Ι.;ιΐίιπ ριιιιιί ιηβηδίδ ηεοιηεηίβιη ίιι χιχ

ΜίΐΓΐϋ εοΐΐοεβνεπηΐ, ηΝ εχ Λιιαίοΐϋ ιΐεεροΐο, ίιι

ςυίύβιη νυ!(ξθ οοηεερίυιη εδί : ςυο ριΐιηιιιιι Αιίοΐ'ι»

ίη^Γε8$υ<ιι ίιι χιχ Μιιιΐίι εοημεειχ: νίδυδ ε$1? ΙΙίιιε

εηίηι ρβδείιβίειη Ιϋπηίιιυηι ιπι:ιι Γυίΐ βριΐιΐ 1,3ΐίι><>!3

χν, ηιιη χνι, ίη Μ,ιιΊίί χιχ εοηΐυΙβΓίιηΙ. .\;ιιη, ίιι

ίηίΐίο Γαδδί 8υπιιι&, οΙΐΜ-ιιπικ :\(Ιιιιοι!ιιιιι εΐ ίιηρίίεη-

ΙΙΙΝ εβί Λιΐϋΐοΐίί Ιοευδ : δίςυί»1εηι ίΐΐο ίρδο (Ιίε, ιριο

;οΐ]ΐιίιιο(·Γιιιηι δΐ3ΐυίΙ, Μ.νι·ιϋ νϊϋεΐίεεί χχιι, ηιΐ3Πυηι

]3πι ριΊιιιί δΡ£ΐηεηΐί ^ΐ'ΐιιΐιιιιι αΐΐί^ίδ&ε δοΐεοι ίικΙί(·;ιΐ.

Ηοε 3υΐεηΐδε£ΐηεηΐυιη ρπηιυηι δωδεχχτημόριον, χα\

μηνών αρχήν νοεβΐ : τ6 δε πρδ τούτου, μηνών Ιτ/α.-

τον, χα\ τμήμα δωδέκατον. ΕΓ^Ο εΐ ΙΓ08 ίΐΐί @Γ3(1υ8,

Μ:ιιΊϋ χιχ, χχ, χχι, δοΐ εοηΠείΙ, ε ιιιιι ίιι ρπιηο

ϋίιιΐ, ει οχίτα ροδίΓεηιυηι, 3(1 ηιεηδεηι

ρι·ίιηυηι ρεΓίίηεηΙ. Ουοείρε3 ρΓοπιμ.ιικΙ;» επιηΐ

ιΐιειιδίδ ρι·ίιηί δρβιίβ, ιιΐ χιχ ιϋειη οιίιππ 3ηιρΙβοΐ3ΐι-

ΙΠΓ. Ει ευηι 8ΐι1ι]ίι ίι : ιιοη ηιείΙίοεπίβΓ 1ια11ιιείιΐ3ΐ·ί

εο* οηιηεβ, ψιίρπιυιιιη ηιεηδεηι, ει χιν ρββεΐιβίεηι

ίη ιιΐιίιιιο ίΐίοδεςιηβηίοεοΐΐοεβηΐ, ίιιΐι·η ρΓΐηιιιηι δωδϊ-

χατημόριον, Ιιοο ε8ΐ 3 XIX Ματίίι πίε χιν ίηεΙιΟΑί'ϊ

ροδδε δίξΐιίΙΊεαί.

Ιΐ;κ|ΐιβ )ΐ;ιι ιιιιι Ιιχε εοΙιΚΓείΐ νίιΙεηΐυΓ. ΧοιΙ ίιι οΐ)-

«ΠΙΠΟΓ :ΐ|ΐρι·ικ.1ίν ί!Ι;< δίΐ, εαρυΐ ίρδίιηι ορίηίοηί$

ρΓορεπιοιΙυηι εοηκίβΐ : ηίιηίΓυηι ε3Γ(1ίηειη ει ερο-

εΓΐ3ΐη 3ΐιηί χιι εββε Μβηίί, ςυ3Π> εΐ χεφαλήν έννεα-

δεχαετηρίδος νοοίΐ. Ιβίΐυι· έννεαχαιδεχαετηρί; ιιεηυβ

31) Ειΐδε1)ίο κ.·|ΐΐ'ΐ(:ι, υΐ Βειίΐ Γιΐι. ϋ$ Ιειηρ. αϊ!,

(·;ΐ[>. 42, ιιι·(|ΐιι; 3 Νίϋίβηο ΟΟηείΗο, ιιΐ ΐ|·,ιϊιΙ.ιιιι 3δδΟ-

πιηΐ, ευιη Αη3(ο1ίυ$ >·]ιι.·, ιηειηίηεπί, 3ε ιΐίιι βιιΐε 3

Μείοηεεί Ευαίβηιοηο ρπηιυηι εχεοςϊΐαΐα Γιιοΐ'ίι, ιη

Π!θιΙ(ΐΓΐΐ!^ί(.·ιι1ιΐϋ, ΟοηιΊιιιΐδ εΐ ΟεηδΟΓίηυδ ίιΐΐίι ιη,ιιιΐ.

Οιι:ιιι(]ΐι:ιιιι :ι)ί:» 1ΐΙΙΙ3ΓΪδ 3Ι1ΙΙΪ 3ε ΐικ'ΐΐί-ίιπιΐ (1ί$ρθδί-

ΐίο ΐιιιιι Γυίΐ. ΟιιηρΓ()ρΐ(ίΐ· νβηδίαιίΐο ε81 1.3ΐίιιίδ

Ιιιιηε Αηβίοΐίί Ιουιιιη Γι .ίιι, η Γυίβδε : 3ΐ(|ΐιί ι·ί(1ίευΙβ

3ΐ1ιηο(1ιιιη ρΐ^εΐιαίοηι ϋΐιιιη δΐηιηι εβηοηεηι εοηιΐίϋίΐ

Υίείοήιιυδ, ηοη βοΐιιηι, ςιιοιΐ Γ,ΙΜ'!Ι;Ι χνι Ιυηβ <1υη-

1:ιχ:ιΙ ΐΐ1ι·1ιι;πϊ ]υ1ιεαΙ, ςιιοιΐ πιιιοιιί ΐί·|ΐημιι;ιΙ, νε·

ι ιιιιι ειΪ3ΐιι ςυοά ϊηυΐίΐεδ :ι!ίςυοΐ Ιεηηίηοβ εΐ οΐίοβοβ

Ρήηΐ3 ίΙΙίΐιΊίπι χιν Γιιίι, υΐ άίεΐυηι εδί,

χνΐΙΙ, Ι|·Ί·;ΙΜ;Ι ι|ΐιίιιί;ι νεΓΟ ριίιιΐΛ (ΐηιΐΓπΐ II

χιχ, (|!Ι·.ΊΙΙ Γ! ΐεηηίιιυιη ϋχβΓυηΙ. Ει ιβιιιοιι

32

εΐίαίειη εβΓϋίηεηι ηοη ίιι ρι-ίιηο Απείίδ ριιηείο,

8β(1 ίη ιν :»!) εο εοη$ιίΐιιΐυηι. ^υεπΐ3(1ηιοι1υιη νείε-

Γεβ (ΐΐίιη ίη νιιι 5Ϊ<;ηθΓυιιι ρβΓίε δοΐδίίιίβ εΐ χςιιίηο-

<*ιί;ι ϋ(·ιϊ ραΐ3ΐ)3ηΙ, ίιι Ιε8ΐ3ΐυπ Ρΐίηΐυκ ΠΙ), χνιιι,

εβρ. 25, εΐ ΟοΙιιηιεΙΙβ 1ίΙ>. ιχ, οβρ. 13, εχ Ευύοχΐ

εΐ Μείοηίδ Ρ3$ΙΪ3 ; ςυοιΐ εΐ δοδί^εηβδ ρει·δΐΐ35ίδδβ

<!;ν>;»ι·ί νίϋϋΐυτ; ηβηι ίηίιίβ ηιειΐδίιιηι ηυ3ΐυορ, ςυχ

ε3Γ(1ίηί1)ΐΐδ ρΓθχίη)3 δΐιηΐ, :ι)ι νιιι Γόο ρ:ιι·ΐι· κΐςηο-

Γυιιι ϊηεϊρΐεΐιαηΐ Χ1316 €:ε8ΐηδ. Λρικί Οεηηίιιυπι αϊ

τροκαΐ χειμεριναί εχ Ευιίοχο (πιιιιΊο ιΐϊο εοηΐίη^υηΐ,

εχ ςυο ΒοΙΟβρΓίοοΓηυπι Ίη^ινχΜίΐϊ ε$1. Αίβεευηάυιη

1',ικ ΙΟΙΙΙΟΠΓΊΙΙ ρΐ'ίιηο ί|ΐ5θ (Ιίε. νο,πιιπη 3ΐιΙεπΐ

ηοεΓιυιη δεχίο :ι!ι ίη^Γϋδδΐι ΑΓίεΐίδ ο*ίε

Ευιίοχυηι, ευηι εχ Γ.;ιΙίρ|ΐί Ρ3Γ.ιρε^πΐ3ΐε ρΓίιηο ίρβο

ι!ι.·. <·ηιιιιίιΐ;ιΐ(ΐΐ'. Ιΐΐΐ'υηι νεΓΟ ί<1ειη ιΐο ιν βίμηοπιηι

ρ3Γ(ε $ί1)ϊ ρεΓδυβδΡΓίι Αιιβίοΐίυδ, εοςίΐβικίυιη 3ηι-

ρΐίυδ 681 : ιι;ιιιι Π1;ι Γ.ειίιι; Γ3ΐίο ηιιΐΐο ιιιοιίο ρΐ'ο-

1)3ΐ>ίΜ$ «81; Λη:ιΙο1ίιπιι ειιηι χι ΚΜ.'Λρι·. 3Βςυί-

ηοειίιιιη Γι^ίΐ, ο!ο νεβρεπίηο ϋυηΐ3Χ3ΐ Ιοςυί, Ιιοο

βδΐ (1ε εο, <)ΙΙΓ.(| ;«.·(·ΊιΓιΐ (ΙΙΙΙΙ Ιιιιι;» βυΐ) οεεβδυιιι βοΐί

ορροδίΐ3 ε&ΐ; ρΓορίεΓεβ ςυοιΐ εχ 3ΐι(ίςιιοι·υηι βεη-

ι··ΐ)ΐί;ι1':(ΐ:ιιηι δΐ3ΐυίΐ3ΐ! ρ3δε)ΐ3ΐεηι εείεϋποΐεηι ηοη

η1<)^ο &ο!εηι ίη χςυίηοείίο νβΓηο, βειΐ εΐ Ιαηοιη ίη

:ιιιίιιιιιΐι;ι!ί Βΐίαιη 6580 (ΙοΙ)θΓβ :(|υθ(1 ιυηι (ϊΐ ςυβηϋο

3Βςιιίηοεΐί3ΐε ρυηείυηι ΜΙ!Ι οεεβδίιπι δοΐϊδ ίηείιΐίΐ.

Ρτίιηυηι εηίηι ηοη (1ε ΟΙιπδΐί.ιηο Ρ3βοΐΐ3ΐε εχ ηιιΐί-

([ΐΐιιπιηι Ρ.ιίπιπι δΟΓίρΐίδ, δει] .Ιιΐι1:ι'κ·ο εχ ΑΓΪ810-

Ι·'ΐίι 3υεΐοπ(3ΐβ ίιΐιΐιΐ 3ΐΙυ1ίΐ : ως εΓη εξ ανάγκης τ^

των διαβατηρίων έορτ^; μη μόνον τον ήλ'.ον τί< ίαημε-

ρινον διαπορεόε^θαι. ΠιΊικΙι· ηε Ιιοε ηυ'κίειη νοίυίΐ, ίη

2ρςυίηοεΙΪ3ΐί1)υ$ ρυιιεΐίδορροδίΐ3 δίυί ίηνϊεεηι 8ίϋεΓ3

ΪΙ13 εδδε οροι-ΙεΓε; δεϋ εν τμήμασι, ςιιχ Ιαΐίΐυιΐίηεπι

Ιιαίιεηΐ : ιιΐ νί(1ε|/εεΐ ίη ρηιηο ζοάϊβεί 5ε^ηιεηΐο, εΐ

ίο ε]ιΐ8 ιιΐίιπι;» ρ3Γΐε δοΐ, Ιιιιι:» νεΓΟ ίη δερί'ιιηο

νεΓϊεΐιΐΓ. Οεηίο,υε ηυοιίεδ αιςυίηοείίυπη ίη χχικίίεπι

ίηεί(1ίΙ, ηοη εδί ηεεβδδε χιν Ιηιιηιιι, ;ιιιΐ χν ειιιη

£Ο Γ·ΊΙ( ιη Γι'ΐΐ-'. 1(1 οιίιιι 1010 ΐη ι'λ ιΊο 1:ιηΙιπιι δεηηεΐ

αεείύεΓβ ροΐε»ι. (2υί(1 αυΐεηι 3θΒΐΐΓ(Ιίυ5, ςιΐ3ΐη Αιΐ3-

ΐοΐίυηι 3Γΐ)ίΐΓ3ΐ·ί (1ε εο ΐ^ιιΐυηι χηυίηοείίβϋ ιΐίε Ιοςυί,

ι;ι:ί ηοη βηιρίίυδ, ιριιιηι Βεηιβΐ Ιοίο (Ιεεεπιηονεη-

ηαΐί Γ\ι·1ιι ροδδίΐ Γ.οηΐίη^εΓβ ? 1·Ί·;ι>ΐι·:ι ίςίΐυΓ 3ϋυ5

ε]υδ Ιοεί, βί ηυίάειη ηιίηίιηε πιεηιΙοΒυβ ε$ΐ, βεηδυβ

Ι;Μ ιτίΐιιι- ;ι!ι εο, ςυεηι ίρ$3 ΡΓΧ &β νει·1)3 Γοπηιΐ, πι

ίη^Γεδδυηι ίη Αι·ίβΐειη Αηβιοΐίυδ ίη ΜβΐΊπ χιχ εοιι-

ΙυΙεΓίΐ.

Ο'.ι.ι εχ ορίηίοηε βΐίυά ςυοιίϋβπι πόρισμα δεςυί

νι.Ι,-ΐιιι , ςυηιΐ Ιιϊι· ρβυείδ εχρίίεαρε ορεΓΧ ρΓείίιιιιι

»Γ!)ΪΙΓΟΓ. Οιιηι! εηίιη εχ Αη&ΙοΙϋ νεΓΐ>ίδ εΙΙΐείΐυΓ,

(ιΐιικ ι ιιιιι ίρ$υηι της παρόδου ίη ΑΓΪεΙίδ δεςηιεηΐυηι

εοιινεηίΓε ΜαιΊϋ χιχ, &υ$ρίε3π Ιίεεί Οεείϋεηΐβίεβ ρΐε-

Γοβςιιε 3ε ίαιίηοδ εροείιβηι 3ηηί, δίνε ρπηιί ηΐεηδίδ

ηβοηιεηίβιη ίη χιχ Μαπϋ εοηΐυΐίδδε; ίίβηιιε είΐί-

ι,ιΐιιπ ι< Μΐιιηπιπ ίιι εο (Ιίε Γιχί&δε, ιιΐί Αηαΐοΐίιΐδ

ίιι χχιι. Λ. ιιιι ίαΐίηί ιΐίιι ΑΙεχ3Π(1πηο ε)·ε!ο το]εεΐο

}υ(ΐ3ΐευηι ΓείίηιιβΓυηΙ : ςυί Ιυηαπδ 3 Βεάβ εΐ 3ΐϋδ

άίείΐυΓ, ει ΐπεηηίο ιϋιΐιτί ;ι!> ΑΙεχαηιΐΓίηο. Ναιη

ΑΙεχ3η(1πηοι·υηι ρηηιυδ εϊΐ χνιτ Ι,αΓπιοπιιη; Μ χ

αιιίεηο ΑΙβχαηϋΓίηΟΓυηι, Ι,βΐίηοΓυηι εδί χνι , εΐ νιιι

ΡΑΤΗΟΙ. 0«. ΧΙ.ΙΙ.

Μιιι Ιιι

ΗαΠίί



1003 ιι«;ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΙδδΕΠΤΑΤΙΟΝϋΜ.

ΐ'!ΐ>!Φη:·,ι :ιιιΐ.· χχπ Ρβδοΐιί ινι.Ί)Γ.ιί,:ι:ι! ; Γ π ηι οίΐί- Α είκάδι, ενάτη και είκάδι δΟπρδΟΓΪβ, ΙκΙΓίδδΐπιε Ιιιιηο

Ιοι-πιιι ΓοίαιίΓΠ*. ΙιινίΊΐίιιιιΐΛ , ίηφίίΐ, εν τι) προχίΐ-

μέντ] ΦαμενωΟ ένάττ) χαΐ είκάδι (εν τη προκειμένη,

ίη δυρεποπίηΐδ ηιεηιϊηοΓβι) βοίβηι ιν ].ιηι (Γιεηι ίη

βββηιοηΐο Αηείίδ ρΓΟοεββίδδβ. Ρϊπη$ΐ Ιυιηε οοη}εοΐ!ΐ-

Γ3ηι ηοδίΓαπι, φίοιΐ Αηαΐοΐίυιη ΠΙ ΙΙΙΜΙ ε$1 ιΐε χςυί-

ηοοίίβΐί ΐπιιροιο ί3ΐΐοηο8 ίΐΐοδ ίηδίίΐυίϊδβ. Πϊιιο

Νίοερίιοπίδ Ιίο. νι, οβρ. 36 : ΚοΛ περί τη; Ισημε

ρία; του Πάσχα ακριβέστατου; 3ρου; υπέδειξε, /ν

" αι·ϊηηιΐί.·.··ί·,ιι<:* €αη«Η(» ιαταάι.

πιπί ΐ:Ι , φΐι·ι! ίη €χ83ηεηϋί βνηοάο 3

Τΐιεορίιίΐο !ι:ι!ιίΐ:ι ρΓοροδίΐιιιη Γιΐι·ι·;ι!, ΜΙΪ.ΊΙ οηιηεβ

ι>ρΊιι:ιι·ι·ίΐ! Ι;Γ , χφΐίηηοΐίιιηι χχν ΜβΠίί οοιηιηϊΐΐϊ,

Ιιοο ΊΡ-ΙΜΙΙ οοιτίβεηδ Αη3ΐο1ίυ8 χιιυίηοοίίυπι εχ

ιιιιιιη Ρ:>8θΙΐ3 (ΙεΙ)ΐιεΓίΙ ε?8θ χχ'ΜίΓΐη. ΟΙΙ:ΙΜ·:ΠΙΙ ίιι

χχπ Ιυη,ιιη ρι·οπ>§3ΐ)3ηΐ, βιιΐ ίη δεουηιΐυιη ηιεηδεηι.

Γηιΐδβιη Ιιιι_ίιιί δίοΐίϋίδδίιηχ Γ3ΐΐοηίδ ΒιΜί;» ρυΐϊΐ ο$86,

φΐηιΐηηΐε χηυΊηοεΙϊιιιη οεΙε1>Γ3Γθ η-ΐίβίοηί «ΙυοοΓεηΐ.

Ι νι νβτο πι ιιι Αηβίοΐίί, Ιυηι €χ53ΐ·ίεη$ί; 3θΝίεχηί

οοηείΐίί ϋεοτείο ρβπιίδδε ΠΙοδ :>ι ΙΙΙΙΓΟΓ, ηεη,υε ρπχ-

κεήρίοδ »Ι) ίΐΐίβ, 30 οοηιηιυηί εοηδεη$υ ΓεεερΙο$

Ρ35εΙΐ3)Ϊ5 Ιϊηιίΐεϋ ΐΓ3ηδ§Γει]ί 3υδθ$ οδ&ο : 2ΐςυε·ί(λ

Ρβιιΐυδ ΡοΓΟδειηρ. ευ]»8 Ιυ \'Λ>. ν εοηδυΐβ, «Μ :ι!ί-

φΐοΐ οχειηρίβ ρβδοΐιβίίυηι διαστροφών 30 (]ί$5οη8ίο-

ιιυιη ρΓοροηίΙ.

ΡοδίΓεηιο ,-ίϊ.ιιιι βΐφίο εΐίβητ νί(]εη()υηι, 3η .Ιπ-

(Ιχί, ·|Μΐ Ερίρ!ΐ3ηϋ Ιεηιροπε νίχεΓυηΐ, ίιι χιχ νεί χζ

Μηηϋ εροείοιη 3ΐιηϊ χφΐίαοείίυηηνβ 5ΐ3ΐυεΓΐηΙ ;

π
φΐθ(1 ΕρίρΙΐ3ΐιίυ8 3(1 ΟΙιπδΐί ΐεηιροΓ3 ΐΓ3η$ΓεΓεηβ, Ρίοΐεπιβίείδ 3$ΐΓθηοπιίοί$ςυβ ίη χχιι

. ΙΜΚΙ ίΐΐο, ςιιο ρα55υί εβί, θΓε(Ιί(1εΓίΙ χηυίηοειίυιη

ίιι εοιίεηι Ηχδίβδβ ϋίε, φΐο 3ΐ>ί11ίδ 8υο ΐεηηροΓε δ!3-

ΐιιΐυηι νίϋεΙ>αΐ. (Ιιΐι.ι εηίηα Ιυιΐχί, υΐ εχ Ιοδερηο,

ΡΙιίΙοηε, εΐ ίΪ5 ιηΐίφιίοηοιιβ Αήίΐοΐιυΐίί, εΐ Λμ:αΙκι-

Ιιιιΐο οοηδίβΐ, ηοη αηΐε χΐ]ΐιίηοεΓιιιηι Ραϋεΐιη ΝΙΙΙΙΠΙ

ΓΙ·|Ι·|ΙΓ:ΙΓ<· νοΙυεΓΪΙΙΙ, ΟΟΓίΙΙΙΤΙ'δίΐ ΒΙΐΙϋΠΙ :ϋιιι:1ΐϋ XIX 01

VIII ενοΐί, ιιιιί Λ1.·\:ιιι,1ΐΊΠΙ.κ ι'ΐιιΐκιΐίιιι ΓΠ·< 6Γ31, .ΙιιιΙ;.·!·-

εοηιιιιυηειη Γ\-,ΙΪΙΪ^Μ·, εοη]ϋεΐιιπε 1οευ$ ε$1, 3 Ιυϋχί$

χφΐίηοείϋ ϋίειη ρ3υ!ο 3ΐιΐβ Νίοχηβ ΐειηροΓ3, ει

Νΐ'Ίΐιιιίϊΐιιι 63, χιχ 1Ι;ιι·|ϋ :ι ιΐιιιΐιιηι Γυίδδε. Οιι:ιιιι :ιΙ)

ϊΐΐϊδ ορίηίοηεηι ίι3ΐίηί υη3 ΙΊΙΙΙΙ Ιιιιι:π ϊ ενείο ΐιιΐιΙΊ-

ΐβποεεερεπιιΐ, Ληαΐοΐίί ρΓΧίεπίπι 3ΐιεΙοπΐ3ΐε ίπ·ιί,

ΐ|ΐιι |Η ΊΙΙΙΙΙΙΙΙ Λπι-Γΐή ίημίι ^ϋΐιι εοιίεηΐ ίΐΐο ιΐιο ευΐ-

!(Μ·:ιπ· νΪ8ΐΐ8 εδί. 53116 ηοη 3ΐί3 ρΓυϋβΙιίΙίοΓ ίηνβ&ιί-

ί::ιι·ί 031153 ροίεβΐ, ουτ νεί ,Ιιΐι!;ι·ί, νεί Ι.ηιίιιϊ ιβηι

|·Γ.Ι Γι·;κ·ΐι· ιΐι-ι ίιπ:ι·ί ςυ3Γΐ3δ ίη Μ.ιπϋ χνιιι Γβΐίηυε-

ΓΪιιΐ, ηϊδϊ φΐοϋ χφΐίηοοΓιυηι οίΐίυδ οοιηηιΐιιί,

Λ1'·\;ι;»ΐΓίιιΊ> ρΙ:ΐ(·ΜΓΐ;ι·., ΓβΙδΟ δίΐ)

Οΐιίρρβ οιπιι ι·ΝιΐιΙ;ι οιιιιιι Γ;ΙΜ·!Ι;Ι ίη ίρΜίιιι

οΐϊί ρυηείυηι, 3ΐιΐ ρΓΟχίηιο ββΐΐεπι ει ύεεΓείο βεηίο-

ιιι ΐ!ΐ ϊηε'κΙεΓβ οροηεβΐ; 1,3ΐίηί νερό ροδί Νίεχηί

εοηοίΙΊΊ ςηηειίοιιεηι ρ3£εΙΐ3ΐειη ΐεπηίηαηι ΐβικίίιι

3ΐιΐε χςυϊηοοίϊϋηι ιΙεΟπίτε ηεΓββ ε$8β (ϋιΐίοίδβεηι.

Αΐΐΐτα, ^ι γγοΙιαΙιίΙΊοτ άε Αηαΐοΐη Ιοα)

ρϊοροηϊΐιΐΓ,

δε(1 Ιιχο Π08ΙΓ3 οοη]εεΐυΓ3 βί πιίηυ$

Ικιιιιίιιιιιη 3$$εη$ίοηειη οΐιΐίπιιεπί, ίηνίϋίιπι εεΓ(6

ηε ΓερΓεΙιβη$ίοηεπι ηοη πιπ Ί·Ι ιπ·. Ο"" Ιεοΐοη$ 03η-

·](!;·(' εΐ Ιιυηΐ3ηίΐ3ΐβ εοη(1$α$ ;ι1ι:ιηι ιΐβ Ιιοο Αηαΐοΐϋ

1000 ΜΙ>ρί(·ίη:!ΐ·ιιι ρΐ'ιιΓι·! ;ιιιι, ςυχ ιιι Ί Ιιι, Πι ιιι Ηχο

δΟΓίΙιει-εηι, νεηϊι·1ΐ3ΐ ίη ηιεηιειη. €ΓβιΐυεΓΪηι εηαί-

ιΐι'ΐιι ίη Π5, Ι;ΙΙ,Γ ΙΙΙΙΊΙΜΙ ϋΐιιιιι 3ηΐεεε$5ει·3ΐι(, Ι!!ΜΙΙΙ-

Ι.'«·.Μ· 3(ΙνεΓί>α8 ίΐΐοβ Αηκίοΐϊιιιη, ςυί νείυδ χφΐίηο-

(•ιίιηιι, Ι)οε οίΝυΙίαηϋπι, ιΐίε Μαπϋ χχν Γεΐίηε1)3ηΙ,

ιΐί'ΐ1 3ΐι(6 νιιι Κ:ιί. ιτ!ι·1ϋ;ιπ Γι;$1ιιπι δίηείιαηΐ, φΐχ

εκί χχιχ ΡΙΐ3ηιειιυΐΙι ; ρΓΧίεηίηι ςιιοιΐ εοιίειη άϊβ

ΓΙιι-Νΐιπιι Γε8υΓΓεχί$$ε ρεΓ8ΐια$υιη ΙΙ,ΙΪΊΊ ,·πΐ , εχ οοη-

Οίΐίί €χ53ΓΪεΐ1£ί5 Ιίιΐι·, ιΐι· ιμΐο ρι:-,!(·.ι. Ο'ΙΟΠΜΙΙ III εΓ-

ΐ'Ίΐ-ιιι εοιτ'ΐ£ει·εΐ ηΐ3ΐΙιεηΐ3ΐίοί$ 3ΒΐΓοποηΊίεί8φΐβ

ιίοιίΐ'ίιιϊβ ρεΓροϋΙυδ Αιΐ3ΐο1ίιΐ8, χφΐίηοείϊυηι ίη

χχπ Μαιαίί εοιηηιίΐΐί ιΐοειιΐΐ. ΟΙ, ι ροβίΐη, χχν Μ;ιι

ίι'ι, Μν.' ΙΊΐΊΙΙΚ ΙΙΟϊΙι ΧΧΙΧ, ι|!Ι.|Γ||ΙΙΙΙ |;ιΙ1Ι ί» ΑΓΪ01Ϊ5

ιΐίεπι ηβίι. (,!ιι,ι;ιι.ι!ΐΐι·ιιι &ί ρνο Εχττ) χαΐ

ΐι·:ηκΐιι1ίι. Υίϋεβ Ιενί νοουΐχ υιιίιΐδ οοπιηΊυΐβΓιοιιε

ςυ3η(3 ίηιρεόίΐίδδίιηο ηυίο Ιοοο Ιυχ οΐΜ>Γΐ3 8ΐΐ, υΐ

ηιεπίο ροδίεπυδ Ιιοο νεΓΪδ^ίηΊυηι, ει η.Ι Αηβίοΐϋ

ιιΐΓΐιΐΓΐιι 3ρΙί8$ίπΐυΠ1 6886 [ΐι.ΙίΓι'Ιι

Ρ38εΙΐ3ΐίδ διαστροφαί Ιοίίιίεπι εχ

ΐΓπιιππ^ ίη υβυπι εοο1θδί3$Γιευπι ίΓΓερββΓαηΐ; η3η

3ΐϋ ουιη προηγήσεω; τροπική; ΐ^ηβη οβπϋπειη

ΛΓΠΜ1ΜΙ ίΐιί, ΙΐΙ'Ι 3 5θ8Ι£εηβ Μ-ΠΙ, 1 |ιι>Μΐ!ΙΝ Γ||,>: .ι ,

ιπίιΐιΤΓΐι·, Ι'.ΐι,ιΊι;» βηΐβ χχν Μ ιιΐιι οε!εΙ)Γ3η(Ιιιιη

ηιίηίιηε ρυΐ3ΐ)3ηΐ : ςιιί1)υ8 ο1>νΪ3πι ίιαιιι β$1 ( ' ι·- -

η'εηδίδ οοηοϋϋ (ΙβοΓείο. Αΐϋ, ία 1\ίάχ\ Γ6θεηΐίοι·ε$,

εΐ φΐί .|ΙΠ!:ΙΌ> 5θφΐε1)3ηΙϋΓ, ουιη ΙιΛϋ,Ι ,ΐιιί ϊ,· χςυί-

ιιο, ΓΜΙΙΙΙ , νεί πιμΓΓ-Μΐιιι $οΙί$ ίη Λι Ϊ··!ΙΊΙΙ αΐίςιιοί

, 3Πΐε (Ιϊι·Ιιιι> ;ΐ€ι ίιΐι-ιν ρυΐ3Γ6η(, ['.ΐχ !ι;ι .-ιηπΐ) ιηΐϊ-

' πρ:ιΙι:ΐϋΐ. ΙΙίΓΟΒφίο ίη ηίδοο εβηοηίΙ)υ$ τείεΙΝι Αηι-

(οΐίιΐδ : ρΓΪΟΓεδ ςυίιίεηι οβ, .[ΐι.ιιιι (ϋχίηυβ, χφΐί-

ηοοίϋ εροοίιβ $ΐ3)>ί1ϊΐ3 : ρο8(εποι·εϋ νεπο, ουηι (Ιίί-

ρΐΐΐβΐ ρπιιΐηιιι ιιιπίίι'ΐιι ρι ϊιικί ρί^ιιίΓι'ΓΪ ιΐοϋοοϋΐι'-

ΠΙΟΓΙΟ ιΐιΊίπίπ ; δυρΓ3 φίβηι ρο$[Γ6ΐήιιιη $ίΐ ςοςιηεη-

ΐιιιιι, ηιεη$ί$φΐβ ρο$ΐΓειηυ$ : ίη ηιιο ρ38θ]ΐ3ΐεαι χιν

ΜΙΙΙΙΠ ι- 03ηθΙΐίθ3 δβηείίο ρΓθΙΐί!)θ4 ; ι|ΐιί;ι, ιιΐ Η3016-

ιιιι - |ΐΓ(ιΙι:ιΐιιιιι εδί, οίΐϊπιυδ Ιεηηίηιΐδ ίη χφΐϊηο-

πιιιιιι πιπί! πι. Ει ιιΐ ροδίεπΟΓ Γβιιΐίο η.ιΐ Ιικίχοδ ει

ΟΐΓί$ΙΪ3ηθδ Ιουδαΐζοντας , ςυβίεδ Οοεϊ(1εηΐαΙε$ εΐ

1>3ΐίιιί Γαεπιηΐ, ρΓορπίε ρεΓίίηεΐ : ίΐ3 ρποι· 3<1νεΓ$ο$

Ϊ11;ι ριι^ηβΐ,φΐχ ιιι Αεΐί$ 6χ$3ΓΪρη$ί$ ^\ πο,ΐι Ιε§υη-

ΙΙΙΓ : ιμιοππη Γκι^ιιιΐ'ΐιΐιιιιι ιιρικί Πεϋβηι ΓερεΓΪΙυΓ

ροδί ΙιΙκΊΙιιιη Οβ (εηηίηοαΐο. Ιη ηυίΙ)ΐΐ8 ρπιηαπι

) χφΐίηοείίιιηι ΑΙ.ιι ιίΊ χχν εοιίδΐίΙυίΐυΓ ; Ιυηι νεΓΟ

ςιιοηίαηΊ (Ίιιί^ΐιΐΜ εθ(1επι ΐΐΐο ΓεςιίΓΓεχίβδβ <Ι»·. εΐ

αϊ) χι ΚιιΙ. ρη$3ΐΐ8 Π·ΟΙ|Ο|Ι;Ι|ΙΙΓ, ίϋεο Ιΐ'ί,Ιιπιιιΐ .ΐ:Ι ρ3-

8θΙΐ3ΐεδ ΐεπηίηπΒ ;ιΐΊομ;ιΐιη·, εα Ιι·ι·ι· ρΓχβεΓίρυι,

ιιΐ 30 XI 1\:ιΙ. Λρι . ;κΙ χι Καΐ. Μ3Ϊ3δ ρ35ΐη3ϋ$ οβ-

1εθΓΪΐ38 ιιΐιΐπ ρυ8δίΙ, ΗΙ' ΐΐίΐιΐΗΐη ρααίοηΐι ιαοΓαηαα-

Ιιιιη ι'.ϊΐαι /ΐιΐιιη ιιι βχοΙαίΙαίΗΓ.

5ε(1 ιιι ιΐί· $}Ίΐθ(1α1ί5υ5 ίΙΜϋ Αεΐί$ ι!ιι·:ιιη ςιιοϋ δϊη-

Γιο : Γυίΐ ίδΐυϋ ΐ|ΐιϊι!ι·ιιι ρΓονίηείβΙβ οοηοίίίυιη \ϊ·

οΐθΓΪ$ ρ»ρχ ,ί'^Μΐ 3 ΤηεορΗίΙο €χ£3Π6η&ΐ εοαείυηι,

ΐ|ΐκ> Ιπιιροι ο ΟΟΙΙΐΓθνεΓ$Ϊ3 ΪΙΙ.Ι ιί'· Ρ380>Ι3ΐ6 €ΙΐΠίΙΪ3-

ιιυηι ΟΓΗΟΠ» νεΙιεηιοηίοΓ εχηςί[3ΐ)3ΐ. 5ε(1 ηοι> οπ»-

ιιϊ.ι, φΐχ ίη Αείίδ ίΐϋδ ΰοηιρηοΙιοικΙίΐηΙιΐΓ, ρνο Γιϋεϊ

άβΟΓείίβ 1ι:ι1κ·ικΙ:ι Μΐιιΐ; νεπιπι ρπΐίοηεδ ρΓ'ινβιίηι η

ΡαΙι·ί1)ϋ5 αΐΐαΐχ ΜΙ ΜΙ ρΙοΓκαιιε, πιιίϋυδ &εηΐεηΐί?ια
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Π.1ΓΓ31, ρΐ'Γ ϊιΙι'ΙΙΙ Ιι'ΠΙ 118 Π1ΙΙ1 ίιϋΐΐϊ ρ3δδίηΐ, ΙΙΙΙΙ1

Κοηΐίβ η Υίείορβ άϋ οαϋβηι ηυΐΕδίίοηε ί\·ηι»1ηΐίίΐ (!ο-

ΟΓβο ε<1ίΐ3 Γαίδδε, φίκ ϊη εϊηκίειτι οΐβ ΡΛίοΙι,ιΐο

€ϋ1ο1)Γ»ικ1ο εοηδρ'ΐΓβΐΐηΙ δεηΙεηΐί»π), ηοιι κίε ϊιιΐιΊ-

Ιΐρ.ΊΐιΙιιιιι <·:-!, ιιΐ φΐ;ϋ ίιι ΛίΊίί Πϋδ ιιΙΙι^.ιιι'ΐιΙιΐΓ οιιι-

ιιί;ι 3 ρΐιΐιΐίΙίΐ'Γ. Κοιικηιο ριοΐκιΐ.'ι δίηΐ, ιΊ ρνο Γ,Ι-

ι'κΊίιΊΝ ι1ημιη:ιΐϊΙιιΐ£ Γεοορίβ ; 56(1 63 ιΙιιηΙ;ιχ;ιΐ , φΐ5Β

οχ |';Ι!Μ*Ι ϋΐίϋ ρπηείρϋδ ιιίπιιΐφκ! (1<·<1ιΐ(Ίϋ, νι·ν;ι 50-

ϋι1;κ|ΐΐί! η·ρι·Γΐ:ι ίΐιιιΐ. Οιι]ιΐ8ΐηο(1ί κ.Ίΐκΐίοικ'Η ί1Ι:ι:

Γιιβπιηΐ : 1]ΐ ιιεηυο ίιι χιν Ιυη3 Ρβδείιη ΠοΓβΐ ; ηεο

ηΐίο, φΐ,ιηι ϋοιιιίιιίοο (Ιΐβ : α,υοιΐ 6Γ31 ρΓοροβίιυΐϊ).

Κ.Ίιφπι, ς ιικ πΗ·ί<Ι(ΊΐΙί;ι ι!ί<:ί ροδδΐιηΐ, ππιι ρ:ιι ΐίιη

ρΐΓ$ρίειιβ Ι';ι!>;ι, ραι-Γπΐ) (Ιιιΐιϊ;!, εΐ

' ';ι·-;ιι ϊι'ΐΐΜ'Μ ιιιιίιΐιτιι ίρ$ί Ρ»ΐΓε$ β$δβ νοίιιι'πιηΐ ;

ηεηυε ΥίείΟΓ ιιηςυ»(η ιιρρι-οΐιβνϊι. Οβ ςυβ τε βυρΓβ,

(•ιιιιι <1ι' [Ιοιιπιι'κ·;ι', Ιπιιροπ' Ρα$$Ίοηΐ$ :κΊιιηι βδΐ,

β(1νβΓ$υ$ ΐ|ΐιι·ιπιηΐιΙ:ιιιι 8ΐιρβΓ5ΐίΐίο$3ΐη ηίιηϊβ

Ιίΐαΐβιη <ϋ$86Γυίηιιι$. Νυηο :ιΙίικΙ, ιριοιΐ ίιι

ιϊιΐριιΙ;ιΓιοιΐ)8 ιιι:ι^Ϊ8 ρι ορι ϊιηιι β&(, ίιι ϋβιίβηι Αθΐ$

ηοΐ3ΐ>ίιηυ$. (Ιοιίϊΐ'ΐιΐ εηίπι ϋΐ;» χ(]ΐιίηοεΐϊιΐΓη χ\ν

Μ.ίΐΊϋ ΙΪΓΙ'Ϊ , (]ΐιο Ιι:ΐΊ' ρι·οηππ!ί;ιΙ,;ιηΙ πι· ΙοιηροΓβ,

Ιιοε 681 ηηιιο ΟΙιπ$Γι 298. ΟικχΙ ςυβηι ΓαΙδΟ <·ιο.ι!Ί-

ΐοηι 8ΪΙ, νεί οΙ«επ·»ιίοη68 ΐρδ3β Ριοίοιηαϊϊ ηο πΐ3-

(1ιοιη:ιΐΪΓ;ΐ! ΐ;ιΙιιι1;ι· (ΙειηοηδίΓβιιΐ, εχ ςυΐϋυδ ηοίηιη

ϋδΐ, χηυϊηοείίυαι ΐυιιε ίη χχπ, ίιηο (Ίκιιιι χχι ϊιι-

$β. δε(1 Ιιοο ηοη ιιτ^εο. Εβίο χχν Μβι-ΐϋ (Ιϊεβ

χηοίηοείϋ. 3ΐ)δυΓ(1ΐδδΊηιυηι «δδε, βΐ οεείε-

:Γ

€ο1. 955 Λ. Κα) ΰΛΛας κατ" Ιτος τεσσάρας ώρας.

(.'.π]ιΐδηιοι]ί χιι εοηδίαΐ το νυχθήμερον. Νίιπι ΙιΟΓ3

ίίριΐιΐ Ινιίρΐιιπιίιπιΐ <|ιΐ;ι· $αηΙ:Βφ1ΪΓιθεΙΪ3ΐεδ ΙιΟΓΧ.

11)ϊι1. Ώςέΐι-αιείςτά τρίαέτη. Υίϋε (|ΐκε δΐιρΟΓΪιΐδ

αιΐιιοίηνίιιιιΐδ.

}\>\Λ. ί»' .~ΐ'ί' αντοίς Λί»τε/ίη»'εζ'.Γ.αΐ]53ΐΐνα Ϊ5ΐπ

ριπΓίΓΐιΙ,ι .τβΓβ πιπί δΐιρβποΓίυιΐδ εοΗ,τϊεΙ. ΓοΓίε

ίίΐεηι εκί φΐοό" διίτι νεί ότι, ηεε ίηΓοΓεικΓι "ίηι 1ι:ϊΙ»·ι,

δε<1 ηονβηι δοηίοηΐ'ι,ιιη ίηεΙκΐ3ΐ, ιρι,ι χιν ;πιιιοππιι

εγείιΐδ εχροηΐΐιιι·. (Ιιιοιΐ δι ίΐΐαΐίν.ιτη ε$$ε ηιανίδ, :>ι!

ρεΓΐΐηε))ίΙ; η:ιηι .|ΐιϊ:ι Ιιιηηπδ βιιηιΐδ

Ιιβίιεί Γ.Γ.α.ιν, Ιίΐ υΐ ΙεΓίίο εΐ βεχίοαηηο χΐιιμιιϋ

ηιεηδβδ, ει ίη ΐοΐιιηι χιν ηπιιίί, ςαίηηυε ηιειίδεδ ιη-

εοιιΐΓ3π* δίηΐ, ηυΐΐίαδ βαείοπίβΐίδ ηε Β ΐβΓεβΙεηΐιΐΓ, φΐθ(1 χι ()ίε1)υδ δοΐβπβ βηηα» ΙαηβΓεηι

$>ιρεΓε(. ΙΊπιιιΐ|ΐκ· δίΐ, χιν βηηονυηι ενοΐιιιη ίιΐ(1ίΓ3Γβ

νί(1ι:ΐιπ·, ίιι ΐ|ΐιο ςιιίΐίί ηιεηδίδ ίηδεΓυηΐιΐΓ. 8ι·ιΙ ικπιιη

ίιι 1Ι8Π ροΙίπΐΌ ο!)δεΓναΙιι$ ίΐΐε εγείιΐδ ΓΙΙΟΙΊΙ, 3η ρε-

ηεδ ίίνιιοιίι-ίιιιιι τείεηΐυδ ει ;»1 ιιιιΊΐιοιΙιιιιι ευηΓοΓ-

ηΐ3ΐιΐδ, ευηι ρΙεηοΓυηι εβνοΓοητιυο ηιοηδίιιηι ρει-

ριΊιη 8υεοεδδίοηε Γοιηιιιιιηίδ .ιηιιπ.-, ενοΙνειτΙϋΓ ,

;\ΙΙ!Γ:Ι «1ιιΙιϊ::ινΊιιΐ!ΐ^.

ΙΙιίίΙ. Αιάτύάραιρεΐσΰαι άα.ύ τον ι'\Λιακον.€ΗΤί\\

.•ιηηοππιι οτΐιο. ηεοηιεηίχ εοηείυδχ βΐηΐ , ('.ΙΙΙΗ,ΙΙΙΙ

ιδία π'ΐΐιΐιιηΐ ; δε(Ι ρνο ν:ιιί:ι ενεΐί (ϋδροδίΐίοηβ (Ιί-

νεΓ?3 Ιίη^ί ροΐεδί. Νοδ (Ιυρίίεί ταΐίοηε εγείυηι «-

ρϋΐΜΐ'ί ροδδε ιΐίχίιπιικ : ρνίιικι εδί, υΐ βηηίδ ΙΙΙΙΚΙΓΪ-

Ιιυδ ρίΜ'Γϊίο ΐπεεεηΐί ει ςαίηφΐ3§ίηΐ3 φΐβΐιιοΓ (Ιίεβ,

ΙΙΟΓΓΟ οείο Ιΐ'ίΙιικιιιΙιΐΓ ; χιν ,'πιΐοιη βηηίδ (Ιίεβ 5108,

ΙΙΟΓΧ 4. Ποε ΐεηιροπδ $ρ3ΐίο ενεΐιιηι εοη$ΙίΐυβΙ)3ηΙ,

ίη <|ΐιο βοΐίυδ 1ιιιι:ιηκ αποκαταστάσεως ι ;ιΙίοηοιη Ιυ-

Ιιι-Ιΐίΐιιΐ, ηεε ίΐΐϊυδ ι·.ιΐίο<.·ίιιί:ι οιιιιι δοΐε εοηιρ3Γ3ΐ)3ηΐ.

ΟΙΙ:ΙΓ<·. ιΐΐ'. υΐΐίηιο , Ηοε εδί χιν βηηο »οΙ:ιι·ί , εΐ ςυί-

ιΐΐ'ΐιι ροϋΐίεο, φΓι εδί Γ.<;ΓΙ.Χ\· (ϋιτιιηι, άίι-ϋ ΐ|ΐιίιιΐ|ΐιβ

εΐ Ιιοΐ'ΐιιη ιιιι:ιιπ (ΙιΊΐΊίΙκΊι.'ΐιιΐ : ρπιρίιτρ.ι ίμιοι! δι εχ

5101, 4 .Ιιιΐίίΐιιηχ 13 βχίηΐ3$, ι1<:€ίι»ιΐ!ί φΟΓίυδ (Γιε$

1ι;ιΙκ·1ιϊί Ι;Γ.Γ,Ι.\, ιιικι ΙιθΓ3 πιίηιικ ; φΐο ϊιιΙΟΓνβΙΙο Ιιι-

ιι;ιΐ'('8 ιΐϋοιηΐΊΗΐΐί Γβδίίΐαί εΓ6(1ε!)3ηΙ : «Ϊ,Ί| 1κπ·

τεχνικώς (Ιιιηΐβχαΐ , ηοη ροΐίΐίοο ιι$υ ; δεευηιΐυηι

φΐεηι, δι οιίηΟΓ Ιιι·:: εγείυς υδΐιτρβιιΐδ Γιιο.ιϊΐ, ηοι-χ

ίΙΙ;« ιν 3ρ|κ.ΊΐιΙκνχ ίη Γιηεηι ενεΐί Γε]εεΐοε $υηΐ. Ιΐα-

ηυε ευηι ροδί εγείιιηι Ιιιιιηηηιι χιν ηηηοπιιη, άο βο-

Ιίβ Γ3ΐίοη'ώιΐδ ιρηπιρκ; ϋίεβ , ΙΙΟΓΠΒ οείο τείίφΐχ Γο-

ιτιιΐ, ηυίηςυο (Ιίεδ ιΙιιηΐ;ιχ;α δυρερεδ^ δί1>ί ρεΓδΐΐ3-

&επ3ηΐ : ηιιί1>υδ Γεδει-νβιίί, ροδί ενείοβ ηΓπιοκ1»

κεχίυηι ηιεηδειη κοίιιΐιιπι ίιιίοτΐιΙ.Ίΐκιΐκ. Ιο (ίίεβ

ίίι:1ιηηΐ 50079; φίοιιιιη οΐκονομίαν ΐ)·ρυδ ίΐΐο ;ιιιΚ:;ι

ρΓΟρΟδίΐΙΙδ Ο,ΐιϋΐιΐίΐ.

Λΐΐιτίΐ ι ιιΐιο : δι ηιιίηςυε ϋίε$ δοΐίιΐί εχ ΙΙΟΓΪΚ οείο

εοιιΠΒΐί χιν 3ηηίβ :ιπ·ομηιΐιΐΓ. Οιι;(; οιηιιίβ ΰίΐίςεη-

ΙΟΓ 1ι»Ι)εβ εχρ!ίε3θ δπρεΓΪιΐδ, ιιΐιί ει εχ ιιΐι·3ηιιε ηιο-

ΐΐκκίο ΚρίρΗηηίί νοΊιη εοΓΓεχίηιυδ.

ΙΗί(1. Του όγϋοτ\χνσΓοΰ τετάρτου έτους. Μεηβεηι

ίΐΐιιιιι οηιΐιοΐίιιιιιιη χχχι,πιηι ίη Πηε ι,χχχιν ,ΊΙΙΙΙΪ Ίπ-

1('κ;ι1;ΐΓΪ (ΙιΊιυπιίΙ, ίη δεφίεηΐίδ ΐ'νιΐι ρνίπιπιπ :ιη-

ηιπη εοη]ίεί , ιίοιτί Ερίρΐιαηίυδ. Αίςυί (βεκ.ΐΓ3εχ-

(Ιεεαεί. ροδίπεπιαβ βηηυβ ρΓορΓΪο }3ηι εηιυοίίηιο

6$1. Ουο ί«ίΐιΐΓ ειιι1ιΐ)1ίη);Γί βεβε ρΓΟχίηιβ

: (ΙίΕείρΓιηχ ινριιρπιίΓΟ ηοιι νί(1εΐ, φιού ίΐϋ

βοϊδεηηΐ, Ρϊδείο ΐρίϋιιο αηΐβ χφΐϊηοείίυηι ίηόΊεί ?

Υβΐϋδ βδΐ εβηοη, φΐί ίηΐεΓ βροδίοϋεοδ ΓεΓϋΓΐιΐΓ : ΕΓ

τΐί πρεσβύτερος, ή διάκονος την άγίαν του Πάσχα

ήμέραν προ της εαρινής Ισημερίας μετά Ιουδαίων

επιτελέσει, χαΟαιρείσΟω. ^υ^Γ8 (Ιεροιιεηιΐί ΡκΐΓΜ

.πιπί,-» ίΐΐί ίυεηιηΐ, $ί νβΓε ρΓοηυηΐίβι-αιιΙ, ΕΕςιιίηο-

ιιίιιηι ίη χχν Μιιπϋ Ιϊιτί.

Αε ηε δ3ΐίδ ςιιίιίεπι 3εευΓ3ΐε ηιίΐιί ρ3$ε1ι»Γι$ ΙΓΓ-

πιίηιΐδ ριτ ϋίπιΐ ΐεηιραδ ίη χχι Μηι ιϋ ροδϊΐυ$ νίάβ-

ΙΙΙΓ. Ειεηίπι 3ηηο ΟΐΓΪδΓι 500 βχ Α1ρηοηδίη3 ΙΙΙΓ.-

ιΐιοιίο χςυίηοείίαηι ίη Γ.οεί'ιε ίηίιΊηηι εβιΐίι, Ιιοε β&1

ΙιθΓ3πη νπ 3 ιιΐΓΐΊιΙίι: χχι, ίΐ3 ίιι ;.ρ;ιΓππιι, ριτ φίοι!

«·χ(·ιΐΓΐνπ·ι, Γυεπί χχιι Μ3Πϋ (Ιίεδ. Κεείίυδ ί^ίΐυτ

Ρ3$ε1ΐ3 ι'ΪΓίΐιπιιιι ίη χχπι Μ;ιι·ιϋ ΙιΧΓεΓβ ροΐυίΐ, ιιΙΓι

βΐ Αιΐ3(ο1ίιι$ 3ΐίίςαβ οοηβΐίΐαεπιηΐ :"φΐο$ Νίεχηυπι

ι«:η< ίΐιιιιπ ρο$ΐε3 δβευΐυιη, υδυιρβικίχ νείυ^οΐίδ

μπιΐί:ι ηοη ι|πΊΊΓΐη είΐίηιυιη Ρ;·5(·1ι:ι, Μ·Ι| ιιιιιιί ρι-ίππ

της εννεαχαιδεχαετηρίδος ίιιίιίιιπι οούβηι ίιι ίΐΐο ()ίβ

χχιιι Γείϊφΐϊΐ. Νοηπιβίο ί^ίΐυΓ ηβείειιυδ ορβΓβηι ρο-

$ιιίπ)ΐΐδ, (ΐυί βΐ ηουϋίδδίπιπιη Αιΐ3ΐοΙϋ Γι·3^ηιεηΐυηι,

ϊιίβηιηυβ ρβΓΟ^βειίΓυηι , <1ί1ί{;εηΐοΓ ρχροδυίιηηδ, εΐ

3Π εςπεςίο δ3ηεΐίδδΐηιοΐ]ηο Ραίρε ΐιιπι ίηδί^ηεπι

ι ,ιΐιιιιιΐ'ί.ιπι βΐφιε ίη]ιπ·ϊηηι (ΙβρυΓιηιυδ. Οιΐ3 ίη

«]ΙΙ.Γ^!ΪΙΙΙ;!·' εοηίΓονεΓβίβφΐβ ιΐίίοι'ρΐ.ιικί;» ΙοηςίοΓεδ

ηο$ Γιιίδδε, ηεφιε ηοδ ίρδοβ, ηυί ϊ<< ηεεε$δ3πο Γεεί-

ηιυδ, ροκηΊίειε εοηνβηίΐ, ηο ΙΙΙΓ ΙεείΟΓΪ, ευϊ <:οη$υ1-

Ιιιιιι νοΙαΊηιΐΗ, (1ΐδρ1ίεεΓ6.
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ιριιι.,1 οϋπ) ΓικΊιηη εδδο ΙΚ-ΙΐΓΧΟΓίιηι Α πιΐπ ρινί :ιπι!;ι \ ΊιΙιΊιιΐ' : ίνεκεν τούτου, Ιι·κ· £81 οιιιη

Ιηιο Μ·!·ΙΙ ηιεηβεδ ί|ΐδί οηιΐιοΐίηιί (1βρΓαν3ΐ3 Ίϋ.ι πιε[Ιιο<1ο 30 ενεΐί ιϋδροβϊΐϊοηε υΐί-

βοςυεηΐΗΓ

(Ιοείορεδ

(1ιι·ι ΜΙΠΜ! Ϊιιι·π1ι· ιΙιΐιηΙιΐΓ ; εΓυηΙΟ,υε ΙΓΪ3 ΑιΙ·ιι·ίιιι.

8εϋ ΐεπίυ$ 3ΐιηί ι\\\ν ίηίιίιιιη επί; ηε δι Νίδβη

ΡΓΟ .VI.η ΜΐΙιοιικιΐιΐΓ, οροοίιη ΓεΙίεΟ , ηεοπιεηίβ

ίη :ιιιΐ:·ιί(ΐΓΐι Ιβχίυδ Γν:ιΐΓΐ·ΐιπ·. ϋε (Ιιιοΐιιΐδ εηιοοίί-

ηιχϊδ ρΐΌχϊηιε εοηβεςυεηΐίΐυδ Γβίεΐιιτ Κερίει-υβ ;

ροδίεπιΐί, (1ε Ιί'ώυβ Α(ΐ3πηι οΙ)}ίεί ροΐεδί. δειΐ

ιιΐι-υηκιυε εχ Ι..α<·π Μ!» ει δυρεποιί (ΙίβρυΟί'ιοηο

Γοιηιηοιίίδί,ίιηβ (ϋδδοΐνίΐυι· ; η3ΐη .ίΐίυά εδί ΐεδδβ-

1·Οί)ΐ1θΓ:η [,Ί ι,ί.ι, δΟΟΓδίπΐ 30 δερ3Γ3ΐ33 ϊιιΐϋι·· Ί. 3ΐίυ(1

ιιι ιιΐ3)θΐ·ε ενοΐο βρίαβ ίηνϊεεπι ει εοιίδεηββ. Μίηο-

ι·ο8 ενεΐί Μΐι:,·π!.ί ρεΓ δεδε ν ηιοηδοβ εηιΙ>οΐίιηο3 ίη

ιιι, νι, νιιι, χι, χιν, 3ηη'ΐ8 ροδίυΐαηι ; δει! ίη εοηΐί-

ιιιιιι δεπε ει ίη ηΐ3]οΓ6 ενείο ηοη βειηρεΓ χιν ειη-

1>ο1ίπιχιΐ8 εδί : υηϋε ηεςιιε <1υθδ ΑοΉηηι εχί^ίΐ ;

ροδίπεηιυδ νβι·ο υΐΐίηιί ενεΐί 3ΐιιιιΐ5, ο,ιιί εβί ι \\\ιν.

ΛιΙ:ιι ΐ[ΐιίι!ι·:ιι ιιΐΐιτιιιιι δΐ1)ί νίηάϊεβΐ , πι ιρκ'Ί ΙΙΙΙΊΙ-

8Ϊ8 εΐ χχχι εχ εραείίδ ενείοπιηι 3εει·εδείΙ ; ρροίικίε^

ιΐιΐΊ- νι εηι1>οΙίηΐ£θ3 Ιοοεπε (Ιείει, υΐ ευηι -Ο'Ι,ΛΊ

ίΙΠΙΙΟ ιιιι·ιιιι:(ΐΐι· 1υΠ3ΓΪδ :ιι1:ι'ιρΐΓΐιιι·. \ ΓΙΊΙΙΙΙ .ΙΙΚ.ΊΙΙΓ

εβι ΕρΐρΙ)3ηϊυ3 ίη ι.\\\\ 3ηηυηι ηιεηδεηι ίΙΙιΐΜΐ

•ΠΗΐιιιιι ; ιιπί < ιιηι Ι···Μ·] ;ι δίΐ ΛιΙιΐΓ,

ιι ! ορϊηοΓ, εδί Γβεΐυδ. Ιη(1ε βεεε^ίΐ, ιιΐ εροεΙΐ3πι

3111Π *υί αηίενεΓίει-ίηΙ, ει ίη εοάειη 3ηηο 1)ϊδ Ρββεΐι»

ιτΐι Ιιι κ ι π ίιιΐ, Ο'Ι,ιιΙ ιιΐιι-π "πικ: :ΙΙΙ!Γ:Ι (1·.·ι·Ι;ΐΓΐιΙ ιιιιι εδί.

Οοΐ. 936 Α. Οίτιτες άφειΛοτ έίγαι. Μεηιΐιιπι Ιιϊε

ε8δε ει ηιΓκΙεηι οΊψΙεχ δυρει·ΐοΓ3 δηιίδ οδίεηιΐυηΐ :

ρι ί ιιιιπη τριάκοντα μήνες Ιε^εηάιιηι, ηοιι τριαχοντ«\ς

μην ϋείικίε Γ»1δυπι εδί 8υρΓ3 \\\ πιεηδεδ τείίφίοδ

088ε Ι!ΪΓΝ χχιν, 1ιθΓ33 νι : βΐίοηυί εχ ΐεδ83Γ3(1εε3εΙ.

.ΙιιΙί:ιικι υίερυπι 5113, 12, Γβΐίηηυί ΐαηΐιιηιηιοιίο (Ιίεβ

οροιΊεπεί ηιιβίαοτ, ΙΙΟΓΒΠΙ ιιπιιιιι , εδδείςυε ΙΜΠΙΠΊΝ

ΐ6883Γ3ΐ1εεαεΐ. άίεηιιη 5109,11. δγζνβ'ιχ δΐη^υΐχ

29, 12, 49·, 35", |||.Αυΐ δι (1ε χιν ^ιϋαηίϋ Αΐιηϊδ

ΙΙΟΓΧ <|Π:Γ, υΐ δίηΐ ιΐίεδ 5113, 10, Ιεβδβ-

I., Ιυη.ΐΓΰδ Μΐιμιι1;ι· άΊεβ 1ι;ι!ιι·ΐ!ΐπιΐ 5109, 9,

12, 48', 54" ·&. Οηο(1 ε?ο νεπιιη ηοη

:ιι Ιιίίπιι . ΟοΓΓΪβεηιΙυδ ίΐβςυε Ερϊρΐιαηϋ, 3υΐ Ιίΐΐρ»-

ΓΪΪ ίρδίυδ ειτοι·, εΐ νεί εΓχοσι 4χτώ ήμεροι, νεί είκο

σι οχτώ χαΧ ώραι τρεις Ιιοε Ιοεο βεπυεηάαιη. Υίίΐε

ιιιιΐι-.ι (ΙΊχίηηίδ.

τειιΐιΐΓ, ΜΙ ιιιιιίιπιι ιριιιηι χιν ΐπιιιι οίιΐιιο εοείεδίΰπι,

Ιιοε εδί Νίεχηηηι αηίενεηΪΓεί, ηιιπΐ!«ιΚι·ι>;( Ι:ι1ϋ·,

ΙΙΙΙΙΊΙ! ρίειιίΐυηϊυηι ρίορίυβ βεεεάεΓβιιΐ,

ίπ χν ΐπΜ.ϋΐι (Ιϊδΐυ1ί8δε. Ιΐιι.ρΐι· (ΙυρΙίείΐεΓ νϊ-

38οΗ»ιί3 εε1ε1)ΓΪΐ33 Γυίΐ : ρήηιυιη 3ρυϋ εο$,

(|υί Γει·Ϊ3 ιιι 1υιΐ3 χιι Ιιΐι',ύι κ Ρ3βε1ΐ3 < οιηπίπ ιι; ι,

ιρίϋιΐ Ι'··':Μ V Ιυΐ13 XIV Ι',:ι ι.'Κ,ίιιΐ'ΐ ι·Μΐ : ΙυΠΙ ΐροϋ

ΡΙΐ3ΐ·ί8χοδ, ιπιι ύπερβάΐει Γεεερΐ3 χιν ενεϋ ί>υϊ

ρι :·.··<·] _[.'-,-! Βυηΐ. Οιτίδΐυδ ροιτο ευηι ιιιη]οι·ϊ ρο-

ρυΐί ρ.ιΐ Ιι· ΙΙΊΊΙΙ ΙΓΙ Ιι:ι ι ι'ΐι'ΐιι :ι\ ίΐ. 1ΐ3 Ι[|ΙΪ.!ΓΙΙΙ Ι ;·.-

ρ!ΐ3ηίυ8, ηεε 3ϋΐεΓ ΙΜΊ : ρ: νΐ.ιι ι Ιίεεί, 3υΙ 3ϋ ειτυΓβ

Ηΐΐιΐίπι: ι·. Νεηυβ ειιϊιη Γεήβ ΐεηίβ, ηοε >·>ι ςιιαηο

3ΐιΐε Ραδδίοηειη <1ίε Οιπδΐιΐδ Ρηβεΐιαίε Γυηεΐυ& ββΐ;

' ιΐΓίρΐΓ ΙΓΐιίπιι ίη νίηευΐίβ 1ΐ3ΐ>ϊΐυδ , ςυοιΐ Γπι^.ΐι ,ι εΓε-

ιΐι-ΐίι ΕρίρΙΐ3ΐιίυδ : ιιηηι (1ε σταυρώτεως ΐειηροΓβ

ιιιιΙιίΜ'ΐιιιι $εηΙίΙ. Εηιεηϋϊΐκΐυδ ίμίιιιτ ο-ι 3ΐ1 ειιηι

ηιοιίυιη ςυειη Μΐρπι ι1.Ίΐιιιιΐ5ΐι·ηνίιιιιΐί> ρ3§. 172.

1Ι)ί(1. Καΐ έχει τύ Πάσχα. ΟιικΙ Ιιίε ηιι.Ιί· ι ? έχει, ϋ

εδί ίπ ΙΪΜΙ ίο Ι';ΙΜ Ιι,ι ιιΐ3ΐι(1υο3δδΰ?Μίιιίιιιβ ίιί ςυϊάεηι ;

88(1 νεί έχει 3ά δΐιρεποι·3 ρεΓίίηει, νεί ΐΓ3]εειίοηβ

ροεεβΐ ηίε Ιοεϋδ. Οιιοϋ 3ΐι1)]ίείΙ : οΟχ άλλως ποιήσας,

ΟΐΓΪδΙυηι Γ\Ι Π.-ΛΙ, ΙΊΙΓ ιιοιι Ιεςιΐίιιιο ΐεηιροΓβ Ραβεΐιι

ρι'Ι'Γ^Γ·.·!! ; Ι|1!0ι1 3(1 ρΐΐ|ι|ί(·ΝΙΙ1 Ι'Ι ΙΊΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΓ1Ι1 ΙΙ>Ι|ΙΙ1

:ι«·ι·ιιιιιΐ!ΐι>ιΙ:ιη· δε ιιι:ι!ι:.·ι ΐΐ.

«ΐυοϋ 3Γΐ)ΊΐΓ3ΐϋΓ ΚερΙεΓυδ, εΐ αιιοϋ ρι-ίιηβ δρβοίβ νείΐβ

ν'κΙείιΐΓ, εχ Ιιυ]υ8 ε)'θ1ΐ ρΓ3νίΐ3ΐε Ιιίιΐυο Ιαϋχορυιτι

Ρ3δε1ΐ3 Ιι μϊιίιιιπιιι ΐειηρυδ 3ηΐεεεδ3ίδ8ε : φ,ιαδί Ιιί-

«Ιιιι ΐιιιιΐΐίΐπ προήγησις 3 νεΓ3 χιν ί»εΐ3 δίΐ; ΡΙιηΓί-

8X03 νι·ι π (Ιίι-Ί υιιίιΐδ ύπερβάσει εοιΐ8ΐίΙυΐ3, υηο <1ίβ

ϋιιιιΐ3Χ3ΐ 3ΐιΐϊείρ38δε ; ευηι 1>ί(1υο δοΐίιΐο €η(·ίδΐυ8

Μι·;ι·ηιιιιι χιν αηίενβΓίβιϊΐ ; ηβιη εο^ειη ββηβυ Ηοε

Ιοεο (Ιίχίΐ Ιυϋ»θ8 προλαθεϊν ημέρας δύο, ςυο βυ-

ρΐΊΪΟΓβ ηυιηεΓΟ, έφαγον τδ Πάσχα πρδ δύο ήμερων

του φαγεϊν. Αϊ ϊΐΐίε 1)ίύυί ;ιιιΐϊι·ίρ;ιΐίιι ιιειιιίΛηιιβηι

ιιιΐ Νίεχιιβιη χιν, βεά 3(1 ^ιι(13^ε3η1 νίΐΐοδαιιιςυε

ρι.ι· ευηι ίη ΙΊτίιιιιι ν Μ.π ιίί χιχ ίηεϊ-

I, Οηπίδΐυβ ευιη ^ι1(I^^οιι1η1 νιιΐβοίεηβ ιιι, Μ»Γ-

Ιίί XVII Ρ3δε)ΐ3 ι·ι·1ι 1ι|·:ι\ΪΙ. Οΐι:ην ιιι'ιριι· Ιΐοε Ιοεο

δύο ημέρας πρ&0>.α6εν Νίεχηαηι χιν, 80(1 εχ ε)·ε!ο

ΐοιιιηιιιηί ,ΐιι.ΐ:ιίι·,ιΐΐ!, Ρι·ορΐει·ε3 βίε ΕρϊρΙΐ3ΐιίί

εχρΓ88δ3 Μΐΐιΐ : ο,υί ΓιΙ>. ιι, « .ΐ|ΐ. 38, \'3ΐεηιίιΐ)3ΐιο*

π-Ιιιΐιιΐ, ιιιιι χχχ ,ΓΙΊΙΙΙΙΙΙ εοΐΐεςίυιιι 1κκ·

(ϋιι ι>Ιι ιιιιιιΐΓΐ ιι ΙιιΐΓίι.Ίι.ιιιΙ : ιρπρρι- Οιπδίαιη ;

π·Ιι:ιιιΐ 3ΐιηο χίαΐίδ χ\χ ρ38$υιιι εδδε, ηαειίδε χιι.

(',οιιίπι ιριιΐί ι·;ιρ. 39 (Ιεηιοιΐ£ΐΓ3(, Ιιίεηηίο 61

ηιειΐδί1)ΐΐδ ρπβ(1ίε3δ8ε. Ρυδΐε3^|ϋ3ηι ίμίιι

3ΙΗΙΟ, Ι3ΐιι ιριο η;ιΐΗί ιριηιιι ((υορβδδυδ εδί Οοοιίιιιι»,

;ΐ(·(·ιιι·;ιΐί>Λίιιιοι1ί·ίριιΐιι\ίιιιιι>ί, εοηδειιίβηευηι οΐ, ι.ι :ί.·

Ρΐδε1ΐ3ΐυηι, ηυχ ροδί 1)ΐιρΐίδΐιιυηι Οΐιηδίϋδ οΐιϋΐ,

ΐιιπιιπιι ιϋΐΐίπΐΐίιικιιιι ςυχδΐίοηειη εχρίίεεηιυδ.

ηοδ ίιιπίΓ ίρδυπι ίη Ιοεαηι ηκτίιο (ϋδΐυΐϊηιυβ,

ευηι δΐιρεποη <1ε Ρβδδίοηε Γ.Ιπ ι-ϋ άίδρυΐί-

ιίοηε εοηηεχβ 3ΐςυε Ϊηιρ1ϊε3ΐ3 νίιΙεΓείυΓ.

(2«0( .1ιΊΊ(»Ι/Μ»Ι (ιιΐρΐ'ίΜΙιΙΙΙΗ ΙΊΐίΐΊΐιΐΙ'Ι £ΑΠΙ(ΙΙΙ

ιιΙ'ιιΠί.

Μίπο νειεΓεδ ίΐΐοδ, ηοη Ιιχπειίεοδ βοίαπι, υΐ Υ'β-

Π Ιεηΐϊιιίβηοδ, ΜΙ! εΐίαηι )':ι(ι <·», ςιιί αηηο £ΐ3ΐϊβ ):χχ

ρ3δδυηι Οοηιίηυπι ηιοιηοπχ ρΓΟϋίϋεΓυηΐ : ηυίςυε

ιιππιιι ει ιΐιιιιΐιινιιΐ ρΓΧίΙίεβίϊοηίδ βηηιιηι 35&ί);ιι.ι-

πιιιΐ. υΐ ίιιΙεΓ 3ΐϊθδ ΤεΓίυΙ. 1ίΙ>. €οηΐ. Ιν,ά. ι·.ιρ. 8.

Ιίειη 1,3εΐ3ΐιΐίυ5 ΠΙ), ιν^ εβρ. 10; ΟΙεπι. ΑΙεχ. 1ίΙ>. ι

<·ι Μ Ν/ι·")».; ΑΓί'ϊεβηιΐδ 3ρυ(1 ΙϋεΓ. ΐη Ώαη. εβρ. ιχ.

ΙΙίδ, ιιιιριιιιιι, ρΓΧΐεΐ·Π1Ϊ33Ϊ3, ι(ΐιιιΐ ι:ιιι Ορίΐΐίο 111»-

ηίίεδίε ευηι ^βιιιιΐδ 3ε εχίεΓΟΓυηα Ενβη^εΐίο ρυ-

ξη&1, ΐΓεδ δυηΐ ρπχείρυχ ϋε Ρβδείιαίυπι ηυηιεηο

βεηιειιΐίχ : ηβπι νεί ΐΓίβ, νεί ςυβΙυοΓ, νεί ηιιϊιιςυ}

ί,ΐιιΐιιιιηΐιπ1; ιριοι ιιιιι ροδΙΓεπίυΐη ίΐίιΐιΐ 681, ία ςαυ ,

νεί .Μΐΐι ιριι»Ι Οιΐ'ί»ΐυ$ ίη ΓΙ ιιπ· βυΟϊχιΐδ εδί ; ΐ)ΐιο<1

ρΓΟΪικΙε στιυρώσιμον (ΙίείΙυΓ. Εχ ϋδ βεηιηύβ πιεαΊχ

νεΙιι$ΐ3ΐί8, ΙΓΙ-ΙΙΙΙ ϊιιΐίηιί δχευΐί : ριΐιιη νβΙβΓυη

ρΓορειηοϋυηι οιηηϊυηι ι·?ι. 1)1 ί^ίΐιΐΓ ρίαπα ΐτίϋυβ
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Ρ;«Μ·1ι3ΐ3 ροβΐ ΙιηρΓίϋΐηιΐηι ε)3ρΒ3 η πΙ;ιΐι!ιιι·, Ι Λ,ιΐι Α ρι :ι·ιΙί(·;ιι Ιι. Εχ (]υο πιΐίοείιοΐί 8υηΙ ,ιΐΐπ ιιη: εί Γ6-

ρ-ΐίοηπιι ΐεβίίηηοηίο ι·?ιΐιιιη Ιΐβή νίιΙυΐιΐΓ, ίη ρπ-

ιηΪΒφΐβ ίοιιιιιιίΝ, ηυί (ϋδΐίηείϊιΐδ 63 εαΊβπδ Ιπΐηιβ

ιιοηιίΐΊΒίπτίφίο ρεΓΒεπρδίΙ. Αρυϋ φΐοηι ρπιιιιιπι

Γ·;ΙΜ·ΙΙ;> ριιηΐο ροδί Ικφΐίίΐιιυπι εΐ ιιιίπκ ιιΐιηιι ίη

Οαηβ Γ;κ:ΐιπιι εβρ. ιι, εοιη. 13 τεεεηδείυτ; δβευη-

ιΐιιιιι ΐ'ΐφ. ν, εοιη. 1, ηΐιί Γεδίυιη (Ιίεπι 3 .Ιικίχίδ

οιΊοΙιραΐυιη αΐι : φΐηιΐ (1ε Ρββεΐιβιε Ιρβηκηβ 3εεϊρί(

ΓΙ&. π, εβρ. 39 ; ΐεπίυηι εδί εβρ. ν, εοηι. 4 ροδί

83ΐυι·3(3 φΐίηςηβ ηιίΐΐίβ ρβηίουδ φΐίηφχ; βε.ϋυο-

1)υδ ρίΒείουΒ; φκιιΐιιιη εδί ΪΙΙικΙ, ίη ςυο ρ3Βδυδ εδ[.

Αιΐ 1ΐ3ηε Ιοβηηίδ Ιι^ίοι ίιιιιι, 61 ίηΐι·ι·ν:ι1Ι;ι ΐεηιροπιιη

ινϋφκιπιιιΐ η3ΓΓ3ΐίοηεβ, φΐ.ΐ' ηιίηιΐδ (Ιίδΐϊιιείαιη

1ΐ3ΐ)βηΙ ιΙι'Μΐ ίρΐιοηΐΊΐι Ιβηιροΐ'υΓη, νβΐυΐ 3ΐ1 Γεςυΐιιιη

·ο«οιηιηοιΐ3Γ6 ηίΙυηΐυΓ : ηβηι ρπηιυηι φΐκίοπι Ρβ-

Μ Ιι.ι ίο'ιιιιι .1ΐ):ιιιιιοιη εοιηηιεηιθΓ3δΒε ρπίκηί : 86-

<·ιιιιι!:!ΐιι φΙΟ(Ι ,1ι);πιηι·ί) 3(Ιηΐ1€ Ι)3ρΙΪΖ3δ3β Ιι-^ίΐπΐ',

ϊη·Λΐι. ίιι, 23. Οιιο ίη νίηειι1& εοη}εεΙο ρΓ3ει1Ϊ63Γ6

Οιπδΐυδ εοβρίΐ, Μβΐΐΐι. ιν, 2, ιΊΜ,ητ, ι, 14 : 3·ςυο

ΙβηιροΓβ ΙΓ68 ι·;ι·ί(τί τεδ 3 ϋητίδίο ^ΟΒΟΒ νβΐυΐ αϊ)

ίιιίΐίο ιΐΐ'ιίικ.ιιηΐ. Λ:ιΐιΓιΐΗΐ· ενςο Ρβδείιβ Βεευηάυιη,

ί|ΐιοιΙ (Ίΐιιι ίο:ιη. V, Ιυηι Μ;ιΙ(1ι. χιι,Μ3Γ6. II, Ι.ΙΙΓ. VI

Ι3εϊΐβ δί^ηίΙίεβίυΓ, εο φίοιΐ ί:ιΙιΙι:ιΐο ιΙευΐεΓορτοΐο

ρεί' Β313 ΐΓ3ΙΙδίΒ$β ιΙίίΊΙΙιΙΐΙΓ 3ρθ8ΐθΙί, Γΐ Βρίε38 νΐ'Ι-

1ίε3Β86 : ιμιοιΐ ΙειηρυΒ ίη ίρίΐΐδ Λζνηιοπιιη Γεΐ'ί3δ

ίυευιτίι. ί3ηι ιεπίυιη ρι-χίερ ^ο^ηιι^η1 εβρ. νι,

61Ϊ3ΠΙ Μ;ιΐιΙι. χιν, Μ:ιπ·. νι, ίυε. ιχ, ρροάίιίεπιηΐ :

ςιιίρρε ηιιι·:ιΐΊΐΙπιη ίΐΐυιΐ ηιιιΐΐίρΐίΐ'ΐιίοπιιη ραηυιιι

εχροηιιηΐ, ηυθ(1 ϋοβηηβδ δυο ίρδίιιη Ρ3δΐ·Ι)3 εοηΐί-

δεΓΪίίΐ. Ηυηε ίη ηιιχίιπιι νειε \ ιιίμο Ρ3$ε1ΐ3ΐ3 ,

1κΐΓΐηοηί:ΐΒ 6ν3ηξεΓιε:ΐΒ εηηιεχιιηΐ,

ηί$ί ςιιίά ριιιιΐο :»Ιι ηΐϋβ 31Ι16Γ εχρίίεβίυι-, ψιοι!

εετυρπΙοδίυΒ ριΤΛίτηΐ;»1! οΐίοδυιη ;ιι Ιιίίκιι .

Αι δοβϋ^βΓ ίη Ιίυ. νι Όε εηιεηά. φΐίηΐ|υε τερβ-

ι ίΐ'Ί Ι':ΐΜ·Ιι;ιΐ:ι νείιεηιεηΐίυδ ρυ^ηβΐ : ιιιιιιι ρι·;ι·ΐι:ι·

' ρηηιυηι ,Ιο;ιιι. ιι, :>ΙΙοππιι ΊΙΙιιιΙ εδδε Βΐ3ΐυίΙ, <1ι· (]υο

Λ». ιιι. ν. €υί ΐΓΐΐίιπιι 3(1]υιι#ίΐ ίΐΐυιΐ, 3 <\»η ρεη $313

ϊΐϋΓ Ιΐ3|ιυΪΒΒβ ΓοΓίιηΙιΐΓ ίΐροΒΙοΙί ; ιμι:ι\ ίιιιιι εΒί )ο:>ιι.

νι ; ιμιίιιΐυηι το σταυρώσιμον. Αιΐιΐίΐηυβ Βίηιςυίοπιηι

<:Ι)3Γ3εΙβΓ68 3ε ϋεΐίηεβίίοηεβ : ι·ιι]ιΐδ ακριβολογίας

ν.ιηιΐ.ιΐκιιι εορίοΒβ βηΐε Γε(ΐ3Γςυίηιυδ.

Υείεπεδ 3ΐιΙειη, ιιΐί ιΐίοΐιιιιι εΒί, ικΐ ιιιιηηι ΟΙΙΙΙΙΙΝ,

ΙΙΪΒΪ ηυί Ιι·ίεεδίηιο χΐ3ΐίδ ιιιιιιο ρ3Β8υιιι ριιΐβιιΐ Οο-

ιΐ)ίιιιιιιι, ΐΓΪ3·(1υιι13Χ3ΐ Ρ3δε1ΐ3ΐ3 ΙΙΙΙΙΙΙΟΙ;ΙΜΙ : ίη ρπ-

: -·'.ν άντιλιγ6μενον. Ιΐ3 εηίιη Ερΐραβηίιιβ

ρι·:ι·Μ'|·Ιίιιι 11. 25. Αϊ ίιιπν.· Ιοΐ6Γ3ΐ)ίΙϊυΒ ιιΐΓΐι

|αϋ^θ€Ιβιη. Αΐβχ. βΐϋφιε, ηιιί βχ ΙΒΒΪ*

3ε Β°ιη£υΐ3Γίδ βηηί ηιεηΐίοηβ Οιηδίί ρΐ'χάίεβίιοηεηι

«ηιΐ',ιο δρβίίο ιίιΊΊιιίι·; ιιιιΐ. .\:ιηι Ιιοε ρβείο ένιαυτός

δεχτό; ηοη ϋιιιΙ:Γοπ;ιιι εοηιρ3Γ3ΐίοηε, Μ·Ι! ΊρΒίιΐΒΐηεΙ

ιΐινίι. Ουχτεείβ Ο. ΙΙίοΓοη. νβΓίίΙ, αηηκιη απερία-

ύϊίίΐηβοηιϊηο. Ιιίειηφιε ίη €οηιιη. αηιικιη απιρίαίιί-

Ιίηι, ίΐ ιϋι'ιΐι ηΐήίΐΗΐίοηϊι, οιηηβ ρταάΊαιΙίοηίϊ β}Η$,

ηΗ<> ίη οαηιβ ΐεηαΐκί βιΐ, ίοηρα$ 8ί(ζηί1ϊε3Γβ ιΐοευίΐ.

(,Ιιιο εΐ 3ροδΙοΙιΐΒ Ι';ι;ι1ιι> ΓεΒροχίΙ, ευιη II 3(1 €ΟΓ. νι

(Ιίχίΐ : ΛΥιν ιιαιίι ΐβηιριΐί α^^^ρίαI>^ι^. Ηχο ΗίεΓοη.

Οιιηιΐ ει ;ΙΙΙΙΓ ϊρδίιηι Ιπεη. Γιυ. ιι, εηρ. 38, άΌευεί'βΐ :

' 3ηηιιηι ν'κΜίεβΐ, .|ΐι.·ι,ι ρΓορ!ιεΐ3 νοειΐ 3εεερΐ3ϋΊ-

ΙΓΙΙΙ, οηιιιβ 30 :ιιΙ\ι·ιιΐιι ΟΙΓΙΒΙΙ ΐεηιρυΒ 3<1 εοιίΒυηι-

ηΐ3ΐίοηεηι ιΐ8(|υε3ί;;ηίΠε3Γε. Νέε 3ΐίυι1 1Β3Ϊ38 νοίυίΐ.

(,ΜιιιΓί' φΐοά βΧ 60 ΡΡ. (]ηΊ.':ιηι 3|·£Ιΐηΐβηΐ3ηΙυΓ (1β

ιιιιο νβΐ βΙΐβΓΟ ρΓΧ(Γιε3ΐίοηίδ 3ΐιηο, ιιιιπιΐ ηοιι ίίιιο

νεηίχ ρΓχΓ3ΐΐοηβ (Ιίεΐυπι βίΐ, αϊ) ΙΜΙ'ΚΙ: ηιεηΐε ΡΓΟΓ-

5υ9 ιιΐίοηιιηι νίιΙιΊΐη·. Αε ρΓυΓεείο 8Ϊ ιΐυο (Ιύηΐ3Χ3ΐ

ίΐηΐι; ροΒίηεηιυη) ί!1υ(1,<ει σταυρώσιμον, ΡαβεΙιαία

ΐΓβηβε^εΓίΙ Οιπδίαδ , Πεπ ηοη ροίοδί, υΐ ρποι·ειιι

αηηυηι 8ίηβ υϋίυΒ οΟεηδίοηβ 3ε εοηΐΐ'βάίεΐίοηο

Ι; ιηυΙΐ38 βηίιη εί Ιιοδίΐΐεβ ν6Χ3ΐΐοηε$ ,

ιΙυιηεΙίβδ ίη βιιηι .ιιππηιι ι·οιι]ί(·! ηεεβδδβ

βδΐ, ιιΐ ρθ8ΐβ3 ι1(·(·1;ΐΓ;ι1ιί1ιη·, ιμι:ιιι.]π;ιηι ηβ ι·οιιΐ!ΐιο-!:ί

φΐίιίβηι 3ΐ> ίΐΐΐδ Ρ:ΐ5ΐΊι:ιΐυιιι 3ε Ιπιιροπιηι ίηΒΐίΐυΐ3

(ΙίΜΓΪΐιιιΐίο. ΙπεηοευΒ, ρΐ'ΐηιυηι Ρΐδείι» δΐ3ΐηίΙ ίΐΐυϋ,

ευ]υδ ιηειηίηίΐ ,ϊυ.ιη. εηρ. η, εοηα. 13; βεειιηιίαιη

νερό βχ ]η:ιιι. ν, ι-ιιιη. Ι , (ΐπΙικΊΐ, ηΐιί (Ιίεηι ΓεΒίυιη

,ΐιιιΐιι'ιιπιηι ικιιιΐϊικιΐ : φΐιιπιπι ;ι1(ι·πΐ(ΐι ε3ρ.ίΐί$ Μ,

ΐ'οιιι. 4, εοηίυιηΐίΐ; 3ΐιΙβ ιμιοιΐ ηπιΐΐίρΐίοηίοιιιιη ρα-

ιιιιιιι ρι-οιΙΙμΊιιιη 3εεί(1ίΐ : ΙΜΒ ϋυοίιυβ 8υ1φείΙτ2> σταυ

ρώσιμον. ΜΪΓΟΓ Ιιυηο ΐΓεηκί Ιοευιη ηοη 83ΐΪ9 εχ-

ρεηϋίδδε, φΐί δεευηάιιηι Ρ3δεηβ εχ ίΐϋϋδ 3υεΙοι·ίΐ3ΐβ

εοηςίίΐυυιιΐ ί.ιίικί ίρβυιη, (1ε φΐο ,ΐο.ιιι. εβρ. ν, ίΐ;· υΐ

ΙεΓίίυιη δίΐ εη]υδ Ιθ3η. νι, ηιεηΐίο Ιίι. ΕίειιίηΊ δι (Ιυο

Ιι,ί'ΐ' Γε3ΐ3 (1ίϊΐΐηεΐ3 ε$8β εΓβϋίϋΪΒδεΙ Ιτβηχυδ , ευιη

ΐΓίρΙεχ ιΙυηΐ;ι\:ιΐ Ρ3δεΙΐ3 ρΓΧ(1ίε3ΐίοιιί ΐι·ΊΙιιιι·κ.·ι ,

ηιιηφίαηΊ ΡΓΪΙΙΒ ίΐΐιΐιΐ Γβδίυπι .Ιιΐ:ιιι. ν, Ρβδβίο εϊδβ

<1ίχίδ86ΐ. δειΐ ΐ3Γ^ίυδ ρεεε3ΐ Ερίρΐιβηίυδ , ςυί ιιιπη.

25 ρπηιυηι Ρ:ΙΜ·|Ι;Ι Γβαΐυιη ίΐίικί Γ;ΙΓΙΙ, ίη ηυο νο-

ΙΙΛ ΐΓεηχυβ Ιοεο ι::ΐ:ιΐο ; ΐπηι ΑροΙΙίηβΓΪϊ ίαοϋίε. ]> είΓϋΓ3ΐυδ εδί ΟΙιπδΐυβ : Ν/' //«/,< ίϊΐίι , νεηΐαι αά /Μ,·,

ηριιιΐ ΙΙίεΓοη. ιη ^αρ. ιχ Ιίιιη.; ϋτίςειιεδ Ιίΐι. ιι <~οιιΐ.

(ι·/., ιι!>ί ,Ιιι>!;ιιιι ηοιι δοΐίιΐυπι Ιπεηηίιιιη ε^ίδδε ουιη

Οιι·ΪΒΐο Μ·ιί)ιίΐ: ΕυΒε1>ίυ$ ίη ^Iι^οι<^^ο ιιΙ>ί, ροδί χν

ΤίΙιβΓίί, 30. Οοιηίηί 1)3ρΐίΒΐηΐιΐη τριετή χρίνον της

διδασχαλΐας διαγενέαΰαι εχ ,!ιι;ιιιιιίϋ Εναηςβίϊο εοη-

Ιιι ΙΙΙΛΙ, ΟιπΙιιΐΛ 3ηεε(1ίΐ Ερίρ1ΐ3ηίυ$.

!·>ι·Ί εοι-υιη βΐίηιιί Ιι;ιπ.1 Β31ΪΒ Ιίπη:ι Γ3ΐίοιΐ6 Ιιι-

ιίικίί ν'κΐΐ'ΐιΐιιι·, ιιΐ ϋίεηηίο ρΓχιΙίεϊΒΒβ Οιΐ'ίδΐυηι

35δενεΓ3ΓεηΙ : ιιίιιιίι ιιιη ηιιοιΐ ιιρικί Ιδ3Ϊ3ΐη εαρ. ι.\ι,

ί·οηι. 2, ΙΙ^ΊΙΙΙΓ, ιιΐΐ! ('.Ιιή-ΐιΐΜ ηιίΒδυιη δη 3 ΡαΐΓΰ

ρη4ίΐεΐιΐΓ, χαλέσαι ένιαυτον Κυρίου δεκτον, κα\

ήμέραν άντβι»5ίσ«ωί, Βΐΐϋρίεαίί δΐιηΐ ένιαυτέν ϊίίππι

βεχτόν, αηη«»ι ακερίΜΙΐΐη, ρΓΐηη:ηι ·;

ίη ΐ|υ

εΐ ίιίΐΐίΐΐ, ,ΐιπη. νιι, 37 ; βΐΐεηιηι νεΓΟ, α*β ηιιο ίη

ΓΟΐΙπη ι·:ιρ. ιΐίχίΐ : Λ»» α^εηάο «Λ άϊαιι [β$1α»ί

ίαίΗΐιι : πι ηυο βΓΐ3ηι εαιη ΙΊι,π ί-;ι ϊ εοηιρρεΙιεηιΙβΓβ

ϊΐΐηιη ευρεπεηΐ, ιηεία Γερι·6Βδί δυηΐ, ευιη.. 44. Μιιΐΐα

βυιιΐ 3 Β3ηεΐίδ8ίηιί$ Ι'.ιΐιίΐιιι-, ηοηηυηηυβηι ραπιιιι

νβΓβ βΐΐεηΐεηιιε ΒεΓΪρΙα : ςυ* ηυίϋϋΐιι

νοΙΙε, Γεϋ^ίοδί ΓοΓίΗδδβ, 8β<1 ρ.ίΓυιη ρρυϋεηΐίδ

3Γΐ>ί(ΓθΓ : νείιεηιεηιίαβ ιυίειη 3ε.ειΐΒ3Γβ, ηε^υο Γβ-

Ιίςίοδί, ηεηιιβ ρΓυϋεηΐίδ. Νοβ 63, ΐ)ΐι:ι ρ:η· εδί, πιο-

(ΙΐΊ'.Ίΐϊηιιι· ίη ι!ί\ ΊηοπίΜΐ Ιιιιιιιΐιιιιιπ , $ε(1 Ιιοηιΐιιυιη ,

ΡΙΤΟΓ68 ;«· ΐ3ρ$αδ ιιιιιι 13Π1 ίηςίΐίΓΪΠΙΙΙδ, (|ΙΙ3ΐη ιι!ιΙ:ι -

ΙΟΒ ιιΙίΓΟ 3ε νεί ίηνίΐί$ οεευηεηιε$, ηε ευί ΙΊ-.ιυ ϋ

$ΊηΙ, !ι;ιΐΓ|;ΐΓίπιΐί-, ; Ιιΐιτί ;ιηΐΓΐιι 36 ι!ι·!\·ιιιΙιΊ·ι! Ιΐίΐΐίΐο

ΐ!ΐ.ι;;ϊ5 «ι11·1111 «-υΐΛΐιη νίΐί;ι , 51 ι^ΐα; ΓΐίΰΓϋΙΙ, ΐιηϊΐίΐη
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Ε]υδηιο(]ϊ βιιηΐ ιιι Ιιοε βοπρίορε ηοδίρο Α Ιενϊδδΐιηβ βυηΐ ; ηαηι πι ΐιΐπίιίπιιΐ ηυοιΐ

εχίίΐίηιηΐ, ρρονερίίυιιι ι ιηΐερ

ε]υδΐηο(1ί νερδαιυιη, 3(1Ιιυε ηιεηδοβ ιν »ά πιείδβιη

ΜίριΤϋιΙΙΐΙ, ΙΊΙΙΙΙ ΙΙΪΙΐίΙ φΙΟ(1 ΙΙΓ^ερεΙ 0580, 8Ϊ£ηίΙίθΐΓ6

νείίοιιΐ : ευρ ί3ΐερί εο^ίιηυΓ, υηυηι ίΐΐιι.1 Γεδίυηι ε

1 1 Πι»* Γυίδδε ιπ;ι]οπ1ιιι<, ".' .Νυιιπι: ει 3(1 Εηεχηίβ νεηΉΐβ

ΐι·>ΐ:ιιιΐιΐΓ Εν3ΐΐ£ε1ί3, ει ρείίηιιοδ :»Ιι εο>1ειη

ε$1 (Ιίεβ είδε εε1ε)>Γ3ΐοδ ? Οιι:>π· ηίκϊ «1

Ροηΐεεοδίεη ειιιη Γ.Ιίρνδοείοιηο , ΟνρίΙΙο, βΐιμιε εχ

ητι'ΐιΐΊοπΙιιιχ Μ;ιΜοιι:ιΙιι , :ιΙϋϋι|ΐι·: ρεΠίιΙΟ'ε νεϋ-

ηιυΗ ; 31 Ρΐιυρίιη, δίνε δοπίυπι Γοϋΐυιιι, ΦΚΜ| ΥιΙ,ι-

15 Γ<·Ι<·1ιι·;ιΐιπιι ε8(, ηίΐιίΐ Μ-ι.ιΐ ϊιιίεΐΐίςί. Οε ςυο

εηηΐίΐε Κερίερυδ ίη /-Υ/ο;/™. ·Ι;πιι δαίιΐοΐιιηι ϋΐιι ί

(Ιεπίερορροΐοη ροδί ρπιιιπιιι α Ιΐ3ρΙί&ιηο Ρα^εΙιι

('οΙ1(ΐι·;ΐΓΪ ροΐε$(, υΐ εΐ Κερίεριΐδ ίΙ>ί(1ϋΐη, ει ιιοδ ίρ$ί

ΜΐΙΓπιιΙι; ιηοη3ΐΓ3ΐ>ίπιιΐ8. Ιηιιπι 6ΐφΓΓ6$ι , ηιιοιΐ εχ

Κειηηίΐίο ρροροιιίΐ (1ίδδθ1νίΙ<ιιιε Κορίοτυβ : εΐεηίιη

ρρχ(1ί(.·ϊΐίοηεΐιΐ εχηΡδίΐδ εδί ροϋΐηυβηι

•δ ίη (."ΐιτπτιιι εβί ιηΐκδίΐδ, Μαίιΐι. ιν , 12 ;

Μ;ιιν. ι, 11. Γ.οΐφ-ιΐιΐΝ αιιΐΓΐιι ε$ΐ ίη νίηευΐα

ιιεδ ροκι Ρ38εΙ>3 ριίιιπππ : ηαιη εο εε!εΙ>Γ3ΐο

ιιε8ΐ)3ριίζ3Γε ρεΐ'§ί(, ,Ιο:ιη. ιιι, 23. ΟΙΜΙΤ 5α1)1)3ΐυαι

Ι.ΙΗ:;Γ (ΙευΙοΓορίΌίοιι, εΐ ίΐΐε ρι·ι· βεμείεβ ίιη·< ;-Μϋ

ιιυιι ροΐεδί ρρίιηο Ι'.ΐΜ-Ικιΐί 5υ1)]ίεί, ηυία ]:ιιιΐι!υιΐ!ΐιη,

< ιπιι |Ι;ΓΙ· ;ι^ΓΓ(·ΜΐιΐΓ, ρηηΐίι ΜΟ Οιτίδΐυβ εοερεηΐ.

Εχ ςιιο Μ·(|ΐιίΐιη', ιν δβΐίβηι εΐίεί Ι';ι=ι Ιιαί,ι, υΐ

ΓοΠ38δε ηίηιίυπι ηιιιΐΐιι. δβιΐ ίιιΐ.τ ε3 ιΓιΙιϋ ηιίιιυβ

ι!ί8&ίηιυΐ3ΐιϋυηι £81, (|ΐι;ιιιι ΪΙ1;ι Ι';Ι.,Γ|ΚΙ|ΙΙΜΙ ιΙΐΗΐίικ'ΐίο.

ΐ'πηιιιιιι εηίιιι ϋοο ίΐΐϋ, ηυοεοηρ. νιι α Οΐιτίδίο ρρυ-

ιιυηιί3ΐ3 (Ιΐευιιΐιιρ, 3(1 ϊϋεηι Γε5ΐιιπι αΐιίιιεηΐ; άείηϋβ

ιιοη ίϋιΐι! 1':ΐΜ·ίί,-ι Γυϊ$ ε, 8ΐκ1 δεειιορε^ίχ ίοδίυιη ϋο-

<·εΐ, εοηι. 2; ιεηίο ρρ.τροδίερε Ιιχα Ερίρΐιβιιϊυδ βε-

ι·ερίι : ηαιη ςυχ ρρΐιιιο Ιοεο (1ίεΐ3 ηΐϋΐηοι·3ΐ, εχευηΐβ

ίΐ!$10, Ι|ΙΙ:Γ ρθδΙεΡΪΟΓ3 ροηΐΐ , 3ΠΙε Γι-,Ι ιι ιιι ΙΙΗΐΠ |ΐ;ιΙη

ΐι-ιιιιΐιΐΓ. Οιηίιΐο Γχίεπι ; ΜΙ·.: εηίΐΏ Γβΐϊίΐβίεω ϋίαιη

:ΙΓΙ·ΙΙΙ ιιΐΐιΐί, Ιϋιι-ι ρεΓδβηιιί.

Οϋ(ΐείρο3 ιιοϋίί :ι!ί;ι ιΐυορϋΐη Ραδείιαίιιιη θΓ(1ί-

ιι;ιιΐιΙ(ΐπιιιι ίιιειιπϋα Γ.ιΐίο ε5ΐ. δεϋ ρι ίυδ εαριιΐ ίρδυιη

ιΐυ%8ΐίουΪ8 ίιιΐυεικίυηι, υικίε ςιΐ3Γΐί Ρ35εΙΐ3ΐίδ Ιίτ-

ιιοιιιεηΐυιη ρείίιυρ. Ουιη, ιιι:ιπί,· (Ιΐχΐιηαβ, 1ο·ηηΜ

ιχΜί'ΐίιΐί εχΐϋρίϋ Ιι·ί1>υδ Ρ35ε1ιαΐ3 ιΐίδΐίηχορίΐ, εχ 6)ΐΐί

ροιίδδίιιιυιη 3ΐιεΐορίΐαΐβ (]ί^ερεη(1.ι δΐιιιΐ ΐπιιροι·:ι.

ΟΙΙ.ΊΓΟ 8ί Ϊ5 (·;ιρ. ν Γείΐί ηοηιίηε Ρββεΐια 8ί^ηίΠε3Γίΐ,

ΊΓ IV, Ιιΐ ιιιίι.ίιιιιιιιι Ρ3ϋεΙΐ3ΐίΙ)ΙΙδ εΟΙίΓϋΟΐα ιτϋ Γΐ'ίΐ :

8ϊ<]υί(Ιειη ευηι Ρ3$αΙΐ3ΐε αρ. νι, εοιη. 3, ηιίιιίιηο

<Μΐιίίΐιιι1;ιΙπι . Λ,Ι Ιιχε ({ΐιοιιίαπι ρπιιΐίμίιιιιι ιΐίικί ,

(;ιιο ηαϊηι]υβ Ιιοηαΐιιυιη ηιίΐΐίβ ραηίϋυδ ςυίηηυε ει

ιΐιιοΐιιι» ρ'ΐΜ-ίΙιιΐΜ 33ΐιΐΓ3νίι, ίιίεηι οιηιιίιιο εδί,

εΐ Μ;ιΐΐ!ι. (::ιρ. χιν, εΐ Μ3Γε. νι, 01

Ιιίΐιιΐ' ; ηεεεδδβ εδί Ρ38εη3 ΪΠιι.Ι, βηΐε ηποίΐ πΓιι·;ι-

«Ίΐΐιιιπ, )οιιηιιο, Ιοδίο , εοηΐ4§ίΐ , (ΙίνεΓβυιη :ι!ι εο

είδε, ηιιοιΐ ΐβείΐε 3 ΐι ϋπι·, ϊΙΙΊβ εν3ΐι§εΙί8ΐί8 εχρπ-

ηιίΐιιρ , Γίπιι δείΐίεεί Οιρΐήΐιικ ρπ· 8313 ειιιη (Ιίδεί-

ριιΐίϊ 3ΐη1>υ1ινίι : ιριοιΐ υΐίςυε ροδί ΡβδεΙια Γ:ιι·ΐιιι:ι

Γ$|, Ιιοε εδί 8;ιΙ)Ιι;ιΐο (ΙβυΐβΓορρυΐο. Ιμίΐιιι- βϊ ίι<τ

ϊϋιΐιΐ ρετ δο^είεδ ίυβεερίυηι ροδί ;ι1ϊιιιΙ Ρββεΐια ,

ΐ)ΐιηιπ ηιιυϋ 3 Ιιαρίίδπιο ρΓΟχίιηυιη εβί , ίηείιΐίΐ ,

ρΐ'οευΐ ιΐιιΐιίο ρ!υΡ3 (ρίΐιυδ Ρ3δεΙΐ3(3 εοηδίίΐυεηιΐβ

Μΐηΐ. δΐιι εοηεί1Ϊ3ΓΪ Ϊ8Ι3 ρο$δυηΐ, πι ιιοφιε Γεδίυϋ

ίΐΐΐ! (Ιίεδ Ιο3η. ν ΙΊοίΓΐι;» βί(, π 83ΐ>1ΐ3ΐυη) Ι!Ι·ΙΙ!Γ-

Γορροΐοη, ϋ<: ΐ[ΐιοί,ιιι:;ι·, εβρ. νι, δΟΙίηι ροδί ρρίιηυιη

Ρ38εΙΐ3 δυεεεδδερίΐ, ηίΐιίΐ οηιιιίηο ιΐι: ιν Ραϋεΐιαιυιη

ϊιιΐΓΐ'νίιΙΙΐ) εοηίιεί ροΐεδί ; ηααι ςυοά 3>1 Γεβίυηι

ν Ιοαη. <:;ιρ. δροείβΐ, ιιιιιΐιί εΐ ^ρανίδδίιηί

ηοςβιιΐ ϋε Ρββείοίε Ιοευΐυιη .)ο;ιιιιΐι·ηι ; »πΙ

Ρεηΐεεοδίεη, 3ΐϋ βΐίιιιΐ Γεδίιπη ίηΐεΐΐίςυηΐ.

:ιιιΐΓΐιι Ι)·(.·ΙΙ;ΓΙ ΐι-δΐίιηοηίυιη ηΟϋΡΐυρ, ];ιιιι 3

εοηΐΓ3 ί1Ιϊιι$ ΛΙΚΙΙΟΙΊΙ.ΊΙΓΜΙ ρρχδερίρΐιιιη εδί,

ϊδ ιιιιΐΐιιπι :ι1ίπιΙ Ραδοΐιβ δεεαιιϋυιη 3ςιιονερίΐ, (|ΐοηι

νι εβρίΐε εοηιιηειηοΓΐΙυΓ ; ςυοεησι ίεδίυιη Ο ΐρϊειιηεηι ρι·χ(1ίε3ΐίοιιεη) ίηεΙιοβίββ ; ιιβιη ηυοά χ!

Ερίρΐιαη. 3ΐΐίιιεΐ , Μίρι·;» ιπιπι. 24 ρο&ΐπϋίε ε]α$

ιϋι:ί, ηιιο 1)3ρΐ'ιζ3ΐυβ εδί, ρρχίΐίεβιίοηεηι ίΐΐβιη οε-

εοβρίδδε (1ί(:ίΐ , ((ΐιχ 3(1 ένιαυτόν £:κτν; π·Ι(.·ι ΐατ.

Οιιΐιΐ ί^ίΐιιρ ενΒΐι^εΙίδΙίβ ϊΐΐίδ ΓβεΊειηυδ, ιμιί ευη]βεΐο

(Ιειιιυιη ίιι ΓΙΙΓΓΟΙΙΊΙΙ ϋιι:ιιιιιι: ΟΐΓΪδΙυιιι Π3ΓΓ3ΙΙΙ

]ιι·.(·ι1ί(·:ιπ· οοερίϊδε ? ΚορΙείΌ νίδαπι εδί ΐΓ8]βεΐίυιι<;

Λΐ·ι>ϊπι1ί ιιιιίιΐϋ ικ-μοίπιιιι ρο$δβ εοιιΟά. Ν3ΐη δι

Μ,ιΐΐΐι. ιν, ΜΙ·. 12: ί,Ή/ιι αιιίειη ανάίίίβΐ ^ίΊ>α! ηαοΛ

^οαηηί^ ίηιάίίαί αιβί, ίαοεαίΐ ΐη ίϊαΙ\1<εαηι : ϊΐεη

Μ;ικ·. ι, 8Ϊ εοπ)πΐ3 14 3ΐίο ΐια]ίι·ί;ΐί, ηβΓΓαΐίοη»

οπΓιηκιη 3ρΐίδ$ίιηε εοηΐεχεϊ. Μίΐιί νερό Ιι;ι:ι· υυϊι:<

νεΓδίειιΙί Ιι·α]εεΐίο νίοίειιΐβ 53ηε νίιίεΐυπ . ιιϊΐιϊΐ

πιιιιι εΐ3ΓΪ(ΐ5 εδί, ηιιβηι (]υχ ί>υ1>]ίειυηΙυΓ εαιη ίΐΐίί

εοηηεχα.

βΐϋ

ΝΥπιπι ικιιι 3η(ε Ιοβιιηίδ εατεεΓεηι

ιιιιπιιΐί, 3ΐΐί§ί$δε (Ίη Κΐΐπη, 3ε ΐιιιιΐο ΙειηρΟΓβ 01ΪΟ-

δΐιπι 3ε (Ιεδίιίεη) Γιιίδδε, ρεΓ3ΐ>δΐΐρ(1ιιιη ν'κίεΐυρ. ΕΙ

κι νοππιι Γηίερί νυΐαηιυβ, Νίεοϋεηιί ι!1.·ι ( υιιι ΟΙΓΪ-

ΌΐΟ ΐβιΐίϋί, ίΙιι^ηΚΓ : ιΐι'ΐιιο ίΐιίηι ροΐΐΐί Iια:^ ίίφηιι

/Ίίΐ'Γΐν, </'«!' "ι ίαί|*ι 'ΐΐϊί /'Ί'ΐ'ΐ' /ΊΊΙΛ ·"»"! εο (^οα«.

III, 2): Ι ι ιιι ιμι;ι: δΐιρεΓΪΟΡί εβρίΐβ ΙΙ:ΙΠ·:ΙΙΙ!ΙΙΓ, (!ο

ιηυΐΐίδ ίη ίρβιιιη (:π:ιΙπιιί1ΐιΐΜ ; ρι·χι!ίε3δ8ε ];ΙΙΊ

ΟΙΐΜ5ΐυιιι, εΐ :ιιΙ ρορυΐιιηι Γοείδβε νερ1)3 (ΙεηιοηδίΓΐηΙ.

Λιΐιΐι; Ιιίδ (ΐιιιιιί;) , ςιΐιε ;ιιιΐι: νίικΊιιιη 4υ3ΐιοεπι 3

ΟΙΐΓΪδΙΟ (Ιιι Ι;ι Γ:ΐΓΐ;ιι|ΐΐΓ Γ;Ι·|ΓΓΪ (Ρεδ βΐίςυοΐ 03ρίΐί1)υ:

εοηιρίεχί δυηΐ. Οπίιι εΐ ΐνίπυ Αεί. ι 3 1)8ρΐίδηιο

Οιρίδΐυηι εοΐρίδδο ΙΓΠΙ;«ΙΙΙΓ. Ιϋεηι ΕαδεΙ). Ιίΐι. ι, ορ.

10, εΐΐιοείοεο (Ιοεβΐ ΕρίρΙιχΒίαβ. ΙτβιίΑιιβ βηΐιη χχχ

3ΠΙΙΟ 1ι:ιρΐί/.;ιΙυηι ρυΐ3ΐ, εΐ ρθ8ΐ :ιϋ(|ΐιοΙ :πιιΐ(ΐ>. πιιιι

];νιιι ί(1οιΐ63ηι 3(1 (Ιοεεηιίαηι ;ιΊ;ιΐι·πι

ιϋιιιη (Ιΐπιι .Ιο;»», ν εοηίικίετίΐ. ΟΙΚΙΓΟ Ιιοε ίρδυπι

ίΐΐίδ Ι'αϋΐΊΐ!», ηυοϋ Ιο3η. ν ΙεςίΐυΓ, Γ;κ·ϊ1ο ΓειηίδεΓΪηι,

(Ιιιιιι εχ Ι|·πι;ι·ί ΜϋΐΐΓΐιΐί.ι ιΐΓ(|ΐι:ιιιιι;ιιιι 3 ροδΙΰΓΙΟΙβ

ιιεςυε ρΐιιι·;» , ηυ3ΐη ΐΐΐε, Ρ3δεΙΐ3ΐ3

ΐι·Π>ιι:ιιιΐ. ΑΙ ειιίιη ΐι·'ι;ι Οιιΐυιη ι·ι·;ιιιΐ ίεβ(3 ,

<μιίΙ»ιικ βίδίερε 8ε ΗίεΓΟίοΙνιηΙβ οροΓίυίΐ, Ρ3δεΙΐ3,

Ρεη(ι*εο5ΐε εΐ 5εειιορε£ΐ3. ('πιη ει·^ο υηυιη εχ ί1Ιί&

Ιι·ί1ιιΐ8 Γεϋΐυιι» ίΐίικί εχίΐίΐεηΐ, ( η]ιΐϋ ε3υ$3 ϋΐιιϊδίιΐδ

3δεεη(1ΐ( ; ηεηυε ρθ3ΐεΓΐ(.Γ3 ϋυο Ιοευιη ίδΐίε Ιι.ιΐΗ·:ιιιΐ,

ε$ΐ (1ε ρππιο, Ιιοε £51 Ραδείι.ιΐε , ^αηιιειη

ηο(]ΐιβ Ρβηΐεοοδίο, ηεΐ]υε 5εε-

ατ^υιτιεηΐο εδ(, ςυοιΐ βυρεηοπ

ι1ί\ι.·ι :ιΐ εοιη. 35 , ι]ΐι:ιΐυοΓ

πα ιιιι'^ΐΊΐι ιυΐΐ'ίικι,-, ίιιί;»υ. Αϊ ΙΙΛΧ ιιιοο

Ιοπιιΐιιιη.
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«πιηιοιία οϋςιΐί ίηίοι-ρι-εΐηιΐοηβ Ιοοί ϋϋυδ (ΙΚΏοιι!- Λ 8α:ί ΐη Βεο1ζο1>ϋ1> Ιικο ίΐΐιιηι ΓαοοΓβ επηπίιβιιΐιιι·.

Ιαΐϊ οοηδίιίείε. Ηοο νεηο ροιΤαοϋβ β«1. Νβηι Μ:ιΙ-

ΐη:ευδ βΐ Μηι-οιίδ ιιοςυΒίΐυβιη ίΐίικί ϋοοεηΐ, ϋΐιπδΐιιηι

Ιυηε βοΐυιη, ουιη ,|Ο;ΠΠΗ·Ϊ ΐη νϊηοιιία ηιίδδΐΐδ οβί,

|·Γ.ι·ίΙίι·αι·ι: ίη ρορυΐιπη, Ιιοεεδί ριιΜίοο νειΊ)3 Γαοει-ο

οοβρϊβββ : φΐοϋ εχ ίΐΐίβ ίρ8ϊδ εναηβεΐίδϊΐδ Γ»1δΐιηι

Γδδβ ΠΙΟηδίΓβΙΙΙΓ. 8θ(1 ΠΙΟ βεηδϋβ 681: ρθ8ΐ εβρίαΐη

ίοαιιηβηι ηονυιη νοίιιΐ ίπϊιίιιιιι ρπκϋκαικίί Γεοίδδβ,

30 ουπι 3θοιιι·3ΐίιΐδ ίη ϋΐιΐιΐ ηββοΓιυπι ίηουϋιιίδδο ,

Ιϋΐο νβΓΟ Ν|ΐι·ί·ί;ιΐίιιι ίΐΐιιϋ ίιιαι!<·;ΐΛ.Μ· : Ραιίίίβηΐίαη

αμίΐ ; αρρΓορίικ/ιιαί εηϊη τ^ηιιηι οαΐοηιιη. ϋυ]υβ-

ηιοιίί εο1)θΓΐ3ΐίοηβηι νεί ηοηιΐυπι αηΐεα, νβΐ πιίηυ$

30 νεηειηβιιΐβΓ ιΐδΐίΓραηΐ, φΐο(1 εαω δίϋί

ρπΕϋίοβικΙ;» ροεηίίβηΐί* ρΓονϊιιοίβιη νείυΐ

Υοηϊΐ ιηβίβΓ ουίϊΐ Γι·3ΐπ1)υ«, ΜΒΓΟ. ιιι, 31; Μαιιΐι.

»ιι, 46. Τϋΐη οβΓοιΙίοικ (Ιοιηο 3(1 ηιβτβ ρβΓνοηϊΐ.

(Ίιί ρ3Γ3ΐ)θΐ3ΐη ^ΊΙΙΙΊΙΙΪ·., εΐ ;»Ιί:ι ηιιχιίαηι ειϋδϋβΓΪΙ,

Μ;ιπ·. ιν, Μ;ιΐιΙι. χιιι : αε ΓοΓίε βΐϊαιη φΐχίυο. χι,

53, Ιΐ'μιιηΐιιΐ'. ΙηΙβΓΪπι ηοηηυΐϋ 3ϋ ΟΐΓΪ$Ιυηι βοοο-

ιΐιιιιΐ, ;χ; ϋπμιί 8β νείΐβ ρΓΟϋίβηΙϋΡ, Ηίΐΐΐΐΐ. VIII, 18.

Ροδί ίη βΐΐυιη ονοοίυβ ρΓΟΟίΗαηι δβίηΐ, Μαπο. ιν.

Τ]·;ι|ιτ!ο ΓιιΊο ίπ ΟΰΓ38εηθΙ'υΐη 3^ΓΟ ι!;ΐΊΐιιίυί:ιι·ηιιι ..

1ί1)βΓ3ΐ, Μ3ΐΐΙι. νιιι, Ματο. ν. Κει1ίειΐ8 3ΐ·ο1ιϊδνηα-

μιιμί Ιίΐίιιηι πΐ!·;ιί. Ιυιη δβη^υίηίδ ρΓοΠυνίο Ιαϋο-

Γ.ιιιΐι-ηι, Μηιιΐι. ιχ, Μάη·, ν, Ι.ικ·. νιιι. Ε§Γ6$βυ8 ϊιιιΐβ

ίη |!,·ιΐι·ί:ιιιι 3ΐ)!ίΙ, ΜαΓΟ. νι, Μιιΐΐΐι. νπι. Αροδίοΐοδ

1)ίΐ)θ8 ηυιη Αίημίίδίΐιη» ρυΐεδΟΙβ ηιίιιίι, Μϋΐ·ο. νι,

ίυο. ιχ. Ιηιεπηι ΗβΓοάββ ειιπι ηιυΐο ιΙ<· Οιηδίί
ρπορπαπι 30 ρεευΙίβΓειη δυιηρδίδδϋΐ. Νίΐιϊΐ, ορϊηοΓ,

Ιιβο ηοδίΓβ (ΌΙΙ.Ϊ(.·(·ΙΙΙΙ·;Ι Ιίη"! ρΓθθ3ΐ>ί1ίιΐ8 ροΐοίΐ. Β ρΓΟίΙίβϋδ βοοβρίϊδεί, Ιοαηηειη 3 ηιοΠυίβ οχοίαιίιιιη

Ρίιιηο υΐ Ερίρΐιαηϋ νείεΓυιηηυε ιΐι; ΐΓί1>υ8

ΐιΐιιΐΐ ορίιιίο πιιιμίϋ ίΙΙυδίηείυΓ, ΟΓενβιη

ηαΓΓαΐίοηίδ δβιίεηι 3(1 ίΠοΓυηι ίηΙεΓνβΙΙβ (Ηπ<>3ηι.

ΣναιιςίίίίΙατΗΛΐ ηατταΐίο αά Ερίρΐιαηϋ ίεηΐΐηιίαηι

άβ ίτ'ιΐηΐί Ι'αίίΙκηΊΙηιχ α£(οηιηιοάαΙιΐΓ.

Ροδί ϋαριίβιηυηι βΐ χι. ιΐίεηιηι ]ε]ιιηίυηι 63 οοιιΐί-

§οι·υηΙ, (μια; 3ο;ιη. ι οβρίΐΒ η;ιπ:ιΐί!ΠΓ (1ε 3ρθ5ΐθ1ι>-

Γυιη \Όε3ΐίοηε. Ιηϋο ηιιρίίχ ίη 6βη3 Οβίίΐχχ ϋο.'ΐηιι.

ιι ιίΜμκ· 3ι1 ΙΌΙΙΙΙΙΙ.Ι 13, ΐ|ΐι«ιιι!ο 0:ιρ1ΐ3Γηαυιη ευπι

8ϋΪ8 ρΓοΓεοΐυδ βδΐ. Ιΐΐιί ευηι ρηυοίδ ϋίοΐιυδ Ικι-ϊίδδεί

(•.ιϋΙ;ι·;ιιιι ϋϋϋΐ, ϊΐιΐιμκ: ρι·αΐ(1ίθ»νϊΐ Γ.νηη^ιΊίιιηι ίϋΟ.

ιν, οοιη. 14, Ν:ι/,:ιπ·ιΙιιιιιι ρβΐϋΐ, υϋί ρΓορβηιοϋυιη

α είνί1)υ8 οεοϊδαϋ βδΐ. Ρο»ΐ Ιι*ο αροδίοΐοδ (Ιοηυο

νοοανίι, Μβι-ο. ι, 16. Ιίοππικμιο οοιιβοεπδΐ Λ»νί Ρβ-

ΐι·αιη 3ο οοίΐΟΓΟδ ;κΙ 8850 ρεΠΓαχϊι. Τυηι (!;ιμ1ι,·ιι-

ιΐ3ϋη» νβηίΐ, ΜΒΓΟ. ι, 21, Ι,υο. ιν, 31. ϋΙ)ί ίη δνη-

α·£θ$Λ ϋχιηοηίβευηι ΟΟΓΛΙ : ίικίο ΡείΓί βοοπυη), βο

Κ·μι·υδΐιηι. δεηυ'ιΐιιρ Μβΐΐΐιχί νοοηΐίο, Μβΐιΐι. ιχ,

Μ,ίΐΊ:. ιι, ίιιε. ν. δυΐ) ΙΙ.ΓΟ βοοειίειιΐι·» 3ο.ιιιιιϊ>; άι-'

Μΐρυΐϊ ('ΐιιιι ΡΙΐ3ΓΪδχίδ ι:\ρικ(ιιΙ:ιιιΐ ουιη εο, ςιιυϋ

ίρδίυδ ϋίδείριιΐί ιηίιιίιηε ]ί·]υιΐ3ΐ·εηΙ. Ιικίυ ρΓίιηυιη

Ι'ι-οΙια ροδί ΙπρΙίΜΐιιιιιι ,Ιο.ιιι. II. Νεοεδ$6 681 ήπιο

ιηαΐΐίδ 3ΐιΐε3 ηιΪΓβουΙίβ ηϋίΐίδ , 3ο ρι-χϋίεβιίοιιο

».·ΐΓ.ρΐ;> οΐ3Γυίδδβ Οοηιίηυηι, ιιΐ εχ Μίουάειηί θΓ3ΐίο-

ΐ)6 εοΙΙί^ίΐυΓ. ΡβΓ εοδ(1εηι Ρβδοΐιβίϊδ ιΐίεδ Οΐιι-ίδΐυδ

ιιι-^οΐίοΐοΓεδ 3 ΐειηρίο 8υ1)ηιονίΐ. Ροδίεβ νενο ρει·

5:ιΐα ΐΓ3Π8ϋΙ Μ.αιίι. χιι, 1, Μάιο. ιι, 23, Ι.ικ·. νι, \.

δοφίιιηΐυτ ςε$ΐ3 Μιιΐιΐι. χιι ;κΙ 21 ευιηοΐ3. Ει

ραΐ3ΐ, εΐ ίΐίιιιπ νίιίεπβ £β£ΐίΙ : 31 ίδ 8θδε δυΐκίυοίι.

ΟΙΙ:ΙΙΓ 8ϋΙ) |ι;»·<; Ιεΐ1ΐρθΓ3 .Ιο:ιιηιι·ιιι ίηΙεί'ίεΟΙΙΙΙΙ) εδδυ

(:κ·ι1ίΙιίΙι· εδ(. Λιΐ εαπκίειη 01ΐΓΪ$ΐϊ (ιιμ;πιι τεΓεΓΟ «:.ι-

ρΐΐΐ IV ,ΐιι.ιιΐϋίί, (Ίΐιιι κ·1α·Ι;ι 3ικΙ;ι·;ι ίη 63ΐί1χ3ηι 86-

εεβδίΐ ; (]υυ ίη ίΐίηεί'β πιπί 8,πη:πϊΐ;ιη;ι ηιυΙίεΓΟ

εοΐΐοουΐυβ οι. ()ιι:ιι·ι· Ιιίαΐυβ ίιιςειίδ εδί Ιιίϊίοι-ϊκ;

ϊηΙεΓ (·;ιρ. πι εΐ ιν ,Ιο.ιιι., ιμιικί ρΐΊορίδ αηηί τε8 §»:-

(Ιηριιί Υ6ΓΟ VI Γΐηιι IV ΓΟΐιιιι.'ΜΜίι 681 : Ι)3ΐη ροδί

ϋΐ.ι οιηηί3 :κ! Γεδίυιη (μιοιίϋβιη ΟΐΓίϋΐΐίβ αοεε^δίΐ,

(μκκΐ 3 Ρ38θΙ)3ΐ6 ΙκιικΙ Ιοη»ι· ;ιΙιι·ι·;ι(, : ιιίιιιίπιπι

ΓΙιιπίιη, ηυΐ αΐίικί ΐ[ΐιοιΙρί;ηιι. Ηπμιίίιπ- ΠΠΓ;Κ·ΙΙ]ΙΙΙΙΙ

ίη^εηβ , πιπί ιμι'ιικμιο ιιιί!Π;ι Ιιυιιιίηιηιι μ:ιηίΙιιι$

„ ιμιίιιιμιο εΐ ρίδοίΐιυδ ϋυοίυδ ί.3ΐυΓ3νιΐ, Ιοαιι. νι,

Μαΐΐη. χιν, Μαι-ο. νι, Ι,ικ·. ιχ : ς,υαικίο νεπίιΐδ, κι:

ιχ'χ 3 ρ!ε1>ε ΙίβΓεί, βεοεδδίΐ ίη ηιοιιίεη), ει ίικίβ ίη

(',:ΐ[ΐΙι.·ιπι;ηπο ΐΓαηβηιίδίΙ, ςυο οίκιηι ΐειηροΓο δυροτ

:ΐφΐ;ΐΗ ;πιιΙιιιΙ:ινϊΙ. διι!) ίοΊ'ΐιι Ιειηρυδ Ιι;ιΙ)ί(;< ε£ΐ ;ι.1

ρομιιίαηι ίΐΐα ιΐίδριιίαιίο, ηιιχ ,Ιι::ιιι. νι (1θ8θΓίΙ)ίΐυι·.

Ιικίι', ίη ΐβΓΓ3ΐιι Οι·ιΐΓ/:ιινΐΙι ριοίεείυδ.

δε(|ΐιίιιΐΓ 1':ι.·ϊ(·Ιι;ι δεουιιιΐυιη ^υ:ιιι. νι, 4. ΙΙίιιι· ίΙΙα

(ΙΙΙΙΙ ΡΙΐβΓΪδΧίδ :ι1ΐΓΐ ('Λΐίο, Μ:·.Ιΐ!ι. XV, Μ3ΓΟ. VI. Ρυ&Ι

ίη Τ)Γίοπιηι δίιΙοηίοΓυηκμκ! Ιίιιοϊ ρι-οίεοΐιΐδ ('.Ιιιι

ηαηχίε ΙίΓκιιη ι·ιπ·;ι(, ιιεο ηυιι εΐ ιΙ:ι·ιηοιιί;κ ιιιιι ηηι-

Ιιιιη, 30 κιιπίιιιιι 3(1 ιιι;ιι·ι: (ί;ι1ιΙ,ι·;ι_·, ιμιιιικίο ΡΙΐ3ΓΪ-

8ΧΪ (·;(1ιιιιιιιί:ιιιΙι·ί ίη !!ι:ι·Ι/.ι·]ιπ!ι Ιίι-ΐ'ί ί-,ΐιι ιΙί\ι·ι ιπιΐ .

ΟΙΚΗ! ιμιίιΐι'ΐιι Ιιίδ οηιηίηο οοηιί^ίΐ : ρΓΐηιαιη Μαΐΐΐι.

ιχ, ΜαΓΟ. ιιι, ιΐοίικίο Μ.αιίι. χιι ει Μ;ιπ·.. νιι, Ι.ικ·.

. ιιι Οδφΐε 3(1 13 οοηι.,.Ι,υε. νι ,κΐ 12 οοιηηι». Ο χι. δυΙ>]ίοίεΐ)ϋιιιιι Ιιίδ οηιιιίυυδ ε$1 ηϋιι,Ι μΓο,Ιί^ίηιιι,

Λρθ8ΐυ1ί ϋείηοερδ εΙίςυηΙυΓ Μητο. πι 3 εοιηιιι. 13

αιΐ 19, !.ιΐ(-·. νι 3 12 αιΐ 16, Μιιΐιΐι. χ ΐυΐο οορίΐε.

Γυ$1εα ραΓίίιη ίη ηιοιιΐε, ρ3Πίηι ίη Ιυεο εβπιρεδίΓΪ

ν:ιι·ίο5 δεηιιοηοδ ίιΐδΐίΐυίΐ ; (|υο8 ιιι;ιμπ;ι εχ ραιίε

Μ,ιίΐΐι.ι-ιι-, 3ηΙίοίρ3νίΐ ι·;ΐ|ΐ. νι, εΐ Ι.ικ·. νι. ΟεηΐυΓΪυιιίδ

«Ιοϊικίβ ΜΜΛΊΙΙΙΙ 3 ηιοι ίο 1ίΙ)ει·3ΐ Ι-ΐιι·- νπ α 1 εοιηιη.

3,1 10, Μ:ιΙΐΙι. νιιι ;ι ;". ;ι.| 10. Τιιηι \ί·.!υ,ι· (ΐ-

Ιιυιιι 3ΐΙ ορρίοΊιηι Ναίηι, Ι,ικ·. νιι 3 εοιηηι. 12 αιΐ

18. Ιιιΐι·ι· ηχε ίυαηιιι^ ]αιιι ίιι <·;ι:(·ι·π·ιιι ηπ85ΐΐ8

(1ϊ^ϋίρυΙθ$ :κ! (.Ιιι ΊΪ.ΙΙΙΙΙΙ ;ιΙΙι·μ·ιΙ, Ι,ικ·. \ π 3 0011)11).

10 .ι·.Ι 35, Μ.ιΐΐ!., χι. Μπμι ίΐιιι- μα Γ.,ίηΐΉ ηιυΐίεπβ

υι)ί<:ίιιιη ϋΙΐΓΪίΐο ρΓΧϊΙίΐυιη, Ι,ιιο. νιι, οοιηηι. 37.

1ιι«Ιε ιίοιιιηιιι νεηίΐ, Μάιο. ιιι, 20. Ο,ΐΜΐιοιιίυΐΜ ιιιιι -

ΐυω ο]ΐΐϊΐ, Ι,υε. χι, 14, Μαίιϋ. χιι, 22. ΚΙβο ΡΙιαπ-

01Π1Ι ηυαΙυοΓ Ιιοιιιίιιιιιη ιηίΐΐία ίϋρίειιι ραηίΐιυδ &α-

ιίανίι, Μιιιιΐι. \ν, ,Μ;ιι·(·. νιιι. Ιικ!·.·ίιι ραηεβ Οαίιηα-

ιιιΐΐΐιιι ρΓΟύοίβείΐϋΓ, Μιιι'ΐ'. VIII, ηΐιί ΡΙ)3ΠδΧί δίξΐιυΐΐΐ

, .Μ.ιΐιΐι. χνι, Ι,ικ·. χι : ιμιοι) εΐ βηΐε ρε-

Μ.αιίι. χιι. 1ηνίΐ;ιΐ!ΐΓ 3 ΡΙιαΓίδχπ, εΐ ίιι

ϋίδδει-ίι, ίικ·. χι, Μαΐΐΐι. χχιιι. Λΐιίΐ Ιηιιιβ

Ι'πΊίπιι, Μ;ιιν. νιιι, 13, Ι.ικ·. XII, βίαΐΐΐι. χνι. Ι> :

εανειιιΐθ ΡΙΐ3Π8Χοι·υηι ΓβΓηιβηΙο ρΓΧοίρίΙ, Βεΐΐΐδηί-

ιΐ.ΐ' (-.ΓΙΊΙΙΙΙ (Ίΐκιΐ, Μάιο. νιιι, 22. Ρείηιβ οοιιΓεδδίο-

ΙΚΊΙΙ ι·ι1ίι, Μ ,ιι ι. νιιι, 27, Μ.αιίι. χνι, Ι,ικ·. ιχ, 18.

Ρο*1 ιΐι. > VIII νεί VI ΙκίΚίϋμιιπιΙιιι , Μ-ιΙΙΙι. XVII,

Μ,ικ:. ιχ, Ι,ιιο. ιχ. Ροδίΐ'ίιΐίΐ! 1υιΐ3ΐίουιιι 83ΐΐ3ΐ. ΟιΊα

ίηΐερ 3ρυδΐυ1ο8 ιΐε ρΓΐιιοίραίιι εοηΙβηΙίο,Μαπ:.ιχ,32,

Ι, ία·, ιχ. Αι! 5εεηορο^ίχ Γι·8ΐυηι ο βίΐΐίίχα ρι·οΓ(.·οΐΐίί>
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Ηί8Γθ8θ1νηΐ3ηι, Ιοβη. νιι. υπάβ ΐΐβπιηΐΓβνεΓδίΐδ ΐη Α Α(1 ηυιιο ηιο<3ιιιη οπϊιηαπ ονβη^βιϊοα η3ΓΓ3ΐίο

(ΙιιΙίΙιΐΝΐιη ΙΊΙΙΙΙ οοιηρΙβΓεηΐιΐΓ (Ιίεδ αδδυηιρίΐοηΐδ εμίδ ροΐβδί,

ΙϋοΐΌδοΙγηιβηι Γ··ιΙϋι, Ι,πί·. ιχ, ,Μ, \|:ικ·. χ, 52:

ςυο ΐη ΐΐίηβΓε 3 δϊηιβΓίΙβηίδ υΓηϊδ βϋίΐυ ριοίπΐιο-

ΙΙΙΡ. ΡΙ13ΓΪ89ΒΪ 011Π1 60 (Ιβ ϋΧΟΓβ ιΙίΐιΐίΙΙ(ΜΙ(Ι.Ί (ΙΪΝρΐΙΙ;ΐΙΐΙ,

Μιιΐΐΐι. XIX, Μ;ιιν Χ. Ρ3Γνυ1Ϊ3 1)ΐ'Ιΐ('(1ίι·ίΙ. |1(>ίμιι;ι!

ι.χχ (ΙίδείρυΙοΒ, Ι.ΙΙΓ. χ. Ιη Εηείβηΐΐδ Οηΐυπι ηοη

ΙβρΐϋβΙιΐΓ, ^3η. χ, 22. Τυηι Ζεΐιβϋίεΐ ΓιΙίοΓυιη ροδίιι-

)3ΐΐο, ευιη 3ΐιΐβ (1β Ρ338Ϊοηβ (1ί88ϋΓυί83ε(, Μ;ιΐιΙι.

χχ, Μ,ιρε. χ, Ι ·.!.·. χνιιι. Γ,.Τ,ΙΚ Λα Η'ιεηείιυηΐεηι

83η:ιΐιΐΓ. Ιηϋβ Λ 23οεΙι.·εο ρυυΜθ3ηο «Ιοιηο ει οοη-

νΐνίο εχοΐρίΐαι·, Ι.ικ . χιχ. \ι! Μιιιί,ι· βΐ Μβτΐΐιχ

Ιιοδρίιίιιηι (Ιΐνεπίΐ. €«ΙεΡ3 .»1 ΡββδίοηβΓη Ι)ι>πιΊιιί

£6513 ΙΛ Εν3η^β1ϋ$, 30 ρΟΐΐδδίπΐϋΠΙ .)(Ι;ΙΙΙΙΙΪΝ ιιροι 1:ι

8ΐιιιΙ, Ιιοε εεΐ 3(1 ΙεπΊιιηι, δίνο α-αυρώσιμον Ρ3δθ)ΐ3.

ιιΐ :ιΠ;ι δίη£Ιι1πΓυηΐ ΙΓΠΙΙΟ

8ΪΙ 30 (ΙεβεΓίρΐϊο. Νβςυβ εηϊιη 3εευΓ3ΐβ ηκχίο ίη

οπίίΐιοιι ϊρβυηι ίηςιι°ΐΓΪιηυ$. Αρρ3Γε( Οιηβη εοη·

ΠΙΟ(1ί8ί>ΐΙΤΙβ !'(> 3 ΟΐΓΓ$(0 £68136 ΐΓΪρΙκί Ι'.!-]·!Ί'.'

('οιίι-ίικίί : ΙΙΙΊΙΙΙΙΙΙΙΙ ;ιπ ίΊιΐ βηηο Ιυΐϊβηο 74, Τ·,".·ι;·

χν, ηβοηιεηία Νίββη εχ Ιικίαϊεο εγείο νϊ(ΐο$οΜΐΓ(ϋ

χχχ ΓΓΠ,Ί ιν, Ι·\Γ!ΙΙ Ιυηχ χι, βοΐϊβ ι , ρηπΐ3 <1ΐί5

Λ/ΛΊΙΙΟΠΙΙΙΙ ΑρΓΐΙί$ χιιι ; ςοουηιΐυπι Ι'.ι-ι πη ]υΙΪ2ηο

75, ΊΊ( ιτιΐ χνι, ηεοαι. ΝΪ830 Μ3Γΐϋ χιχ ΓεΓ. ι,

ρπη>.ι (1ίε$ Λ/\ ιιιιιπιιιι Λρι . ιι ; ΐπ ιίιιηι Ι'.ι-.· ' ι

ίΐιιιιο ϋιιϋ:ιιιο 76, ΜΜΙΙΙ Μαπϋ ιχ, Γεπ3 νι, ρηπίί

(1ίο$ Λ/.\ ιηηπιηι Μ;ιι ιϋ νχιπ, ΓβΓΪ3 νι, Αηηο Τϋκιϋ

Γ\< ιιηΐι· χν, ι ϋΐ>οιικ1ιιηι 11ιιιπ:ιικΐ£, Τβΐ Ιυ<1%ϊεε χτιπ

α Νί83Π ίπιΊκκίΙιι.

ΡίΕΝΙΤΕΝΤΙΛΙ ΥΕΤΕΚΕ ΙΝ ΕΟΟίΕδΙΑ ΚΑΤΙΟΝΕ ΒΙΑΪΚΙΒΛ.

(Α(1 οοΐ. 1017, ηοΐ. 6.)

ΟΙ«Ε /Ίκη< Νοναιίαηοηιιη Ιιαηιίι.

τεϊ Γιιιιεΐίοηϊ$ςυβ

ροοηί(βιιΐί3, ε]υϋ(]ΐιβ ΙΙ.ΜΙ εΐ βϋιηϊιιϊίΐΓβΐϊοηε εοηΐΐ-

ιιι-ΙΠΓ. Τι'ΝΐΊΜΜίΓ ιι! ίη |ΐΓΪιιιί.-. νβ16Γ1 ίΐιιΐϋί;» (·ιΐιιι·ι-

]Ϊ3, εΐ 85. ΡΡ. (ΙεεΓεί», ηιιηΐΐη Ιΐ3θ ιιη» Γβ βΐι5θΓ-

ιιηικίί» εΐ εοη$ΐίΐυϋηιΐ3 ροΐί$$Ίιηυηι Κιΐιυι ;ιπΐ , 3ε ιΐι:

ροεηίίοπίίυιη νβτϋβ οκΓιιιίΙιιικ 61 (.'Γ,ιιΙϋιιΐ!*, Ι|ΙΊ|ΙΙ<!

6ίη£ϋ1οι·υιη ΐειημοηο , ηιθ(Ιο :κ· τβΐίοηε -,ίπιΓκι.-,ι:

ρΓ.ΐ5εηΙ)ΐιη(. Οιιιιιιι ΐ|ΐπιΙι>ιιι ϋΐιι-ίβΐίβη

ρ,ιι ΙΙΊΙΙ, ιιιι:κ|ΐκ! οΐ Εοεΐ65Ϊ36 ροΐ68(»1οηι

111 οΐίιιι Νιιν;»Ιί;ιιιί, 8Ϊΰ ΙΙ08ΐΓ3(08 ΙΚΙ·ΙΤ|ΜΊ οίηιιϊ Ορΰ

30 πιΐίκικ'. (·ΐ)ΐι;ιηΙιπ·. ()ιι;ι· ιιιίΐιί (·:ΙΙΙΜ;Ι 831Ϊ8 Ίιΐιιιι. :ι

νί&α 631, ΟΙΙΓ ιΐι' |ΚΙΊΐίΙι·ΙιΙΪΛ ϊρ$3 3(1 Ιι:|ι:<· Νυν3ΐΪ3Ι10-

ΓΙΙΪΙΙ Ιι;ι:ι·Γϋϊιιι ρίβηίυδ 3ϋΓ|(ΐί(1 νείΐεπι υΙ)6Γΐυ8(]υβ (1Ϊ8-

80ΓΟΓ6. ΝβηΐΙΟ \'6ΓΟ ςυ* 3(1 63Π1 31(ίηβη(, Ι1ΠΪνβΓ83

ΓΟΐιιρΙι'ι Ιιιΐ' ; 86(1 63 Βείΐίοεί :ιΙΙιημ;ιιη , ΐ|ΐι;ι· 3(1 ( !;ι-

ιΐιιιτοπππ 1ιχπ!8Ϊιη, βιηυε Ερίρΐΐϊΐιϋ (ϋ$ρυΐ3ΐίοηειη

ίΙ1ιΐί·ΐΓ;ιιι:Ι:ιιιΐ ηβεε883[Ϊ3 νϊιΙι·ηΐυΐ'. Λι· ρΓΐηιυηι ι!<;

ϋΐϊιΐϋ ΚΙΜ·|;Ι! 3ε &εΙιΪ8ηΐ3ΐί8 αιιοΐΟΓβ, ϋβηιιβ β]υδ (1ο-

μηι;ιΙι; ρ:ιικ·;ι (|ΐι;ι.·ιΙ;ιιιι 6 ιιιηΙΓίϋ ΙίΙι;ιιΐιΙ;> 8υη(.

Ιη (]ϋΟ |ι1π θίί|ΐκ· νι'ΙιΊΊΠιι 1'ιιΐπιιιι, 30 ροΐί 88111)11 11)

ΟΓΧΓΟΓυηΐ 3ΐ>6ΓΓ3$86 ΟΟΠ8ΐ3( : ςϋϊ (11108 8?0(%ηΐφΙ3

:ιπ·Ιιίΐι·(·ΐιΐ!4 Ίη 1ΙΠΙΠ1Ι ιιιΐ8(·(.·ηΐ, 8ΪηιϊΙίΙυ(Ιίηβ ηοιηί-

ιιιιηι (Ιϋορρίί : Νρναΐυιη 61 Νοναΐίβηιιηι. Ουοπιπ

ϊΐΐβ ΛΓιίι-ιπιΐΜ ερϊ8εοριΐ8 Γιιίΐ; οιι]ιΐδ ΙυΓρΪ88Ϊηΐ3ΐη 30

Λβ^ίΐίοδίδδίιηηιη νίΐηηι, 3ν3ΐ·ίιί% 8θΓ(Ιε8,

1· ΊΜ, ιιι·Γ:ϋΐι!:ι ρ3ΓΓΪθί(1ΐ3 ι!«Μ·πΙι

Μβπι νοΓο, ευηι ίη ΙβρίΟΓυιη μπιΐίιπιι, ςυοβ ϋ

ιιυ$ (ΙίιιΐϋπιΐοΓο ββνβΓΪΟΓβςυε (Ιίβείρΐίη»

(1θΟΓβν«1 .11, Ιι'«1ϊ(·ΊΝΝίΐΙΙΙΙΛ ρΓ68ΐ)Υΐ6Γ

861, 3(1 ΙιιψίΊ Γ:ιι·ιίοικ:ιιι ;ν,ΙΙι:ΐ'Π'Μ·('ΐι-ί ΛΙ'ΙΊΓΙΙΙΚΙΙΗ

ίη ρΓΪιιιΐ8ΕεεΙβ$ΐ3ΐη ρβπηίίουίι. Ιικίβ Κιιιιιιιηι ικινί-

{•3118, Νοναΐίιηιιιη ΪΙΙίι: ρΓβ8ΐ)νΐ6Γυιη ΓορβΓίΐ; φΐβιη

οΐι ΙΙΙ;Γ|;ΙΙΙΙΙΙΙ 8ίΙ)ί Οοπιείίαηι |ΐ;ΐ[ΐ:ιηι ΟιΓκι ΐηνί(1Ϊ3ηιιβ

(Ι.ιΐίΐΉΐιΐΐΜΐι 3ηίηΐ3(ΙνεΓΐεη8, οοηιιηιιηΐεβίίί» ουιη εο

ηΜίΊΊβ, ηΐίικ] ει 3 ρΓίοΓβ Ιοηχβ ιΙϊνβΓβυηι δοΐιίβηια

Γΐιϋι. Νοη πιπί! Ικμ$υπιπι ιιΐ (·;πι^ηηι 8υ$εϊρο-

τεί, οο8ί|υε ΐ]ΐι»πιρι·ίηιυιη ρ3ϊϊ οι Ε

Β ΓβΙ, 3 ΟοΓηβΙϋ οοιηηιιιηίοηε (ΙίδεβΒβίΙ, 8β<1 β οοηΐη-

Γίθ (|"ί)ι1 ιιίιιιι:ι.ιιι θ]ΐ!3 ΐη Π1Ϊ3 ΓβΓ011(·Ί1ί:(Ιιϋί> Γ.ιπίί-

Ιβίβιη ΙβηΐΟΙβηιςυβ ι!:ιπιη;π·ί·ι. 8ΐθ ϊβίΐυΓ Νονβΐϊβιιο-

πιιιι 80613 31) :ι:ιι1ιπΙιιΐίί ίΐΐίδ 3υθ(ΟΓΪΙ)Ο5 ρΓθΓβε13, 1

ρο8ΐβΓΪοι·6 ρΓΧ86Πΐηι, Ιιοο ββΐ Νον3ΐϊ2ΐιο, ηΐ3£ΐιυιη

ΐηεΓβηιεηΐϋηι βοοερίΐ. 8ε(Ι ΰτχά , ηΐί <ϋχϊ, Ρβΐπ»

ΙΙΙ1Ι1ΙΠ (Ιιιπί,ιχΛΐ 86θΐχ '.Ίϊΐΐιΐίΐ(«π-ηι ηοηιΐηϊηΐ, Νονί-

Ιαιη δίνβ Ναυδτον, ηοηιβηυιη ρΓ68ΐ)γΐ6Γΐιιη : ςυβω-

α(1πιοιΙ(ΐηι Ειΐ38η. 1ϊ1>. νι Ηίίΐ., ο.δδ; ΤΙιβο(1θΓβΐο5,

Ερίρΐι.ηοο Ιοεο; 6Γ6κοι·ίιΐ5 Νβζίβηζ., βίΐοοηηε 8ο-

ΟΓ3168, Νονβΐίαηιΐδ 61 ίρδβ; βΐ οοιηρΙιίΓεδ »1ϋ. Ιηκ)

ίΐίβηι β 1<3ΐΐηΊδ Αυ^ιΐδΐ. Γιο. Οε Ιιπτ·; Ρΐιΐΐβδίποβ,

Λιιιΐη·. ΐη ΙιΗι. 1>ι· ριχη. Οίδΐΐη^υΐΐ βιηεπι Ονρηβηηβ

ρ3δδίηι ΐη ερΐδί., 61 Ρβεΐβηιΐδ, βο Ι,.ιπιη οιηηεβ, ςυΐ

ιΐο Ιι:ι<· Ιιχρβδΐ δυΐΐίΐίαδ ϋΪ3ρυΐ3πιηΐ.

" .Ι,ηιι Νον3!ί3ΐιΐ ιΙιιμιιΐΛ ηυαίβ Γϋβπΐ Ερϊρΐΐίηΐηϊ

δίβΐΐπι ϊηίΐΐο Ιΐ3ΒΓεδϊδ βρβπΐ : ηϊηιΐΓΐιπι ρΓοηιιηΙΐαδίβ

ΐρδοηι, ιικ1ΐ:ΐιιι 83ΐιιΙίδ δρεηι βυρβί'εδβΑ Ιβρβϊϊ, ςυοά

υηυηι (Ιυιιΐβχβΐ βδ8οΐ ροοηΐίβηΐΐχ ^εη»» '"> Ιβρϋβηο.

Οϋοκί Ϊ13 ΤΙιβοιΙοΓείϋδ οοηεΐρίΐ : μη χρηνιι τ<Λς

άρνηθέντος σωτηρίας τυχεϊν. ΥβΓαηα ηοη βί ΝΟΤΪ-

Γΐϊΐηΐ ορίηίο Γυίι , 6Ό5 ηοί ςρανΐοηβ ρεοοβίΐ ηοχϊΐη

εοηΐΓ3ΐΐ6Γβη(, 35 οπιηΐ βρβ οοηδεςιιεηιΐχ δβΐυΐίί

(:χ(·1ιΐιΙί : ικπιι 61 Ϊ11θ3 3(1 Ο3ρε8δβηϋ3ηι ροεηίΐεηΐΐίηι

Ιιοι ΐ:ιι·ί 8θ1ε1)3ΐι(, (·ι ΜΙ (Ιίνίηπηι είβηιεηΐΐαιη ! ι> . ν-

ηιΐδ 30 8(>ϊίΠ1ιιι* (Ή(·(·π·ιιΐ ΐύβηΐΐάεπ) 3(1ηιοηρΙ)3ΐιΐ.

ίν·ι! Ιιοο πηυηι πι·^)Ιι:ιιιΐ, 34 Εοοίβδίκ »ο βάεΐίιιπι

οοηιιιηιηίοηειη τεοΐρΐ 3ηιρ1ίυδ οροΓίοΓε; ηβςιιβ ρβ-

ηεδ ΕοεΙβδίβιη Γεεοηοί1ίαη(1ί ]υ$ ιιΐίπηι 30 ροΐε$(*ΐειη

ρ. 6856 : ςαίρρε ϋΐιίθ3ΐη ίΐΐιιηι ρεεεβίοπιπι ΐηίΐυίβεηιϊϊηι

ΐη ΐΐΐΐυί :η·Ιι'κπ(ΐ νβΓδβΓΐ, ς«33 ρβη 1)3ριΪ3ίηυηι οΐκί-

ηβΐιΐΓ. Οεεΐ3Γ3ΐ1ΐίΒθ8οοΓ3ΐβ8 Γιο. ιν, ο. 15: 5<τΐρδϊ556

νίι1ι·Ικ·Γΐ Νονβΐυιη τοΐ; πανταχού Έκχλη<ι£αι?, μΙ;

δέχεσΟαι τους έπιτεθυχίτας είς τ4 μυστήρια · Αλλί

προτρέπειν μεν τους είς μετάνοιαν, την δε τυγχύ-

ρησιν έπιτρέπειν θεώ τφ δυναμένω χα\ έξουϊϊι»

έχοντι συγχωρίΐν αμαρτήματα, δειΐ εΐ Αιηοπκιοϊ

Ιίΐ). ι Α)ί ραΝίίίηΙϊα, «. 2, εαηι ίΐ» ί11ο$



1017 ΟΕ ΡΟΕΝ1ΤΕΝΤΙΛΕ ΥΕΤΕΚΕ ΟΙδΟΙΡΙΛΝΑ.

(}ιιίά ααΐεηι ίίιιπ'κί, ηααη Ηΐ ίηάκαηΐ ραηίΐηΐίαηι, Α ηεηϋβπι ΓαοϊβηάβπιαΗΟ (Ιΐδοΐρΐϊηβηι εετοποπυαί ίη-

ηίίαιηιιοητεΐαχίηΐ^αιη νΐϊηυ.ε νεηίαιη ηεφαηάο ίη- ΐβπίαηι Ιφοιίδ βΐ ϊηδίίΐυΐϊδ βδίΓΪοΐυηι. ···" · "·*'

ιιΐίΐ'ιτκιιΐ ραηίΐεηΐία; ? Νεηιο βηίιη ροίειΐ

Ιιβηε αςΐτεροεηίΐίηΐίαηι, ηϊιΐ ηαί (ρετανεήί ίηάιιΐηεη-

ιίαιη. 11*ο ΑιηοΐΌδίυδ. Οα'ι ρβυΐο ροδί Νοναΐϊβιιο-

πιιη όοοΙΟΓΟδ 3ΪΙ οιηιιία ρε^^άια 8ΐοίοοτνΜ ηαοίίαιη

ιιιοΓβ ραΜ&ΐίί ααΐϊηίαιιε ηιειιιαή! , ηοο βδΐ, υΐ ββ-

ςιιβιιΐί οαρΐΐβ (Ιοοι-ΐ, ηυΐΐο εππιπιιιη> ϋρ.ΙβεΙα οβίιίΐο,

οπιηίΙ)ΐΐδ βχ δεςυο νβηΪΒΓη ιιε£358β : ίΐ3<ιυε βεηδίδδβ

Νονβίαιη. ΡβιρΡΓ3σι βηίπι, ιιΐ πιοηαΊιηυδ , Νοναΐυιη

ρι·ο Νοναιίβηο ίοΐβΐ ιίδυτρβΓβ : οαιιι Ιιοο , ηυοϋ ϊρδβ

Π3ΓΓ3Ι, ΝθΥ3ΐί3Ι10 ρυΐ'ΐΐΐδ ΟΟΙΙβΓϋΒΐ, (}υΊ δίΟΙΟΚ δβ-

οΐ»; 30 ρΐιίίοδορίιίαί δβδβ ϋβ<1ίϋβι·3ΐ. Αι Νονβΐΐαηί

Π13ξίδΐΓί 8ΙΙΪ 30βΓΐ)ϋΟ1 1ΠΙΙΙΪΗ ',

ι·;> ιηοϋ'3Γ3ΐίθηβ Ιι.·ΐιΐρι:ι·:ιι·ιιιιΙ, ιιΐ §Γ3νίθΓίΙ)αδ

Χ31 ΟΓίπιίηίηυδ νβηίβπι ηεξ3ΓβηΙ, ΙονίοΓίΙιιΐδ

Γβηΐ. δίο ΙΊΙΪΙΙΙ ΑηιΟΓΟδίαδ : 8εά αίαηΐ ίε ι

ρτανΊοί'ώιΐ! οήηΐίΐΜηί τείαχατε ΐεηϊαηι /«ιιίοπίιΐίί.

Νοη ηο€ ηιΜεη\ οΐίείοι· β«/π εττοτί* Νοναίιι* ; φ»

ηεηιίιιϊ ρκιιίίβηΐίαη άαηάαιη ρΐίΐαΐ'ϊί, εα 8£ίίί«< α>η-

ΐαηιρίαΐίοιιβ , «Ι ηαοά ίρ»ε ηοη ροαεί βοΐνβη, ηοη

ΙΊηανεΐ ; ηε Ι'^αηάο «ρβηιη α ιέ /"««Γβί ιοίιιΐίοηειη.

1η εο ί0ίΙιΐΓ ραίι-ειη νείΐηιηι ρΓορήα άαηιηιιΐϊι ιεηΚη-

ίία, ηιιί ύ>$ΐί»Μοηεηι ρβείαίοπιιη (αάΐΐί, <\η« ιοί-

νεηάα α νοΙ>ί$ ε5ϋ ρνίβΐΐΒ, εί φκε :ιιιε τειηεάϊο εαε

αγίιίΐτεηιίηϊ. Αίςυβ υΐ ρΓορϊυδ 3(1 «3 (ϋδριιΐβιιϋβ νοηί3-

ηιυ», (ΐιιοπιιη Ο3ϋ53ΐ Ιοιι^Ίυβ ίιι Ιιαο Οί3ΐι·Ί1)3 ρΓΟοε-

»1βι·ο δίαίιΓιιηιΐδ, βοίβηάυηι βδΐ, ηοη ρκ· βο ςποϋ 13-

ρδοϊ »ά οοιηηηιηίοηβιη βΐ βοοίοδίαδίΐοβηι ρϊοβπι

ίάιΐιϊιίβηιΐοδ ηο^ΛΓβηΙ, Νονβίαιη εί Νονηΐίβηαηι Ιυε-

Γβΐίοοδ 1ΐ3ΐ)Ίιοδ, 3ΐςυβ βΐ) Εοοίοδίβ οβιΐιβϋοα ρπι-

βΟΓΪρίοδ Γιιϊδδβ : 56:1 φΐοά ηυΐΐιιιη 3(1 βοβ τεοοηοί-

Γιβηιΐοδ οοηι1οη3η(ΐ3(μιο (1(;Γιοΐ3 ]ΐΐ5 Ίη Εοοίβδΐη βδββ

ρβρΓκΙίοδβ βο οΓϋΐΙοϋΐβΓ 3δδενβΓ3ΓεηΙ. βαοϋ, ίη-

ςυβπ», οΐϋνίιιηι, «Ι νοοβηΐ, ροιβδίβιοηι ΕοοΙβδ'ΐΈ »ο

83θβΓ(1οΓιΙ)υ5 (ΙοίΓβηβΓεηΙ , «Ι ΓβΙΊίΐιιοδ βοπιιηΊεηι

βΓΓΟΓβδ οιηίΐίβηι, Νονϊΐίβηί Ιβηςοαπι ΙΐίΕΓβΙϊοΊ ϋβιη-

ιιβίί ίΐιηΐ , 3ΐίθ(ΐυί Ιβρβο.», ηοο βδΐ ΊϋοΙοΙαίΓΐ»; οοη-

138'ιοηβ ροΐϊυΐοβ, ίη ρβΓρβίαυηι »ο Εοοίβδίβ δΐιοιηο-

νβΓβ ηοηϋνιπι ρω οΜΓβΐίοο αεοτβίο οθ)ξηΊΐιιηι Ι'ϋβΓηΐ:

ςυίηβΐ'οηι ρπδοϊδ Ϊ11Ϊ8 ΠοΓεηιΊδΕοοΙβδί* Ιεηιροπ1)υδ

οεπΐδ ρβεθ3ΐθΓυηι ρβηβΓΪ1)υδ οοηιηΐϋηΐοηο ίηίβηΐί-

οίαπι, βΐ (ΐυίιίεηι ρβΓρβίιιο Γυΐδδο, αυβηιρΙυΓίίηΒ οοη-

οΊΙΪ3 30 δδ. ΡΡ. Ιβδΐίηιοηί3 άεο1:ΐΓ3ηΙ. βαοιΐ οιιηι

ίρδϋΐη ΟΐΓίδΙί3η3Ε τβΐϊδίοηίδ βχοπίΐυπι,

ρι:ι :ϋι|ΐιιι δΐιιιϋο ρΊεΐ3ΐίδ, βΐ ΊιιιρΓοΙιΊΗΙ'ιϋ οιΐϊο, ιιπιΐΐο

βΐ 8Γ3νίοΓβδ ίη ιΐοΐίοΐϊ ρθ3ηχ βΐ (ΙΐυΙιίΓηϊοΓβδ οοη-

δΐίΐυΐχδΐιηΐ. Οϋ8β τοδ εο ιΐδ<ιυβ ρΓΟ^Γεδδΐιπι Ιιβϋυίΐ,

υΐ 3ΐΓθ€ΐοπΙ>ιΐδ ςυί1)υκ(ΐ3πι δΟΡίεπϋιΐϊ νεηίβ ϊικίαΐ-

§βηΐ'ΐ3(ΐαβ Γαηίίΐϋδ (1βηβ§3ΐ3 Γϋβπΐ, ιιαηςυ3πι υΐ ουπι

ΕοοΙβδί» Γβοοηοίΐίαπ ροδδβηΐ. Ουοίΐ,υΐ 31) ΙιοαίβΓηίβ

ιηοηϋϋδ εΐ ίη?ΐίΐϋΓΐδ3ΐ)ηθΓΓ8ΐΐδ,ηβ ςιιίδ ΐηαΓβ(1ίυί1β

ίθΓ8Ϊΐ3ΙΙ 3Γΐ»ίΐΓβΙϋΓ, 3Ι1010ΓεΠ1 (131)0 ΤεΓΐΐΐ11ί3Ι1ϋ1Ώ,

ςαί ίη ΙίϋΐΌ Οε ραιίίάΐία εΙβΓε ία 30 άί&βΠβ Ιβδίί-

ΙΙΙΓ. δοΓΐρδίΐ βιιίεηι ηυηο Ιί1)Γυηι ουηι ]3ΐη βχ οβίηο-

Γιοο Μοιιΐϊηί Γϊοΐϋβ βδδβίβδδβοΐβ, 3(1νβΓ5ϋ»Ζερ1ιγπηΐ

(ΙβοΓβΐϋΐη, ςαο ΐβ 3<Ιιι1ΐβι·θδ ροδί ροΒίιϊΐεηΙΐβηι

ει!ίχβΓ3ΐ : Ροηΐφχ ίάΐκεΐ ηιαιί-ηκ*

{ ΓιΜΊΐιΙΙκίΐΓι νερΙ)3 &υηΙ) βρίζοοριΐί ερ\5€οροτ\ιηι «ι-

ίίί : Ε$ο ει ηκκΜχ 61 /ηπιίίοίίοηίϊ άΐΐΐαα ροεηίΐεη-

ΐϊα (υηοΐί! άϊηίΐΐο. Οιιοί δυιηπιί ροιιΓιΓιοϊδ βόίοΐϋηι

Τβι ΐιιΙΙΪΛηυδ ορριι^ηβιιβ, βχ βο Γ8ΐΐ3Γ§υίΐ, (]υοιι οιιιη

ΐπαδίιιΐβΓβνΐίδίηΐί δοβΙβΓβ, ίιΐοΐοΐβΐπβ, Ιιοπιίοϊάΐυιη

εΐ 3ΐ1ϋ1ΐ«Γίυηι, εχοΐαδίβ βΐ ίη ρβΓρβίιιιιΐϊΐ Γβ]β(·1ί8

άϋοϋΐΐδ Γβΐίηυίδ, βοΐιιηι ΒαοΙΙβΓΐί ΟΓΐιηεη 3ΐΙ νβηίοιη

εχεερει-Ίΐ. ®υ.\ά αςί*, 'ΙΆ^Λ, ηοΐΐίκΐιηα εί Λΐίΐιιαηίί-

ίίιιια άίίάρΐϊηαϊ Αηι ΟΜίΜηι είε Ιιοο α$ε άίΜη:

Βίαΐί βηϊιη ραοίβά : οιιί ϋί ηοη οηιηϊΙ)ΐι&, ηοϊίΐ'α εαε.

Ιάοΐυΐαΐτααι η\ιίάετη εΐ ηοη»Μαη ιειηεΐ άαηιηαι ,

_... νετο άβ τηεάϊο (ΐάρίι , ΐάοΐοΐαΐηα: «ΙΙΜΜ-

, Ιιοιηίοϊάϋ αηΐιοαίοι-ειη, ΐίίπ«8ΐ?«β ίο/ίβ^βι» .'

Ρΐαηε ιί οιίεηιία! άε φιίΙ>ιΐ!

ίχεηιρίοτιιηι, ρτ&ερίοτιιιη οκΐβίΐίαηι, &οΙί

ει ίη εα (οτηκαΐίοηϊ ηηοηυε ίαηπαηι ραηϊΐιηΐΐα: ιχ-

ραηάαι. Η«ο οβρ. 5. Αϊ ροβίβ» ο. 9 : ΗιΉ« «ίί φιοά

ηεφιε ίάοΐοΐαίτίχ , ηεηιιε ιαη^ίηί ραχ α\> "

^ , ςαβηηαβηι Μοηίαηί ]3Πΐ ίηιΐιιΐϋδ εΓΓΟΓβ δΟΓΪ-

ρδβπΐ, βχ Ίρδ3 ΐβπιειϊ βΓβΐιηιοηίΒηιΙί Μΐϊοηβ οοΐΐίβί-

ΐυΓ, οβΓίίδ οπιηΊηίΙ)υ8 ρβοίβ 30 νεηίκ δρεηι ροΓ Ϊ1ΐ3

ΙβηιροΓα 8υ1)ΐΓ3θΐ3Μ Γυίδδβ. ΙΙΐ βηίηι οχ βο ςϋθ(1 ίη

1Ί1)ΓΟ Οε )φηΐο οοηΐτα Γίΐ/ΰήΐίο», Οαΐΐιοϋοοδ ΓβρΓΟ-

Ικ-ηιΐίι, ςυοϋ αη'ιοο Οϋ3(ΐΓ38βδίηΐ56 ]ο]αηίο οοηΐεηΐί

ο;οιεΓ» 3 Μοηιαηίδΐϊδ Ίηνβηΐβ Γβρυϋίαΐ'βηΐ, (\υ&άη-

ιίϊ νείιΐδΐϊβ Ιιοο ίρίο Τοπιιΐΐίίηΐ ΙβίΓι-
01 ι» .10 ΟΟ. ΥΓ. Ιί'δΐιιπυιιια ΙΙΟ«;Ι«ΓΛΙΙΙ. \£^«ι· >->···. ·· - - .

311 ,ηΐ-,ηπ.». ΕοοΙβδί* 11ίδθίρϋη3,η οο«ηο8οβη^ηι Ο η,οηίο οοηΐΓ3 Ι,^εί,οοδ Ι.οά.βπ.οΒ «ι™ ΙαΓ ,1.

Λ ^ ρ.,»,,, ι.,.,ι,,.^ ίΐΐίϋ ^',Ιτ,.ιιι νρΐ Ιτιΐιιικ ιηιΐιο 08003-

ρβπιοοβδδ3ΓΪαη\ δϊΐ, βΐ 3(1 νβποβ «βυδ ορροΠυιιυιη,

ηοϊ ςϋ» άο βα ΓΟ 1οη8θ δίικίϊο, 30 (ΙΊΗδβηΐΊ ΙβεΓιοηβ

οοηςυΊδίνϊιηιΐδ,ϊηΐΙιεοΙοΒοηιπι ροΐϊδδϊιηιιιη

ραιιΐο ΒΟΟίΐΜΐϊυδ εχρϋθ3ΐ)ϊπΐϋδ.

Οΐίΐ>Η«ηη»ι ρεπαΐηηιηι $αιΐΓΪΐ>Η5, (ί φιαιαιυι ηεςαΐα

€οηιηιιιηϊο ίίΐ ίη Εοοίειία νβίβή.

ΝυΙΙιιπι βδ?β (Ιβϋοΐί Πβ^ίΐϋαιιο βοηϋδ, ηαοά ηοη

ββάβηι 1113, ςυ« ΓιμΒΓβ »ο Γβΐ'ιηβΓβ ροιβδί, ίοΙνβΓΟ βο

ΓβηιίΙΙβΓοροδδΊΐΕοοΙβδΐηβ ροΐβϊΐβδ, ηβηιιο ρροΐιηηιίαπι

ηοο Ιοοο βδΐ, η«ςυβ β!) «Ιϋβ, ς"3ηι 3ΐ>

8Κ|ΙΙ6 Εθθ1β8Ϊ3Β (1βδεΠθΓί1)ΙΙδ, ΪΠ

Γ. Ηιι]ϋδ νβΓο ροΐεκίηΐίί υβιιιτι, ουηι ΐη 6]ιΐδ-

Ι Εθθ1βϋί36 31·1)ίΐΓΪΟ ρΟδίΐυδ δίΐ, \'3ΓΪβ ΙΟΐηρ6Γ3ΐΗΠ1

.βΐ αϋωίηίδίΜΐυηι οδδο ηοη (Ιϋ1)ίαηι βϋ, εΐ 3α οοιιΐϊ-

ρι-οίβοΐο (1ιιοΙ)ϋδ ϋΐίδ δαίΐοηη. νεί ΐΓΐυιΐδ ίηίιίο ρεοοβ-

ΐίδ ρβοβιη ηυΐΐβπι 3ΐ) ΕοοΙβδϊ3 οοηοβδδβηι , ει είοδ-

ϋβηι 3ϋθΙοπΐ3ΐβ 30 Γ3ΐΐοοΐη3ΐΐοηβ οοηοΐιιϋϊ ηοη ίιη-

ηιερΐΐο ροΐβίΐ. Αο ηβδοΐο βη βΐ ϊιίβηι Ραοίιιηυδ ΒΒΓ-

οϊηοηοιίδϊδ ορίδεορϋδ (ΙοουβΓΪΙ ΐη Ραταηειί αά ραεηίΐ.

ηυ* 051 ΐοηιο 111 ΒΜ. ΡΡ. 1η ςυ» ροοοϋίοππη ρ-

ηεπ3 ιΐιιο ιΐίδΐΐηβΐιϊι : 31Ϊ3 ηιι* οβρΐΐβΐϊβ νοοαΐ, ςιΐ2Β-

ςυβ 3θ3ηηεδ Ερ. Ι, οβρ. ν, αά ηιοηειη εδδβ (ΙίχϊΙ.Εα

νβΓΟηοη 3ΐΐ3δυηΐ, ςυβηι ΙΓΪΒ ΠΙ», φίοπιιη ΤεΠαΙ-

Γιϋηυδ ηιεηιϊηϊΐ, κίοΐοΐβΐπβ, ίοΓηίο»ιίο βί ηοηποί-

(Ιίυηι. φΐ* Αοΐ. ιτ ίη βγηοάΐοβ ϋΐ3 βροδΙοΙοΓυηι

Ερίϊΐοΐβ ηοηιΐηβΐίιη ρΓθ1ιϋ)βΓΪ ρυΐίΐ.

ίι, ίη τπ«/ίίί 8ρίήΐαι ιαηο/ιιι Λο.·ί ιιοί»ϊ*

οοηάίΐϊοικ
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ηιιη 'ίρεηιη (οηρειηαιίοηε ιηΐΊΐιιΉι·. ΙΙαε υεΓο ΐήα Α νίιίεΐυι-, (|ΐιίιι ιιη» ραηίε'ιρίηίΙοΓυπι ηιγδίεποπιηι ]ϋ5

ρυΐοοιίϋΐιιιμκ: »Ίΐ 3 ί1ορΐυ8. Ναηι ροδί σΟ ττα?;ν , ςιιϊ

<|ΐι;»ι·ΐιιχ θΓ(1ο ρυειιίΐεηΐϊα: Γιιίΐ, ϊιι (1"0 βοίαιιι 3(1 ΟΓΟ-

Ιίοιιΐδ εοιηηιυηίοιΛιη 3ΐΙηιΐΙΐε1>3ηΐυΓ, βιιΐ/ιηιΐε ηυΐΐο

ΐηΐεΓ]εεΐο (;Γ3ΐ1ϋ είς ·Λ τέλειο·/, ςνιού ιιΐι'ιιηυπι επιΐ

»ε ρεί'Γεειϊϊδίηΐϋΐη, ρετνβηΐΓε 8θ1εΙ)3ΐιΐ. ΒΪ <μιο 8ΐιΙ>

Ιϊιιβιη (ΙίδριιΐΛΐίοηίί, ηυ]υδ ιιοηηυΐΐβ (ΙΪ8»εΓΡηΙυΓ.

Υίιίεβηιιΐδ ηυιιε φΐοϋιιαιη ιΐε ϋδ Ιιιηοεεηΐϋ ]ΐιι1ί-

είυιιι εχδΐΐίοπΐ, ίπιο υΐηιιη άε ίΐϋδ Ιοεαίιΐδ οιηηίηο

βίΐ, φίοιΐ ρ!επ(]ΐιε οιηηεδ εχίίΐίιιιιιιιΐ. Ηίε ειιίιη βρί-

8ΐυΐ3 3, αά Εχνρετίαηι, εβρ. 2, ίΐα δει Ϊ1)ί1 : Ει Αο«

,/ΜΗ'.·>ί/«»ι αϊ, ηιιίά ιΐί' Ιιια οίαεπατί άεύεαΐ, ηαί ρο$ί

ϋαρίίιηίΐιηιοηιηίΐεηιροΓε ιηεοηΐΐηβηΐιαι ει

άεάίιί ίη εχίΓεηιοβηε νίΐαι »»« ρχηϊΐεηΐϊαηι

τείοηάΐίαΐίοηεηι οοηιιηαηϊϋηίαχρο$αιηΐ. ,

ναίίο ρτίοτ άαήοΓ, ρο»ίετίατ ϊηΐεη'βηίεηΐε ιηίίίπ'ίΟΓ-

ύίΐι ίΐκΙίηαίίοΓ ε&1 : ηαιη εοηίνεΐαάο ρπ'οΓ Μηιιίΐ, κ»

£θΗ<·<;</ί;ΐγίΐ(Γ είι ιχΐ'ηίιοιίΊιΐ, ιειΐ ΙΊΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΟ ηεφατεΐΗΓ.

Ναηι £ΐί« ίΐΐϊι ΐαηροτίίιη» ετβΐιτχ ρεηεαιίίυηίί.

ααοιΐ, ηε €οηιηιαηίυηί$ εοηύεαα /Ίιπ/ί(α« Ιιοηιίηε»

άε ητοΗιΊ'ίιΊιίιΊιιΐι; ίανί'οι ηοη τενοιατεί α Ιαρ*α, Μ-

ι/αΐα ηιεήΐο Γοηιηιυιιιο είΐ, εοικειια ρνιιιίεηΐία, Μ

Ιαΐΐίηι ρεηίΐια ηεφατίΐιιτ 1 βΐ (Ιαΐ'ϊοΓειη τειηί»ίϊοηεηι

(εήΐ Ιαηροτίί ηιίίο. 5<:<1 ροίΐηααηι Οοηιϊην,ί ηοϋετ

ραοειη ΛΊγ/ι'.ιϋ,·. <νΐί τεάιΐιάίί, }<ιιη άι'ριιΐίο Ιεττοτί,

αιιηιΐίΐίΐήυιΐί'ΐη ιίηιί ιιΙ<ϊΗ»ΐίΙηια ρΐαηιίΐ, εΐ ρΐ'ορίεί

Ώοιίιίηϊ Ηΐι,·ίι.Ί·ιι:ι/π/ΐιΐιιι, ι/ιιιιαϊ ιίιιίίίΗΐη ρι ο/ίίΐυη'ί,

ηε Χοναΐίαηί Ικκτεϊϊή ηεφαηΐιι νεηιαια α*ρεηΐαΐαη·

εΐ ιίηηΙί,ίΓιι «κ6$£(/υί η,ί,Ίΐιιιαι·. ΐηΐιιι,ΐιιι ετφο ιι»ι·

ριι'ΐιίιαιίΐιΐ εχιτβιηα ιοιηιηιιιιίο, εΐε. (Ιυηε Ιηιιοεειιΐϋ

ΙοειιΐΏ, (|ΐ.κιιΙ ιπ εο §εηεΓε Ιυευ1βιιΐί58ίηιυ$ δίι, ΐοΐυιη

38εΓίρί1ιηϋ5. (ΛΙΠΙ κυΐεηι αιΐ ΕΠΙκ-ι ίκιΐιί εοηείΐϋ ιΐε-

ΟΓβία ηηηιίιιαιίιη τεβρεχίβδε, οαιιι Ιιχε 8εΓΪ1»οΓεΐ, 1α-

ηοεεηΐίιιιη ρυίειιΐ Ιιοιηίηεδ (.ιπιιΐίιί, ιηίΐιϊ ςυϊ«1εηι ηοιι

|ΐι·(ΐΙ.ι;ιηΐ; ιιααι Κΐϋιιτίι.ιιιιιιιι εοικϋίιιιη χαθέλου ιΐβ

ϋδ ΙοιιαίΐϋΓ, ηυϊ υι·;»ν(οΓ·.ι ει εαρίΐ&Ιία (Ιεΐϊοΐα εοιιι-

ιηί$εΓαιιΙ ; <|ΐκι: :ΐ(1 Ιΐ'ία ^ΓΙΝ,Τ,Ι Τιτίυΐΐίαηαβ εΐ Ι'.ιΐ.ί.ι-

ιιιι.-; ι-ενοεαιιΐ ; >]υο8 ηιιίιίειιι, ηαυευηςυε «Ιεηιυιιι

ΐεηιροΓε αιίπιίιιί βεκε ρο$ΐιιΙανεΐ'ίπΐ, Γερϋ(1ΐ3ΐιιΙθ8 (Ιε-

εεπιίΐ. Αϊ ΕχυρεΓΪί δείδΐ'ίΐ3ΐίο ικΐ οοδ ΐαιιΐιιιιι ρεηί-

ιΐι'ίι:ιΙ. ΐ|ΐι> ροδί ;ιΙπΐ(·.ί:ι $εε!εΓ3 ροίΐιίΐι'ΐιΙΪΛΐιι III εχίΓε-

11ΙΙΠΙ. νίΐχ Ιειηριΐδ (1Ϊ6ΐιι1ί$8επΙ. Λϋοιρη ευηι ίιιΟιιίΐί

εαηυηείί ιΐε 1;ΐ|«:ιπιιιι αε ηυοΓυηιευιιηαε ρεεεαίοηιηι

ρο3ΐιίΐειιΐί3 ει ΓεεοιιοίΓιαιϊοηε εοηϋϊιΐ Γιιίβδεηΐ, ΐαιη

ΐπιηιηα ιιί 6α:ι7^!^^ αΐ'ιοιι^ιΐί ιι///.·ιίιθί, κί ιΐίΐιεηί ^αί^x,

.ΊΙ Ιεΐαΐϊι αιηηιΐυ, ηέΐιΐΐηάα αιιιΐ. Αε ιιοιιιιιι!ΙΪ> ίιι-

(Γΐ^ιΛΙίίί : /|Ι»Ί: ί/ιιίπιι/ί/Ηι: ρο»ί ΙΊιΙ,'ΐη /ΊγιΊ'ΐί, ΐΊ'ί

{ι>ι·ίι;ηι ηοη νϊάΜι. Ωε$ρεΓανετε ΐαηίοηιηι αίιηιηιιηι

τε'ι. (}Μ οο6/ί ε(/ο (εή ? Ναιχ/αίά ηοη ξηίΐ ίη ροίί—

ιΐαΐβ ηβ Ι'ΐύΐΊΊ ϊ ΝίΐΙία»ηε αάιηοηιιίί 1 Ναηο ρηηΐί-

χίΐϊ Τιιπιίι Ε^^ι^!^α ? . ΝίΜΙ Εναιι^εΐία άίχετιιηΐϊ

ΝΊΗίΙ αροιίοίί ^οηι^η^ηαι^ <κ»ί '.' ΜΙιίΙ τοξ/ηνίΐ ιαοεΓ-

<1θ3 ? ί}ΐΐί<1 Ι/Ηίί'Γί/Ι.ί ίί'ΙΊΙ Χιιίιΐΐίιΐ ? 'Γ/ΙΙΙι' ί/Γί !//'/, ΙΊΙΙΙΙ

(ϊί·<:Ι>αΙ. Οατα ί$Ια νοχ ε$1, &εά ι/κι ΙΌΛ /Ί'/ιΥ,,'Λ (Ιίαιηΐ

»ιι εττοτεηι νοί ηιίιΐηηΐ, εΐε. 11α;ε ΐ^ίΐυτ ρκΓ5υ;»ϋβΓ8

ροίδυηΐ, ιιι Ηίδραιιία δαίίειη ρΓΪδΙίηβιη ϋΐαηι (1ϊ$εί-

|)Γιιι.« δενεΐ'ίΐαΐεπι Ραείβοί ΐεηιροΓε νι^ιιίΗΜ', Ταπί·

«18Ϊ ηε ίιΐ ρεηΐΐυδ ;ι!)ίπιιι:ιιι, ρΓυΙιίϋεηΙ ί!Ι;ι, ςυχ ΡΓΟ-

χΐιηβ 8αΙι]υηχϊΐ : Α.εάρίΜ τεηεάϊιιηι, ιϊ αειρετατε 1'

ακρίιΐά ; »ί \ηί&ετο$ να αρηοΜϊιίί , ιί ΐίιηείί». Μίκί

Ιιοε ΓοΠαδδε ΐΐΐιιοιίίιπιι :ιι] ίιιΐ,ιηι ρα·.ιιίΐειιΐί:ιιιι ριτίΐ-

ηεαΐ, ([ΐκυ ίη εο ςοηεΓε ρεεεβίϊ ιεΐαχαικία ηυιΐ(]ΐιαιη

Γιιει-ίΐ.

Εχ ϋ$ϋειη, ηίβί ΓαΙΙοΓ, ΓοηΓιΙιαϋ ΕϋϋεΓΪΐαηί εοηεΐ-

1ϋ ιΙοΐΊΌΐ» ϋΐ3 ρποΓεεΐ3 δΐιιιΐ, ςυοΓυπι δενεΗιαβ

ρηυΐυ ηοηηα1Ιϊ$ 3εει·1)ίοΓ νΪ83 εο ιίειηυηι ίΐΐοδ ιπαρα-

Ικ, ιιι ι-ί εοηείΐϊο εαΐραιτι εΐ ΐΓΓΟΓειιι 3ΐ1ϊιι^εΓεπ(.

Ι'.οηίρα φΐοδ αΐϋ Ιηποεεηΐϋ άεεπείο ριι^ιιαηΐ; (|υΐ ίη

(·;ιί:ίΐ. 3, (·;ιρ. 2, Ιβείιο ηοιηίιιε ί11ίιι$ βαείοηΐβίεηι

ΐιιυΐυτ εΐ εχειίδαΐ. £§ο ΐ:ιπι Ιιοβ, ηυαιη ίΐΐυδ αίχτ-

Γβτεεεηδεο. 8ει1 εοηείΐϋ οαηοηεδ ίη ρπιηί$ βιιίηι-

αιΙνεΓίεηϋί βυιιΐ. Ιη Ιιίβ ιπιιΐια 3ΐ1νεΓδυ8 δυρβπΟΓΐ

ίΐ'α εΐ ϋΐιοείδίίιηβ εΐ'ίπιίιια βαηείυηΐυΓ, 3ε ρ!ει·υιη- /-.

ί|ΐιβ ηε ϊη νίι* ηιιίιίεπι εχϊιυ εοηιηιυηίϋ οοηεειΙίΐιΐΓ.

Ν. πιι ιιι ΙΙΙΊΙΙΚΙ Γ;ΙΙΙΟΙΙΙ: ίΐα ΡΡ. εοιίίΐίΐυυιιΐ : Γΐ/ιαιίΐ

«ί 9«ίί««7"β ρ'ΐίί βάειη Ιιαρίϊαηΐ «α/κίαπί οι/«/ίο

«·,'«ΐΐ! αά ίειηρίαηι ίάυΐί ϊιΐυΐαίιιΐηιΐηηιχ α^εαεήί, εί

[εεεηΐ, ηιιοά ε:1 εηιηειι εαρίΐαίε (αϊ. Ιεοΐίο, ηαοά είΐ

ΐΊ-Ίηιαι ρηιιάραίε, ι/ιιία ε$1 κιιιηιηιιιη κείαι), ιΐιγ ία

/αϊ,; εαηι εοιηηιηηίοηεη ίυ,ίάρεΐε. ΒιΐΓϋϋδ «·;πι. 2 :

!'Ίιίΐι>Ί/α',α, Ι/ΗΪ ροβΐ Ι'αΙιΊΐι Ιαναετϊ εΐ τεφβηεΓαΐίοηϊί

'ϊεανετΐηΐ, βο ην,οά ^ίηιίηανετίηΐ εαΐεηι, αεοε-

ΙΐαίιιήΐΊΐΙίη , νεί Ιηρίίΐανβήηΐ [αείηαΐί , εοΐιαι-

ηκχΜα, ρΐαοιίΐ εοί ηεο ίη βηε αίάρενε εοηι-

Μαηίοιιειη. Λΐ <::ιη. 3: 5ί ηυη ίηιιηοΙανεΓαηΙ, αά

ίΐιαηαι Ιαηΐιιιη άεάεηιηΐ, ρΐαοαϊΐ ϊη ίιιΐι' ε'κ ρτ(Ε3ΐαΓε

οοηιιιιαιιίοιιαη, αεία Ιαηιεη Ιι'ί/ίιίηια ρ&ηίιαιίία. Ιίειη

ίριί, αϊ ροίί ροεηίΐεηΐίαηι {ικήηΐ νκεείιαίϊ, ρΐαοιηΐ Ο 3ηΐε, ςυβιη ροϋΐ Νίεαϊηιιιη εοηαίΐίιιηι ; ευιη(]υε ΝΊ-

νΐίετϊνι Ιι'α ηοη ε$!β άαηάαηι εοηιιιιιιιιίοιιειιι, ηε Ιιι-

ϋ'.Μ,ί! άβ Ιίοιιιίιήι ί εοηιιηηηίοηε νίιίειιηΐιιι·. Κιιι.·,ιι«

<:3ΐι. 7 : 5ί ι/ιιίϊ [όπα βάοΐίί ροίΐ Ιημεαιη ίΐκκί/ιια·,

ροίΐ ΐαηροτα εοηιΐίΐαΐα αοΐιι ραιιιίΐεηϊια,-άειιαο (ηειίΐ

(αηιϊοαίΗί, ρΐαοιιίΐ εν,ιη η(ε ίιι βιιε Ιιαίιεκ οοηιηιιιηίο-

ηοη ϊιι οααει-οδ εοηδυΐβ, ηυοΓυιη ρΙεΓίηυεαϋ εβιη-

ιΙι·ηι δενει-ίΐαΐεπι ϊιηρίίεαίί ΜΙΙΙΙ. Ιιι Ιιίβ εοιιιηιιιηίο-

ρϊϋ ηοωίηε βυηΐ <|ΐιί ΕιιεΙιαπί>ΙΪ3ΐη ϋυιιίαχαΐ ίηΐβΐΐί-

£:·:ηΐ, ηυ3δί β ρηεεαΐί$ ε\$οΙυΐί Γιιεπηΐ ϊΐΐί ηιικίεπι,

8βιΙ Οοπιιηίεί εορροήδ ιηίΐιίηιε Γαειϊ ρπηίείρεκ. Οιιί-

Ιιιΐ-, ιιπίΐο ιικκίο 3ΐι εΓϋΐϋΐίδ ευηεοιϋΙιΐΓ. Νοΐ|υε πιΐιιι

νυΐεΐ'Ίδ Εοείεδίχ πΐιι ;ΙΜΙ!Μ) ί;;ΐ;ι δε]υηεΐα Γυϊ$8ε ρα-

Ιαιιΐ : ηεςιιο ηυί^ιυαιιι ρ»εεηι αε πτοιιΐΊΐί.ιι ΙΟΠΙΊΙΙ ειιιη

.ι» αΐιαυίιιΐίαηε

ι ίρβιιιη ιΐε Ιαρκίϋ Γεείρίβιιιΐίβ Ι3ΐη (ϋβερίε

χΪ88ει ; ίικ·|ΐΐ·Λ 3αηε ίϋΐ88εΙ ΕχυρεΓΪϊ ϊΐΐα ΐ]υχ$1ϊυ, &ί

υιιίνεΐ3β αΙΐ|υε ΐιιΐίιιΐΐβ ρεΓεοηΐ3ΐυ$ ε8$εΙ. δυιΐ ηίιιιί-

ΙΊΙΙΜ 3ΐϊα εΐ β Κιρ8ϊ5 αε ρϋεεαΙΟΓίϋυδ Γεϋήΐιΐβ ΊΙΙοι ιιπι

8οραΓαΐ3 εαυκα ϊιιίΐ, φΐϊ ραΐΐιίΐεηΙίαιη ;ΐιΙ ίηβίβηΐίϊ

οΙιιίπΗ ρεΓίευΙιιπι υ8(]υε (1ΐ8(υ1Ϊ8<>εΜΐ : ιρπίιιΐϋ εΐίαιη

ιιιοήΐηιιΐιΐί* οΐίιη ίηΐεΐΐΐιΐδα εοιηηιυηίο β$(.

ΟποιΙ ΟνρΓΐαιιιΐ8 ερίίίΐοΐΐ, 51 αά ληίοηίαηΐίΐη ενί-

αειιΐιτ 8ί^ιιίΙίε3ΐ ; παπί ειιιη 3(ΙνεΓ8υ$ ΝοναΐΪ3ΐιο$

ίΐα 8εΓΊρ8ΐ88(Ί : Μίιυι- αιιίειη φιοίάαιη ,Μ'Γ ούίΐίηαίο»

εαε, ιιί ιΐιιηιΐιιιιι Ιαρήι ηοη ριιΐιηΐ ραη'ιίεηηαηι, αιιΐ

(ΙιΓΙίίΐιΊΐίίίΐΗ.·; ι'.ΙΊ'.·ίί(ΙΙΙ(!Ηί Γι'ΙΐίκΙΙΙ (/ι'ηι'ι/ΚΙ.Ί/ΚΙΗ .' |ΙιΙΙί!ΐΜ

ιδία 8ΐιΙ)]ίι·ϊΙ: Ει ίά>:Ίη·<>, (τακ* ύΐιαηαϊηκ, ρχιιίκα·

ΐίαιιι πυΐί αιμηία, ιια1 ιΐυΐιΐκιη άϋίίααηιιη ηιοηαη
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/«ίο Μτά* ΐί ηαηψιία Ιαιηεηίαΐίοηίί ΙΙΚΒ ρτο[α- Α εοδ, ςυί ίη ουίΐιιηι υβςυε ρΓοΓοιτεηΙ, ρεηίΐυβ ίιιίετ·-

ιίοιίί· ίαΐαηκι, ρτοΐι'ώεηάοί οηη'ιηο αηχηΐηιιΐί α ίρβ

ΓυηιιιΐΗΐιίϊΐιΐίοΗΪι (Ι ραοίί, »ί ίη ίιι/ίπιιίίίΐ/ι: αΐηαβ ΐη

ρα'ίαιίο ^«ρε^^ηί (Ιι'μηαιιϊ ; ιμιϊιι τοφαΓβ ΐΐίοι ηοη

ιΐεΐϊαί ραηίΐεηΐία, »εά τηοτίΪ! ΗΓ^ιηίί» αάιηοηίιίο εοιη-

;.Ί/,'ίί; ΝΙΥ (//0ΜΚ5 ι'ίΓ <«·π;·<?ιγ ίϋ/ΜιΊ'κι/ί, ηιιί (ε ηοη

^οι|^ιαν^ί α»β ιηιηίηιηιιιι. Οε ϋδεί Εχυροπιΐί ίηΐβιτο-

£3\'6Γ3ΐ, ει Γβδροηύεΐ (ηηοεεηΐίιΐδ, ^υίΐηΐδ ιιεμαίαιη

βδδβ ευπΊΐηυηϊοηεηι ηιίπιηι νίιίεπ ηοη ιΙιΊΐΓΐ, εοιη

νεί οαΐβοΐιιιηιβηοδ, (]ΐιί, ιριοιΐ ηοη<1υιη Εοείεβΐ» ρο-

Ιβδΐ3ΐϊ δΐιΐκΐίιί εβδεηΐ, ηυιηβηίυβ ΐηείαηϋί Γυβι·3ΐι(,

ΐΜΐΙιΊιη ί!ΐ3 αιιιοπιιιιι 86νεΓΪΐ38 ρβι-δίπηχβπΐ : ικιιιι

ψιί )>:ιρΐί$ιιιιιιιι ίη οοίΐυηι ιικιρκ: ρΐΌΓθ(;383εηΐ, ηοη

ΙΙΙϊδ ηιΓιϋβιη φίικί ροίευΐηΐ (Ιοη^αΐυιη Γιιίι ; 86(1

ιίιΐιιιιι νείυΐ ϊιιί;ιιιιί;ι· ηοΐϊδ ίιιιΐδΐϊ 3 ϊαοεπίοΐίο ΡΙΊΙΪ-

Ιυδ :ιι·(·(.:1ι;ιιιΙιη· ; <]υθ5 ιΊί;πιι ΟΗηίεοδ ηοηιίιΐ3ΐ>3ηΙ : Β

«Ι ιι·»1 ίη ε3ϋδ3 Μονιιΐϊιιιιί ιε$(3ηΐιΐΓ 55. ΡΡ., εΐεοηε.

Μϋοεχ83ηεη86 ο"εοτενίι εαιι. 12. Οε Οΐίηίοϊβ ϊ;;ίΐιιι·,

υΐ ίΐα ιΙΪ(_·;ιιιι, ροΒίιίΐεηΓιουδ βεείρίεηιΐυιη 681

ρΐυηι ίΐΐιΐι.1 ΙιιηοεεΛίϋ. Υίΐ ρυιίαδ, οιιπι εΐ ϋβ ίΐΐίδ

ρτχείρυβ, ει εο ιι;ιη;ιΐιυ Ιοΐ3 Ι·('[(·Γ;ΙΙ\ΙΓ ; αΐιίιιβ 13-

ηιεη ηεςοίίυηι Γορείεηδ, ΐ[ΐιΐιΙ ϋε οιηηϊ ρεοεβίΟΓυπι

ςεηβΓβ Εεείεδίχ εοιίδυείυϋο ΐεηυβΓίΙ, ίη ηιεηιυπαπι

τανοε3ΐ : ηυοιΐ 3(1 Οίηίεοδ ιδίου Βΐΐ8ρίε3ηιαΓ ροδίεϊ

ίαίδδβ π·»ΐπ(·ΐιιιη. Ρππιιιιιι ειιίιιι (!ι· Ιίυίιϋιιοδϊδ εΐ

Ϊηεοη1ϊηεη1ί1)υδ Γθ(;3ΐυδ, (1ε Ι;ιρ.«ί», ηοε εδί ίί1οΙοΐ3ΐΓΪ8 - ΤειΊυΙΙίαηο ρεΓΪηϋε ιιβιη-ραικίυιη επιΐ

ιιοιιιϊικίΐϊπι ιΙι·(.:ιοΐα ρροίεπ. 1)πιΐ'.!ι· ευηι μ«;ιι.ΐι;ιι- (|ΐι;πιι Νονβΐίαηυδ ηβείειίϋδ

ιΙ»ιη 3ΐη6 εοηιηιυηιοηβ εοηεε883ΐη 3$κει·ίΐ , ιιοιι

Ι3ΐη Ϊ8ΐιΐ(1 3(1 €11ηίϋθ8, ηυαηι 3(1 ηυο$ειιιΐ(ΐυε ρεε-

Γ;ι1οπ.·5 3ΐιίηεΐ. Λΐ<|ΐπ άβ ιιιοι'ιυιπίιΐί* (1υηΐ3Χ3ΐ ίηΐΐΜ·-

Γο^α1)3ΐ Εχυρεπιΐδ, εΐ 3ΐί(ϋ? άυυίΐατε Ιιοιηίηίϊ Ι.ΤΗΙ '

ΙΚΙΠΗΙΙ ίη Εεείεδίχ πΐίΙ>υ8 οπίιΐίιί.

Οιι.ιιηοΙίΓυιιι νεί'ί.ιίιηίΐι; εδί Ιηηοεεηΐίυηι Ιινροΐΐιυ-

δίη Λα ιΐιεδίπι, Ιιοε εεΐ ςεηεΓ3ΐϋηι (1ίίρυΐ3ΐίοηειη

οοηΐΓονβΓδί3ηΐ(]υβ Γενοεβδβε ; οΐ ε3ϋ53ΐη αΐΐυΐίδδβ

πιι· 3ϋςυ3ΐΐ(]ο (αηΐίδ ϋΐϊδ ρο3ΐιίΐεηΐίυιΐ3, οΐιιιι νβΓΟ

ι·ιί:ιηι ςαίϋϋδϋϋβΐ ^Γίΐνϊοππιι εΓΪιηίηυηι Γβϊδ, (οιιι-

ιηυηίοηίδ $ρεδ ρΓ33εί83 Ι'ικτίΐ : ηίηιΪΓυιη, ςυο ροε-

ιι;ιπιιη ηιβία ίη οΙΓιείο ΟΐΓΪδΙίαηί εοηΐίιιεί'ειιΐυι·,

ρΓΪηείρίο εοιηηιυηίοηβ ρι·οΙιίίίΐθδ εκρΊΐβΙίαηι , υΐϊ

«Ιίχϊ, ίΐ-ιΊοπιιη εοηδείοδ, ηεε ιιηςαβηι $ίνβ ίηεοΐυ-

ιηεδ, δίνβ ιιιοπΙιιπίιΙοΛ Εεείεδϊχ Γ68ΐϊΐυΐο8,

νι.·Γο ιιοικίιιηι ρεηίΐυβ εοηδΙίΐυΐ3 ραεε,

(|'.ιίιΙειιι ίΐϋδ »ο εοιιιηιυηΐοηεπι ίικίιιΐΐιιιιι, ΐ|ΐιί ιπ;ι-

ΙΙΙΓΚ 3«1 (!;ιηι ρεΙεικΐ3πι 3εεε88ίδ5εη(, εχίεπίδ ίη ρΰΓ-

ΡΙ..ΊΙΠΠΚ Γε]εεΐίδ , 3ε ρο$ΐι·ειηο ραεβιίδ Εεείεδίχ

Γβΐηΐδ, οιΊίΐηι ΐ3ΐ·(1ίθΓεδ ίΐΐΰδ ίιι»ΐ;ιιιΐι· ].αη ιηοΠβ

εοιηπιιιηίοηεηι ίηιρεΐΓ3$8ε. ΊΠ:ι Ιιχε ηβεεδ83Γίο

ϋί>ιίιΐ(;ιΐΓηιΙ;) δυηΐ Εεείεϋίχ ΙεηιροΓ3, ιιΐ ϋίβδίιίειιίεδ

Λ δβ ίηνίεειη ^ΓβνίδδίηιΟΓυιη Ι'ΛΙΠΙΜΙ 3υεΐοι·ΐΐ3ΐεδ

εοιιείϋεηΙυΓ. Ει ςυ'κΐϋΐη ρι·ίηΐ3 ίΐΐιι δβνεΓίδδίιηηςυβ

<1ίδείρ1ίη3 δυο βροδίυίοι-υιη Ιπιιροι·:ι, εΐ :ι<1 Τιτίιιΐ-

ίί;υΓι Γερέ δχευΐϋΐη ο1)1ίηαίΐ, «ριη· 3 Ζερίιγί'ίηο ροη-

ιίΓιεβ, ιριοιΐ 3(1 ηχχείπβιη 8ρβεΐ3ΐ, ραυίαΐυιη τε-

Ι:ι\:ιΙ:ΐ, (^νρπ,ιιιί ΙεπίρΟΓΪΙΐυδ Π13}θΓ6δ 3(1 1ι_·ιιΊΐ:ιΙι·ιιι

ρΓθ){Γβ8δυδ 1ι,ι1.ππΐ. 1'ΊΓιΐ εηίιη δεευηάαηι ίΐίικί

αΐ3χίηΐ6 ΐ(·ιιιρπ>, ίρκι ηιιΐΐιιιιι ρεεεαίί §εηυδ 3 Γι υεΐυ

€υηιιηιιηίοιι{δ βιε«ρΐυηι είΐ ; 86(1 ί(3 ι,·ιιηνιι, δι ΐειη-

δβ 3(1 ρυυΐιϊίοιιΓιΐιΐιι αρρίίϋίΐκ'ηΐ : ιιαιιι ΐυιη

Γιιΐ>ϋι.! εειιβεο. Τβικίεηι νείΌ ηε ίβ

εοηιηιυηίοηεηι ρΐ3ειιίΐ, ευηι ΪΜ>Ι;ΙΠΓ;ΙΙ:Ι Εε-

1ίοει·ΐ3ΐ6, ρΙιΐΓΪηπιιη (1ε βιιΙίηυΟΓυιη ι ίΐιιιπιι

3ε (1ιΐιίιϊ;ι (Ιεεοδβίβϊοΐ. Ρετ Ιΐϊεε ΐηεί'β*

ηΐι'ΐιΐιι ρ:ιιιΙ:ιΐίιιι, ΐ|ΐι;ιη!ιπιι αιΊιίΐι Ι»Γ, Ι[ΙΜΊ| 1;ιι;ι ρπι-

εβδδίΐ. Χι:ι[ΐκ! [;ιιΐΗ·ιι ιιΐιίνίϋ ΐβΤΓ3Γΐιιη, εΐ ιιι οπ)ηϊΙ)υ9

Εεείεδϋδ ηιορίΐιυδ Ιιχε δυυίηο'β τεεερίβ νί(1εηΐυι·;

εΐ εαπι :ιϋ;ν 3ΐϋ8 είΐίυδ3δείνΪ8δεηΙ> νεΐεπ$ ίηβΐίΐιιΐί

3ε δβνεΓΪΙαίΐδ Γ^ΐίςιιίχ ΡΙ-ΙΜΉ 3ΐίηα3δ ιΓιιι ;ι.ΙηιυιΙιιηι

ΓΟί,ΐ'ΐΙοι ιιηΐ, Νοηϋυιη ειιίηι §«ηει·3ΐί ;ι!.ΐ|ΐι:ι δ3ΐιεΐίβ-

ιιε, (|ΐι:ι οηιηεδ Εεείεδίχ ΐεηβΓβηΐυι·, πι τεβ εοη-

δΐίΐιιΐ3 ΓικίΐΜΐ ; 3υΐ ιΐΐ.ιηι εεΠ6 (3Γ(1ίυ8 Γεςίοηίδ ηϋ-

ειψίϋ εοηδίιείυιΐο 3ΐηαε υ$ιΐ8 3(1ηιί$ίι. Οικπιι ίη ΓΙΊΙΙ

ί";κ·ίι ίλ|ΐΓΪ;ιιιι άίεΐυιη ίΐΐυιΐ Κρίίΐ. αά Αηίοη. : Ει

αραά αηι^^^ίίο^ε! ηοείιοί ιμηάιιιιι ιΐβ ερί-

ίίΐίΰ ίη ρΐ'ΰΐΐΝο'α ΗΟ»ΙΙΊΙ άαηάαιη ρα^^ηι ιιιιι'-

ίΐιϊα ηοη ριιίανεηιηΐ ; ιΊ ίη Ιοίαιη ραηίίαιίία ΙΙΊΊΙΙΙΙ

αιηίΐ'α ικΐΐίΐίαί/ί ι-Ιιιιιχι'ΐΉΐιΐ ; ηοη Ια.ιΐίιι α6 ερίίοορο-

ταιη ίΐιιίΓΗΐη Μΐΐϋο,ίο ΓεοεΜβηιηΙ.

ΙΙχε ίΐΐβ Νον;ιιίαηιιηι ρεΓ&ΐήιιςεηδ ; ((ΐκκΐ 3(1 Ίιι-

Ιειηρεδίίνβηι ίη Ιαρβοβ επκ1ιΊίΙ:ιΐιηιι, ιμιοιΐ ηιίιιίηιι;

ηεεε883πυηι βΐ'3ΐ, α'ίδδία'ίυηι &ϋ]αηχί8>6ΐ, ευηι

η!ίοι[ΐιί (1ε Ιηρκίδ ιρκ»! νείΐβΐ ρπνβΐίιη ίβηΙίΓβ ρο-

Ιιιεήΐ, ηεε 31) Εοείεβίκ βοεϊείβίε ιΐίνβΐΐί. 0»0(1 ιΐβ

δί ΙΐΙΠ ίίΐι',

ιιΐ Ιίΐρϊοβ

ΓεεοιιεΐΓιβΓΪ ηοη οροΠεπε ο'ίεεΓβηΙ, ηοη 3υΙεηι νβ-

ιιί;<; Ιπϋυεηϋχ ]πι> Β!) Ει·εΙ«:ί>ί;ι ρΓΟΓβυβ 3ΐι]υι1ίε38-

δβηΐ : ι|ΐι;ιηι ου εαυδ3Π) ΙΙΚΊΪΙΟ Ι3ΐιΐ|ΐι:ιιιι Ικ€ΐχ·1ίι ί

(1;ιιιιιιιιΐί δυηΐ. ,Ιοπι νερό εχ ίΐίοππιι ηιιηιβΓΟ, ηιιοβ

δρίϋδίυδ 36 Ι31ΐ1ίυ8 111 63Π1 1ι.'ιηΙ;ΐΙ(Ί1Ι ίΐΐΓΐ'ΙΙϋΙοί Οδδΰ

ίΐιχπιιιΐϊ, Ηί>ρ;ιιιΊεηΐ)ΐ;Γί Εΐεΐϋδία: 3ΐηιιβ ;»ηΐί.>ΐίΐι·!ϊ

Γεεεηϊβΐ'ί (1κ1)εηΙ ; (|ΐιθ3 ηοη ιιι;ιι;ί& ιρ.ι:ιιιι εχίεΓΟβ

οηιηεβ, 3(1εοιρϋε Εοϋ1ε8ΐ3ΐη ίιιίΐίο ΐιιΐιιιη ΙΙΙΙ.ΊΙΙΓ εχ-

ευδΒΐφΐβ ροηΙίΓβχ. ΥυΙο εηίιη Ιηηοεεηΐίί ν<.τ!>;ι

ρπΐιΐΐ'ΐΐϋ ΙεείΟΓ 3ΐιίπΐ3ί1νει·ΐ»1, οίαεηιαίίοηειη, ανά

(·υη·<ιιι:ίη<ίίηο>ί ρήοτειη ΙεηΗίαε : φίικί ιίι; ρΓονίη-

εϊηΐίδ δγηοίΐί ειιποηο 3ε (1εει·εΙο ηριρκϋμιαπι ιΐίεβ-

τεί; δε'^ (Ιέ εο υΐίφιβ πΐυ, ςαί Ιοίίϋδ Εοείεβίοϊ βΐι,

3υΙ ιη3]θΓΪ8 Η:Ι!ΙΙ·ΙΙ! ρ;πΐί* (:υιΐϋΐΐΓΐιΐ(Ιίιιθ Γεεερίυϋ.

ΠιιοΓίκ."! ρι·χι·Ι;ικ· ίϋ, ηυοίΐ δΐιρβιίαδ ροδίΐυιη ο»ΐ,

Ιιοε Ιηηοεεηΐϋ ΙΓ»ΜΙΙΙΟΙΙΜΙΠΙ εοιιΓιι-ηιηΙ :

η)3χϊιηΪ8 8εβ1ει·ίΙίΐΐ8 οΐίηι εοιηηιυηίοηειη

ςιΐ3 ρο8(ε3 ρεπηΪ883, δοΐί ίΐΐί εχεορίί νίιίεηΐυτ, ΐ|ΐιϊ

:ι.1 εχίΓειηυιη υδφιε νίΐχ ρεΓίευΙυιη ίη (Ιεΐίείο ρπ·-

8ενεΓ38δεη(. Ιίικίβ ίη εοιιείΓιο ΛηΊηΐ. ι, €3η. 23 :

ΰβ Ιιίι, φή αροείαίαιιΐ, ει ηνηηααιη ίβ αά εκίβ-

(ϊαιη ι·(';ιι·«.·.Μ.ΉίΐίΗί, ία1/· ι/ΐίίιΐι'ιΐι ραΜίεηίίαηι αφηβ

φιπηιηΐ, «ί ροίΐεα ίηβηηίιαίβ ίΟΓΓβμίϊ ρείιιηι £θ»ι-

ιιιιηηιιιΐί'ΐιι, ρΐααιίι είί ηοη ιίαιιιίιΐιη ^οηιηιΗηίοηεηι,

ηί.-,ί ηναίιιβήηΐ, εΐ ε^ο'ΐιιΐ άίριοι (ηπίαε ραιηί-

Ιβηΐία.

Είΐ ιιΐιιιιΐ ΊιΐΛΐΐ|ΐεΓ ίη ίΐΐο Ιηηοεεηΐίί Ιοεο ηιίηίπιο

ρΓΧίερειιικΙϋΐη, ουη) :ιί> ηι^αίαιη /ΉιΊίί οοαιηιαηίν-

ηεπι, οοιιοεααη ραηίΐεηΐίαηι, ηε Ιοίαιη ρίΐιίίΗί ηβ·

. Εχ φΐο ιΐ;ι οο11ί£βι·6 Ιίεβΐ : ΝίδΊ ρ(Κΐιίΐει>ιία!

3ΐ)8θ1ΐΙΐίθΙΙ6ΙΙ1 Ιίι ΙΙΙΜ'ιϋΙΐίΐΙϊ ίΐΐΙι'ΙΙί^ΙΙΙ, φ^ΙΧ Λ

Ιίυιιιίηίυί εορροηδ υδυιραηιΐί ](ΐΓΰ ϋΪ8ΐίηοΐ3 $ϊ(, (1ε
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νίιΐι'ΐϊ ρθ53ΪΙ.

Εχ ίΪ3 οιηη'ώυβ Ιίφιυΐ, ρι-οπι! 3 Νον3Γΐ3ηθΓΐΐΏ

ειτοΓβ 3ο ρει·Πι1ί3 ΕΙί1)εΓΪΐ3ηο5 Ρ31Γ83 3ΐ)ΓυΪ58β;ηβ€

ίΐΐίιΐιΐ οηιπίηο ηίδί 3ΐιΙ ρπίΟίΐιι ΕεοΙβΒίχ (Ιίκοίρΐίι

86(1 ΗΜ1 ρπι οΐιΐίΐι-ι ,ιΙ;ιηι, ιΐΐ'ΐιπο ιννιΗ':*·

Γεηΐεηι 3(1Ηυε ίη Πίίραηϋδ πονίδ Ιββίίιαδ

ιιιπι ι·:ιρίΐ:ιΓιιιιιι Μτΐι'πιπι Γ8Ϊ, |ΙΓ;ΪΜ'Γ|)|ΙΙΙ|ΙΚ· ΙΠϋΠΙ,

ϊιίιιΙιι!;ιΐΓΪ;>:, Ιιηιιιίι-ίιΐϋ ει 3(1υ1ΐεπί ιιΓιιιι, ηΐ Ιηηο-

εειιΐίυβ ϋοοβΐ, οοηιπιυηί οοιίδυειικίίηβ νεηί3ΐη ηυΐ-

1:ιιπ εΐ 3ΐ)3θ1υΐίοηεαι οοΐίηεΓβηΙ : ηοη φΐη.! αΐΐδοΐνί

;>!> ΕοοΙεδΪ3 ηοη ροβδειιΐ, πι ΤβΓίαΙΙίβηιΐδ 3δδεΓεΙ)3ΐ,

88(1 ιριικί ε]υ», (]ΐΐ3ηι 3ηιρΓΐ3:>ίιη3ΐη 3 <

861.

ΙΙιιϊι' ί;ιηι ι'οιίφΐΊ [;ι· ε\ρΙθΓ3ΐ:ΐ(|ΐιε ιΐοοίπη* ηυΐ-

1ο3 :ιι·ιίιι.ι ι·ερυ$ιΐ3ΐηΐΌ5 ίηΐεΐΐίςο, ςιηηι ςαί βιιΐί-

φΓιΐ.Ίΐίϋ 6οοΐ68Ϊ33ΐίοχ ιηίηυδ ρεπίί νεΙβπΒ Κ.οο1ε3ίχ

Γι» ιιιηια ηοιΙίβΓηίδ ΓΪΙίϋιΐδ ίηδίίΐυΐίβηυε ηαβίίυηΙυΓ :

()ΐιίΙιιι>; :ΐ8|Μ·ιππι ιΊ ίπΐιΐίίικιηιιιιι λίιΙιΙπΓ. Ιιηΐϋ,υι

ιιί'ΊΪ, ΐ)ϊΐϊ οοπιηιί$$ί ΟΓΪιηίηίδ (ΙοΙοΓεηι 30 ρο3ηίΐεη(ί3π>

|ΐι,ι: Μ· Γ(:ι·;ιΐ, ρ;ι< οπ εΐ 3ΐ)3θ1αΐίοοειη ιΐΓΐιι>:-·;ιΐΊ. Οιιιΐ'ί

ίρ$αιη 1311161) οΐίιιι εεηο ϊιι Ιιοιηίηυηι θΓΪηιϊΐ)υηιΐ)Ηβ

μί'ΐκ'π; δ8Γν3(υιη Γυίδδβ Ιοί Ϊ1!;ι 1ΐ3θΙειιυ$ ;»11;ιι.ι ΐ£3ΐί-

ηιοηΪ3 <1ειηοιΐδΐΓ3η(. Οιπίιιι» ιπιιπιι ;ι1ίι·πιιιι\.· 3(1

(•ΐϋΐιιιΐιιιιι :ΐι·<ν(1;ιΐ, ία νι,Ί :ι!ι ίηνϊΐίδ 3δδεη$υηι Γβ5

ίδΐ3 ηιεΓεβίυΓ. Αο ρππιυιη ίϋβιη ηοη οϋβοαΓε < >-

ρΓίβιιυβ ηκϋοιΐ 6ρΪ8ΐοΐ3 13. (ΐιπιι εηίηι Ι3ρ3ΐ ςυ'κΐβιη

1ίΙ)εΙΙθ3 3 η>3Γ(γΓΪ1>υ3 ίιηρε{Γ33δβη(, ςυί1)υ8 ίπείί κ-

είρί 3β ΐη )'Λ·»·1ι·Ν!,ι: οοηιιηυηίοηειη ίπιρβΙίεηΐβΓ μ·-

ι ΙΊ-ΓΙΙ;, εοη3υΙΐυ3 β3 ϋε τβ Γ.)·ρπ3η»ΐδ ί ία οοη$ΐίΐυί( :

Γί </«/ Ιί/Ί·ϋιια α ιιιιιιΊηΓίΙιυα αοοΐρΐταηΐ, εΐ

Ιίνί» ,Ίΐηιιη «μικί Ιί,Ίΐηι α:Ι}ΐινιΐτϊ ροΐ&αιιΐ, ίί ίη

ηιοάο ιι/ίιΐΗΐι εΐ ίηβηηΐΐαΐίι ρετίαιίο οαοίραίί [«ΐήηΐ,

ιιιαι εαρ^ΐαΐα ρηκαηΐια ηοίΐτα αραά ρτεχί^ϋταοι

ι/Ηι'/ιΐι'ίοιι/Μΐ· /.)·(ΓΛ(·ιι;η;ι , Γ<7, ίϊ ρτΐίΙ>\)ΐίτ ΓβρβΠιι* ηοη

/Ίιβπ'ί, εΐ ητ^ετε εχίίιΐί αχριήι, αραά ιϋαοΗίαηι ςϋβ-

φΐι' />α·ι·)·ι' εχΐιοηιοΐο^ειίη ιΙιϋΊί αιί ροαίηΐ, νΐ υιαιιιι

εί$ ίη ραηϊΐιηΐίαιη ίηιροιϊία, νεηίαηΐ αά Οοηίηίΐιη

ηιιιι )ΐιι,\·. Ηοο ίΐΐίδ (1πιιΙ;ιχ;ιΙ (ΛρπϋΐιιΐΜ ίυΐΐυΐδίΐ,

φΐί Η1)ϋ11θ5 3 ιικιι ΐνιϊΐιιΐ!, 3εοερί$3εηΐ ; ςχίεΓΟβ, ςαί

ϋβοβ Ιίΐιβίΐίδ θ3Γ6ΐ·εηΐ, εχδρεαβΓε (3ΐκ1ία ]»-ΜΙ,

(Ιοηεο Εοοίεβίίε ραχ εββει π·ιΙι!ίΐ:ν. ΟυβηιοϋΓέηι ηβ

ίη ρρχδεηΐί ΐ|πίι1ππ ηιοΓίίβ άίβΟΓΪιηίηβ ροδίεποηϋυδ

ΐειιίεδ 3ΐ1 ερεηι ΓεοοηείΙί3(ίοηΪ8 ;ΐι1ιηίιΐι·ι·(·.. ^Ιποιΐ Ο >">^ ρ3θβηα ίί ϋπιίι. Αΐίοηυί ηίΐιίΐ ΪΙΗΟΓ ίδίοβ ει ρπο-

Φΐο ρο8(83 ιΙϊΓΐ'ΐιιη.-ί : ι^υίΐιυδίΐβιη ρεεεβίοΓίηιιβ ροκ- Α 3(Ιεο πι εχ Ε1ίΙ>6Γίΐ3ηο

ιιίΙι'ΐιΐΊ:ιιιι 1(3 ρ6ΓηΐΪ333ηΐ 8338, ΜΙ 83 πιιιιφίιιιιι Γ6- ϋϊϋ«.:φ1ίιιίΐ»Ι

Ι3Χ3Γ8111Γ. 8ΪΟ ΠΙ1Ι1Ι 86:6 Γβδ Ιιαίιπίΐ. ΝοίΙ ΙβηΐβΓβ

(ΐιιίνίδ 3(1 ροϋηίΐεηΐίβιη 3(1ηιί33υ8 εβί, πι, ςιΐ3ηινΪ3

ιιιιπι|ΐι:ιηι ίη ^Γ;Ι!Ϊ:ΙΙΗ ουηΐ Εοοΐ83Ϊ3 η-ιΓϋπι πκ εββεΐ,

ΙΜΙΙΙΓΙΙ (Μΐιη ιιΐίφιο ι!ι·1ι·(·|ιι ριιΙιϋι·:ιιιί 3(1 331Ι&Γ301ΪΟ-

ιιειη ρ(Γ!ΐιΐ(Ίΐ!ί;ι;ιιΐ|ΐΐ(· πΊ·Ίρι·]·(·ΐιιι·. Ν;ππ ε( ίη ρυ-

1>Ιίθ3 ριΐ'ίΓιΐΐΊΐίί.ι· Γιιηειίοηβ, νεί οίΙι·3 35$οΙυΙίοιιίβ

κρέπι, 8υυ8 ΐ|ΐπ<1;ΐπι ο·;ιΐ Γι Η!·Ι ΙΙΝ : ιρίιι,Ι ίη ρΓΪηιΪ3

ίίιΙιΊίιπιι |ΐ)·(Τ.Ί!ιιΐΜ (ΊΐιιιιιιΐΊΐιΙιιΐίιην.'ί 833βηΙ. ΠιιιιιΙ 81

;)Ι';Γ[ΙΊΊ·;Ι ρβρρβίυβ Ϊ113 |ι(ΐ'ΐΓιΐΓΠΐί;ι (ΐ3ηΐ(13(Ϊ3 ;ίΐ·;ΐ(Ιιι-

Ιίιη, ϊιι εχιεπδ, 3(1 ηυ3Πυηι υΐΐΐιηυηιςυβ οπίίηειη

Ιίοιτεί ενεΐιί, (ΐιιβηι σύστασιν νοε3ΐ)3ηΙ, ηοη οοηίοιη-

ιιβιιϋυιη οροΓχρΓβΙϊυηι βχβΐίΐίΐ; βί ηιΐηυβ 3<1 ρβοβηι

61 Ευε1ΐ3ΓΪ3ΐίχ ρ3ΐ'(ίοίρ3(ίοηβηι, 3(1 ίηΙβΓΪΟΓεηι 13-

ΐιΐΓΐί οΓαΙΐοηίβ εχΐεΓ3πιηιςυε Γβπιηι 3οείεΐ3ΐειη

Ιί ;ΙΙΙ^ΓΓΠΊ, ^)η;ιΐιι|ΐι:ιιιι νίχ 631 ΠΙ ΟΓβϋϊΠΙ ρΟΓρβΙυίβ

ιΐϊίβ ριΐ'ϋίΐι.ΊΐΠΐιΐι-, ρπΜΐΐΊΐιηιιιιι ίΐΐιιιη §Γ3ΐίυηι ρ3-

1111838 : φΐίιι ροΐίυβ Ιΐ'ίΙ,ιΐΛ ρΓίθΓΪ1)υ5 ιίι.ΊίπϊΙιΐΛ ΪΙ1θ8

εδδε δυδρΐεοΓ. Ιΐ3 3ρυ<1 Οαβϋίυηι, 03η. 73 αά Αηι-

ρΐιίΐ., ΐ|ΐιΊ Οιΐ'ίδΐυηι ιιβ^νεΐ'ίΐ, ίηΙβΓ προσχλαίοντας

ίη ΡΙΊ ρΊπυιιι η·1ι·^ηΐιιι· : Ό τον Χριυτδν άρνησάμε-

νος, χα\ παραβάς το της σωτηρίας μυστήριον, εν

παντ\ τφ χρίνφ της ζωής αύτοΰ προσκλαίειν οφείλει,

και έξομολογεϊσθαι χρΐωστεϊ, εν τφ χαιρψ Μ έχέαί-

νει του βίου, των αγιασμάτων άξιοϋμενος, πίστει

της παρά θεού φιλανθρωπίας. Διιε>Τ3ηυιη νβΓΟ

Γ3ΐι. 25 608, φΐί τοΙυηΐ3ΓΪυιη ηοηϋείϋίυπι ρεπρε-

ΐΓ3ν6ΓϊηΙ, Ιοίο νϊ(38 ΙβηιροΓβ ύποπτώσει 8υΙ)]ϊείΙ.

ΙΙερΙ εκουσίων φόνων, ύποπιπτέτωσαν μίν, του δε

τελείου εν τφ τέλει του βίου καταξιοΰσθωσαν. Λΐΐ|ΐιί

Ι33ΐδ3ΐηο 3(1 Ββδίΐϊί Ο3ηοηεηι ηοη ρυ(3ΐ ίΐΐυδ των

προσχλαιόντων βΓ3(1υ ρει·ρεΐιιο Γυίβδβ ι1;ιιπη;ιΐικ, βηιΐ

Ι'ιΊΊ(|ΙΙ(ΐ>> ΟΠΊΠ63 βΧ Α|)θγΓ3ηΧ 3}Ί10(1ί ρΓΧδΟΓΪρίΟ

ρεΓΟυιτίϋββ : ιριοιΐ ΙκιιπΙ 8είθ 3η Μ;πηη δίΐ ; ιμιιι-

ι:Ϊ3τη ΑηογΓ3ΐΐϋ5 εβηοη 831Ϊ5 οοηαπιοιίβ 3(1 ευηι

βεηβιιιτι τενοοβη νίύεΙαΓ.

Ηοο νεΓΟ, |ι|ΐιικ1 εχ Ιηηοεβηΐϋ βρΐδίοΐβ ευΐΐί-

ί,'ίΐΊΐ' , εΐΪ3Πΐ (Λ ριριιί 3υεΐοπ(33 οοηιρΓθΙΐ3ΐ ;

<|ΐιΊ ίη Ερίίΐ. αά Αηίοη. ιίπο ί!ΐ3 βίο ιΐίϊΐίη-

Κ'.ιίι, : ΜΊτοτ , ίπιμπί, ηαο&άαιη 8ΐ> οΙ>5ΐίηαΙο$

α»ε, ία άαηάαηι Ιαρίϊί ηοη ρηΐεηΐ ραεηίΐεηΐίαιη, ανί

ροεηϊΐεηΜνι εχ'ι&ΐΊηιεηΙ νεηϊαη άειιεραηΰαηι. ΛΠικΙ

1 ΙΊιι'ΓΪΙ, ρα'ΐπΐι'ΐιΐίιιπι οοιι06(ΙεΓε, ιιΐϊπιΐ ρβ3ΐ)ί-

πι ΝονβΐίβιΓίδ ιιιΐηίοηιίηιΐδ ΓβρΓεΙιεικΙΐΙ ΑπιΙ)Γθδίυ3

1:1). 1 Οε Ι'ΙΙΊΙ, ι :ιρ. 1. : ηιιίιΐ ιυιΐο,ι άαήιΐί, ίιιι|ΐιί|,

<Ι'χηη ιιί ιιιιΙΊι-ιΐιιι ροεηίίβηΐϊαηι, ηιιαηι ηοη ίβΙαχεη(?

8β(1 3ΐίυδ Αιΐ)1)Γθδϋ δχειιΐο ]3ΐτι υκιΐδ ρεποΓοΊιυεΓβΙ,

ιηιΐΐιπιι υΐ ρεεοϋΐΟΓυηι ^ειιιιβ βπιρίίϋδ 6χι·1υ(1εΓ8ΐϋΓ.

Μβί ΙΌι-ΐι: 3(1π(ΐε ίη Ηίδρβηίβ ςυίυυβιίβηι ίη Ιοείβ

:ιιιΐΜ]πί ηιοΓΐδ νεδίίςίυιη εχδΐ.ιπεί, εθ(|ϋε ΜΜΙΛΗ Γ';ι-

Γίίΐιιπκ βοεϊρίεηϋυδ 8ΪΙ, ειπη Ιηία ϋ!:ι οϋρίΐβϋβ ΟΓΪ·

αιίηβ ιιιι11;ππ ίπιριΊΐ'.Ίη· ρβοεπι νεηίαυιςιιε ρρυ-

ιιιιπίίίΐΐ. ΟυοΓυηι οοη8είοβ ουιο 3(1 ρπκιπηικίιιιη

ιιίηίίοιηίηυδ Γεηιεϋίαιη ΙιοΠ3ΐυΓ, υπ ι ροΐ6»(, πι 3(1

(·;ιρΐ'ί <ι:ικ1;(ΐιι δίηε ιι11;ι $ρε ΓεεοηείΓΐ3ΐίοηί3 ροεηί-

ΐι'πΐιηιιι ίπιρε1ΐ3ΐ. ΟεΓίβ ηεςβπ ηοη ροΐεδί

ο1>$οαΐ'β 3ο ρερρίεχο (1ε 1)30 ΓΟ Ρβοίβηυβ

Γββ ίιιΐεΓ6δδεΐ, ηυοβ ιαιιιπι ηιεϋοπ ;ιΙΊι]ΐι;ι εοη«1ί(ίοο6

ιΐΐί ΟρΟΓίυίΙ. Αϊ ('ιικιι 6χΗθΠ)θΙθ|;ε3ί3 3ρυ(1 Ο, ίί: ι.ι-

ιιιιιιι 83θΓ3ηιβηΐ3ΐεπι, ιι ι τοοβηΐ, εοιιΓεδδίοηεηι ηοη

£ίξηΊΓιι·3(, ηεηυβ ραχ 3ΐ)$οΙϋΐϊυςιιε ίΐΐα ρει-ίικίβ 33-

ει·3ΐηεηΐί ρ:ιι·» Γιιίΐ, ευηι εΐίβιη 3 <1Ϊ3ευιιο ΙΙΙ.-ΙΠΙΝ

ίηιροιιί ]π1κ';ιΐ, ηίδί ρΐ'κϋΐινίϋΐ'ϊ οορία. βυρρβίεΓεί.

Ι.)ι! 6χΙιοπιοΙο§εδί <Γκ·;ππ ρο8ΐ63 ρΐιιι ιΙιΐ!ί. Οαοά 3(1

Ρ;Κ:ΓΙΠ Γεοοηοϋίβΐίοηεπιςυβ ρεπίηεΐ, 8θίεη(1υηι ε$ι

(Ιυρίίεειη ίη οη ρβΓίεπι βε νείυΐ Γι·υοΐυιη εχ$ΐίιίδ8β;

ικπιι εΐ 3 ρεοεβίίδ, ηου ο.ιΐ ου!ρ3 ίρ33, ςυ3ΐη άία-

ΐιιπίίΐ ρο3ΐιίΐειιΙί3 (Ιίίικτίΐιιΐ, 3ΐ>8θ1νε))3ηΐϋΓ, ο ι ίη ίιι·

ΐεςπιπι Γεδίίΐαΐί 3(1 ρερΓϋοΐυηι πιπί Εοο1β$Ϊ3 Οϋβ-

Ιίουδηιιε οοπιπιεΓοΐαηι 30 αΊνίιιοπιυι

ι:ηιιππυηϊοιιοιιι αιΙ1ιί1)εΙ)3αΙιΐΓ.
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Γιιιη ί^ϊ(ιΐΓ":ι1) ηηιι»υΙ(', νεί ββεεπίοΐβ ρβοεηι 3ε- Α ίΐΐο Τίτΐιιΐΐίιιιπ ϊ,τπιΐο, ςπο ςιΓιΙιυ,-Ηίαιιι

υίπιηιςυε ηΐ8Γ8ΐ)3η(υΓ. δΐη ιιπίΐιι

ιΐοΐιιιη βδδεί ροΐεδίββ, ΐιηιι Εεείεδίχ ΐ;ιιιΐιπηιικκΙο

εοηείΐίβΐί ρβεειη 3 (Ιίβεοηίδ ίηιρβίΓβοβηΐ, πφικ ευ-

ηιυΐιιιη » ββεβΓάΌΐε ροδίηιοόΊιιη οοΐίηβρεηΐ. ι,ίικιιν

Γ.νρπβηυδ ΙίΙιοΙΙΐΝ ιικίΓίνπιιιι ρπειΗίοχ, 81 ηιίηιΐδ

ιιΐπιιιΐι|ΐ!ΐ·, βΐΐεηιιη εβΓίε Ιιβηείίείυιη εοηδεςυί νο-

Ιιιιΐ, α_υο Ι·!ιΐι.·Ιι«ΐΊ.-ιί;ι· 53Ι16ΠΊ εοιηροΐεδ Οερί ρο5δεηΙ.

Υ ΐ|:ι<· ι-ηίιιι εχί£ΐίιιΐ3Γ8 ΙίοιΊ, 'κΐ ςυοϋ ηοο"ίε Πι, ρρϊιΐδ

Ϊ11θ8 3 ροε€3ΐ'ΐ8 3ΐ)5θ1υ108, ιρκιιιι ροΜίΗΐι'ΐιΙκι, ΠΟΟ 851

εορροπιηι ροεπίδ, 3ε 1υεΙυο$Ϊ5 ΝοκΙΠιιΐΊ Εεείεδίχ

83ΐί8Γεείδ5εηΐ. Ηαίε 3(Ιΐηβ8, βοιΐ ηιϊιίορεδ Ιηηιεη τε-

1Ί(|υχ ιΐΐ.ι: εαηοηιιιη 53ΐιεΐίοηεδ 3ε 1\ιΐι·ηηι (Ιεπνΐ;·

δυηΐ, ο,ιιοβ ρβεεβίοπίυβ ηοηηυ1ΙΪ8 ρερρεΐιΐ3Γη ροβηί-

ΐεηΐϊβιιι ί(3 ρικνοί Πιιιιιΐ, ηιπκριηιιι υ ι οοηιιηιιηίο-

ιΐι-ιιι ΓεεοηείΠβΓιοιιειηςυρ, ιιίδ'ι ίη Πηε νίΐ;ν ρερεί- '

ρβΓεηΐ. Ου]υ5ΐιιθ(Ιί δυηΐ Βίδίΐϋ αά Αηρίιίΐοείιίνη

<·:ιΐι. 73, ΛιιίΛτιιιιιΐϋ 25, ]3ΐη 3 ηο1)ίϋ είΐ:ιΐί. Αεεειίίΐ

61 Λινί.ιΐ. ι ΓΛΙΙΟΙΙ 14 : Οε Ιιία φα (αΐιο ηΐΊΊίαιηί

Ι'κιΐΐι'* ίποι, ρΐαοιίΐ εοί ιαηαε αά αίίαπι εοηιιηηηϊ-

πΐή'. Το1εΐ3ΐιιιηι ςυοηιιε ι, ε3ΐι. 19 δβηχΐΐ, «1 ερί-

ίίορί, νεί άίαεοηί βϋα, &ί άενοίη [αετίΐ, εί ρείεανεΓΪί,

ει ιικίΐίΐιι»! άΐίχετίΐ, βίε., ιΐ νίνεηιε ηιοπίο *β««5ί-

η'ι, εί ;ΐιι·ι/ίίι/ι.·π'ί, ΗΙΙ//Ο ιικιιΐυ ηί$ί νϊία άββείεηε, αε-

άρίαί εοηιηιιιηϊοηοηι. δειΐ ει Υιιίπιΐίηιιηι εαη. 3 ιΐε ϋβ,

//ϋί 5β ροίί ιιηιιιιι ει (αηαιιηι ΙΙΙΠΙΙΊΉΙΙΙ νεί ρτο(αηί»

ίιΐ' η'ίι-Ίΐί ιΙιΐΊΐιυιιηιιι, νεί ίιιι-αΐ/ι ταΐΊοηε ροΐΐαεηηί,

Ι, ηΐ Ιι'κ }ΐιχΐα ί^ηαά\ιηι Ν^^(Εηαηι,^αί^^{α^ί^οη^^

ιιιΐίιηα ηοη ιΐι'ΐ/ιΊιΐΓ, ηε /ιι/Ί,'/ίπ/ιιΐδ /ΙΚΤΙ/ΙΗΜ,

βροηι οηιικΊΐι ΓβοοιιοΙΙϊληάχ %ΓΆΙ\Χ ρΓοερορίβιη (1ο-

ευίπιυβ, ηε ίη νίΐχ ηυίιίβηι εχϊΐιι ρερρχ8εηΐ3(3 εοιη-

1Ι1ΙΠΠΟ 8Ϊ(, ΐιΐίρΐΐ' Μΐίμο 30 ρ35δίηΐ θ1)88Γν3ΐυηΐ Γΐΐβ-

ΓΪΙ. δυηΐ !|ΐιί αη(β ί.\ ρ;·ί;ιηϊ ΐεηαρορβ Γηορεηι Ιιυηο

ίη Εεε1ε5ΐ3 νί<;υίδ8β οεηββηΐ : ηυο ηυίϋεηι, ιιΐ ϊημιν-

ηπο ρΐ'οΙίΐΓίΐΓ, ΤοΓΙηΙΙίιιιιί αε πΊίιρκρπιιη, ΐ]ΐιί ιϋϋ<·;-

ρϋηχ ίδΐίιΐδ ηιειηϊηεΓίιηΙ, ρρορεηί>ϊθΓ3 Ιβδίΐπιοηΐϋ

«ιιιιΐ. 5ε(1 εΐ ('.νρΓϊ.ιιιιΐϋ, ςυοιίεδ ίη$ΐ3η(β οοίΐυ εοπι-

ηιιιηίοηοιη Ιίΐρδί: ίηιρβηϊπ ρΓχείρίΙ, Οείΐβ ί,Ίμιιιΐϊ-

εβί, τεεεηβ ΠΙικ! εδββ ίεοΓεΙαηι, ει χθες χα\ πρώη\ι

31) Εεείεδίβ εοηδίϊΐυΐιιιη, ςυο νβΐυδ εί εοηΐΓ3Π3 >ίΐ

3ΐ)Γθ§3ΐ3 ββηείίο. Ρι·ϊηιυιη εηίιη ςυίά βΐΐίηοοΐΐ 1:»-

ρδίδ ϋδ ΐ|ΐιϊ ΙίΙιιΊΙοπιιιι ρτχδίιΐίο ιιίίι'ΐ Ί'ΐιΐιη , ίη ηκιτ-

ιίκ ΐιιηΐιιηιπΗίιΙο οΊδεΓΪηιίηε εοιηηιυηίοηβηΊ εοηεε-

ύεΐ'β, ιιε^βΓε εκιβνίδ, δι ηεπι-ίηί βυΐ) ηιοπεηι ηε-

μ:ιιΐι!;ι ραχ εδίεΐ? Οείηϋε ευηι βοηιβηιΐδ εΐεΐ'ΐΐδ (Ιο

ουάειη ηε^οΓιο δΟΓΪϋίΐ αά £ι/ρπαηκηι, ερίδΐ. 31, εχ

ίρδη ΙοςπεικΠ πιΐίοιιο ηοη ΟΙΙΜΊΙΠ· ΐϋεηι άεηιοηβΐηΐ :

ί.Ίι/ϊ'ί, ίιι(|ΐιΊΐ, ΙίΊΐψϊτιιιιΐίΊΐΐί ιηυ<Ιι·ηιΐί/»ΐιΊΐΐ ηοί Ια,··

Ιεηετε ηηοιτεηίεί, άΐη, εί ηαΐάαη ιιηι/ιί εί

πι»ι ι/ί(!/Ί(.Μ/«ι/ί ερϊ$€ορΐ! νίεΜι ηοίί», βί

φκηιΐίίιιια, ιΊ φιοί εχ αΐϋί ρΓβνϊηεϋί Ιοηρβ ροιίιίί

ρετ(εαιίϊοηί( ϊίίίκϊ ατάοτ ε]εεεϊαΙ, αηίβ €οη(ΐΐΐα;ίο-

ηεηι ερίίεορϊ ηίΐιίΐ ϊηιιοναηάαιη ρυΐαηιαι (ΰε Ιβρβίβ

νίάεϋεεί Γεοίρίεηίίδ), (εά Ιαρεοταιη οηταηι ηιεάίο-

ΟΊΐί'Γ ΙιΊΙΙΙΙΙΊΊΙΗΐΙΐΐηΐ ('ΚΧι' ΓΓι'ίΙίηΐΙΙΧ ,' ίίί ίΐΙΙί'ΓΪΙΙΙ ΐΙ'ΙΙΙΙ

ερίίοορηί άατϊ α Όεο »«/Ί'.·. ιηϋίηείιιτ, ϊη ινιρειιιο

εοηιιιι, ς»< ηκκΊΐα ροίΐιιηί (Ιίΐαΐίβηίι χιιχίηΐι'ΐν, αιιαα

νεί (οίαΐϋ }αηηα άαρεταΐϊοηί άανάαΐατ, ακίητι νβτο „ ΐεηεαίντ; εοηιιη ανίεηι, φιοτικη νϊία· (απ /ίιιβη»

ρκηίΜηΐίαηι Η&φιε ίη ί/ιΊ.·ιιι ηιοτίϊι, ηοη (ϊηβ (ρε Ια-

ΜβΗ Γε»ίίαίοηί$, εΐε. Ιη ηαο ηιίηιηι εδί, ευπι Νίεχ-

ΙΙΙΙΝ (·;ι πιπί 11 εοΓυιηςΙειη νεοβ βεεΙεΓυηι άιιοιίβείαι

3ηη'ΐ8 αΊιηΐ3Χ3ΐ 53ΐΪ5Γ3εεΓε ]υοε3ΐ, :ιΐΐ[ΐκ· ίο τεεοη-

κϋί.ΐΓΪ, Υβίεηΐίηοδ ΗΙοβ ΡαίΓεδ, ςαί 5β Μι·,ι:ιι;ιιιι

ι ΜΊμιί ρΓοΙίΐοηΐιιΐ', Ιβηιο ΐ'ί^ίιΐίοΐ'εΐ 3ε 8ε-

ΓυΪ8&β. Α(1 Ιιχε ίη κνποιίο, ΐ|ΐι,·ι· δίάβ ίη

ία εθΠΐΓ3 Μ38δ3ΐΪ3ΙΙ08 Ιΐ3ΐ)ίΐ3 Κ'ΐ,'ΊΐΙΙΙ· ,'ιρΐΐίΐ

Πιοΐίιιιη ρ. 18, άεεΓείυπι ε$ΐ, υ Ι α,υίδηιιίδ ραβί

ι1:ιΐιΐιι:ιΐηηι Ιΐ3ΐιε ΙιχΓββίη 88ΐι νεΐ'θί?, ςεπ Γβειίδ εοιι-

ΐβςίοπβ ϋϋιΐΛ ίιιίέεΐυιΐ) 8β 888ε ρΓοϋίιΙεπί, ηυηςυβιη

ίιι ΡΙΙ^ΙΓΙ ιιιη ;ι<1ηιίΐΙ:ιΙπι·, ΐ|ΐιηιιι\ί·ί ηιίΐϋβδ 86 ριΐΊΐι-

ΐεηΐίαηι [ίΐ·;ιιΙιΐϋ οηιηε8 οχρΙιΊιιπιιιι ρΓΟΓηίΙΙθΙ : Μη-

χέτι λοιπόν χωράν Ιχειν, μηδ' &ν μυριάκις έπαγγέ-

ληται, την τάξιν άναπληροΰν των μετανοοΰντων. δίε

:.;ιιιιΙ Ι .ιΐΜ'Ιιίιπιι ΙΪΙ). VI Ηίίΐ. ε. μ;ί' ν<·! 36 8βΓ3ρίοη

βεπεχ, νϊι ι.'μΐΊ'^ίι^, ςυο(1 ίη ρβΓδβεαίίοηβ Ιβρβυδ

ε55β(, Ι3ηιεΐ5ΐ εοηιηιυηίοιιεηα ρεπ53'ρε ρο8ΐυΐ3686ΐ,

ηυη<]υ3ηι εδί 3(1ιηΪ85υ8 : Ούτος πολλάκις έδεΐτο, κα\

οΰδε\ς προσεΐχεν ούτψ, κα\ γαρ έτεΟόκει, ιιΐ αά Ρα-

ί'Ίυιη Μ·ιί1ιίι 1)ίοιΐ)·δίυ8 Λ1ι;χ;ιιιϋι·.,ΐ|ΐιί Νον3ΐί3ηί :ιι|-

ι·ΐΜ[ΐιι· (ΛρΓκιιιί ;ι·ΐ;αο, Ποπιίΐ. Λιΐιΐίι ιιίΙιΠοιιιϊιιιΐϋ

Οίοηνβίυδ ιηοι·Πιιιικ1ιιιιι ]:ιιη δεΓαρίοιιβηι 3 88 ίη

(•(ΐιιιιιιιιιιίιιΐιΐΜΐι π.Όορίιιιιι. Ιίχε ε( 31Ϊ3 δορβι·ίιΐ8 ι: χ

ηΐ'.ιίι|ΐιί«πιιιι βυείορίΐβίε 1ί1ΐ3ΐ;ι ρίβηυιη ίδΐυιΐ Γβείυηΐ,

ΐΊΐιΐΜΐιιιΐ|ΐι;ιηι βηδοΐυιίοιιβηι ροίΐυίβηΐίϋυ;, εχ υ$α

\···ιτκ Εοείϋβίχ <Ι< ιιομιΐΜηι Γυίδββ; ίπκι νεηο ηε ίη

ιρ5θ ΐ| ιΐ'ό'ΐΜ ηιΟΓίίδ ρεπευΐο ρΙβΓίδηυε (·οιιεβ553ηι.

ΙΙίε ]ιι-·ΐί^ (Ιο ι·:ΐ!ΐ5ΐ* αηιΙιίχίΐιΐΓ, ιιίπιιιι 3ΐι.·,ΐΐ'ΐ·'ιοι·ο

εχίίίκ άίΐαΐίοηβη ηοη ροΐαΐ (εττε, αοία ρ<κηϊ-

ίεηίίη €ί ρΓΟ/ίβίσ {ηηηοηΐβτ αίοηιιη άείειίαΐϊοιε [α-

ιΊοηιηι, Λ; ΙιιΐΊ'ΐιηιίΐί, (ί φεηιίΐίίιιΐί, (ί ββίίύαι Λοίεη·

(ίί αε νετε ραηίίειιΐίί ηπιηιϊ ίί^ιια ρτοάϊάετϊηί, €ΐικι

/>;ΐ''.ι νϊνεηάί ιεενηάντη ηοιηϊηεηι ηηΐΐα !Ηί>&ιίΐετίι, ϊία

(ΙΐΊΐηιηι ίαιιίεεί νοΙΙΪΓΪΙε Ηίύνεηίτί. Υίύεδςυηπ) ;ιιι\ϊο,

(|ΐιηιιιιρκ' δοΐΐίείΐε, 3ε ροδί Ιοηςαηι εχβεοηιςυο εοη-

5ΐι1ΐ3(ίοηεηι, εο ιΐοηπιιιι ίηείίηΐπηΐ, υΐ ρεΓίεΙίίβηιί-

ΙΙΙΙ.Ί, 3ε (Ιι^ρΐ'ΓΗΐϊ^ ροΐίυβ, εοπιηιιιιιίοηβιη εοιιΓοι·-

ΙΌΙΙΙ. Οβ ι]ΐιο ιιΐίςυβ ο'ε1ίΙ)6Γ3ηα'υηι ηοη 8Γ3(, δίΐιιιη

Ιι-μίΓιπιπιιι ει ιΐίίΐ3ΐυηι εδβεΐ, ηεηιίηεηι ίη βχίΐυ νίιχ

3 εοηιπιυηϊοηε ρΓυΗίοεή. Ε3(1εηι οχ Πίοηνδΐί Αΐε-

χ:ιικ(ιίιΓι ν8ΓΟΪ8 πιιφνίιπ ι ροΐεδί εΐίεί, ΐ)ΐιί ιιρηιΐ

ΚιΐϊΐΊι. Ιίΐι. νι ι·;ιρ. μβ', νεί 36 ίη ί!Ι:ι δεΓβρίοηίβ Ιιί-

810ΓΪ3, ιΐι· ςιΐ3 δυρεΓΪυδ ηιβηΐίοηεηι β^ίηιυβ, δεί'ίΐιίΐ

ορίίηιυηι ίΐΐαηι ββηεηι βρρΓορίηςυβηΐε ].πιι ουίΐα

|ΐιιι·ΐ'ΐιηι βά ρΓΟδϋ^ΐεπίΓη ιηΪ8Ϊ888 : Εντολής δε ΰπ'

έμοΰ δεδομένη;, τους άπαλλαττομένους του βίου, εί

δέοιντο, χοΛ μάλιστα εί χα\ πρίτερον ίχετεΰυαντες

τΟχοιεν, άφίεσθαι , ίνα ευέλπιδες άπαλλάττωνται.

Μαηύαΐν α ηιε, ίιιιριΊι, εάϊίο, ηί </?</ εχ Ιιαενϊία ιΐία-

Γί·ιΛ.·Γί·Ηί (ροειιίιεηΐεδ δείΐίεεί 3ε Ιβρδί), Μ 'κΐ ρο»ΐν-

Ιατεηί, αάεοφιε αηΐε (αρρίίΰίιετ Γοφαίίεηΐ, αύίοΐνβ-

τεηίιιτ, ηηο ηιείίοτϊ («τη (ρε ηιίι/ΓατεηΙ. ΡοβίΓοηιο

ευηι ίιι ΛΙΜ·ΥΊ:ΙΙΙ;Ι -νιιοιίο (:;πι. 3Π16 είΐ3(0 ρι:ι·ι·ι·-

ρΐιιηη δίΐ, ίιι Ιιοιηίείίΐχ ηοη ηίδί 8υΙ> ηιοι Κ·πι Γβεοιι-

είϋεηΐυΓ, 3Γς(ΐιηεηΐο εδί, οϋηι 1 1 ο ίη αιΟΓίβ ςυίίίειη

Ρ;ΙΓ.Ι·ΙΙΙ ί11ί8 ΓιΓιβεβ εοηεεδδ3(π.

δε(1 Ιιιιίε ακδεηίοηί ηοηηίΐιίΐ ι·εΓΓ3£3τί νίϋεΙιΐΓ,
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οιιοιΐ Ίη ηιη^ηη Νΐο.τηί δ}ηθ(1ο εηη. 13 ββηεΐΐυιη Ιο- Α οηιηΐηηβ Ιαχατία, <ΙαηιιΐιΐΙ>ίΙί ι/ι<ίι/<ΊΗ «ρ«<ί Οοηιίηι/

• : Περί δϊ των έξοδευόντων 6 παλαιδς κα\ κανο-

νικδς νόμος φυλαχθήσεται κα\ νυν, ώιτε ει τις έξ-

οδεύοι, του τελευταίου χαΐ αναγκαιοτάτου εφοδίου

μη άποστερεϊσθαι. ΑρροΙΙβΙ παλαιδν κα\ χανονικδν

νέμον, φΐιι ιιιιιι ΪΙιιπίιΙίκ ιΙ;ιιι:1:ιιιι ριιιπιι εδδε

Μ·π1ιίΐιΐΓ; ηιιοιΐ ΙΙΙΓΗΙΙΙ 3(1 χνιιιη (Λριϊιιιιί

<1ί·Ιιι·:ιΐ, αηιρίϊιΐδ οοβϊΐ,ιηιΐυηι. Οχίεπιιη ί(1 β]ΐΐδ,

ί|ϋαηι ηικυβψιβ (Ιοηιοη8ΐΓ3\ίιηιΐ5 βονεπίβΐίδ, 3€ ηβ-

μ.ιΐ Γ εοηιηιυηϊυηΐδ Ιίιίπιΐ ρεπίηεΐ ; ιριοιΐ ϋείηεερδ

ιιΐιιτίικ <1ίδριι(3Π(1ιιιη ηοΐήδ εδί, ριιΐιΐίεβ δεηιοί ρ<Ε-

ηίΐεηΐί» (Ι(.Τιιη»Μίδ, δι ΟΒίΙουι ϊη επηι'ιιια Γείβυει-εη-

ΙΙΙΓ, ΟΙΙΙΙΙΓΙΙΙ 3(1 |<ιΐ·ιιίίΓΐι|ι:ιιιι 30 ρ-κνιιι :ιι1ίΐιιιη ιιι:ι·

]ηη - ηΟδίΓΟδ ϊηΐ6Γθ1ΐ1δί&86, :ιιιΙ ΧβΓβ :ι 'πκΐιΐϊΐηι 30

Γ3ΓΟ ΙΠΟΙΙΪδδβ.

Γιι'ίΐίΐι'ΐιΐίιιιιι αβ ικι-ι'ΐΐ! κ,κ/,Ί. ιιιι «Γρίΐ» />ι·Λ·),ί«

Νοη 3(1 ηηΐίφπδβ'ιηια 8θ1υιη 3ε 8βνερίθΓ3 ΐπη-

ρθΓ3 ίίηΐιίΐιιίϊο ίδ(3 ριτίΜΐι'Ι, 86(1 (·Ιί:πιι ρθδΐερίθΓ3,

ΐΜΐΐΐΊΐΐφΐΐ! οοηιηιοιϋορ» εοηιρΙβοΐίΙιΐΓ. Νέε (Ιέ ρΐΕΐιί-

ΐοηΐίαο βεηβΓβ οηιηϊ,.86(1 (1β ίΙΐ3 δοΐη φΜτίΐιη·, ιμκΐ'

Οΐ) 3ΐΓθείθΓ3 ι1ι·ϋι·|:( ρίΐΐιΐίιν ΜΙΜ'φίΊΐΙιιι . πιί ρΐ'Ο-

!>: ι<· ρ.ιχ εΐ Γεοοηεί1Ϊ3ΐίο Γ68ροηϋοι·β (Ιί<·ίΐιη·. Ινιηι

νβΓΟ 8ειηε1 ίη οιηηΐ νίΐα ροπηί883ηι, μιιιιρι κΐι-ιιι

ί-ηΐιϋΐι νινί άοουβπιηΐ. Ν;πιι βΐ ίϋΐιΐιΐ ίρδίιηι εχ νο-

ΐιΐδΐίδδΐηιίδ ΡβίΓίϋυβ ΤεΠυΙΙίαηιΐδ, εχ ροδΙεπΟΓίϋυβ

Λυ^ΜδΐΊηυδ εί ΑηιΟΓΟδίυδ άίδβΠίδδίπΊβ 1εδ13ΐί δυηΐ.

Ί'ΓΠιιΙΙίιΐϋί εχ Γι1>. ϋβραηίί. νβρί)» δΐιηΐ : ^^//ο^α^^(

«η ι·ι·ί(///)(/υ ρχίΗίεηίίαιη ίεαιηάαηι, /ικ/ι· ρυ/$αΝ(ι'6Ηί

ραΐε(αείαΐ ; ιεά ]αιη ίεηιεί, ηιιία ]αιη ιεαιηύο ; ίεά

αιηρίίιΐί ηαηηιιαιη, ηνία ρι-οχίηιε (ηαιίηι. δεΓίρδίΙ

αυΐεηι Ιιυηε Γιΐιπιηι ΤεΓίιιΙΙίβηιΐδ βηΙεηιιαιη αϋ Μυη-

Ι3ηί ιΙοι,Ίΐι.ι (Ιεδείδοερεί, ηε (]ΐιίδ ίη οο ι·;ι\ ίΙ1;ιΐίυηί

Ιοευβ 6886 ρθ88Ϊΐ ; ίϋςιιο 83ΐίδ ίρβε ρεπ δβίε ϋεοΐ3-

Γ31, ΐ|ΐΐίΐιΐί|ΐιηηι ιιίπιιιι Τβι·ΙυΙΙΪ3ΐιί Μ'Ι, Εραδπιυδ 30

ΚΙιειΐ3ηυδ :ιιιι1ιίμιιη1. Νέο ιΐίΐΐίΐπκΐιιιιι 081 (Ιίδδίιηίΐί

α εχίεΐΊδ δίνίο εδδβ εοηδεπρίυιη, αε ρβιιΐο (ΙίΠιι-

κιιιιν, φκιιιι 31ΙΟΙΟΓ ίΐΐβ 8θ1ε3ΐ. δεά βίνβ ΐ(·Πυ1Ιί:ιιιϊ

8ί(, ΐ]ΐιοιΙ νεΓίδίηιίϋυβ πιηι Ρβηιεϋο εδδε βυδρίοοΓ,

δίνε αΙιεΓ'κΐδ ; νείιΐδΐϊδδίιηί ρΐαηε βερίρίοΐΊδ εδί εΐ

(•πιιΐίιί. Μιιΐι» ί(1 ηρειΊίιΐδ ΐΐϋιΐίι Αυ^ιΐδΐϊηυδ ερίδΐ.

54, α φΐο πιιι) Μ:ίΐ;.·ι1ιιηίιΐί ι;:ιίιΙ:ιιιι νΪΓ ρρίιη3|·ίυβ

ςυχδίίδεί ηίπηη ρίεΐαΐΊ$ ρυΐβτεί εδδΟ, ερίδεορίίί

ΪΟΟΓΙΠΙΙ ροεη38 (Ιερρεεβηΐίυιΐδ βηηυερε, ίΐ3(]υε (Ιιιΐιί-

ΐ:ΐ5ΜΊ : Ναηι ιϊ α Οοηηηο ρεεΓαία αάεο ρτοΐι'ώεηΐητ,

ν. ι ηβ ρΰεηίΐεηάί ηαίιίειη εορία ρο$ί ρι-ίιΐιιιιη ραεη'Ηεη-

Ιΐαιη ιι-ίΙ'ΐιιιΐΗΐ·. ηιιεηιαάιηοάιιηι ηοί ροαιιηια! εχ τΐΐί-

εοηίίηάίπ, υΐ ηοΐιπ ηΗαΙ^ιινηηε ίΐΐιιά ετίιηεκ

ιΐίιιηΐΐιιΐιι;· .' Α,α^αβϋηαι ίΐ:ι τεδροηιίεΐ : 1η

Ιαηίιιηι ηαΐεηι Ηαιηίηιιιη αΐϊηηαηάο ΐ»ϊ</ηι<α« ρτοφτε-

άίΐντ, ηΐ ί'ΐίιιηι ροίί <ίΐΊιη>ι ρκηϊΐεηΐίαιη, ροιΐ αΐΐαηι

ΤΜοηΜ'ιαίΊοηΐΐη, Γ,·! ίΐιηίΐϊα, νεί ι/ϊ<η·ι<ιι·« εοιηηιίί-

ίαηΐ, ε(ε. Εί ηααηιν'κ είί ίη Εεείειία Ιοειίί Ιιηηιίΐίίηιαι

ραηίίεηίϊα ηοη ^η<·£ά«(κ>·, Οε«$ ΐαιηεη χιιρΐτ εοι

»Η(ΐ ραΐΐεηΐίοΒ ηοη υΙιΙίνίίίϊΐαΓ. Εχ ηιιοηιηι ηιιηιετο

<ι ι/ιΐία ηοΙ>ί$ άίαιΐ : Λιιί άαίιΐ ιηιίιί εαιηάαη ίΐεηιιιι

ραηίΐιηάϊ Ιοειιηι, ανί άειρεταίιιιη ηιβ ρίΓηιίΐΐίΐε, ηί

' Ί ιιιιιι ι/·.·(ΐΐΊ;;<;./ //.'·«, Ί /'(. ηααηίαιη ηιε'ΐί ομίΐιιιι α<Ι}\ι-

υι .Ί Ιιαιηαηίί 1,',/ΊΙη;! ηυη ρΓοΜύεοΓ, ΐη »εοηίί

αραά Ικιηιιιΐι'χ ρίετοκ/ιιε εΐίαηι ΙανάαΗΙΐ. Ακ( «ί

ηιε αΙ> Ιιαε ηιηαϊιία ηνοαιίί», ά'ιηΐε ιιίτιιη ηΐΑι' ο/ι'-

φιίιΐ ρτοίίΐ αά υΐΐαηι (ιιΐιιταηι , «ί ιη ίίΐα η'(α ϊΐΐβ-

Γι'/ίΓΗΜ'ϋΛΪιικι· ΐοίαρίαίίι 1>1αη·.1ί.ιΐ?ηί<ι εοηίεαιρατο, «ί

Ιίΐ'ίιΐίιηηη ΐηείίαηιεηία (τεηανετο, ιΐ αά εαίΐΐ^αηΛηηι

ΓΙΙΓ/ΙΗί ΙΙΚΉΙΙί ΙΙΙΙΐΙΐΐί 11(1/11 ίΛΙΙΙΙΙΙ ΙίϊΐΙίΙ (1 ΓΙΙΚΓι «Μ.' Κί-

<ΙΙΙΙ·ΓΠ>, »ί ΗΙΙ' ρ&ηΐΐεηάο φιαηι ρτϊη» νε!ιεηιεηΐί*ι (X-

<ΊΊ«·~κΐΓιΊΊ> ; »1 »ιί,·,(Ί·«(/ί7/ΐ(ί ίιΐΐβ'ιιιιΐι'ηΊ, *» βενετό «4ί-

ίΐ'ηιχ, Μ' ι'ΐιιη-'ΐιιΐι', ηιΐιΐ' ορεήΐ ηιιιΐίίΐιιιΐίιιαη ρΐίαιίο-

πιιιΐ, Ιΐι,<ι>·/ιι·ΐ.ι·ιι ατάιηΐίν» : ηνίϊ ηοιίτνηι ίια άίίίρίΐ,

ΗΙ Ιιιιίϊ Ιιιΐίΐιιηί ίΐίπιΐ : ΝιΜΙ ίίίη Μία ρτοάετΛηΐ ί»

ρο*ΐεηιη\; Ι·«Ι/Γ, ιαίιειη Ηα]«» ήΐα ιιιβνΐ/αΐβ ρ«Γ/ίηκ-

Γβ.' Αΐ'ίΓίβί Οειίί Ιαη ΐηιηιαηεη ίαεηΐεςαηίφα ά(-

ιη,Ίηίιΐιιι ! βναηινί! ΐτφο εααίε ίαΙηΜατ^Μί ρτοτί-

«ιιιι: αίι, ηι ΙιιιΊΐχ ίΐΐϊιιι Ηνηιίΐΐίηκε ρκηϊΐίηΐΐα: ίεικιΐ

ι/ι / 1-, /ι «κ ΐΊΐΐ»;·ίΙιιΐιι>·, ηε ηιεάϊάηα νΐΐϊ» εαεί α-^το-

Ιΐί, ι/ιΐιι· Ιαηΐο ιικ/ί/ίϊ «αίυ6π°« είΐ, ι/ηιΐιιΐη ηιίηνι ίβιι-

ΐειηρίίΐιίίίί Ι'ηιΊΊΐ, φι>$ ΐαηιεη ααάεαΐ άΐατε : ^*αη

Ιιαίε ΙιοηιίηΊ, ηαί ροίΐ ρπ'ηιαηι ραηϊίβηΐϊαηι ΠΙΓΜ.Ι κ

Ιαηιιείί ίηίηαίΐαΐΐί οί>5ΐΓΪη^ίΙ, αάίιηο ίίετηιη ρατ-

π>? οΐ<'. Αυ^υδίίηο ^πΙΙ'ρη^βΐυΓ Αιη)>Γθ8Ϊιΐ8 Ιίΐι. π Οι

]ΙιιΊιί!..ΙΛ\Ι. 10 : .1/ιΤί(ιι 1·|·|:|·|7)|·»(/ΜΗΠ|Γ, '/"' ΛΙ; ΐ1·"-"

<ι<]('ηά<ηιι ραηΐΐεηΐΐαη ραΐαηΐ, ηαία ΙιιιηΓίαιιΐιιτ ίη

('.Ιη-Ίίΐιι. Λ ιι»ί <ϊ νετβ αφιτεηΐ ραηΐιεηΐϊαηι, ϊΐίταηάαα

ηοη ριιίατεηΐ, Ι/Η/Η «ιΥκί νηιιηι ί/ηριΐιηια, ίία νηα

]ΐη:ιιίΐι'ΐι!ίιι ; ι/ίκί.' Ιιιιιΐιΐι ριιΙΊίιΊ' ιιιμηιτ : ηαιη ,::·.:'.-

άίαηί ηο* ιΐεΐιεί ρχηίίέτε ρεεεαίί ; ίεά /·<τν άβΐϊείοηι*

Ιενίοηιηι, ίΐΐα ςτανίοτΗΜ. Οειηιιιη Οπ^βηβδ ηοηι.15

ίη χχτ <·;ιρ. Ι,ι:\ί(. : 1η </πιΐΗσπ6ιι* β)ΐΪΜ ετίιηϊηίΐαα

Κ,ΊΙΙ,Ί ΐιηιίπ,α. ινί τατο ρκηίΐεηΐία εοηαάΐίατ Ιοαα ;

ϊίΐα IV)·» ,Ίΐηιιηηιιίιι, φι,ι· (τεηπεηΐετ ί)Ιι-ί(ΐ ΓΐΗΐΐί-, ΚΤΛ-

ρετ ρα;ηίίεηΐΐαιη τεείρίπηί, εΐ ιίηε ΐηΐεΓηιίΐίίοηί τι-

ιΙιηηιηΐΗΓ. Ι^ιιιιΐη οχΙβΓΐ ηιιιιι|ΐι:πη ίίιτηΓΐ εοηΐβιιιΐυιιΐ,

Οπ^επεδ πιίΓΓίΐΊιηι, 86(1 Γ^ΓΟ, ρΐυβ βεηιεί

ΜμΜΐίΙίι·;ιΐ. ΟΠΙΙΓΙ- Ιιίο Ιοειίδ ίηδίςηϊδ 681.

ΑΙεΧ3Ν(ΐΓίΧ, 3^116 ΪΙ1 3ΐίί8, δί ίΟΓίβ, Ι

ΜΙΙΙΙ ;ιΙΐ|ΐιι: πι εχΙεΓΪβ ιιχιιιιι Γυίδδβ ρι ιιΐκιΐιιΐ·· ε$Ι.

>ι·ι|Ι1Λ (ΜΙΪΙΙΙ, ΟρΊΐΙΟΓ, ρθδΐ6ΠΟΓίδ Χΐ3(ίδ Ι'ίμίιΐΐιιρ ύΐ-

8θϊρ1ίιΐ3 Γιιίι, ιιΐ, ΙΙΙΙΙΙ 3Π163 ροΒηίΙεηΐ'ιχ αορβοοηοϋία-

Ιίοηίβ ίΐΓΐΊίικΙχ ροΐεδίβδ ηΥινί, εα ροδ( ρηηιβιη

ϋείπεερβ ηε^3Γΐ εοορεπί. Ιΐ3 φΐ'κίεπι ρΓΟίιιιηΐίιηιΙαπι

νίίΙεΙιΐΓ, ιιίδί :ι!ίΐίτ Οηί^εηίβ Οτχεβ δε Ιιηΐκ αιιΐ. ηιιΐ

Ι Ιιίΐ' ε]ιΐδ Ιοειίδ ίπίεπροΐβίοδ Γυεπί : ηαιη ΐη «ι ·!. Ί ι.··-

πιιιι εοιίδεηίβηεα ]υι!ίοί3 ίΐιιιΐ : ροΒΠΪΙβηΙίβηι ρυΙ>Π-

ΐ'ϋπι ηοη 3ΐηρΙίυδ φΐ3ηι δειηεΐ ίιηροΐΓ3ΐ3ηι ΓΗ --, .

Εχ (|ΐιο ρεπΠΠίαΙίδ εχδίκΐίΐ ΐ]ΐι:ι·8(ίο : ηαΐιΐ ΪΙ1Ϊ$

Ι:ιικ1ιΊΐι Ικιπιίιιίΐιιιχ Γ:κ·1ιιιιι δίΐ, φΐί ρθ8ΐ ρρίοΓεηι [ ·ι

ιιίΐι·ιιΐί;ιιιι ίη ι'ΛΐΙι'ΐιι 80θΙεΓ3 πΐΓ-ίΐι·; ίιΐι·(ι ιτπ ι ιιΐ ; νο·

ι πιπικ· δίι :ι!ι Εεείεβίβ Γε]εειοδ ί!Ιθ8 ρβηΐΐαδ, η«κ; »ί

ρΐΊ\;ιΐ;ιιιι 83ΐΐεηι 3ΐίφΐ3ΐη τεοερίυπι !ια1ιιιίϋ*ο, ευ]υ$

ίίΓΙΙΓίίΐ'Ίο III ίΐΐΙι.^ΓΙΙΙΙΙ Γ6δΐίΙυ('|3ΐΙ ιΙΊνίΐΚΙΠΙΙΙ! !':', - -

ΙΊΟΙΊΙΙΙΙ εοιηιιιιιηίοηειη π·ιΓππ:ΐ. (,ΐιιί ηηΐίςηίοπί

Εεϋΐβδΐχ (ιΐι·)ΐι;ιιη 30 ι ιιιι>ιιι·ΐικΓιιιεηι εχ ΗοιΙίεΓηίί

ϊιΐδΐίΐηΐίδ ει ηιοηΙ)ΐΐδ χδΐίηΐ3ΐ·ε νυΙυεΓΪΙ, Γβεΐΐε πυ-

ΓιιιΐΐΊΐι ίη ριιπί'ΐιι ίιιοΐίιιβίιίΐ ; ηεε 3υ «ιιιιιί Ι . . ! - .» .

(·;ιΐΊ:»ιιΐι>ιιΐυπιιιΐφΐι· εοηδοπίο Γερυ(1ί»ιθ8 Ί1Ιθ8 ρίΓ-

8ίί'ί ροιοηΐ. Οπ:ϋ!ΐ ίη δεηΐεηϋαπι οορκ»ο
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ηηίιΐηηι ηηρεΓ ίΐ:ι ΛίδβΟΓυίΙ. Τπρίίοειη αίι ηρικί »η- Λ 8;Γρΐιΐ5, φίβηι εοπιηι ςυί κοηΐιΊ ίη νιο (1ε1ϊφΐίκ$(·ιιΐ.

ϋ(ΐο(1 φΐί!)ΐΐΒ ΐιιιΐιίπιι ρει·8ΐ)3(Ιει·ε ρο(εηιηΐ?

Γιπιι Ιιίΐ' δίι φΐ.τκΐίοιπΝ εοηίΓονεΓδίΰεηυβ

εχροηβιη Ιιι-ενίΐεΓ (ρκΊΐιη.ΙπιοιΙιηιι Γεβ Ιαηία

ιηεο ]ιι<Ηπι> εχρίίοβπφιε ροδδίΐ. ΡΓΪηοϊρϊο

Ιοηιηι ,'ίρικί 3ηΐϊ(]ΐιθ3 ίηνεηίο ςοιερβ ΓιιΐΒΒβ ιΐιιο :

.'ΐϋ.ι ιικΐ|·|:!ϋ:ι, δίνε ι·;ιρίΐ:ιϋ;! ιϋι-ι-ΐι.ΐιιΐιΐΐ', ηοη 111 ΠΟΚ

3ε ί.ρίΓΊΐ:ιΓιΙιΐΐϋ εΐιβποιίδ ΟΓηαηιεηΐίδ δροΐίβηΐ, βειΐ

ΙΐΙΐ}(Ιδ μΙΊΙΙΊ ΪΜ ('ΓΓίϋ (1)11113X31, (]ΙΙΧ Γ1Ι1Ι1 (,Ί'ϋνΐοΓΛ

Γ5Β161Ί8 68801)1, ΙϋΠΙ 03ηθηί1)11$ 30 ί.) ΙΗ!ιΙθΠΙΙΙΙ (ΙβΟΓβ-

ΙΪΒ ικιΐΜίιιιιΙΐϋΐ 6ΧρΓ6$33. Ηχο, ϊιιΐ|ΐ;:ΐ!ΐι, εβρίΟϋβ ΠΟ-

πιίηηΐι.ιηΐ , ιριϊίιιι^ ροειιχ 3 εβηοηίΐιυβ βίηςίΐΐβΐϊπι

Νοφίε ΐ'ΐιίηι νεΙ(ΐδΙΪΒΒΪιη3 >1Ι:ι

, ηιιί!)ΐ)8θ.ι (Ιιιηΐηχαΐ ε»)

" ςιΐ36 .ι1> οιιιηί «ρο εοηιηιυηίοιιίΒ 3ΓθεΓειιΐυτ : (1ε ηιιί-

1>»8 βχ Ρβοίαηο βΐίίδςυο ΜΦΜ ιϋνίιιηκ. Αΐίη νεί ο

1ι:\ ιοί·:) εΐ (|ΐιοΐίιΙί:ιΐι.\ (1ίοε1ι.ιηΙ(ΐΓ , βίνε ςυχ ηο3

νΐ'ΐπ;ι1ί;ι η)ΐιιευρ3η)ΐ)8, Βίνε βΐίοφίί η)θΠ3ΐϊ3, 86(1 ιΐβ

(]ΐιίοΐ)δ ηιιΐΐιι ποιιιπκιΓιιη ΟΧΒ13ΓΟΙ ίη εοηοίΐίοηιιη ()(·-

ΟΓείΐΒ ηιεηΐίο. Οιιβίβ, νοι·1>ϊ ^Γβΐίπ, εδδε ροΐε$ι 35ρο-

παβ ίιι φΐ:·ιιΐφΐ:·.ιιι ηοΐεϋίοΐυηι , -,ιιιΐ εοηνίοϊηιιι ;

ΡΙΊ·]ΙΙΙ·ΪΙΙΙΙΙ, 3ΐί3φ,ιβ δεχοοιΐ3, (ρπΐ' ίρι:ιικ]ΐΐΛΐιι 1εΙα1ί3

$ίιι1, ιιιι11;ΐ! Ι3ηιεη ϋδ 3 Ο3ΐιοηί1)υ8 ιτηιιΐ ρο-ιιΐο

οοιΐδΐϊΐυΐ£. ΐν·( 1;ιι·;ιΐ Ιιοο ΟΐΊ^επεδ Ιοεο 3ηΐε3 οίοιο

νι'Γΐιίϋ ίδΐίδ : 5ί ΪΟΒ, ίηηυΐΐ, αΐίηιια αιίριι ιηηπ<ιΓι»

ίηνεηετίΐ, <μι<ν ηοη ίη οτίηιίηε ηιοτίαΐί, ηοη ίη 1>1ικ~

ρΐιαηϊα βάεί, ηιια; ηιιιτο ΐΜΐβήαιίΜ εΐ αρυιΙοΙΉί

^ίη^ία ΐΐΐ, ίεά νεί ίη ιεηηοηίύη», νεί ίη

Γυίδδο ροΒίιίΙεηΓίίΐιη : ριιΙ)1ίο»ηι υηαηι οΐ) ριι·

Ιί',ϊο.Ί ρεεΓβΐ.ι ; αΐίοταιιι ρπνηΐίΐΗΐ 3ε Βοιτείαπι ρηο-

ρίβΓ ηινιιΐΐα; Ιι'ΐΐκπη οΐ) Γΐκΐι'ΐιι οοοιιΐΐα ΠΊΙΙΙΜΙΛ

ρυΙ>)ϊε6 ΒΐΐΒΟοροιη. Π.πκ:· \οιο ροδίΓειηβτη ηοη ευηι

Ι3ΐι1υπι Ιι;ιΙιΐΜ>Μ· ΓΠΙΓΙΙΠΙΙ, αϊ ρ<·(τ:ιΙ<ΐϊΐιιη (·ηΙιι.'ΐιιι

90 ΜΊΙφίΐΓΠΗ ΜίρρΙίΓΠ ΙΙΙινΠΙΙΙ 3ΐ)5ΐβΓξ6ΓθΙ , 86(1 υΐ

ΐοπιρθΓ3Π3Β ίιΐΒΐιρβι· ραβηβδ (ΙΠυοπ-ΐ, 30 ρβοοηιοΓββ

ίη ίιιΐβ£ΐ·υηι αιιηυΐίΐΐί^ίιηε Γβδί'ιΙιιβΓβΙ. Ρι-οΐηιΐο ιιοη

β]υδ οορϊ.ιιη ρΐ'οηιίδευε εδβο Γηοΐαηι, ηεφίο ηυοίίεβ

ςυΪΒφΐβ |ΐΓΐιΊΓ(. Γ:Κ·Ϊ](' ρεπΓ·ίΒ83ηι, $β(1 ϊιι οιηηί

\ ίΐ.ι ΜΊΙΙΙ·! ;1ιιιι!:ι\;ι|. ΙΙ;ιν ίΐΐι', ΓΧ φΐίΐιιι*, 61 (Λ

ΪΪ5 φιχ οοηΒΡςαεηΙΟΓ ιΐΐδρυιηΐ, νιΊΙι- ίβΐιιϋ ν'ιϋκΙιΐΓ :

ίβΐίυ^ιηοιίί π ίιιιιιιιιιιι ΓΟΟΒ ροΒίρποΓειη ροεηίΐεηΐίαπι

π Ι μι ί\ :ιί;ιιιι εοιιΓιΐξ'ΐΒδε, (·]ΙΙΜ]ΙΙΙ:' Ιιεηοΐίοίο ηίΐιίίοιηϊ-

5β<1 ;ηΙ νειοπιιη Γκίππη ΐε$ΙίηιοηΪ3, αε

ί(1ίιι$ ΕεεΙβ$ίχ ιιιιηηαιιι, εΐ οοηπιηυηεηι αιΐοο βεη-

81)111 ηηίιιιιιηι ;ΐιΙ]Ίι·Ίιχιιΐί ηιίΙιΊ, ρβπιπι εοιηηιοϋε ρίο-

ηηυβ εχρΙϊεαΟ \κΙβηΐιΐΓ. Εΐεηίηι $ί ξΓ3νίοηΜη

ι!ι·Ιί(·ΐοπιιικ·οιι>ι·ϊί πίπι ριιΙ)1ίϋ3ηι ί11;ιιη, ςιιαπι :ιιιΐ(·.·ι

ΜΐΜ·Γ|ΐί5»ι'ΐιΐ, ραϋΐίΐεηΐίβηι επιεΓ^εΓβ, ει 3(1 οοιη-

ηιυηϊοηεηι ρβεειηςιιβ ΓΙΎΟΓΙΪ η1ΐ6ΓΪυ$ ;»ι: ρπ\;ιΙ;ι:

1)θθϋΙίϋΊο ροΐιιεπηΐ; ιιοηηε ηιεϋοΓ ίΠοΓυιη, ΐ|ΐι;πη

Γ3ΕΐθΓθΐ·υηι, ΐ'οικίίιίΐ) ίιιϊι, (ΐυΊ1)ΐΐ8 βΐηε ρυΐΐίεβ ροε-

ηϊΐι'πΓκι πϊιϋιιιυ ίη Εεΐΐε&ίβπι ηοη ρ3ΐιιίΐ? Λΐΐ|ΐιί

ιιι-ιιιο Ι3ηι νι'ΐ'ΟΓΛ ΐ'ΐίΐ, ΐ|ΐιί Ιιυηΐ3ηϊυ$ ι-ιιιιι ίΐΐίβ

3θΐηιη ριιΐιΊ, ΐ|ΐιί ίη Γΐΐιίοπι ϋπ-ρίιΐί, ίικ·ιΐΓΓΪ$8ειιΙ, ε(

ηυίϋειη Ιιοπι·ιιι1;ι Π.ι^ίιί3, ςιιαιη

β» οοπιηιίδΊδΒεηΐ : (μκχΐ εχϋΐβ ορίηίοηε οοηκεφίΐΙυΓ. ιηοηιη ΐΐιίο ΜηίίίΐαΙ, Ηοο ίΐί νεηάίάίίΜ ύοηινιιι

€ιι]ιΐδηιθ(1ί νεΓΟ ΐδίικί 8δΙ : νκΐιιΐ §Γ3ΐίαϊ βε υεηείίεϋ

1θ€0 (ιιιΐιΐίί'ίΐηι ί1Ι:ιιη ]ΐ(ΓΐιίΙιΊΐΐί;πη 8ρίδ8β 30

ΙίΙβΓ ίη()υ1ΐ3ηι? Ναιη $ί ρΓΪνβία βΐ οοου!ΐ3

ρθδ$οηΐ, βΐ ίη ροιίεπι αο εκίεπ Ιοεο εδδβ, ςιιίδ ηοη

ι»ηΐο ηιο1εδΐί3Γϋηι βο ιεπιροπβ οοηιροηάίο ιηαΐΐοΐ

ιιΐί, ουρί(1ϊίδίπιε(]ΐιε Μ·, ρυΐιΐίΐ'3 ίΐΐιι εοηΐεπιρΐ3, 3(1

«ΌΙιΙΙΙΙΟΐΙίοΐι'ΙΗ ΐΙΐβΓ3Π1 1ΐ|·θνί()1ΧΜΙ1Ι|ΙΙΟ ΐΓ3118ίεΓΓ6ΐ?

Υοΐο βηίιη ίΐΐιΐι! ιιιίΐιί Γ6δροη(ΐ63ΐ)1 : 1)ιιϊ ίΐΐπ» ίοι ΊΪ

» ιιίριι: (οιΐΜ'ϊΐΗ ΐιπιι ρΓίιηιιιη 3(1 ροεηίΐΐ'ηΐίαηι βοεε-

(ΙβΓεΙ, ιιίπιιιι ;»1)δΐ|ΐιο ριι1ιΙίι·;ι ρεπ ρπνιιΐ,ιιπ Γε$ΙΪΙυί

ροΐυεΓΪΐ, 3ΐι ηεεεδδ3ΐ·ίο υδυπραικίβ ίΙΙα Γυοηΐ. 5ΐ

Ι τ'πι% ιϋχεπηΐ; δι, ί ιιΐ|ΐι:ιιιΐ . ηεε6883Γί»ηι ίΐϋδ ριιΙιΓκ·:ιηι

Ι (ΐ·ιι ι!.·ιιΐί:ιπι ΐϋ·^:ινι·ΐΊΐι(, 3Ιιΐί(ΐυίΐαΙί8 Ιϋΐίΐΐδ ιιΐιΊΐκιιί:!

η:Γι Πι-ιιΐιΐΓ : ϋίι|ΐιίιΙι·ηι νείΰΓΐ ΟΙΙΙΙΙΪΜ εοηείΐί»,

ίη ιημ-ο ΐίΐ, νεί ίη νίεο, ηιί ηηιηΐ! ηοη αϊ. Ηα ^

τειιιίίίίο Ιιιι}ιι»ιη<»Γι αιίρα ιεηιρετ τιματαΓ»

, »<·(· αΐίιιιιηικίο Ιίΐ'ϊ ίιι/<Ί·ί/ιπ/Η·· άε εοηιηιίί$ίι

ΙΐΗ}ΐι>α·ι·ιιΐι)<Ιί ροιηίΐΜΐιίαηι $(?τετ(. Ιη ()ηιΐΊοτίΙ>νι

εηίη εήηιίηίΐιη! ιεηιεί ΐιιηΐιιιιι, ι·β/ τατο ρ&ηίΐεηΐϊα:

α,ιιι'ι'ΐΙΊΐιιι· Ιοοιι. ()ηΙί,(\η\Ά ί^ϊΐιιι· ρπΟΓΪδ ^ειΚΓΪ$

(•ΐΊΐιιοιι :ιΓΐι|ΐκΐ(Ι ρεΓρείτβδδεί, Ιιίο 3(1 βηιίΐΐίιεηι :κ·

$3εεΓϋοΐεηι 3οεϋ«ΐ6ηδ ρυΐιϋοχ ιιΐι οο ροειιίΐοηΐίίβ

]ΐΐϊΐ οαρίεϋαΐ, ρπν^ιϊΐιιΐο βχ Ο3ΐ)θΐιί1ιιΐί> ηιοάο 3θΐεηι-

ροΐ'β; ιρκι (Ιεηιυηι εχρίείο 3 ρεοοβίίε ηϋϋοΐυΐυδ,

οοπιηηιιποη'ΐΓϋεΓιΙυοΙιηΙυΓ, ηεςιιε :ιϋ;ι ΓΐΓιοηε, ςυβηι

ρυΐιΐϊοβ οΐιΐΐ» ροειιίΐεηΐίβ , ΓεεοηεϋίβΓΪ ροΐ«Γ3ΐ;

η ιι 0(1 ίηΠηίΙίδ Ιοοίδ ουηι ΡβίΓΟδ ε.τΐεπ, Ιυηι Γ.)·ρπ3-

ηυ$ βνίιΐοηιίδβίιηε (ΙεεΚίΓβι. ΑΓιοππη Ο.ΊΗΜ βΓ3ΐ

οιηηεβφΐθ Ο3ΐιοηιιηι εοηιΙίΐοΓεΒ ίΐ;ι ρυΐιΐίεβπι Ι3ρ$ί8 Π εχρϋεβιίοΓ, φαοηιιη 1οΐ:ι1ίκ αϋοφίί ειιίρα ιιιιΙ1:ι 03-

ιιοηιιηι (Ιεϋηίΐίοηε εοιηρΓεΙιοηιΙεΓειιιι·. ΚΙοοφίβρη-

ν3ΐ3 ροεηίΐεηΐΐΒ 83ΐί&ΓαοΊε1)3ηΙ , ςυηιη 83θβΓ(1οΐί3

ρΐ'ΐΐιίεΐΐΐίΐί ΗΙΟιΙΐ'ΠΐΙϋΐΙΙΙΓ. ΑΟ Ρ'ΙΟΓΟδ )1!ί ρα'Ιΐίΐΐ'ΠίΓί

ρρορπε (1ίοεΙ)3ηΙιΐΓ. ϋοηοίϋυιη Τυΐβίβηυηι ι ο»η. 2

ροεηίΐεηΐεδ ίη εΐεπιηι οοηρίβπ ρροΐιίΐιεί. Τυιη ΪΒΙΛ

3υΙ)]ίοίΙ : Εαηι ν.το ρκηίΐεηΐεηι (ίιπ'ηικί , ηνί ροχΐ

ύαρίΜίΗΜΜ αιιΐ ρτο Ιιοηιίπάίο, αηΐ ρτο (ϋνεηίί ^^^-

τηίηίΙΐΗΐ φτανίιιίιηίβηαε ρβ^βΐ/ί ρ«6//ίη»ι ροζηίίαιϊιηη

(/ετοΐί ιιώ άϋηο, άη-ίηο (»ετίΙ τεεοηαΐίαίιι» αΐιαήο.

(.::ιΊι·πιιιι ροδί ριι1ιΙίι·;ιιιι ί1Ιίηι·ρηΒΐηΙοηΐίπιη, βί ϋχ-

(Ιοηι δεοΓίιηίιιίΙιυδοίΐδΐΐ'ίιιχΪΒδοηΐ, βυ εοοίοβί* »ά'\ΐη,

εΐ 3 ιη\·.ΐΓΐ·ίοπιηι εοηχηυηίοηβ ρεηίΐυδ ο\(·1ιι<ίί

ινι 'ΐπί'ΐΐί.ι: ι 3ΐηρΙίιι$ ηοιι ροΙϋΓ.ιιιΙ ; (μιοιΐ ίη ρι·Ίιηί$

Γιβη ρο(ε$(, υΐ ίη

ρρχδΟΓίΙιυηΐ, 3ε ΐεηιρυδ Γ3ΐίοηβηιςιιβ

ιΙεΠηίϋηΐ ; ίΐα ροιτο ΤβΓίυΙΙίαηυδ, Γνρι Ϊ^ΙΙΙΙΝ, Ρ;κ·ί;ι-

ρυδ, 3ηΐίί]α'ι 3ϋ υιιυηι οιηηεδ εοδίίβηι ίΐΐοδ ΙιιιΠϋΐκΙο,

ι·οιηιηίιΐ3ϋ(Ιο, οΙ)]υι·^3ΐΐιΙο νεί ίηνϊΐοδ ϋΓβεηΙ βΐ ΐιη-

ροΐΐυιιΐ, ίιι ιηΐηίπιβ Ιιοο ίΐΐίδ ίηΐεςηιηι Γυΐδδε δίςηί-

Γιεβηΐ. ΚΙΛΙΜΙ ί^ΊΐυΓ, ηυΐΐο ιιι 3ΐίο, 30 ηβ ρπνβΐχ

(|ΐιϊι1επι [κΐΐιίΐΓΐιη.ι· δυΙ)δϊ(1ίο, τεείρί ίη εοηηπηυηίο-

ΐ'.-ϋΐ Εΰείεβίιε ροΐιιίδδβ εοηοεϋβιιΐ. Οιιοϋ πιπί ϋεάε-

Γ κι, ΐιιιιι (1ε ΐΐΐϊδ ι|ΐιίι! .-.πιίίηιιΐ Γβι|ΐΓΐΓαπι , ςοί

Μ πΐίΐιΐΐ) ίη £πινίθΓ3 ρεοεβΙ.Ί Ι»ρ$ί ρηΐιϋοβ ιιΐϊ ρ,Γΐιί-

Ιβηΐία «οη ροΐβΓβηΐ ; ΰεηιιϊιΐ εοβ οεηβεαηΐ ροΓ ρΐ'ί-

ν,'.ι.ιιιΐ ρ:ι·ΐιϊΐι·ηΐί;ιιη ]·ι·ΓοιιπΙι:ιπ ροΐυίδδε ? Ν;ιιπ

«ι ί$ΐυι1 α«$εΓ3ΐιΙ, ηεεε$$ε βπ( υηη Γ:ιΐ·Μΐιΐιιι·, Γβϋ-

ιπϋΐίι.ι ςοιηΐίιίοηοιη βοΓαηι εχ$ιίιί$ίΐ6, ςηϊ
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(]ΐιίΐιιΐίι1.ιιη Ε<χ:1εβϋ3 ροεηϊΐεηΐΐβιη ΪΚ:Γ3ΓΟ Ηειιοηΐ, Α ιηαηβ 3(1 οϋηι εοηΠίειιάί εβυ53

ί',ιιΊ (ΐπιι ρεεεβω, ψι;·· ρυ$ΐ 1)3ρΓΐ8Π)ΐιπ) ίκΙοιίΜηι,

οιππϊ;ι δίη^ίΐΐαΐίηη εχρο$ιιίδ3εΐ, .οϋΐτε ροβηίΐεηΐώη

]υΙ)εΐιΐΓ, 3ε]β]αιιίί$εΐ οΓ3ΐ'ιοηί1)υ3 3δ5'ι<1ιιί3 ΙηδϊδΙεΓε.

Ιη ηιιο ΙοιιμΊιΐϋ ρΓΟβί-εδδβ (Ιιοε εδί, υΐ (Ιβείβτβΐ δο-

ζοη)βηιι$, άίιιΐίυδ ίη βεεΐ88Ϊ3 ρει·8ενεΓ3ΐΐδ), αΐίυϋ

ςυοίΐϋαηι $εε!ιΐ8 δυυηι βρεπιίΐ, δΐυρΓυιη νϊϋΐΐίεεί,

ςαοιΐ ευηι ι1ί»€οηο εοηιηιίδεΓ3ΐ. Τοΰτο λεχθέν, Ικκ

£31 : ΠΙΗΙ Ιΐιιι: ιϋίΐΗΐΐί βΐίβΐ, ϋΐ3εοηυ$ ίη οηΐίιΐίΐη

ΐπΙίιΓίιΐϋ 881. Γπ'ΐιιι'ΐιΐΓ. νι-ΓΟ 3ε ΙιιιηιιΙΙιι:ιιΐ!ι' |>Ιι Ι;0,

81 Μ;ι^ι;ιιιΙίΙιιΐΗ ίΐΛΐιΙί;ι εΐϋπείδ, Νβεΐ3Π11δ Γ.ιΐιΙ,νιπη-

ηίδ ΓΙΦΙΜ!;ΙΙΙΙ ρι·οδΙ)νΐεπ ςεηεηε Αΐΐ'.ναηα'πηί εοη-

δίΐίο, ρο&ιιίΐεηΐί3Γί(ΐηι ρι·ι·«|ινΐ(.·πιπι κυβίαϋΐ, βΐ

υιιίΗΤΚΐυειηηιιε βυχ εοηδείεηΐίχ ρεΓηιί^ίΐ, αϊ α

«']»8 3ΐ·1ιίΐΓίο (Ι>· ιηγδίεΓϋδ ηδίπ-ρ,-ιικϋκ βρυοΐ δε εΐβ-

ςυοιΐ υ!)ίςυε ΐεΓΓΒΓυηι ϋείηεερδ οΐι- " ΐυερβι. Ηβεε 3(1 νεΓΐ>υηι δοεΓΒίεδ, εβάεηκιυε δοζο-

ΐΊΐιη ία Γ.ιπ), ;κ1ίΜΜ|ΐκ· ηοιιηυηηυηηι Γιει-ϊ

ΟΓΐ^ειιεδ. Νεΐ]ΐιβ νεηο ΐϋ βυΐ ίηει·ε(]ϋ>ί1ε, 3υΙ ηιίεο

ιηϊι·α1)ΐΙε νίι!(·ι·ί ρατ εεΐ, βϊ ςυίβ βηϊιιιο

(|υ.ιιιΐ3 ίη ρΐεποδςυε

εΐ οοιίδίαιιΐία Γιιει·ίΐ, υΙ()ϋί δειπεί ϋιιιιίαχαΐ

ϋ»ςΐιία οοηιπιίδίδϊεΐ, ίηεχρί3ΐ)Ίΐ8ΐιι ηόχίΐηι οοηΐΓβΙιβ-

τεί; 3υΙίηΐ8Γρθ6ηίΐεηΐεδ3δδί(1υε (Ιεββηδ ίιΐδίαιιΐε (1ε-

ιιΐ'ϋιι ιιΙΓιΐιι ραεειη ρερείρει-εΐ. Κι Ιιοηιίείϋχ ίη Λιι-

εγΓ3ΐιο εαη. 21, Οιτίδΐί ηο^ηίορε^ ίη 1!;ι^ίΙί;πιΐ8

ι·;ιΐΜΐιιΊ1ιιΐΛ εαη. 71, αΐίαηυε 1(1 μπιιΐί, ιιιιΐ ϋ$ εΐίβπι

$ενεηθΓ3, ΐ|||;<; βχ δυρεηοΓί άίεριιΐβΐίοηβ Ιιπ<· ΐΓβηβ-

ίεπ·ί ρο5$υηΐ. Αεεεάίι, <\\ιοΛ εχΐΓβηιο νίΐ;β ΐβηιροΓβ

εοιυηιυηίοηε ιΐυηηΐί ΜΙΙΙΙ, ρι·χδεπϊιη ροδί Νίεχηιιιη

<·.·»ηοιΐΓΐη ι;ιΙίΐιιιη, ηυί ιιιοΐ'ίΐιιπίιΐίΐι ηεμ;ιπ νίαΐίευηι

ρΓϋΙιίΙιυίΙ;

ΐίηυίΐ.

Οαρηίβηι Νονβΐΐβηίε 1ΐ36Γε8Ϊ8 εοβηοβεεηϋχ δία-

άίυιη, εΐ 3ΐ·^υηιεηΐί ϋυΐοειίο ςυ,τειίηηι ευ ηοβ ΡΓΟ-

νεχϊΐ, υΐιΐβ ροΒηίΐεηΐίη ΐαιη ηιυΐΐ.ι νεΓΐ)3 Γαεει-εηιιΐδ,

ρΓθΐ1ιΐΓ.εη(1α ραυίυΐϋΐη οι·3ΐίο εβί, αε ϋε ιν|ι·1ιπ τίιιιο

ίΐΐο ΜειΊαΓίί Γαείο, ςυο εοηΓεδβίοηεηι αο ροεηίΐεη-

Γΐ3ΐ» 3ΐ)ΐ·ο^3δδε ,'Ι.ΊΙ·! :ιΐ ΙΙΓ Ά\) Ιιχί'οΓίιΊ.·., ροδίΐ'εηιο (1ί$-

ριιΐηιιϋιιηι. Οιι]υδ Ιιίδίοΐ'ίχ ΐι;ιι ΐιιΐκι :ι:Ι εη, ςιιχ

δυρειίιι» βχροδίιϊιηυδ, ί11υδΐΓ.ιηιΐ3 ιιι;ιμιπιπι 3(^υ-

ΐίΐηιΐιιιιι α£Γϋΐ·εΙ, ηε ευϊ ιιίπιίυιη Ιιχε 3ΐίεηα 3ε Ιοη-

ι;ίιιΐ|ΐι:ι ίυΓίε νίιΙι·;ΐ!ΐΙιιν.

Οι ηιεηιοηιΐιϊΐί Νκίαήί €οη»1αηΐίηβγο1ί1αη\ ρταχαΐϊί

Ιίϊίίοτϊα ; 61 ηΐιηηι ίΐίβ (χηβαίοηοη ιιαΙνΙβΓίΙ.

ΜΙιίΙ 3(1 ι·!Γν;ΐ!ΐ(1:ιιιι εοιιΓεδδίοιιίδ .πιιΐιιι ίΐ;>ι«ιιι

ιπμΐΊΊ :ι!ι Ιιχρείίείβ :κ.τίιΐϋ δοΐεΐ, (|]ΐϋΐιι ΝεεΟΓίί (Λ-

€ΪΙΙΙΙΗ ίΐΐυϋ, ίμιιιιΐ :ΐ|ΐιΐι! δοεΓ3ΐειη ει δοζοιηεηυιη

ιικ:ιηΐ)Γί;ι: ,ιΐ'οιίίΐιπιι εδί, (|ΐιο ίΐΐε ρρηρίεπ ν«1μ:ιΐηΐιΐ

(ΙΪ:ΐ(Όΐιί Ιΐίΐμίιίπιιι εοηΓεδδίοηίδ 3ε ρύεηϊιεηΐίχ υδίται

3ΐ)ΐ·ο^3δ3ε ΙΊτΐιΐΓ, Ουί ΐ]υί(1ειη ρΐεπί^υε ιΐιιηι οεειίΓ-

ιι·π', βε νεΓίΟΙί ρβίΓοείηβπ δΐυάεηΐ, ίη 3ΐ)5ΐιπ1α$

ει ίηεχΙι·ίε3ΐ)11εδ Γαϋυΐαδ Χδΐυ ηιιοϋαηι (Ιί£ριιΐ3ΐίοηίδ

ί»1)ΐ·ι:ρΐί $ιιηΐ. Νοηηυΐΐίδ εΐίαηι Οα$δίο(ΙοΓΪ βιηυε

ΗίίΐοήίΌ ιήραΐΐϊκε όερΓαναΐυδ Ιοευβ 8ΓΓΟΓΪ5 οοε3-

Βίοηεηι ύεύίΐ, ιΐιπιι εχ 1>αΐίηί$ Ίιιΐη ρινίί'ηπ^ ροΐίιιβ,

ςυβιη βχ ί.ηοοίΜ ΓοιιΐίΙιιΐΝ, η3π·3ΐίυηεπι ϊδ(3ΐη Γβ-

ρείυηΐ. ΙΙΐΓίδςαε νοι ο, κειΐ ηοδΐι·ίδ ροιΐδδίιηυιη εοη-

ΒϋΙεΓε Ιιοε εβρίΐβ (ΙεεΓενίιηυβ. Νβιη ςαοϋ 3«1 Ιΐίΐτβ-

Ιίεοδ δρεεΐ3ΐ, Ία ηιο, Οεο ]ιιν:ιηΐε, ριτΓει ΙΙΙΙΊΙΙΙΙ

ιηεηιΐδ 1ίΙ>. νπ, εβρ. 16.

Εχ ιμπίΗΐί. ;ιΐι!ίι)ΐκιΐιιπι Οοηδΐ3ηΐίιιοροΓι εοηϋΐεηιΐϊ

ροδί (^ιΐνίηιιιη ηχΓείίεί οηιιΐΓ,-ί εοΐΐίςυηΐ. Νοδίπ

ριιιΐίιιι εοηΩεΐ3ΐιι Ιιαηε ;ι Νοναΐίαιιίδ Ιιίδίοπείδ ί»·

Ι;ιι!:ιηι ορροηιιηΐ, ίη ε3(]ΐιε, υΐ ίη 3ΐίίδ ρΐυπηιίί,

τηειιΐίΐοδ ϋΐοδ 8888 (ΙεΓεηϋιιηΐ; ρ:ιππιι ηοη 33εΓ3-

ιιιι·η!;ι1ι'ΐιι, ιιΐ γοεβηΐ, εοιιΓβδδίοηοηι, 3ε Ιβείίαιη, $ε<1

ρπΙιΓκ·;ιιιι ρυΐαηΐ ε$8β 3ΐιΙιΙαΐ3ΐη. δίε ειιίιη εχί$ΐί-

ι»3ΐιΐ, εοδ ςυϊ ριιΐιΐίεε ρβέΐιίΐεηΐίβηι βυδεϊρβΓεηΙ,

|ιι·ομ;ι!:ιιιι ει ίη Γι-εα,υεηΐί Εεοΐεδίίε εοΒίυ εοιι&ΐβή

δοΐίιοδ : ει ι·:ιιιι ίρ83ΐη ριιΐιΐίΐ'ίΐιιι εοηΓεδδίοηβηι ιηΐί-

(]υ3δ88 ΛΟ Ι.ΙΓΙΙΙΙΙΙ ; ςυχ ηοη Ι.ΊΙΙΙ 3(1 ευ!ρ£ ]<<.«·

ηΐιΊΊΊΐιΙ,'ΐιη νοιιίηιη, ΐ|ΐι»[ΐι 3(1 ρεβηβιη 83ΐι$Γ<ιεΐίθ-

ηεηκιυε δρεεΐ3Γ8ΐ. Εΐεηίηι ιικιΐΐΌΐκιιη Ϊ1!;ιιιι 3 ά\»-

εοηο εοιΐ3ΐυρΓ3ΐ3ΐη 3ίυηΐ , ειιιη ;κ1 ριι1>1ϊε8ΐη ίβ

ΙΙΙΙΙΙΊ· εοηίεδδίοηεηι νεηίδδεί, ρρ%δεηρΐο$ 5Ϊ1)ΐ >

ροβηίίβηΐίαηο δβεεπίοίε ΐεπηιίιιοβ ε§Γε5$3ηι, ϊηι-

])πκΙι·ιιΐι:Γ ϊηεεβίυηι υηβ ίΐΐυιη ρ3ΐεΓεεί3$β. ΑΙΗ

εοηβείο εΐ βυείοτε βαοεΓϋοΐβ (]ίνιι1^38δε ηιβίυηΐ,

ΐ]ΐιιιιΙ οΐ) ι·;πη ΠΊΙΙ «1,> οΐΐϊείο Γεηιοΐαβ Πιει ίΐ.

δεΊ (1β |ΐιι1>1ί(·:ι εοιιίεδδίοιιβ ηιοχ. ΙΠιιά ίηΐβΓίη

οοηδϊι1βΓ3η<1υηι υπάβ Ιβηϋεηι Αοεερεηηΐ, ηΐ3η(ΐ3ΐ'ΐιη

ηιιιϋΐΊΊ, υΐί. 8υ3 ΡΓΟ εοηείοιιε ροεοβίβ οηιιιίυυδ εϋί-

εερει. Οιιο βυηι ίιι Οτκεβ πβΓΜίίοηε νβπΐ)», βχ ςυί1>αί

υίευηςιιε (Κ'ΐΐιιπ ροΐε^Ι : ιιηιιι ,ΐ|Ηκ1 δοεηίειη : Ή

δϊ προβαίνουσα, και άλλο πταίσμα εαυτής χατηγί-

εοιιΐίιΐο, υΐ ίηδείΐίχ δυ* πιοηίιιιεηΐυηι ίιι η»ε ο^ί- ρ ρει. ΟΟΙΒ προβαίνουσα (Ιϊχίΐεΐ κατηγορεί, ϊ

είειΐ(ΐ3 ιιοίίδ 1ιίδΙοι·Ϊ3 (ΙεΩχίδδε ροΐίυδ, πιιβηι πιο- ίΐ3 νι-πίι . Λίιι/ίΊτ Ιυη,βιι* ίη €οηβιβιιιΙο ρη></Γβαα,

ιικΊΐΐιπιι ιιΐΐιιιιι 3(1 ε3αδ3ΐη $ικιιη αΐΐυΐί&δε χςυί αΐκηα! αιίρα; ίεϊρεαηι ίηίίηιιιίαΐ. Νοη Γβείε, $ί ςυίά

ίη Ιιίϋ νίϋβο. Νεςυε βιιϊιη προβαίνουσα 3(1 ·.>..!.<-

χίοηοιη ρεΓίίηεΐ ; ηιιιΐΐο ηιιηυβ 3(1 ραίιΐίεηιη, ςιιαΐ

(1ε δυυ νΉ ί (]υίι(3ΐη 1>οηί $ο!εηΐ 3ΐΐεΐ8Γβ. δε<1 ηίιηί-

ππη, ίιι εχ δυζοηιεηο ι.'οΙΓμίΐιΐΓ, ευηι ϊη ο1>ευη<ϋ

ροεηίΐεηιίβ, ίη οι·3ΐίοηε, ]ΐ']ιιιιίο, ΓΓεςυϋηίαηϋα εο-

είεβίβ, Ιοη@ίυδ ρι·οεε(1(τεΙ, :ιΙΐπηιιι ηεΓα$ πα Γ,

εοπιηιίδίΐ, εΐ δυΐιίηϋε ϋεείβΐ'ανϊι ; χατηγίρησεν νβΐ

χατεμήνυσεν, πι ΙιιιΙκΊ δοζοαιεηυβ ; ηοη ιιΐί·,ι:ο

ρι·(ΐ|ΐ;ι!:ϊ!ΐι, ηεε ίη ρυΙ>Ιίεο εοηνεηΐυ, $ε(Ι ρπνβΐίσι,

ει εοΓΐπι ροΒηίΐεηΐίβΓΪο $3εεΓϋοΐε, 3ριί<1 ηυεηι ΐ(1ίη-

ιίιΙΐΊΐι ρεεεβίβ (ΙβροηεΓεί; 3ηΐ εΐίβιιι εϊΐΓ3

ιηεηιηηι ειιηι εο, 3ΐιΙ 3ΐίο εοΐΐο^υοηδ. Οιιίϋνίβ ι

δίκιιη αΐΐυΐί&δε χςυϊ

οηιηεδ εΐ ίηίηιιί δΐ3ΐυ3ΐιΙ.

δυ(1 υΐ 3 εβρίιβ ίρδο (Ιίδρυΐ3ΐίοηεηι 3Γεεδδ3ηιυδ,

ρι·οροιΐ3ΐη ηιιΐε οιιιηίι», (]ΐκι> ιΐι: Ιι;«· ΙιίΜοι ί;ι δοεΓ3-

ιβ$ 30 5οζοηιεηυ$ δεπρίίδ €θΐηηιοικ1ηπηιΙ : ιιβιη

:;1ι ίϋΐί.ι ίη Γε1ί(]ΐιοι·ιιη) 8εΓίρΐοπιηι εοιηιηεηΟΐ'ίοδ

ίαείί ίΐΐίυδ εδί ι!ί·ι·ί\:ι(Η ηιεηιΟΓίβ. δεΓί!)ίΙ ίμίΐιη· ίη

ρΓΐηιί$ δοοΓβίεδ 111).^ ν, εαρ. 19, εχ εο ΐεηιρορε,

ιΐιιο Νον»ιί;ιηί ρΓίηιυηι εηιεΓδεΓυηΙ, ερίδεοροδ ροε-

ΐ!ΐΐι'ηΓι;ιπιπη ρΓε&1)γΐεπιιη α(1]υηχί&!>ε, υΐ ιμιί ρο$(

Ιιοριίδίηυπι άεΐίηυίϊδεηΐ διό ;ΐ)ΐιΐι1 ίΐΐιιιη ρεεεβία

εοηΓιΐβΓβηΐιΐΓ. Εαηκίειη ροιτο Οοιίδίβηΐίηοροΐί 1ιϊ$

άβ. €30818 3ΐ3Γθ83ΐιιηι Γϋϊδδε. Ρεηιίηα π»32<1ηηι ρΓϊ-
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η'ιηυβ ροιίυβ ηιιηηι βΐ ριιΙιΠεαιη η. Ι εοηΓ«·88Ϊοη«ηι

3>ΐ3εΐ3ΐη (Ιίχεπιηιΐδ αΐιΐ ιηυΐίει-ειη ι-ι.ιιιι, ηΐιΐ ιιΐΐιιιη

ΟΊΙΙΙΪΙΙΟ ηιοι·ΐ3ΐίιιιη. Ηοε ϊςΐΐυτ η εαοοπίοίε, 30

αηΐίδΐίΐβ, 3 Ρ.ΙΙΙΓΙΝ ϋεηϊςιιε Πιιμίιίο έοιηραι ίο, (Ιορο-

βϊΐιΐδ εβί ΊΙΙε (ϋβεοηύβ : εχ (|υο ρηυίαιίιιι ρει-εΓε-

1>ιεδεηιΐε Γηιιια τειη δυ!)θ.1θΓ3ΐιΐ8 εδίρορυΐιΐδ. ΙΙίηε

ί(;.Γ Ι.-ΓΙ \ ιιι.ι-. Μ<Ίΐΐί;»Γ, ιιίδϊ ηιαιιίίεκίβ Ϊ8 ίρβε, ειι]υδ

;Η;!·: ΜΙ κ :,ι . ιι ίι π ιι ι ΙΙΓ , δηζοηιεηιΐδ, !;Ι!ΜΙΙΙ ϊΐΐοηιιιι

»·(·ιι]ι:εΐιιι.ιι.ι Γε<ΐ3ΐ·£ΐΐ3ΐ. ΟΊΙ ϊηδίίΐυεικίί ρΐΐΐιΐιεη-

ΐι.ιπ'ι δ:ιεεΐ'(1»Γΐδ ΟΙΙΙΙ535 ΟίϋρΐΐΙϋΜ» : 'Ί" ·;.-·.:<·/' (3Ϊΐ)

εξ αρχής τοις ίερεϋσιν Εδοξεν, ως εν 0;άτρω υπδ

μάρτυρι τω πλήΟει της εκκλησίας τάς αμαρτίας

έξαγγέλλειν. Πρεσβϋτερον δε των άριστα πολιτευό

μενων έχέμυΟόν τε καΐ ίμφρονα έπ\ τοΰτο τετάχα-

σιν, ω δη προσιόντες οΐ ήμαρτηκότίς τα βεδιωμένα

ώμολόγουν. Ό δϊ προς την εκάστου άμαρτίαν, δ τι

χρή ποιήιαι ί, έκτισαι έπιτίμιον Οε'ις, απέλυε, παρά

σψών αυτών την δίκην είσ-ραξαμένους '. Οαταιη,

ίΐΐφΐίΐ, βΐ ίΙ,!ι:1,ΊΊΐ//ιίΐηΐί ΪΗΪ/ίΟ Μ/ι-,'Κί'./ί.Ν <·*!,,· ίΐ'/ίΐ-

ηηίΐηΐ, ίίί Ιαιι ι"·"" '" ΐΐιοαίτο. ρτο

ιιι- ^οιι^^οιι^ ρι'^^αια ρτοηηηΐΐαη, (

ι!!,·:; ι/ιΐ: ιΐΐιίιΐΐιΐ Μ ι /·|·(()|·ί1ΙίΙ ΙιΊΗΙΓιΊΙΙ

,ι ιηαιιεη ρταροαίϋηιηΐ , αά ηικηι ριοεαίοτα αάειιη-

ΐίί ν\ΐαι ιαα ηοχα» €ϊροη(ταιΐ. Αί ϊΐΐβ ρτο , ;Π.··:,Μ/(!Γ

·.,·. «.Μ ηΐίήιαι ραηα» ι.'.'/'.Ί/··»·· <Ιηιι'ιιΐι·Ι'<ιΐ, <η>ιι α

ε&ριίί ϋΐαί ΐχί§'ΐ!ίβηΐ. Οαχ δυζοηιειιί νεΓΐ>3 ριιΙ)1ί-

ειιιη ίΐίικί εοιιΓιΚΊκΙί ςεηιιβ βΐϊεηιιηι 3 ηια]ηι·ιηι ίιι-

ϋΐίΐυΐο βΐ 3 ροΒίιίίβηΐίϊτη ϊΙΓιιΐδ οΠίείο ρεΓβρίευβ

8Ϊ^ηίΓιε3ΐιΙ. δ(·ϋ ηπΓυηι ηιοιη Ιι;εε 3ΐ>δυΓ(Ιβ 1·3ΐίηί

αυεΙοΓε$ ΊηΙετρΓεΙαίϊ κίηΐ, <ιιιΊ ε δοζοιιιειιο Ιιβήε

1)ϊδΙθΓί»ηι εχρΓίδϊΟ'ϋΐιΙ. ΝΜΙΠ ίιι Ιΐίίίοτ. ΐήραηίΐα,

1ϊ1». ιχ, εαρ- 35, ίο ίεΐ'ίρίπιη βδΐ : Οιιο«ϊαηι οηιηίιιο

ηοη (Λ ιι'.Ί1.· π'ίΜΊ,'ίΐϋ ·. ι ηίΐΐΊΐ ΙΐΗΐηαηαηι ηαίητατη

ΐίΐί > '-.ιι,:· ·:~:ΐΐίΐ' ', ]>< ι ίΐιιιΐιΐ'ΐι» ιΐΗΐι'ΐιι ι ί ροεηίΐιηΐϊαηι

αζΐΛΙίΙΐΗΐ νιηιαιη ϋίνιάανί ρτίταρίΐ ; </'''' νιτο (οη·

!,':ΊΊ ϊ, Ιΐ'ιΐίηιιΐ, ιιΐιΐ'ΐίΐχ ΙΚΙΊ ιιίι·ΐΊ'!ΐι ΟΗίΙί ιίιιιιιϊηιιιΐ :

ρΓορίιηα νίικηι £>ι αηιί(ΐ\ιίι ρ<ιηιίβέ'ώα$, ιιι Ι·</ΗΙ ίη

ΐΐκαΐτο ικί» ΐαΐίηιοιιίο ^^^ι^^^α^ι^^^ ρορνίϊ ιίβΐίΰία

ραιιάαηΐιιτ, εΐε. Ου»· κυιιΐ νεπ δβηβυδ Ϊη3ηίδ3ϊιη3,

ΗΟ ηοη δοΐαιη 3 ϋι·*είί 8οζοιιιεηί νερίίίδ 3ΐ>ηοι·-

ηειιΐ, »β(1 ει ρυι;η3ΐιΐ ϊρ»» βεειιηι. ΟΟΒΓΙ·. ΙΙΒΙΚ! νβιια

6ΐι$ρίείο ε$1 1ίύι·3Ηοι·υπι ευ!ρ3 νοεειη 3ΐίφΐ3ΐη εχ-

ΓΪ(ϋδ8β , ϋΐΐίΐϋ' ίΐα ΓεδΓιΐιιεικΙιίιη έδδε : Ρτορίετΐα

νϊίΐκη £*1 ιηο/βϊίΐίπι αιιίκ/κίί ρί.ηίί/ίίϊ6«*, εΐο. Νίηι

.•.',ϋΜ;πι (|ΐιϊ(1 οριΐδ βι·3ΐ έχέμυβον ΐ»οεΓ()οΙεηι (1ε-

Ιί^ει-ε, δι νείαΐ ίη ΐ!ιε3(Γο ΐΓβϋιιερηΊο» ε$8εΐ ροϋπί-

ΐει«, εΐ »1) ίρϊοηιεί, 3υΐ 3 δ:ιεει·(Ιυΐε ίΐΐίυϊ ρεεεβίϋ

η:; ι ευιη 3ΐ>«υΓ(1ίϋ8Ϊιη3 ΒΪΙΙ(, εΐ ϋδ Ιιαικί πιυΐΐο

ίιι. Ι»·» ;ι , ιρι·>· η ηοιιιιυΐΐίβ βΙΤϋπιηΙιιι· , ηο$ ίη εα

(ΟΙ11ΓΟΥεΐ5Ϊ3 ι!»" ΐΜΐ.'-·ιΙ;'.!ΐι ι \('ΐ,|ί( ΐιιΐ.ι ι!ιι\ιιιιιι> :

:,!;.! ιπιΐ ςιιοΓδίιιη ίΐΐβ $3εει·(1ο$ ϊιΐδΐϊιιιΐιΐδ, βΙίεΓυπι

ςυβίεηαδ ΐΐΐίϋδ βίΐ βΙίΓΟβαΐη Γιιηειίο. Αε ιΐε 8οεΓ3-

ϋ8 Γιιΐε, εΐ$ί (|ΐιθ(1 ;ιϋ ίρι>(ΐηι ηαι·ι·3ΐίοιιίδ ι·3ρυΐ 3ίΐί-

ηοί, ιιιϊπΐ Ιιπε Ιοεο (1ϋ1)ίιεηιυϋ, ρ«πηιιΙΐ3 ΐΑΐηεη 3ΐΙ

ΙιινίοπΊϋΐ ηο εοϋεηι »Ηεχΐα έΓεϋίπιυβ, υΐ Νονηΐίβ-

ιιιιιιιιη Μ-ΐ'^ιηι, ειιί (·ι.ιΐ 3(Ι(Ηεΐιι$, εοη)ΐηεηΐϊ$ 3ε

ηκ'ΐιιΐηϋΐίδ ίΐιΙιΙιΐνΛΐίΊ : Γ|ΐιυιΙ ρίοπιηκιικ!

1 Κ. είσ-ρ-αξομενους.

ΙΊτκίΐΐ.. ϋκ. Χ 1.11

Α εοιι<.υενίι. Εχειηρίο $ίΙ ε ηιιιΐιΐ» ίΐίικί, ΐ|ΐιοιΙ δΐιΐ»

δίνΐιιπι ηιο(1ο δυΙ)ϋ(. δεΓίϋίΐ ϊΐΐο Ιίΐ). ν, εήρ. χβ', ι ,·ί·-

-:ιι ι;ι· ίη (,:ΐ|ι|>:ιιίικ ι;ι 80$, ι[ΐ;Ί ροδί Ι)3ρΙί8ΐηυΐΙΙ ρι·: -

< .ΐί.'ππΐ, 3 εοηιπιυηΐυηβ Γβ]ίΐϊ, ςιιειιΐϊϋίιι.κΐυιη Νο-

ναΐί3ΐιϊ ίηδίίΐυυηΐ. Οιιθ(Ι ε«ΐ ιιιοιίιίαι-ίδίίιηυι». υ ι

1.(ΐι|ΐπΐ ,:ι· νεί'υ δοεηΐεδ ϋε νεΙΟΓίΙιυδ ΕεΓίεδίοιυιη το-

πικών Γΐΐίί)ϋ»; ιιβ ςιιϊδ ρπδΐ Ββδίΐίί οΙ)ίΙυιη βΐίΐερ

οΙ>ΐίηιιί$δβ εοι^ίεΪ3ΐ. Ε]ιΐδΐηοιΗ ί^ίΐυι·, Ιιυε εδί εοη-

Ιίεΐιιιη εδδΐ', νβΙιεηιεηίοΓ δΐΐδρίεοι·, (|υ»(1 δυΐ) Νον.ι-

ΙΪ3ΐκΐΓΐιιη (1υηΐ3Χ3ΐ οΠιπη ρΰΒΐιίΙειιΐίαΙειη ρνεδίι^ΐε-

ΙΊΙΠΙ εοιίδΐίιυΐιιιη ε$δβ (Ιίχίΐ : ηπειπ ειιιη 3(1 τω

κανόνι προστ:0εϊσ0αι -ιη ερίβεορίβ,

εΐ ι·.ι:!ι 'ι· Νον3ΐΪ3ΐια; εΓυ(1·:1ίΐαιίδ νίηΐδ

ί|ΐΐ3δί ΐιιιιι (Ιειηιιιη ΐυΐιιηι Ιιυε ρφηϊΐεηΐία: ι 0.

εχεοςϊΐ3ΐυιιι ίιιεπί »ε ιιονο ε.·)ΐιοηε &3ΐιεϊί(ΐιη.

φΐε ΐΊΐίιη Γβεΐβ τψ κανόνι προστεΟεϊσΟαι βεείρίυηΐ

νυΐ^ο ι ιιι:ι ίιι!(·!|ΐ;·.·ΐι·. υΐ δίΐ €αιιοιιϊ αιΙ)Κ(τβ ; ηαιιι

εβιιοιιϊδ (Ιεει-είο νυΐΐ ειιιη ρι ··.-,!>> ΙΙΊ ΜΜΙ 3^υιιεΐιιι:ι.

Ο'ΐαι·ε ηιοχ $8(]υϊΐιιι· : Ιιυηε ε.ιιιυηειη αϊ) οηιιιίϋιιβ

3ΐίίδ. Γεεερίιιιη, 3 Νο\·3ΐΪ3ηί$ (Ιιιηΐβχαΐ Γερυϋϊηΐιιπι

Γυίδδβ. ν.'ίππι ιιΐ (Ιο ΐηδίϊΐιιΐίοιιίδ ΐεηιρορε ηΊΙΓιί

ρυςηβιιιιι», ςυοά 3(1 δυηιπιβηι Ιι;ιικΙ ηιυΐΐιιιιι ΐιιΙεΓ-

εδί, 8Ϊε, ορίηοΓ, εχρ!ίε3ΐ·β ιδία ρο$δυηπ:8 : Οαιϋ

ιΐιιο :ιριι.ΐ νείεΓεβ εδδεηΐ, ιιι 3ηιε3 (Ιοευϊηιυς, ρβο-

( ,ιΐι.πιιιι μ !;··[·, ι , ;ι!ί.ι μ|·;ι\;ΐΜ.ι ι;1 ι·:ΐ|ιίΐ^1ϊ:ι, ι|ϋ;ο

ηοηΓιιιαιΊιιι οβιιοηβδ εοιηρίεείεϋίΐιιΐιιι-, (]ΐιίΙ>ιι$ΐ|ΐιο

ρυ1)1ίε3 ρι:·ιιΐ!ι·||Π:ι Ορίΐδ (Ί ;ι! ; ΙθΥΙΟΙ'3 ;ιΐ!ι·|·,ι , Ι|. (.

οι 3 ι·ίΐιιοιιίΙ>ιΐ8 |ΙΙ.«!ΓΠ!;Ι, ρΓΐηπδ Γ.(·ι Ι.-^ί.ι· ΐειηρο-

^ Γί1)ϋδ, ((υϊ 8β ρποπδ ςειιεηδ ρεεεβίίδ ο1)8ΐι·ΐιιχίδ-

δείΐΐ, 3(1 !|ι!-( . ρ ·-. ΙΐΙρΙΐΙΙ'ίΐιΙΙΜιι ;! Ί'ΙΙΙιΙι-^ ρΐ,ΓΜΊΙ -

ρΐ3ΐΐι ;ι!ι ίΪ8 ροειιίΐοηΐίϊΐη βχρΙεΙ)3ΐιΐ. Αε δί (μιίδ νε-

Ιιι$1ίδδίηΐ3 ιιΐϋΐιυιηεηο ιΐίϋβειιΐίυδ οχρίοΓΟί, ίηνι·ηίς·ί

3<Ι ροΒίιίΐεηΐεβ βιΐίιιείιαηΐ, ευηι (·ι ρβυείοΓεβ 3ϋΙιιιε

ΟΙΐΓΪί>ΐΐαΐ)ί Γοΐ'εηΐ, εΐ Γ»ι·ϊθΓ3 ι!>·ϋπ;ι ςιι»>. ριιϋΐίεαιιι

ρώιιίΐεηΐίβιη εχϊ^εΓειιΐ. Ροδΐ63ηιΐ3ΐη νεΓο ρβιίΐορ

•·ι Πιίεΐίυηι ηιιιηεηΐδ εί ηΐ3]θΓί$ ιιΐιι ροΐηϊίειάίχ 8ε-

§(·$ εχεηενίΐ [^Γ3νίοΐ3 κείΐίεεί ε3ρίΐ3ΐΐκ]υβ εΓΪ-

ιιιίιιη], ειιιη υηιΐδ ραπ οηιηίϋιιβ εδδβ ηοη ρο8881 ορί-

δεοριΐδϊ νίοαηίιιηι βϋιί ρηεδΙι^ΙεΓυηι δΐι1>δΙίΙυί(, ι;πιι-

ΐ'ϋΐιι Ι.ιΐιιυτιιι ρ;ιιΙιιι·|ίΐι·. .ριίιρκ ϋδ ροΐίδδίπΐυηΐ .Ί11-

(ΙΊεηϋίδ νηι-απ-ι, (|ΐιϊ ρυ!)1ίε3 ρο3ΐιίΐεηΙΪ3 εχ εηηοιιιιιη

εβιιείίοηε ΐειίιτβηΐιΐΓ; η3ΐη 608, ηυί ρηνβιβιη 13η-

I) ίυιηηιοιίο (Ιεδίϋεΐ'ηρειιΐ, 3 ιηίιιιιΐίοπίηΐδ ρι·(·>!.\!ι·ι·ί.-,

αΐΐδοΐαΐοδ εβδο εΓεϋίϋϋε Οι. Ει ηυ'κίεηι οΐίηι αϋδεηΐβ

ερΐδΟΟρο Ιίΐιιιι||ι:ιΐ!ΐ 3 ρΓβδΙίνΙβΙ'ίβ π·< ΐΜΐπϋηπ ραειιί-

ΐοηΐεβ βοΐεΐιβηΐ, $ε(Ι εχΐι·.ιοπΙίη3πυιη ]ιΐδ ίΐίικί βΓβΐ,

ει ΐιΙειιΐί(1ειη 3ϋ ερί$εορο ηΐ3ΐκΐ3ΐυηι, ηοη οΓϋίιΐϋ-

ΐ'ϊιιιηβε εο·ΐίδΙιοιηϊηί1)ΐΐ8 Ιη ρβΓρβίιίιιιη άΐιπϋιιΐυηί.

Πιι:ιι·ι' III 3ρικΙ β<)ΙΠ3ΙΙΟδ ε3ρίΐ3ΐίυΠ1 ι·.'ΐι;-,ιι ιΐϋ:

ι·..μ!ΐιΓκι ρπηιιιιη 3 δειΐ3ΐιι, ηηοΐίεδ οριΐδ εηΐ, εοιι-

δΐιΐιιηι αΙιεΓΪ 3ΐηΙ)θ1)ΐΐ3νε, αίιΐ

εοηιηιίιιε1)3ΐυΓ ; ροδίεβ ςυχ$ΐί(

Ιυΐβ, ·Μπ-ιιίκ ειίιιιίιιίΐυδ, (|ΐιχ -ψιίιίεηι

εδδεηί, δΐιιι$ εδί ]υ(1ι·χ 3ε ρπείοι· ηρροδϊΐιιβ : δίο ία

ΓΛΊ Ιι Μ;Ι (|ΐιοικΙ:ιιιι ρ<£ΐιίΐ(·ηΐίιιιη ε3ΐι·>α8, Γ|ϋί1>υ8 νβΐ-

Ιεΐ, (Ιίι>εερΐ3η(ΐ3ΐ ηΐ3ΐκΐ3ΐ)3( ι·ρίί>εηριΐ!>;
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(ιΐϋ ·αι· ρο;ροίιιυ5 ςπιτίοπιηι ειΐηιΐηυπι }ιιηοχ, ΐιοε Α ~ων τάς σφϊϊίν αυτών πλημμελείας, καΐ ϋ-δ ακρι

βείας των έτΛ τούτΐ!» τεταγμένων κριτών. (>Ηαηάο

ηιϊηοΐ'π, ιιι ορίιιοτ, ηαιιΐ υηΐί ρΐ€(α(α, η»

ιΊΐϊΐαη ι ι-ιιΊΊίαιΙίιιΐιΐ ηιι'ι ϊΐΐα ^οηβι^ι>αιιιΗ^ ;

ΙίΙΗΙ θ6 ; ι. (';..·,,! φαί ίί ίι.·(/ι·/ίίΐ ρΐ'ΜΓΟηΙ <!ι!/ι<· αΐ-ι'ΐιί &(

Μ.ι'/ί. ίίίϋί'ίίΐ, ',·„·. Υι·ι Γ.ΠΙ 0(δϊ Νυν3ΐί3Ι)Ί \ ΓΙ !·.ι ρι .> -,ι. ·

ηίΐιίΐ ηβε(.·δδ(! δί(, ρπδδυηΐ εα Ιβιιιβη δϊε 3εάρϊ, ιιΓι

ΙϋΛ·ίθΓ3 Ιιιί-Λι' π ΊιιιΊιι;) ιίικτ;ι|, ηιιοΐΐ Γ! 1113 Γ.ΙΙΙ!:!.Ί ;',

υηΐ τΙΊεΓιεοί ηΐκιιί δ.ιοοπίοΐί, οροπιιοπΐ, ιιΐραϋ

, ε( ;ι!> ΓΟ.ΙΓΙ» ϊιιΠίοΐ.15 ραβΐ)38 εχεΐροΓε.

νεπο ροοηί(εη(ΐ3, Οηιοίδΐ ηίΐιίΐο ββεϊιιβ εηη-

Ιΐ(εΓβη(ιιι·, Οηιειι ριώΐίεε ηιιΐίβηι ρεεε3(ϊ δΐιίδΐςηΐΐίη-

Ιίοηβηι (Ιαίιβηΐ ; ΊΙΚΚ! υπιιηι ροειιίίειιΐΐΐιυδ ηιοΐαδί!»·

δίηηιιη ι·ι·:ιΐ εΐ 3εεΓϋΪ88Ϊηιυηι. Οιι.ι;·.· αιδώς ΊΙΙα Μ

νρΓεειιηϋΪ3 ηηη Οπι 3(1 έξαγγελίαν ΓεΓεπεηιΙβ, ηιιβηι

3ΐΙ ριιΐιΐϊεβηι ίηΓ3πιΪ3ΐη εΐ ροεηβιη, (]υχ βΓβνίοηιιη

η ίιιιίιπιηι εοιιΓεδδϊοηοη ηεεεδδαηο δοηυεηείυΓ. Νηιη

:ιπΐ ηιιΙΚι, ηΐϋ Ιβνίοπΐ νεΓεειιηϋ'ο ϋείηεβρβ :ιΐί,·, ϋ

δυη(, ·|ϊΐυ(! δεΪΓβηΙ ρυΜΐεβ 86 ϊςηοιηΊηΪ3, ας (2ΐιι

ιΐιΐιι.ιπίίΐ επιεΪ3(υ ε3ΓΪ(ιΐΓθ8. Λ. Ι εβιη ΐιιπιίπιι βε

Μ'ΐιί(ΊΐΙι:ιιΐ! (ίίημί ροβδίΐηΐ, ι;ιι.ι· 3 €ΙΐΓνδΐ>8ΐθΠ1Ο ΟΙΜ

3ΐϊ'ΐ8 1η 1η. Η, ΐιΐϋΐ Ικι:». 5 /;.' ϊηιοηιρΓ. /', : ηαΐατα,

ρ3πιιη ΓΟΐιιιηοιΙε (Ιίεΐ3 ν'κΙϋιιΙιΐΓ, η'.Ί \···,·<·.·,·.<·Γ. ?. οα

8ε !·;·;·«' ιιι·;. ΜΙ ο1)δ(ηηςεΓε, ιϋ ΙιΟΓιίπιίϋιΐδ, δίκΐ ιιΐ υηΐ

ι!ιιι·Ι;ι\;ι( Π(Ό ρ ΤΓ:ΙΙ;Ι ί.ιΐΓ.,πιι;: . Δια τοΰτο Ταρα-

χαλώ, χαΐ δέομαι, χαΐ άντιδολώ ίξομολογεΐσΟαι τω

θεώ συνεχώς. Ουδέ γαρ εις το θέατρ<5ν « &γω των

σων, ουδέ έκχαλΰψαι τοις άνθρωποι; αναγκάζω ία

αμαρτήματα · τδ συνειδδ; άνάΛτυξον ΙμΛροσΟεν του

θεού, κα\ αύτψ δείξον τα τραύματα, χα\ παρ' αύτοϋ

ρ&( ριιΐιΐίεχ ριειιΐίειιΐίχ 3<1ιιι1ηΐ8ΐΓ3ΐθΓ [ηβΐίΐιιΙαΒ 6β(.

Κίιΐδίηοϋΐ ρ<£ηίΐεηΐΐ3ΐ·1ιΐ8 ίΐΐι- ρι·ε8ΐ>νΙβΓ Γιιίΐ, οιίεη-

ιίΐιιΐδ Νον^ίίβηίδ, δ! Νον3(°ΐ3ΐιο ΙιίβίοΓίεο ει·ε(11ιηυδ,

:; Γ3(Ιιο)ί(·1δ 3δεΊ(υ8. Ιιΐηιι ρπδ(ε3 8(ιιριΊ Ηϋυδ οο-

€οιΐ8(3Ηΐ1ηοροΓι δΐι1>!.Ίΐιΐδ , υη,ιςυε ευιη εο

ιί;ι· ρηΐιΐίεχ ιι$υδ ίιαοιτιιρίυδ εβί. Ραοηίΐεη-

ιίχ, ίΐ!ΐ]ΐι:ιιιι, ηοη εοιιΓυδδίοηίδ ρπΙΜίεκ, ςυχ ηυ!ΐ3

πιΐφκιιιι 1η ιτπιιιι 1Ι31)ΙΓ3 Ιιιίΐ. ΠιιιΐιΙ πιίπι ριι1)1ίε3

(Ιιιηίοχ.ιΐ ραιιΊΐεηΐΊ.ι 8υρρι·(·8<ΐ3 8Ϊ(, νεί 3ΐιεΙορ ίρδβ

ροβΐ δοει·3(βιη η3Π·3(ίοιΓΐ8 ΙΙΙΐυδ δοζοιηεηυβ Οδίεη-

ί!ίι : ΐ|ΐΓι ίιΚ'ΐιι , ψιθ(1 Οοηδίβιιΐΐηοροΐϊ

Ι',Ι\ΓΙ:ΙΙ, :ι1ι!ιΐ ΐ(:π;ιι ιιιιι, εΐ Ιη Οεεί(1εη(ε,

ρηίΐδδίιηιιπι ρεΓ8ενεΓ38δε <1οεε(; (]ΐιθ(1

Γ.-.ΜΊ εχρυιιβιΐδ, ηιιΐΐιπιι 3ΐΊικ1 ιιίδί ρυΐιΐϊεχ ροειιίίβη-

ΐι.·· ι ίΐιιιπ δΐ(;ιι1Ι1ε3ΐ, Ιυείιιιη νκΐυϋεϋΐ, Ιβερνηιβδ ευι·

ρ(Γ!ΐίΐΓΐιΐίιιηι ιρδοππιι, (ιιιη ορΐ«εορϊ Ίρδίιιβ 3ε Ιοίϊιιβ

ροριιϋ. ΛιΙ Ιι;ρ<· ίι·ίιιπ!:ι, εΓεΙ>Γ3δ οΓ3ΐϊοηε8 3ε δΐηΐΐο-

ιΐί·$, βι·χεοιι(3 ϊ<1 ςεριΐδ, ιριοππη 1η νβ(βν11>υ8 εοη-

3ε 83ηεΙοι·ιιιιι Ρβίρυηι ηιοηυηιεηΐίδ ίηεηυβηβ

εΐ ;Κ·ΠΙΓ:ΙΙ:Ι ΐηεηΙΙΟ. Νιι>]ιί:ιιη :ιιι(ι·:η ]ιιιίιΓκ::ι:

ΙΙΜΙΙΙΙ ιιο ΙίΠι·ι;ι ΐ|ΐι:ι1(·ιΐ! :ι!ιι^ητ 5οεΓ3-

ΐε8 3ε ί>οζοιηεηιΐδ ; ηοηιιε ροΓΓΟ ρπν3(χ, νεί εοη-

Γεδδίοιιίδ, νεί ρ<£ηΐ(εη(1χ ηιειηίηεΓυηί, ηυβηι ΙΠΓΠΙΙΙ-

ΐ]ΐιο δ:ι!ν3ΐιι :ΙΙΙ[ΜΓ ΐηεοΐυιτιεηι εΐίβιη Οοιΐ8(3Πΐίηο-

ρυΐί ιιιβιΐδίδδο ιιεηΓπΓι ιΐηΐιίιιιη ΐίδδβ (1β1)6ΐ. Νι·(]ΐιε

ΐ]ϋ.·]ΐ:ΐ[ΐι:ιιιι ηιΐ)'.θ:ιΙ, ιριοιΐ 8θεΓ3ΐε8 8υΙ)]Ίεί(, Ευ-

ίϋΐιιηι, <]ΐιί ΝεεΟΓΪο 3ΐ)ΐ·ος3ΐιι11 ρ<χιπ(ΰη-

Γΐ·ί εοηδΐΐίυηι (ΙεϋίΙ, 1ιοΠ3(υηι εβ»β, υΐ

ιιιιιιηιΐ]υυιηΐ]υβ δΐιχ εοηίοϊεηΐϊ»; τεΠηηυεΓεί : Συγ-

χωρήσαι δε εκαστον τω ίδί(_ο συνειδίτι των μύστη- Τα φάρμακα αΓτησον^ Νοη Ιβ, ϊηηυίΐ, ίη Κίηαηι κ

ρίων μετέχειν · κι »ααρΙί οοηκΐίηΐια [ηΐιι»

ί^ίΊίIιι» ιΐίίιιΐηααι ηιι/ίΙΟΊα €αρΐΐΜΓΐΙ. ιΝ;ιιιι ΊΙΙιΐιΙ ΪΙ1-

(ΟΓ ηηίΊΐ|ΐιϊ(3ΐ1δ εεοΐϋδ'ιβδίΐεχ ρει-ίΐοβ εοηνεηί(, ρυΐιΐί-

ε:ηη οϋηι ροΒίιίίεικίβηι, ΙΙΟΓ βδΐ ροΰΐΐ38 1ρδ3δ, <|υί1)ΐΐδ

ί>:ιΐΪ!>Γ:ιεΊι·1)3ΐι(, εβνυιηηυβ ΐεηιρυδ 3ε Γ3ΐΊοηβηι Ι3ΐη

ϋοιίδΙβιιίεΓ βε βενεΓβ, βΐ 3ΐ1 υηςιιοη ο!)δει·ν3δδ6

!ΊΊΜ·;ι:π ΚπίΓΜ.ιηι, ιιι 311(0 ]ιΐδΙ3ΐη 3ε Ιι'μιΐίηιαιιι

Πΐίυδ ΓιιικΊΊοιιΐ'ΐιι ικ·Γ.ι> εδδΰ ριι(3ΐ·ε( 3(1 ρ.-χτιη ΓΙ

ευιηηιιιηίοιιεηι .ιη-πίπτ. Ηίιιε 3εΓε8 3ε νείιειηεηίε^

ι !!.-.' <Λρι ί.ιιιί ρι·;Γ-ι·ηίιιι (|ΜΓΐι 1,ι·, ηΐ!3δ ιιι ΓΐΙ)ΓΟ Ιΐι'

Ιιηαϊι ει 1η ερ'ΐδ(ο)ίδ 1ιιευ(ε3ΐ. Λιιΐι· (χρίαΐα άεΐκία,

ηί( 1ι'Ι)Γθ Όε Ιαριί», αηΐε εχΐιοηιοίοι/αίη (αααηι αϊηιΐ-

ι,ίι, αηΐβ )'.·(, ·;(.ι/<;ιΐϊ €οη!€Ϊεηΐίαιη ^α^^^β^^ο ΐ( ιικιηιι

^ο)ι!βι·^<ο^αηι ΐιιοταΜ οοηίβιαιιη ρτοά'ιη ί :,>',·.· ,

ΙιοηήιΜιη ρβκαΐα Ικα ραΐι(ΌηΓβ : ϊηιό νίτο (οηιά&ι-

ίϊαηι ΐιιιιι,ι οοτααι Οίο αριή, εΐε. Εΐεηΐιη ςυοιΐ (ιιιη

ραεηϊίεηΐΐχ ρυυΐϊεχ υδΐιβ 1ηΐ(>Γε!(11δδε(, ρεει·3ΐ3 εο-

Γαιη Ικιιιιίιιιΐιιΐί ρυ1)Ι1ε3ΓΪ (]εδϊθΓ3ΐι(, Ιιι·ε οβ( 6Χ(£Γΐιθ

111ο ·, |ΐι:ι!οιν 3ε βοηΐίΐηΐδ, οϊΐΐεϊο, νο1υ(3(ίθηε, η-

1ίΐ|ΐι:> οιηηΐ ηκΒΓΟΓΪδ 3ε ΙιΐΓΐιι> 9ΐ^ιι1Ιϊϋ3(1οηβ (]εΙ?£ΐ.

Πιι:πρ.|ί!:ιηι ιιιηΙΐ.Ί 811ΙΙ( 3 £3ηε(1δδ1ηΐ1δ Ρ3(ηΙΐυδ,

ρ!Μ'>(·ιΊίιΐ](|ηι· 3 Οιι-ν^οδίοπιο ίη Ιιοηιίΐπβ 3δρει·83 ;

ιριιν 81 3(1 (·\;Κ·!,Γ ν6ΓΪΐ3(Ϊ8 ι.·-ιιΙ;ιηι ;«'(·ο1ιιιιι(ιι|.ιΐι'

νυΐυεήδ, 1)θΐιί δεηβυδ 1ιΐ3ΐι!3 νί(1ΰΙ>υηΙυΓ : ςυίρρβ

(Ιιτ1:ιιικιΙ(ΐ1Ί(ΐ ίΐΐο ηΐΟΓε 3(1 ίιΐ)]ΐΓΐ ίΐ;ΐϋι ΓϋΓβ ιιιιιίΐίΐΐ!-

(ΙίηΐΜΐι, ΓΜΐ^'μΓΐίΐιΐιΓι ε3υδ3, 01 Μΐΐιϊύι πιι·>,1.ιιΐι ίιιι-

αηΐί ρΐαοαίιιιη

• »ΐίΠΪ (7 1111/1(711/15, ριΙΙ-ιΊΗ ριιΐ,ίΐίΐ βίΐβ, (/!Ι«ιι!

ΐΊ-ίΙιί,·, /',·/(7((ι·ί/'!Ι.·ί ΙΊΊίΐΙΐΙ,ΙΙΙΙ.

Ηβΐΐε |ΐ(ΐ·ιιίΐπιΐί;ΐ! Γοι ιιι;ιπι ΓΠΙΙΙ ερϊδεορί ιΙίΙίμιΊΐ-

1.·ι· Γ·ιί-(·π·ιιΙ, ιιι'ι: Ιιϊδϊ ϊ1)8θ!υΐ3 ι11:ι ρβΐΓ«εΐ3ηΐΙ6

ι;ιΐι'ΐιιι|ΐι;ιιιι ;ΐ(ΙΐΙ)ΪΙΙΓΓΓΙΙΙ, ιΐΐιΐιιΐιι Οθη3ΐ3ηΙίηορθΙ1 ρΐΐ-

Ιιΐίΐ1;» ρα:ηίιοηΐΐ3, ρΓΪναΐίιη υιιίευϊ(|ΐιε ιηοιΙίΤ3ΐιιΙ:β

ϊΐΐίυδ ηε ΙεΓΐη1η;ιηιΙ;β ροΐΡ8ΐ38 εδί ίβεΐ3 ; ϋυιη ι·;ι

Οίκοι! Γίιΐιΐιοικ', ιιι ηίδί ΐ'ίΐιι ε( ]ΐι ο ϋεϋεΙΟΓυιη ιηοιία

3 $εΐρ&ο |κΐΊΐ:ι-. π·|ΐΓΐι:ΓΓΐ, ηριιιΐ ϊΚ-ιπιι ΙΚ·Ι|ΙΙ:ΙΙ|ΙΙ,ΊΙΙΙ

πιΙ|ΐ.ι Γ:ΙΙΓΚ·|. ΛΙίι|ΐι;ιιιΙΟ ιΐίΐΐίΐ'ίΐίιΐϋ ι>1, ιμιο,Ι 5υ/.Ο-

11101118 ϋΪ880ΓΪΙ. (.ΙΐΙΓίίΙΙΙΓ (ΜΐίΐΙΙ ΙίΟΙ! νΐ'ΐΐΐΐ ΓΐΥΙΙΟ ΐ1('-

ΐι ;·,ι·κι ΐ)ΐ:φιιτ!ΐι 3(1 οιηηο $εε1(ΐδ ίηιριιηίΐΐίειη βε 1ί-

<:(·ι;( ϊ,ιιη εχ8ΐ!ΐΪ55Ρ. ΈπίΊπρ<5;εροντώς ηγούμαι, μείω

τα αμαρτήματα ην, ΰ-ί τε αΐδούς των έξαγγελλίν-

'ίία 1)ο- τ\ ρείυ <1ία·ικΙί :κ: εαίορε ΙΊ'ΐ υιιΐιιι· ρ!ο·υιηςυε

ΙΪΓΙΊΙΐΐίΙΚ. Γΐΐιΐι! ΓΧ ΙΐΙίιιΜΙΙΙΙ ΓΟΠΙ |ι;|| :Ιΐί. ΗΙΟ Ίο, «ι ίΙΜ)

νι'! Γΐιικ'ίΐίιιππιι ροΐίΐΐδ 3ε Ρ3(ΓΙΙΙ1) 1(Ί»|ΐ··ί;)ΐι ::ι, β»

1η μνι πιιι νεπίβΐϊδ Γενοε3ΐΐιΐ3 δΐιικ.

Λ|ι[ΐπ ίιιιιιπιι,·ι;ι Μΐιιΐ 3ΐιΙΪ(](ΐίΐ;ΗΪ5 Ιοίΐϊιηοηία, ςυχ

ρ.·ιτ:ιΐοπιιιι εοιιΓϋδδϊοηί, βΐ ςιιΐϋοιη Μ ι :, ι .· Μ ι».

ΐΛΐΧ, ΙιΐΓΐι1(·ΐ)Γι-Μΐιιι· ΜΐΙϊΊ :ι-:ιη!ιπ : ((ΐιχ οηηι Ιιαε ιι,. ι

νεί ;ι]!ι')·;ι (ΐ:ιιι|ιι οϊϊΜΊΙπηιν ΟΙιΙ'νδΟϋίΟηϊϊ Μ·ιιΐ,·υ1. ι

εοηιρεηδ3ΐ·1 ροβ^ιιιιΐ. Νίκη, »ι ε^ορηυεί$ β^δοΐνβπι,

ηεςιιεειιίηι υ ηιοάο 3^ίΐαι· : ςυοΐευιΐ(]ΐιε νείοπιω Γ.··

(Γυηι δεπρΐ3 δυηΐ, \<·1 εοηεϊΗυΓυηι (1οεΓ6ΐ3, ςυίΐκ»

ε3ΐι;Γ ΓιΐΊΐιαιικΊΐΐα βε ιιιοηίηιειηβ Γε!ϊηϋΐηυ8. ίυηβηΐ

3ΐιΐί<]υϊ$δ1ιΐ)3 Ραίι-υιη 3(ςυε Εεείεβϊχ εοηδίιΐο, Ιϊρ8θ$

ρι-ο ρεεοηίοηιιη ρ ϊνΐΐαΐβ ρΐεείϊ, εΐ αϋ 3ΐι(ί5(ίΐϊΙιυ8 αυΐ
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βίοβπίοΐϋιιΐδ ρθΕΐιίΚ:ΐκΙί Ιοβοβ «ο οοΐΜΐϊΙϊοιιοδ βοεί- Α ϋηι·νδθδΐοηιο ιηίιιίηιβ Γβνοοβίβη). 01) ο*δ Ο3«δ39

(Ιιιΐιίιιιιι ηβιιιίιιϊ Γιιίι, φΐίιι ρπιΊοΓ ρπν:ιΐ3ΐη ϋΐ3ΐη

30 ΙΦΙΪΙΙ13ΙΙ1, 01 νθΐ'6 ηβΟβδ63Π3ΙΙ), φΐ Γΐνιι,!;ι

355βΓθΐΐ(1;«ιυβ λ;ιιϊ;< ρο&ΐιηοϋυιη ριχδϊιΐίβ ευηςυί-

δϊεπιιιΐ, οχ φίοπιιΐιΐίαιη Ραΐηιιη 3ΐιι·ΐοι·ίΐ;ιΙϊϋιΐί> : ΐιιιη

ΥΟΓΟ <·χ1ιοη)ο1θ£θδίιι ΊΙ1;ιιη ευ ΐπιχοπιηΐ : οιφιβ ΒΠ-

ίΐίοπιιη Γ3ΐϊο Γιιίι , Π05ΙΓ3 νείΌ ι,Μ (·]ιΐΜΐιο.Ιί : (Ιυιη

(Ιο ρΐ'ίδοϊβ Εοείοδϊχ ΓΪΙί1)υ3 :ι;.·,ίιιΐΓ, ιιίΐιίΐ ΐοιιιοιβ

1ΚΌ 3ΐ)8φ16 νιΊί'ΠΠΙΙ δΟΊρΙΟΓυηΐ ΟΧρΓΟδδίδ Ι(·ΚΐίηιΟ-

ηίίδ 3ΐΓοπ'η(]υιη. Νεςιιο οιιΐΐιΐ ί,Ι ιιιιιιη ίιιΐιιοιΐ >:ΙΙ'ΙΗ

Οδδο, ςιιβιη Ιο ρΓυ1)3ΐ)ί1ίΙεΓ ο ΐ3(|υοί$ ψκο&ιίοιιιβ :ι!ί -

('ίριΐϋ οχρίίοοδ, (|ΐΗκΙ ϊη δοΐιοΐαδίίοίδ εοηΐΓονει·$ϋ8

υ&υ νεηίΐ ; εοϋ <]ΐιυ(Ιουηςυο (ίεηιιπη

β, «Ι, ΟΟΓΙΐηΐ 03083 ΟΟ(·Ι»ΐΐ3 30 ρΠ1(1θΙ)ΐ6Γ

ιιι:ιΙ;\ , 1(·\ϊ«ι·ί1ιιι^ ϋΐοδ ^Γ3νΐθΓΐΙ)ΐΐ5νβ ρ<£ΐι1δ ο«ι:ι·-

€θ3ΐιΙ. Ουίδ ιιίδί ίιΐδ3ΐιιΐδ βΐΐκτ ίιΐ 3ΐ1ιιιίηί=Ιι·3Γί ροδδε

ριιΐυΐ, ςιηιη 8°ι ροοοβία 8υ3 ίΐΐο ίρί>ο, ηοί 3ΐΙιηίδίΐ,

βχροη3ΐ? Οοιιίοβδίοηο ί^ϊΐυΐ' 30 ϋεοΐ3ΐ·3ΐϊοπβ 3ΐί({ΐια

οριΐδ ο&Ι. Εϊ νΐΊ-ο ρΓΪνβΙη 30 ΐ:<ι·Ίΐ;ι, ιιΐ 1κκ1ί(! ο$1,

Ϊ13 |Η·Ι·|Η·(ΙΙΟ ΙιΓιΐ, ηοο ιιΐΐη υηςικιπι ριι1)1ί(·3 ιΐϋΐι 30

ηιοι-ί Ι)ΐΐ8 Εοοίοδ'ι* Γβοορίη : (]ϋθ(1 ροδίηοηιο Ιοοο (1ο-

ιηοιΐΛΐι·:ιιΐ(Ιπιιι $υ$οορίπιυ8.

ί'Ίιι'.ι'ιΐιΐι· ηιιυπιίαιη ραίιΐίοα ριΊ·<·<ιΐυ>ιιιη ίοη[(ί$ίυ

ί'.ΐΊ-Ι,'^ίιι: ηιοπύκι ^ε^^ρια.

ΙηνοΐΟΓβνίΐ 1ι:ί'(^|ιιΐ)Ι ηυ^πΊρΙυτίπιοβ χΐβΐίδ ιιοδίτχ

βεηρΙΟΓβδ ορΊιΓιο , ριιΙ>1ΐθ3ηι ροοο»ιοι·υιη οοιιΓο$δίο-

ηοιιι ])κ<ιιίΐΐΊΐΐί;ΐ! ρ3Ποπι Γιιΐδδο , οϊηιιίοπκιυβ ρβΓίηϋο ...

ηΐ 036ΙΟΠ» ΐΐΐίυϊ ο!ΓιοΪ3 οοηιιηηιιΐ υδΐι 30 οοιίδΐιείο- Β Εοοίοδ'ιιε ιηοπίιυβ βδΟΓΐρϊβπδ. Ιι^ιιβ ον Ιιίδίοιϊί ιί()ί

νοΓΪΐ8ΐοηι Οδδο ρΓίΕδΙηηιΙαπι. ,ΐιιπι ΥΟΓΟ Ιιϊο ίΐΐο ο«η-

ίο·<δίοηΊ8 ριιΙιΓκικ! ηιοβ, ςιιο (Ιο αςίΐυι· , ηοη πιοιίο

δοΐίίΐυηι Ιΐ3ΐ)θΙ ηίΐιίΐ ;πιΐ οχρΓΟδϊυιη οχ οιηηί νοίιι-

δ!3ΐΐδ ΙΙ1Γ11ΗΙΓΪ.1. φΙΟ ΜΙΟΙΪ $ΟδΟ ροδδίΐ, Ν(·Ί ΙΙΙΙΐΙΐίί V:)-

1ί(1ίδδίηιϊδφαεΓ3ΐίοηϊ1ίυ8θΥθΐ·ΙΐΙ(ΐι·. δθ(Ιτορυ^η3ΐ ρπο

εχίΟΓΪβ βΓ3γίδδίηΐ3 δ. Ι.(.·ίιιΓΐί 83ηοΐί«δ!ιιιΊ ροηΐίΓιοίδ

;ιιιι·ίιιπΐ:ι*, (|ΐιΐ Ιιιιπο ρΓοΠίοηϋοΓυιη ραίιΐίοο βοοίω-ιιιη

οοη$υοΙυ(Πηεπι Ι3ηςυ3ΐη βροδίοΐίοχ Γβ^υΐχ εοηΐη-

ΓΪ3ΐη ϊηιρι·ο1)3ΐ ορΪ8ΐοΐ3 80, οβρ. 2. (:ΙΙ]ΙΙΗ νηι-Ιϋΐ Ιιϊο

οιιιηίιιο (1θδθΓΪ1)βιιϋ3 Ηΐιηΐ : ΙΙ/ιιιη, ίηφίίΐ, εΐίαηι ίοη-

ίηι αροίΐοΐίαιηι η^αΐαηι ρταΐίΐιηιρίΐοιίΰηι,ηααιη ηιιρΓΤ

ικβίιιΐ'ί α ηιιίΙ'ΜκιΙιιηι ίΐΐίάΐα ΗίΗΓραΙίοηε €οηιηιί!ΐί,

ιηοιίίί οηιιιίύιι» ^οπίιίίιιο ιιιύηκινεΐ'ΐ ( άε ραεηίίαιίϊα

ρεοοηία οοιιΓο$»ο8 ; :ι!ϋ, φΐο ΐΐίοιιιπι ρικίοι-ί οοη- £ νΐίΐεΐκεΐ, ήπιε ίΐιι α ΓκΙι-ΙΊηιχ ροίΐηίαΐηι ), ηε άι «ϊιι-

«Ιίιιβ ηεορίαηι. !ν"1 ειι]υ8ΐηοιϋ άοηιυηι 03 ΓΙΙΙΊΪΙ,

<|ΐιϊ1ιιΐΜ|ΐιι> (Ιι·Γιιιίι;ι ρεοοβίοιιιιη ^οιιοΓίϋαβ, ηοη εο-

ιΙ«·ιιι πιοιίο ρΓοηυηΓιβιιΙ οηιιιοβ. Υοπιηι ;ι!ϋ ΐοίορα-

ΙΜΪΓΠΙ, &1ΊΊ ΡΓΟΓ8118 ίΐΙ>ίίΙΙΓ(Ι|1ΙΙ1 1)11110 01 ΓΟΠΊ11 ίΐιΙι'Γ-

ρΓΟίαΙίοηβ ϊΐι-ι Ιϋΐ-ίιιηΐ.

ΓυοΓΟ (ΐαϊ ιιιιΐΐυπι ροοεηίΟΓϋηι ^β""* » ρυΐιϋοί;

Ιοββ οοιιΓοίδΊοιιίίοχοϊρβΓοιιΐ, ιιβ υεευΐο ςιιί(1ΐΊΐι :

<|(ΙΟ8 ρΓυΟΟηΙΪΟΓΟδ Ι ΙΙ',ίΓΙ'ϊ ΙΙΗΊΊΙΙΙ |·|·]ί(Ί(Ί1ιΙ()!; |ΙΙ|[;«Ι1|.

Αΐίί ριι1ιΓκ·:ι (1ιιιιΐ:ιχ;ιΐ θΓΪιηίιΐ3 , νυ!^θι]ΐιο

]ΐιιΙι1ί··;ΐ' Ηΐί ρι·οΓεδ8Ϊοηί δυ1)]ίϋϊυιι(. ΛΙίί

ι ι·ιΐ:ι (ΙιιηΙ:ιχ3ΐοχ οηιηίΐιιΐδ :ι ροοηίΐοηΐίκ

εοιιίεηϋυιΚ. ΙΙιίΓδυί ;ι1ίι|ΐιί ροβηίΐειι(ϋ$ ίρ

ίη εοιιείοηειη ρΓθ(1υεΐο$ 5113 ρπ>ρ3

033 ρ3Πθ8 83θ8Γί1οΐίΙ;Ηβ (1οηιαιη1αηιΐ35

Ι>υΐ3Γυιιι, ςιιί 3ΐιΐ ΙΙΙΕΙΙΙΟΠΙΟΓ, ;πιΐ οχ βοι-ίρίο ροοηί-

ΙιΊΐΐίΐΗΙΙ <ΊΊΙΙΙΙΙΙ:! III [ιί '])',Ι ΙΐΙΙΙΙ ίΐΙΓίΐΙΤβΙΙΙ.

Λ ψιί1)ΐι$ ι.ιΐϋΐϋ,ϋΛ νοΙιοιηοιιίεΓ εςο (1ϊ$δϋΐιΐιο.

Νβηιιο οηϊιιι 3ΐΙ(Ιυεϊ ροβ^υιη ιι( εχϊδίϊιηοηι , Ιο^οια

ϋί!.(ΙΙΙ ίη Γ.ΓΙ Ιι'ΜΙΙ Γ||ί$δβ ΙΙΙΗΜΙ,ΙΙΙΙ 1']ΐ!>ΙΙΙ(ΙιΙΊ , ()Ιί:ϋ

|'.-|·'·:ι!:ι ρΓοΓκίΤΙ ρΐΐΜίΟΟ (1ΐ*εΓ(!ΥΟΠΙ. ΡυΟΓΪΙ ΙΙΙΙΙΙΙ

ΐηίοπίυηι ηΓκιυίδ, ηιιί :ι1ιιπΐ(1:ιιιΓι:ι <|ΐι:ΐι1ηιιι (Ιοίοπίβ

αο ρίι-Ιαίίδ (1οϋεΐ3 $ιΐ3 ι ΟΓ.ΙΙΙΙ (ΐιηιιίΐιιΐϋ εχρο$υοι·ίΙ :

ιΐΐΊ|π:ιΐ|Μ:ιιιι Ι:ιηΐι·ιι ίιΐ Ίη οχβιΐιρίιιιη ('οιι-ιιοΐιΐιϋ-

ΙΙ«ΜΙΙ(|ΙΙβ ]ΗΓι· ροΙ(·£ΐ ΐΓΪΙΙΙϋΓιΙΠ Ί. ^;·(1 III Πΐ;ΐ^ίί 111

;ιι·ι:ι·ιιι ηυχδΐϊυιπβ ϋΐίιΐί ίιι νοίοιιιιΐϋ , υΙΐΊΐΐϋηιιβ ηιο-

ιηκηΐ3 ρ3ΓΐΪ8 βΐ ροηϋεΓα (ΙίϋςοιιΐοΓ 9η$ιϊιιΐ3ΐκΙΐ δυιιΐ;

ι» μ:πιΐι«, ίικ|ΐΐ3ΐη, ιιιοχ, εΐ :<Ι1ίιηι:ιιιΐίϋ 3ΐΐ£ΓΪυ$.

Ηχο ίμίΐιΐΓ εχ Νεεΐ3ΓΪ3η3 ί!1:ι 1ιίϊΐθΓΪ3 ιΐ3ΐ3 ρο- Ο

ΙίδβΊιηυιη ν'ιϋεΐιΐΓ. Πιι.ιιη ΙΙΙΙΙΙ ΙΗΙΝΙΙΊ βεειτίιηο αϊ)

Ιιιιινίιη* ορροιιϊ ('ιτηΐ'ΐ »·ιιι , ηθΓ|ΐιβ ίιΐίιιιιι ΟΧΙΙυΠΙ

ι3ϊΠίοιιΙΐ3ΐίδ βχροϋίΐΌ ροκ<ί6ηι , ϊη^επίοδε ίδΐϋΐΐ 3ε

βοΙοΓίοΓ (·\(·(ΐμίΐ:ιπιηΐ. Υκίοϋβηΐ ΙΊΙΪΗΙ ί(1 οηιιιίηο

ΜΐΙιί:ι1ιΐ!ΐι η ,Νι:< Ί;π ίη, ιπιιΐι· 13Π13 8β ΪΙΐν'κΙίχ Ιΐιιιιιιι.ι

ΰοιιεϊΐ38ί>υΙ. 11οι: βυΐβιιι ςυίϋ :ιΙπΐι! Ι>·Μ·, ψιππι κΐ

• ·ν ηυο ιη;>ιπιιι;ι' δΐιιρπιηι, 3ο (ϋ,κ ιιιιί Π;ν;ίιίιπιι ιιια-

ΠΊ: ;ι(, ΐιι ρορυΐαιη ? Κ.ιιιι νονό ρΐΌοι! (Ιυΐιίο εοιι-

ΓββΒΪοηρηι Γιιίδϊ.0 : (]ΐκκ! ί(α Ιι3ΐίιιβ αριιιΐ 5οει·&16ΐη :

ίΙιιϋϋΓ Ιοηςίιΐί ίιι <·<ιι.//ι,>ιιΙι> ρτοφηκα. ,Ν<·Γ;ΐΝ :ηι(ι:ιιι

ι·-1 :η ι.'ιΐι :ι! ! |!Γίν:ι!;ιιιι 01 3 Νθεΐ3ΓΪΟ

<·\!.·ι ί.ιιιι, 01 ιιιΐίΐ,Ι < ;Ι:Ί;Ι ο$1, :ι!ι ίΙΙίη$

ραοοαίυτιιηι <)αιι:η, ΙίΙΐίΙΓίί ι,α'ίρία ρ}·ο(ι·^ΐ«

τιΊ'ϊΐιΊΗΓ, αιιη ταιίιΐί ^υ>1ί^^^1ιι^α^ι^ιι^ ίΐιβιααΐ

«π/ο(ΐ6ΐΜ νιάκατί ΰοη[*ϊΐίθΗ£ ίίίΓίίη. ()ιιιιι>ι-

ΐίί ('ΐιίιη ρΙιΊΐϊΐΗίΙο {Ίιΐί'ί νίάϋαΐντ α$ε Ιακιΐιικιΐιι, ι/ικι:

ρτορίίΓ Ιΐι'ί ΐίηιοτίΐη βραιΐ Ιιοιιιίιιε» ^^ιι|>^!^^^ε ηι·η

ΙΊ· η·!)) Γ , ΐιιηΐιΊΐ ιμιίίί ηοη οηιηίιιιιι /ιιι;Ί«ηιο</ϊ ιιικί

Ι>ιΊ·(·ιιΐα , κ( οα , //κ α· ' ροοιίΐεηΙίαΜ ραοίηΐ , ηοη

Ιίηχαηί ρπΙιΚίβτβ, ηιηονίαΐΗΓ ΐαηι ί//ψι·ο4οίι//ίί ^οι^-

ίΐιιΐυάο, ηε ηιιιΐΐί α ρκηϊΐεηί'κΒ τβηκάίιι ατοεαιιΐιιτ,

(ΙιΐΊί ακί ιΊΊΐΙΐι'χαιιιΐ, ααί ιηείηαιιΐ ίιι'ιιιιίίίχ ιαα {αΠα

1ΤΜΎΗΠ, (/Η1/ΙΗ.Ί ρΐ>Κ!,ί>ΙΙ /ι'ί/ΗΗΙ ΓιΙΙΙί,ΙΪ ΙΐΙ ΐίυΐΐΐ ()ΓΙΤ<7/Ι,

4>'ί//(Ί·ιί πιι'ι/ι ϊΐΐιί ^οη[βι5^ο , φικ' ρήηιιη» !><·» οβντ-

ίιιΐ' , (ιπίΐ Ι.Ί'ΗΙΙΗ Μββηίοΐΐ, ί/αί ρτο ι1ι·Ιΐι·ιίκ ρικαί-

Ιαιίίιιιη ρι;·<·(ΐΙ<ιΠιι·ι·<ΊΓιΐ.

Ιΐΐβ ΜΙΊιοππιι 8βιι1«ιιΐ1»ι·υπ)(]υο Γιιΐιιιίιιίΐχΐδ οοηι-

ΝΐΐΊΐΐιιιιι ίϋιΐιΐ |πιΙιΙίί·;ι: οηιιΓοδκίοηίδ ρΓΠ·εΙ1Ίΐιιι·. δϊ

ειιίιη, ηε νηίειιΐίΐιΐδ ([υκίεηι 3ΐηυο ιιΙΐι·ο Π3§ίΐ3ΐι-

ιϋ ιι« εΐ'ίιηίηιιιη π·ίί, ]ιιιΙι!ί<ν Ιδία ρΓΟίιυιιΐίαΓΪ ρβδδΐΐδ

081, ι·:ιιικ|ΐιιι ϊιιιιΐηι ΐηιιΓιΙϊιιΐΐιΊ» αροίΐοΐκαηι ρηι·-

ίΐιηιρίίοιιειη 0880 ύοΐϊηίΐ : Οδίηο ιιι ΙΊ·]Ι·(·ΙΙΙΙΙΙ 30 ιΙ:ιιιι-

ΠΊΙιπιΙ 13Ι11Ϊ ροΐΐΐίΐϊοίδ ]ιΐιΙί(;ίο Π1ΟΓΟΠ1 Ιΐ'^ίΐίιιιιιιιι

:ι1ίΐ|ΐι:ϋΐι1ι> Γιιίδδο ρυίΓηιυδ, οΐ εοηιιηυηϊ :ι!ι οπιιιϊΐιιιβ

Κι·(·1(·ϋί:ΐ! ]ιιιχ· ίίβΓνβΙυιη ? Αι εηίιη ρίορίςυβ 8Ϊε ΓΟ-

δροιηίοηΐ : ίβοηοιη ϋο οεευΐΐίβ ϋυιιίαχηΐ οι-ϊηιΐηίΐιυ*

Ιο^υϊ , ίμΐίβ ριιΐιΐίεο εηηΠιεΓΪ ιιβηιο ιΐείικο ίι, ηοη

βιιίειη (Ιέ ριιΐιΐίείδ, ((ΐκο ιιιιίοα ρυΐιϋεχ οοηΓοςδίοηίβ

$ιϊ 83ΐιο, ηυί ;άι Ιι.ι.·

Ρ. ·,'"·



107,3 1010ΑΡΡΕ^ΙΧ ϋΙδδΕΚΤΛΤΙΟΝυ.Μ.

ριιΙ)1ίεί 1θ£θ (Ιε(ΙοεοΓΪ8 οεευ!ΐ3 83>1εηι ετεϊρίιιηΐ : Α άεΐκ-ΐ ΓεΓοιτί. (}υοι1 ρπκΙεηΓιςδίιηο βυ οοιίειη ίΐίο

ΦίκιΙ ηο 3ΐίί φΐΐιίπιι ηιιιιΐΐιιιιΐ. ^)ιΐι» ιπιΐ ηοηηυΐΐβ Τΐ'ϊϋειιΐίηο εοιιοίϋο (ΙοοΙβΜΐιΐΓ Ιιίβ

ιβηκ·η(33 Τπϋβπΐίηϊ εοηείΐϋ νοεβ ηε (1εει·ειο ηο-

ι.·ιΐιΐΓ. Ειοη'ιηι 868$. (4, εαρ. 5, ειιιη (1οευίδ$6ΐ ρυοϋ-

Γ3Π1 εοηΓε$8ίοηβηι ηαΐίο άίνΐηο ρτκεερίο ηιαηΊαΐαηι

Γιιίδβο, Μ3ΐίιη 3(1)ίοίΙ : ΛΊ.τ· ιαιίι εοηιιιΐιε Ιινηιαηα

Ιερέ ρταείρετεΐατ , υί άΐΙ'Μα, ρτααοηίηι ιε-

)·ι<Ι>ίϊΓΐι εαεηΐ ^οη{(ί^^οηε αρεήεηάα. Οίνίηυιη

»ε Ιηηΐο οοηβεδδΐι (Ιίςιιιιιη ΟΓαοιΙυηι , ι·χ

ί|βο ηοη ιηιιιΐο (1β δεεΓείοπιιη επιηίηιιηι, ββϋ εΐίαηι

ρυΙιΙίΓΟΓυηι ρυΐιΐίεβ ρι-οίοδ&ίοιιβ εοΐΐίβΐ ροΐεςΐ, ιιιιΐΐί

ΐίΐΐφίΜΐιι Ιιιιιιιιιιιιΐ, Ιιοε ε$ΐ εεείυβίαδίίεβ Ιε^ο, ςυαιη

'!ί% ίιιιι ρπΕοορίο Τπΰεηΐίηΐ Ρηΐτοϊ ορροηυηΐ, ροειιί-

Ιοιιΐΐΐιυί ίπφπΜΐ.ιιπ ΓΙΠ·-Μ· 3ε ηβ ίιιιριιΐιι φΐίιΐυηι

ρπιϋοηΙοΓ ροΐιιίδδβ. ϋίφΐΐιΐοηι νοχ ιί!:ι

ΤπϋεηΓιηο εοιιοίΐίο (1οοΐ3Γ3ΐιΐΓ Ι ί-. νοτϋίδ : Γ":

€ΐιήίΐαι ηοη ΐεΐιιεηΐ , φηιη αΐίί/ηίί ϊη >ίι·.·!Ί' · ·

*«<ιι ,ΊΙΗ ίΐν/Γΐ «ί«. εΐ Μ/Ι ΙιαιηίΙΊαΐίοηεηι, · ->η οΐι αΚο-

τηηι εχεηιρίπηι εΐ »ιιί Ηιιηιίΐϊαιϊοχειη , Ιαηι ο\> ίι·

!/..·>/'('· ο/Ι'εηια; αάίβόαΐΊοιιείΗ , <>.,·< ι·,·;, ι ίαα ρηίΐίιι

ιαϋ/ίί. π ροαϊΐ : ηοη ειΐ ΐαηιεη Iιο^ ΛΜηο ρτσαριο

ηιαηάαΐαηι , ιΐίί ίαΐί* οοηίαίίε ηαηιαηα αΐϊηυα Ιψ

ρτκάρετεΐητ, εΐε. ΑιΚΙβπ) βΐ ;ι]ίιι«ί ϋεηίηυε, ιιι ςιΐϊηι

ρ;ιι ιιιιι 8ΪΙ)ϊ ορίηίο ιϋ.ι εοηβίοΐ οηιηε$

0;ιί ΡΙΙΊΠΗΊΙΙΚΓ |:ιΓΐιΐΐΓ,ι· ρ.·ιΐ ι, ιιι εοηΓε$$ίοιΐ6ΐη ,

ρηΐιΐίΐ'ΐιιη Γβείυηΐ , ϋιΐΐ'ΐιι «η3]θΓΪ εχ ροι-ΐε ·

< ! ίπιίπ;, ;;.ιί.ιηι <1εεΐ3Γ3Π Ικ'μ.ϋι! θρθΓΐυί$86.

δκρεηυηιβΓΟ ρρορίβΓ οεευΐΐβ βοΐυηι ει αο ϊρ$ο,

φΐ'ι εοηιηιίδβΓ3ΐ, δροηΐε ρΓοϋίΟ, ρυΐιΐίε.·) εβί ίι.«·ι. .

Ιιαηε Ιιβϋεΐ νίηι, υί <·:Ι·ΙΙ·Γ:Ι (]ΐιο()ΐιε ραηιιη οοιΐί>ιι1ΐε Β ροΐηίιεηΐίβ. (:ηι ιιίι ΐιιηι ιμίΐϋν 3ΐϊηυα $υϊ ρ3Γ(β ει

ιριι,ί,Ίΐι ηεεε883Π3 ριιΙΊΐί :ι ϊϋ,ι ροεηίΙοηιΪ3. ΟΙΙΙΝ!

αυΐβιη ειίηηι 3Γε3ηί8 ϊοο'.εΐ'ίυιιβ ρυοίϊεο ίηΠίεΐβ ρα>-

Ι,:].'Πΐι:Ι 5-ίΙ , ΙΪ!!ι·ιιι Γ:ιθίΐίηΙ 3Ιΐ(ίςυΊδδίπΐϊ 03110116$,

ίη ρηιηίδ Ββδίΐίί, ηαί εβη. Ο αά ΛηιρΙιίΙοΜαιη ΑΪ

Γιιπ: βίε ρΐ'χείρίΐ : 5ί ί/ι</.< $ροηΐί »»α εοηιηιίίηη

(ιιίεαίιιτ, «( ιηηι άαηίαχαΐ αηηο ρκηϊΐίηΐϊαηι οίεαΐ;

ίϊη <·ιι//ι ,Ί-'ί'.·, οβ άερτεηεηίη* /)«.·· .·', οίεηιιίο. 1η εοπ€.

ΙΛΙΙ ΐ!,:ι^. III »·;ι:ι. 32 «Ιιτι ι·ΐ!ΐιιι (·.·.! , VI ρπίίι/Κτ 01-

ι·ιιη:!ΐί'ιι ερίιεορο ηοη τεΐΟΛάΙϊεΐ ραεηϊΐΐηίειη , ηϊ»

αίιεηΐί ερίκορο, εΐ ηοΜ»*ίΐαΐβ εοί/εηίί. ΓΊ< , ιι · . · ·,ν··

«ΐίί.Ίΐι ραεηϊίαιίϊ» ραΜΐαίΜ ει ναΙ^αίίαϊηΐΗηι ΐτίηκ»

ιιΐ, ι/ηιιιΐ νηΐνεηα !·'.<·< Ι /ι^',ι'. ηονιΐΐΊΐ , αηιε ,·.·;: ·<.;.·.

ηιαιια$ εί ΐιηροηαίητ.

Ηχο ίρ$3 εοηείΐίί βαιιείϊο είαπίδίηιε βϊςηϊΓιηΙ,

ηΐία ρι ,Γΐ'.τ ριιΐιΐΐι :ι Γυί$δβ ρεεε3ΐ3 , ηυχ ροβηίΐεηΐϊι

Ι·ΙΙΙ·Η"·Ι ι πΐιιι : (Ίπιι 3 εχΐ6Γΐ8 ριιΐιΐίεα ποιηίηΜίιη

ι·\ι·ίρί;ιΐ. ΙΙ.ΊΠΙ!Ι· ηεε ίΐΐυϋ οΙ)$ευι·ε εοΗϊ^ϊΐυΓ : $ί

ιιϋ.ι , ι;ιι;ι1ι·πι ίδΐί Πιιςυιιΐ , ρυϋΐίεα Γυίββεΐ ρεεοΐο-

ι ιιιιι εοηίι'δδίο, ΡΠΓ;ΙΚΙ ΐ;ιιηι·ιι ιι&υιη ίΐΐϊυβ ϊηείίΐίέδβ.

Ν;ιι;ι Μ |ιιι1ι1ιι·(· ι:ΐ ίιι Γι·ε(|ΐιβηΐί Εεοίοδίϊε εοιινεηΐυ

];ιπι εβ ρΓθ(1ϊϋί8$εηΙ , (·ΙΙΓ ίιι ιιιαιιίΓε81Ϊ8$ίη)Ϊ5 (Ιιιηΐθ-

Χαΐ <'.·! ΙΪΜ|ΙΙ;' π ίιιιίιιίΐϋΐ-, ΠΙ3Π118 ίίδ ίΐΐιΐί' :ιρί.ΐιΙίΊ!ΐ

ίιηρύΐιίΐυΓ? Οιιίρρβ οηιηϊιιια $ίιιβ ιιΐΐο (1ϊ»επηιίιιβ

ρπ'ίΓιΙι'ΐιΙιιιιιι ρπ (·:ι!;ι ]:ιιΐ! 613111 η!ιΐι ιιιιι εθΙΐΓ68£ΪΟΟβ

Η13ΙΙΪΓ6813. >ι·ι|ΐΐι: νβΙΌ (Ιίεί Ϊ8ΐυ(Ι ΙΙΜΪΙ·-.!, ίϋΐΙδΙΠ

:ιΙιι|ΐι:ι ηυεΐΟΓΪ131β νι·Ι(·ι ιιιιι 3ε 1':ιίι ιπιι ιιϊΐϊ εοηΓβί-

8ΪΟΙΙ6Π1 Ϊ813Π1 ριιΐιΐϊ· ;ιιιι. Ν:πιι ρΓΧίεΓ Νι'··ΐηι ί.ιΐιΐιΜ.

ιιΐι (Ιίχίηηιβ, ΙιίδίΟΓΪβπι ηίΐιίΐ εδί 3(Ιιηο(](ΐιη, 3(1 ςηο.Ι

εοιι]εοΙυι·α ϋ!α ρο$ί>ίΐ 3ΐ11ιχΓϋ$ε6Γ6. 8βά Ιιοε ςυχπι

ϊικιηι· ρι·:Γ8'κΐίιιιιι βίΐ , εορίοδε (ΙειηοηδΐΓ3νϊπιυ&. Ιιι-

ΐιΊ'ιτι ιιιιι (·-! "-πιπί , ιιοη ηιυΐίειίδ ρυϋϋε3 ι·ι ι-εείο-

8Ϊ3»Ιίε3 εοηΓθβϋίοηε, $6(1 βϋυικίβ δίπρπιηι ίΐΐιιιΐ ε8«

εοιιιρεπυηι : ΐοΐαηι (Ιοη'κμιβ ριιΐιΐίοίε εοιιΓε$8Ϊοιιί<

ί|·:ιμπ ι!ι;ιΐϋ .ιΐι ίπΐίτρι Ι·(ΙΝ 6ΓΓΟΓ6 (1βΓίν31:ιηΐ : ςυί ΐΐ

1(1 , ιριοιΐ 8οεΓ3(6δ ΜΊ·'||ΙΜ·Ι ;ΙΙ , ί<>;ιιβΜ

εί$ε ηιαΙίίΓεηι, ΙβνΊ αύιΐίΐίοηε , $0(1 η)3^η»

Ικιιιιΐι· εοηβίεηιΐί νοεβϋυίαιη 3(ψιηχϊΐ. ι ι-ΐοηι ύε-

ΙιίιμίΓ. Ϊ13 εθηΐρθδίΐ3 6Χρΐ31Ι3ΐΑ(μΐβ ϊΐιιιΐ , ιηιίίπι

υί ίηιΐβ ΐΊΐ(.Ίΐ·ιι εοΙοΓεηΐιιυο δίΙ>ϊ βιηεηΐίΐ3 ίΐΐ» εοη-

Γΐ>8δίθ ρΟδδίΙ 3Γθεδ86Γβ. Νιιρι'Π'-Ι Οη§βηΪ8 ΜΒΙ15

:ι!ΐι·> νι· Ιοειιβ, ΐ|ΐιί ριιΐιΐϊι ;Γ εοηΓβδβίοηίβ 8υ$ρίαοο6πι

:ι!ιιμι:ιιιι ροβδίΐ ΙΙΙ]ΙΓΓΠ·. Κι·ι| Μ (ΙίΙίξβΙΙΐίαβ .·>ΐϋ -·,:

ΓΙ.ΊΙΙΙ·, αϋνεΓ£α$ ΐΐΐυβ ϊρίυ$ ιηα^ιιορβτϋ ρυ§η3ΐ,^ΐίί

ρΓοηιιηΐίβή εοη$β3ηΐ(ΐΓ, βύεοηιιε ·μι;ο <1β ίΐΐίδ ριι-

εοηΠΐ6η(1ΐ3 ί.ιΐ;ι Γυεπί Ιεχ ίηεοηδυΐΐη δίΐ ηιί-

:·· ρΐΊΙιΙ.Ίΐ^. εΐΐί 3Ι16Γ3 ιρΜ: (16 ΜΤΚ'Ιί» ί.Ιπιι

ρι ιΐιΪΓΐιΐκι: ηιίηυβ 1ΐ3ΐ)63ΐ. Αρρβτεί ί§ϊ(υΓ

' ·. Ί'ΐΊΐΐΓΐιΓιιιοπιιιι Ι'ιιίππιι 86Π$υ ιπιΜιιιΐι ιΐ!ΐΐ|ΐι;ιιιι

ΪΗΐίυ8Π10(1ί ΙΓ^ΙΜΙΙ εΧδΐίΐίί-36, ιμι.ΐ' 3(1 ριιΙιΙιΐΜΐιι ι,ιιιι-

:ι!ΐιΐ(Ίΐιΐιμιιΐ (ΙΙ·(·Γ;Ι|ΟΠΜΙΙ εοΐιΓβδϋίοηβηΐ ρΟΒίΐίΐεηΐΓί

:ι.-:ιίιι^Γΐ·ιΊ. ΟΙΙΠΓΙ! Ιοοηίδ ι'ΐίαιη ιΐοοί'οΐυιη :κ! οηιηία

ρ,·ι ι ,ιίοι ιιιιι νΊΐιΊ ;ι ρι·ι ιι,κΊ. Λΐιρίι \< Ι εχ ευ, ιμίοιΐ

ΓαΐεΓΐ ίδΐί εοςιιιιΐυΓ, ρυϋΐίεβ 8υΙυηι εΓΪηιίιιβ εοηβ-

Ιοηιία Γυΐ$$η, ηοη οεευ!ΐ3, ιιιιΙ!;ιιιι οηιηίηο εοιι-

Γεδϋίοηεηι ριι1)1ίε»πι Ι'.·ςβ εοηδίίΐυΐαηι εβδβ ν.ιΐί-

ιΙΪΒδίιηο ρκιΙ);ι1ιϊΐι:ι·. Εΐβιιίιτι πιΐιΐ οΐ) μι·;ηίιιΐ·;ι ιΐι,ιι-

13X31 εΐ εβρίΟΐί.Ί δ€Γ.1«Γ3 ριιιιιίΐΐΜΐΙί;» ριιΙι1:ι':ι ρν,ι·-

βοΓίρο δίΐ, φΓι Ιιχε ριιυΐίεβ οιιιιιίϋυβηυβ εοιίδείίδ

3(1ηιί8ίδ86(, «ΊΙΓ,Ι ρυοΓιεο ροδίι-η ρ(εηίΐεΓ6ΐ, φΐ'ιιΐ οη

ι·οηΓιΐ6ΓΪ ηεοβδδβ 1ΐ3ΐ)ΐιίΙ, 3ΐιΐ ςιιϊ Ιβηιΐοηι ίη ίΐΐίδ

)ΐιι!ι!ίι·ι· ;>ι·(ΐίίι< πιΐί.. ριιιίοι· ηα νκΐ'εευηιΐία, ειιί ίη

νο!αει·8ΐ?

(.ΐΐ!ΐ·ι·ϊι ιιι· 5οζοηιεηυ$, ι>πΙιΙ:ιΐο Ιιοε ίρδο, ιιιιιιιίπιιι-

φΐβ ΐΊΐκίπιι Νεεΐ3ΓΪιΐ8 3ΐιΓκ{υ.ινϊΐ , νείυΐ ΓΓΟΠΟ φΐο-

•Ι:ιιιι ϋ6ΐΓ3ε!θ , ιιι:φΐι·(·πι 3(1 ΟΠ1116 δεβίυδ ΙΐΓΐΊίΙ ιιιιιι

Ιιοηιίηεβ ΙιαΙιιιίδβΡ, ευιη αιιΐε της εξαγγελίας ιηβΐιΐδ

ΐ11ο8 ηε νΐΊ·(·(·ιπΐι1ί:ι Γυη'ΐνπΊ. Νιι>ΐΐΊ Ιιοε 3(1 ρυΐιΐί-

• ·;ιιιι εοιιΓϋδδίοηβηι ΐΓ.ιιΐδΓβΓαηΐ. 5ί, ιιΐ νοίυηΐ, ριιυΐϊ-

εορυιη <Ιυηΐ3\3ΐ, (|υΪ3 ίΐΐι· ΐαιιΐυβ ριιιΐορ Ιιιιιιιί, ποιι

νίιίεο , 3ΐιΐ ηιιίβ ρΓχεϊρυυδ εχ <ΊΙ ΓηιείυΒ , φαο(1νε

3(1 ιΐ6ΐοιτεη(Ιθ8 ·Λ Πβξίΐίίδ ΙΙΟΙΙΠΙΙΓΝ ιιιοιιιπιΐιιιιι, ΙΊΙΙΙΙ

ϊμΙΚι!:ι Ι]1ΓΓ ριιι|·Ι(Τ,·|ΙΙΙ1|· 68561)1 ΙΙιΊΙΐίΐΐί. Αϊ ΗΓ,ΟΐΐΙΜΙ

εοηΓί-δϋίοιιε, ριιΐιΐίειίδ ίΐΐβ ραβιΓιΐϋηΐίύηι 1υειυ$, 3(>-

ϊβεΐίυ .·;;-:! 81ΙΪ, 80Γί)68, 1;ιιιΐί·ηΙ:ιΙίιι, ΜΐρρΙίι·;ιΐ'κ·, εχ-

ίιΐ ί'ι'ΙΙΙΙ·. 831Ϊ8 Ι113§Ι13Π1 \ ΙΊΐΓΓΗΙιΓίιιιιι ρΓΧίεΓ

(ΙοΙΟΓΪδ :ι!ΙιιΙι·;·ιιιιΙ, ςαί1)υδ ι ί Ι; ΙΊΙ;Π ι 3 \Ίΐϋδ,

61 ίη 'ίΙΪΗΊΐι Γ.ΙΙΙΗΙΙΙΊΪ ρΟδδϋΠΐ : ιμιΐ'.ιιι ι·1 ίρδ3Ι11

Ι,ιΐΓϊΐι ριι1)1ίθ3ηι φΐιιιιιιΐιιπι ρβεεβίί ρΓοΓκδβίοηειη

Γυίδί-ε. Λ<1 φΐηηι ;ΙΓ(···ΝΜ·Ι ίι 3ίΐηο ηοηηιιιΐ(|ΐ)3ΐη εΐίβηι

«·χρΓ6853 νεΓΐ)Ι8 :ι1Ι(ΊΊ1, 61 ριιΐιΐίι:!» , Μ·.Ι ΐ|Ιι;ιιιι ιιοιι

ιιΐΐβ ΙΊ (·Ιι·ϋί:ι^ιί(·:ν Ι<·\ ρΓ3!Γ>εΓίΙκ!Γ6ΐ , ηε ηο ρεπιιίΐ-

<· 1 1·| ιμιίιΙΐΜΐι ΓθΓΐ:ιδδβ , 86(1 \Γ|Ι.ΊΙΙΙΊ]-. ροΐίΐιβ ϋθ1<)Γ

3ερΊεΐ3ΐίδ ββηβυδ εχίαπϋοκί. ΟειΓκ]ΐιβ ςυοιΐ 3 ρβυ-

ΟΪ8 ;(Ιιιιιι:ΐιιι1ιι Γ.·ιι Ιιιιη, ίιΐιμιι.; ρι·] ιιΙίΛΙ'ΐιιτ, εοΙΗ^ΙΟΐΓ,

υοιι ϊ(1 ίιι οιιιι>ικ·ΐιΐιϋΐ)ΐ·ιιι, 30 ηιυΐιο ηιίιιιΐδ ίη Ιι·.;·πιι



ΟΕ ΡΟΕΝΙΤΕΝΤΙΑ: ΥΕΤΕΠΕ υΐδοΐΡίΛΝΑ. ιο«

ν·ρν.Ί··,ϊι!ίι> (ΙιΊΊ-ικΙυιιΐ. Οπβειιεδ ίιαηυβ Ηοιη. ιι Α ει-είπηι , βΐ Τηύ'βιιΓιηί εοηπίϋ ηηοιαι-Ίΐακ ηνίιιεβΐ

ΐη Γίαΐ. χχχνιι, εη ΙΙανίϋίδ νβΓΐ>3 (ΙοείΛΓϊηδ : Ληιι'α

ηιεϊ α ρτοχΐηΗ ηιεί αιΐνεηιιιη ηιε αρρτορίηηΗανε-

ΙΊΙΛΙ , ΐί ίΐείεηιηΐ : Ιι«ε αά ροβηίΐεηΐβιη ΓεΓβπ , ηυί

ρβεεαίο δυο πιει) ιοί η 3 ιιι ΓαεβΓε νοίβηδ, αηιίοοππιι

οοηίβηιρίυηι ΐιτίδίοηϋίηςυε ηε£ΐΐ£3ΐ. 5ΐ «μο, ϊη-

ςυίΐ, Ηιΐ}ΐΐίηκ>άϊ Ηοηιο ηιειηοτ άεΐκιί αιί εοιιβίβαΐντ

'/··"<· ι·ΐ'ί»ιί(/Λΐ'ί , α Ιαιιηαιια ΐο»/Ή>ΐοηε ραηί ρριιάπΐ

ίοι, ι;<>ι εχρτοΐιταηΐ εαη €οηβιιιι!εηι , ίΐ ηυΐαηΐ ιν<

ϊτηάεηΐ , ίΐΐε αηΐι',η ΐιιΐίΉΐιΐι-ιιχ ρετ Iια>^ «ιίιί νεηίαιη

ί/απ', βίε. Νί ετςο ιίΐ αΐίηαϊι ΐία ίίιΙ>·ίί.ι , νΐ ιί ιιηίιΐ

^οηι^^ιιι ίίι Μ' ί·< , ρτοοιάαΐ ί/ι τηεάήιιη , ΐί ϊριβ ΙΗΪ

(καιιαίοΓ εχήίΐαΐ : ΙιΊ ανίεη ι/κί (αίΗτνηι 1>α _/«</;-

Γ/ΙΙ/.Ί ΐί:»! ηιαίΐΗΐιΙ, Ικΐίΐ αΐιάίεηΐΐ» ΓΗΙ/Ι ίι:Ι'ιι·>ιαΐΗ!ί/Ίΐα

.Ι, .,: ηοη ϊηβηηιιιΐιΐΓ , αιιη ΜαηάαΙίζαηΜιιι ηοη

(ηεψιε εηίηι Ο)ΐΐ5ΐ1βιη ορίηίοηίβ «Ιίοδ φκιβΛυιιι ιιιο-

Γ3ηιιΐΓ, ΐ|ΐιί εχ 3Γε»ηίδ ίρ&ίδ επιηίηίΐΗΐβ φΐηϋαηι

(Ίκιιπ ιιιΐ ριι|ι|ίι·;ιιιι ρΓΟίβββϊΟΙΙβΠΙ (Ιι·:>ί£Η3ΐα εββ-

8ειιΙ, ςιιοΓυιη εδί ηιΊιπίδ ΐοϊεΓΑΐκΙιιβ βιτοι·) , ρΐιιπ-

ιηιιιιι 3ΐ>εδΙ, ιιΐ εχ ίΐϋδ Οι·ίμι·ιιίΛ Ιοδίίιιιοηϋδ ΙΜΙΓΓ,Ι·

ρΓβΐίυηι αΐΐϋΐη ΆΟ εοιηιηεικί 8ΐιί ρηΐΐΌείηίιιηι Γ;ι-

πιιιιΐ. (}ιι:ι· (·ιιιιι ϊΐα Μ·ϋϋ Ιι:ιΙιι·:ιιιΙ , :ιΙΊΐιτ

:ιι·(Ί|Γκ·ΐιι!:ι ί!1:ι νι·|·1ι:ι 811111, ευηΐ ριΐΐιΐίεβ .

οοιιΐΐιβηιία, 3ΐιΙ εχροιιβηιΐ» ρεεεαία (Ιίείΐ, τβΐ εχΐιο-

ιηο!θ£β$ίη ίηδίίΐυοηϋαιη : ςυοίΐ »ρυι! ς-ίείβΓοκΙ'^ΐιο»

ία ιιΓηιιΐΝ-ιιΐΓ ι:ν«ιι ί.νιιριι ΓΓβςυβηιβΓ οεευιτίι. .V-

(|ΐι>· εηίιη ρι,τρείυο 1ε§ίιίηΐ3 &1ί(|ΐΐ3 ρβοοβίοιιιιη

ι!,·< Ι:ιι·;ιΐ'.» , ;ιι: &ίιΐ£ΐιΙοι·υπι εχροδΐιίο 'ΐδΐ'ιιΐίΐιιοιίί νο-

(::ι1)ΐι1ιιπιπ: Γοπηυΐίβ ΉϋϋΙΙϊςίΐιΐΓ , 8<:(1 οβ ρΐεπιιηφίβ

•Ί α!'/;:>·. αιηι Ιαρήί ηοη ίαοεαηΐ, κά άίαιηΐ: Ι,οηηε " ρΓοΓ^δίο , φι* Γ«εΙΪ8 ίρβίϊ 3ε ροβηϊΐι-ηΐΊυηι ιιΙΠεϋδ

Ιβ /*ηΰ α ίη,·, »< .;!.·ι' αεαάαι αά ηιε, ηιιοηίαηι ηιυηά:ΐ!

ίΐιηι; εΐ άείειίαή ϊηηρ'ιαΜ εηηι, ηνειη αηΐε αάηιίτα-

'·!,·!: ·ίΐ , εΐ αΙ> ιΐιιιίιίΐ-,ι τειβάαηΐ Ϊ)ΗΙ , ι/ιιι άεΐίαντη

•·ί!ΐ:ΐί ηυΐαίΐ οεοίΐίατε : αφατ Ιιϊί «τ-,τ. Μηιεηιιεηΐεΐ'

'.ΙΙΊΙ . ι/κί εχΗοιηοΙο<ιε5Ϊη , ία βιΐ €οη[είΐϊοηεηι , [α-

1 1', βίε. δβ(1 ροδίεβ εΐ3ΓΪυ$ ίιίειη (ΙεεΙβΓβΐ , ευηι ;ι>1

ί>υί ηεειι$3ΐίοιιεηι εΐ εοιιΓο$$ίοηεπι 3(ΙΙιθΓΐ3η$ , ίι.ι

Ιοΐ]ΐΓιΐιΐΓ : Ταηΐηηιηιοάο είΓαιηΐίρία άϊΐϊί/ειιΐίια αιί

··',/·."·. ^ο«/^ί(?^^ ΙΙ,ΊΊΊΙΙΙΙΙΙΙ /««ι». ΡΓΟ&Ο ρήηι ηιεάί-

.-,">;;, €αί (Ιεύεαζ εαιιχαηι Ιακι/Ηοη» εχμοηετβ, βίε., η ι

ίία άβηΐίΐΐΗ ίϊ ηηϊά ίΐΐα άίχεήΐ, ι/κί ιέ ρτϊαι εί βηιάϊ-

ΙΗΙΗ ι·ι,ιΐί:·ΐίΐ>· οίΐεηάΐήι ει η»$ϊτκοτάειη , »ί φιίά

(οηιίΐϋ άεύίήΐ , {αώαι εΐ ίεο,Ηαήί ; ιί ϊηΐεΐΐιχεηΐ,

εί ρτχνίάίήΐ ΐαΐεηιειιε Ιαη^κοτεηι ίααηι, ηιιί ίηεοη- (

νεηΐη ΐοί'ίίί* Εκίειίβι εχροηί άείεαί εΐ ίπταη , εχ

ηαο (οτίααίΐί εί εαϋετί α-άίβΰαή ροΐεηηΐ , ει ία ϊμιβ

[αείΐε Μηαή , ιηιι/ΐα Ιιοε άεΙίύεΓαΐίοηε , ει ιαΐίί ρε-

ηΐο >ιι·:ΐίΐί ΪΙΙΪΠΛ εοηΐίΐίο ρΓοαιταικίΗηι αϊ. ΙΙβείε-

.ΝΊιΙΙιι.- πι οιιιιιί νεΐιι$θΐε Ιοειΐ5 ι-,ι , ίχ ιμιο ν:ιϋ-

I :ιΙ1ίιηι;ιι·ί ρυΐΐ'ΐιΐ , ςιιοιΐ (Ιέ ριιΐιΐίοα εοηΓοδ-

δίοηε βηιαΐυηΐ: ηβιη ίη ροδίο-ίοτί ηιβχϊιηε βεηΐεη·

ι ι (ΙεΚ·εΐυιιι ρεεελίοπιιη 3 53εβπ1οΐε Γαείεικίυηι

ίιι$ίηυαι , ςαχ ροοιιίίειίΒ ΗιΙ οιηηίυηι ιιΐίΓιΟίειη

|ΜΐΙιΙίι·ι· |ΐΓόΙϊΐι';ιΙιΐΓ. Λΐ(|ΐιί ηϊΐιίΐ ϊίΐοδ Οη^ηηεϊ 3(Ι]υ-

νιΐ: ιι. ιιι ΥΙΜΌ ο!)(!8ΐ ννΐ ρΙιΐΓΪιηυιη, (|(ΐ3ηι1θ(|ΐιί.Ιεηι

ϋβ ,ίΓεβιιϊδ ο<ευ1Γΐ8<]ΐιο ρεεο.ιΐίδ, η>·<ι ριιΐιΐίεί» 1ο-

ηιιίιιΐΓ : (1ε ϋ$, ίπηιιβιιι , ρβΓειίί» ίδΐ» ρΓοηιιιιΓιηνίΐ

ι>ι:,'·ιι.·-, ι]ΐιϋ«ιι·; Π!;ι , ςι

ί..ι!«·::ιι·ιΊ- , ΐ|ΐιϊ εοιιΠίεηΐεηι 3ΐιΐ3ΐ)3ΐιΐ ει αιΙπιΐΓβ-

: ..ι :, ι πι .πι!·.·. ι , (Ιΐίίηεεμβ νείυΐ βυ ίιηριίΓΟ εοηίπηΓι-

η ΐοψιε Ι|;Μ·.·Ι|.:ΙΙΙ , ιιΐ ίη ρποΓβ Ιοεο ιηι·ι:ιΐ. Ιιειη

• ,'ι-ι.ϋΐ 1: |ι, ι·ι ,ι!:ι ίΐΐα ΜΐιιΙ, ΐ|ΐι.ι· (·ιιιι(ί1ι·ι ι |!ΐΙιι·Ι , ιιΐ

ιιοη ι.·ιιι. Γ.· ίη ιιηΐιΐίιιι (-οηνειιΐυ ιΐεϋεαιιΐ βχροηί,

-ι·Ί Οίηΐ :·.ι·< ιιι :·.!:« ιΙ··];!ΐί·!·:ι:ί ιιιι1. ι ( $3εβΓ(1θΐί5 ('ΐιΐι-

κίΐίη , ΐ|ΐιθ(1 ρο$ΐεπθΓ Ιοευδ 3(Ιηιοηεΐ. ΟηαηιοΙίΓειη

οοειιΐο ίΙΙ» «υιιΐ, ιιοη ριιΐιΐίοα ιιΐ.μι · ιηβιιίΓΐϋΐΟ, ϋο

·;ιι ιΐ.ιι- ρυ!)1ίεβ εοηΠιβηιΙίδ ηβ (1εΓι1>ιτ3ΐκΙυιη ηυίάεηι

ο556( , 8ΐ ;«1 ρυΐιϋείβ ραεηίΐεηιίχ ι·βιίο α ΕεεΙβδί»!

Ιι·χ ηβε6883ΓΪο ροδΐυΐ3ΓεΙ. ΓΛΙΙΙΙ ίμ·!π:Γ ριιΙ>ΙίΓχ εοιι-

ι ~-ΐϋΐιι> ρηΐΐΌΐιί ιιυΙΙ;ιιιι υεειιΐίορυιη εΓΪιιιίηυιη, βειΐ

Ι ·:Ί·ΐ.Γΐ>ι ιιιιι ι!.ιιιι:ι\;ιι , ρυ1>Ιίε3πι εοιιΓεδδίοιίρ.ηη 1ε-

ςιΐίιυβιη Γαίδδε ν«·Ιιη. , ίϋΐ|υε ει Ιιοοιιίϋ Μο^ιιί ϋο-

ΐ'ιϋΐιΐΓ, 3111 81 ιΐ'.ν ΓθΠ3δδίδ 30 νιτί:!·,, ιιοη 63

Ιοππιι ΓΓΪ ηι ίη ιι ιιι ι (ιιιιΐίι Ιο Ιιιι'ιι 3ε Ιι-ιιιροΐ'ΐ.· ι

ΙΊιίι , ιιι νβΐ βχ δει-ίρίο , νεί εχ ηιοηιοι·ΐ» ρΓοηιιιιΐία-

!ι·ιιΐιη· , δεά μπκτίΐΐίί) ίεείεπιιη β^ηίιίο, ει ίιηρ;·ο-

Ι:ίΐΓ»ΐί> ϊΙΙ.ΐ' ρΓθΓί·$8ΪΟ :|(· (1ϋΐ8δΐ3ΐΐθ : ΟΙΐ]ΐΙδΐηθ(Ιί Γ$δβ

ν Ίιίεΐιιι· ςοηΰΓϊΙϊβ ϊΐΐιι Γ.οηΓο88Ϊοιη8 ΓοηιιυΙ» , <|ΐΐ3ΐη

:ι«(·ιΐΓ.ιΐ.ΐ' 3ε ρΓίνβΐχ ρεεεαίυηιηι βχρίίεηΐϊοηί, »υ(

Νεηιιε Ι3ΐηεη ΊιιΙίείοΓ, ηυϊη εχηοιηοΐο^ϋβίε ίιιΐ πίκιπ

νι-Γΐιη ιΊ ηΛπ',ιιιΐΓΐιϊΊ ρΓΟρπΑΐπ . 3ΐ1β(Η|ΐιη ]>ι ιν:ιΐ:.ιιι

1«(·ι·ι·:ιΐΐ):\··ιΐί εχρυιίιίοηειη δϊ^ιιίΐίοει, ΜΙ Ι εαιιΐε 3ε

ριαιΙ(Ίΐΐ«Γ ίη Ιιιι]υβ νοεϊδ ΙιιΙβΓρΓβΙίΙίοηε νβΓδηη-

ιΐιιιιι <·>ι, ιι Ι βχ ίρ8θ ηηΓΓβΐΊοηίϊ· εοηΐεχίιι, ηιιο ΜΊΙ-^ΙΙ

3 Ρ3ΐιίΙ)ΐι$ ιΐδΐΐΓρ.ιΐ3 8ΐΐ, (Ιί]ιΐ'ϊί(·:ιι·ι: ρο!$ίιιιυ8. Οιιηηι

αϋ ΓΙΊΙΙ ι^ιτ^ΊιΐΛ ε8ΐ ΐι.ΓΐιιΙΙΐ.ιιΓι Η>ηΐ8, Ιίΐι. !><·

ραιηίΐ. < ;\\ι. 9 : ΙΙα}α» , ίιΐήυίΐ , ίι,ΐιιι,· ρ<ι:>ιίΐαιΙίιν

ιεαιηάα , εί ιιηίιιι , ηααίιίο ίιι ακιο ηειμίϊηηι ε*1,

ϊιιιιιο ορεί'Οι,ίοι· ρι-οΐιαίίο πΐ, ΗΙ ηοη ίοία

ίία ;ΐί·ι(·/Ί·ΐ!('ίίΐ , »εά αϋηκο είίαιη

1$ σακί , «χι ηιαι/ίί <·αΐ ·- < ·,·: ,·,ιΙ':ί!:> εχρήιΐ'ίΐιιτ ίϊ

/'!.··./.Ί·/ίίιίΐ//ι· , εχΐιοιηυίοζίίϊί ε*1 , (/υπ ιΙιΊίιΊιιιη !><>·

ηιϊηο ηοιίτο ΓΟΗ/Ϊ/ΟΗΜΙ· , ιιοη (ΐ<ιί(1ε»ι αϊ ίφιατο, ιεά

φιαίαιαι $ιιΐίί[αεΐϊο εοη[είΐίοη« άίίροηίΐιιτ , εοη{ε»·

ιίοηε ραηϊΜηΐϊα ηα<(ϊ(ιιι, ραηίκηιία /'.».·. ηιίιί^αΙαΓ.

Ιίπηηε εχΙ>οηιοΙθ(/(»ίί ρι·ο&ιεηιιηι!ί εί ΙΐΗΐηίΙίβαιηάί

ίιήιιιΐί/εηιΙιοηιίηί» άϊίΓΪρΙίιια

ι>ιί5.·! ϊι-ιΐΜ/ιΊ'· ίΐίεεηι.

8βι\ (Ιο έξομολογή ?3(·>ς ηυΐίοηίυικ

Μΐ.ΐ:ί(·ι , εοηΓϋδδίοηβ Ο ι1ι·ηι ιηιιΐΐη δΐιιιΐ 3 νίι-ΐδ επιιΜίίί οΙ)δΐΊ·ναΐ;ι

:·,η!ΐιι:κ!νι·ι ιίιηιι-, ε\Ιιηιΐ)ο1θ£ι·!

ριι1ι!ί«·;ι.· ΐ'Γΐΐ,ι ΓυιΐΓΐϊοηε δυιηί

6Χ Ι|!|:ι1(|0|· ριιΊΐίΐιΊΙΐίΐΙΙΙΙ

^ηιηρ^ι-

Νθ8 Ί|ΗΙιΙ

ηυχ ιιιιί

εοηνβ-

ηΐτεί : ηίιιιίπιπι ύποπτώσει, (]ϋ3β ΐειΊίο Ιοεο ιιυιηε-

Γ:Ι!ΠΓ: ΙΙ,ΊΙΙΙ ιρΓι ίιι εο §Γ»ιΙυ οεηββΙιηΙϋΓ , έντδς της

του ναού πύλης, ίιιΐΓ3 (ειηρίί |>οι·(»ιτι βιΐηιΐδβιΐδ,

ειιιη εαΐεείιιιηιβιιίδ Ι'.ΐί·:··-^.·ι·ι· ]π1ιι-1>:ιΐιιι· , ητ· ι·η ΐκ

(1ίβ1>υ5 εοι·3ΐη ερίδϋορο ρΓθεί(1βιι$ , ίηιροίίΐίοηε ιη»-

ηυιιιη βε Βοΐοηιιιϊ ρΓεεηΐίοηβ ΐιηρβΓίίΐυκ ιίίιπίπί

8θΙεΙ>»1. ΙΙικΙε ύιτόπτωσις εβί <1ίεΐ3 , ςυθ(1 ύιτέπι-

πτεν, Ιιοε <·-ι ΓΟΓΒΙΙΙ βιιΐίβΐίΐε ρΓοείιΙβυβΙ, ηιιί ειιιη

ιιηιιιί ρορυΐο ιικιΐΊΐΙπίΝ (·ι ίρ86 [ΐι ίιπηιιι , ΐιιιη εχ-

πι;ιι:ιι-, ιιΐί (Ιίχί , ρ€βηίΐεηΙί1)ΐΐ8 ίιηροη6ΐ)3ΐ.

Ιαευΐεηΐβ ευηι ρπι&ίβ (1εεΐ3Γ2ΐυΓ 3 δοζοηιοηο
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ΚΙ), νιι , Ο3ρ. 16 . ιιΐιί ρίΓΐιίΐΐΊΐΐίϋ' ΓοπιπιΙιιΐΜ βιρο- Α μετανοία. Υπ Ιιιηι του άηολΰειν ηιίκαηι, δίνε ι;·»·

ιιϊΐ, (|ΙΙΠ; υοΐΐ3ΐηηΐίηορο1ί ;ιΙιπ>μ:ιΙ;ι Γ.οιιΐιιι ριτροΐιιο

ιηηηϋίΐ. Ππ:ι ίη δοζοαιεηί ύε&επρίίοηβ ρ1ιΐΓΪηι:ι

Μΐιιΐ , Ί'ϊ <· 3ι1 οηιηρδ ροηιιίιεηΐίβΒ μ·ι :ι«Ιπ=; ρεηίηεηΐ,

αοη ραικα » Ι ύπόπτωτιν ι·ι·Γι·πιιιΐιιι·. ΟΙΙΓ βυίειη

βχΐιοηιοΐο^οϊίιι Ιιιιίε Ιεηίο ραΜΐίΐοηΐί;κ £ΐ·3ΐΙιιί ρο-

1188111111111 1Ι«*ίχιΙΓ[ΙΙ, ΓνρΠίΙΙΐί 3(ΐεΙΟΙΊΐ33 ΗΚίνι.Ί, 1(111

ρο»ι .ι'ί;ι* ρΐΓΐιίι.·ιιΐϊ;ι· ΐΊιιιοΓιοιιι'* εχΐιοηιοΐο^εβίιι

<·οΙΙΐΊ·:π·ι: βοΐεΐ , (·ι Γεεοηείΐίβιίοηί βο εοηιηηυιιίοηί

ρτορίοΓοιη οΜΐ(·Μ(Ι(·η·. δίε ίη ερΪ8ΐοΐ3 10 α<( ('.ΐιΐηιιη:

Καιη ΙΊΙΟΙ ί)ΐ ίΐίίιιοήΐιιιχ ρ(^^αί^ι, ίιιςιιίΐ, αααηί ρεε-

αιΐοη» ραηϊΐΜΐίαηι ]α»1ο Ιεηιροη , εΐ ί/τιο/ι/κ»!

{ΙίΐΓΪρΙίιια: οΓάιηεηι ηά εχ/ιοηοΐοαβάη νεηίαηΐ , ει ριτ

Ηΐηιινι ίηιροιϊΐίοιιειιι ^ρ^ι^ορ^ <Ί ιΊι'ΐί )ΐιι Γβηιηιυηί-

(αΐίοιιίϊ »/<·< !/)ί«>.'/ , ηιηιι· ^^ιιοΌ ιεηιροτε ρεηεαιίϊοηε

αιΐΐηΐΰ ρεηενΰταηΐΐ, ηοηάαη ταΐίΐηία Είίΐαΐαι ίριϊαι Β

)?·Ί/ν ίΐιΐ ΓΟΙΗΙ/Ι «Η.Τίΐίί<ΙΗ(Ή1 Ιίί/Ιίΐί ί ίΐί ΙΙ/Κ Γ , (Ι Ιιβ'ι'ΠΗί

ηοηαη (ΟΤΗηι , α ηυιιάιιιη ροειίίΐΐΐιίία α€ΐα , ιιοηιΐιηιι

(•χΐιοηιοΐοαεχί Ι'ιίπιι , ηοαοΊίΐη ηιαηιι βίι αΙ> ίρίαεορο

ΐί ΐίετο ιιιιροίίΐα, €Μΐια>Ί!ΐία ίΐΐϊιάαίητ. δίεερίκΐ. 10

ροβΐ :κ·Ι;ιιη ικίΜΐίίοιιΙίαηι ϋΐιΐ^ίι-ίΐ ενΙιοιιιο!(ΐ^Γ<ίιι. Εΐ

Γρί$1. \ί: Ναηιαίηιίη ηιίηοτίΐιιιί ύεΙί€ίίί, αιιαι ΙΙΟΗΪΧ

ΙίικίΗΐιι.ιη €θ>ηηιίιΙιιηΙαι· , ραεηΐίαιίία ηααίητ ]αι!ο

ΐαηροη , ι'ί αΐιοηιοΐο^ΐίϊ» βαΐ ίίαρααα νίΐα Γ/Ν«,

φή ιιχίι ;'.:·!>·!<::. ιϊιιιη, ηιο αά ίοιηηΐΜΐίίΓαίίοπίηι νβ-

ιι/Μ1 (/«;··> ροαίΐ, ΗΪιί ρπΉ( /'//; οί) ει>ίίθυρο ΐί τΙιΎΐι

ΐΗαηιιι ]Ί'<·>·'ιΐ ϊηιροίίΐα. 1<1εηι ίη ΟΓΠΙ. Οε Ιαρκίε, εΐ

:ιΙϋιί $;κρίυ8 εοιίεηι οηΐίιιε εοπιιηεηιοΓ3ΐ. Πιιίιι εΓοηι

ΐι'ΠΐιΙΙ Ιίΐ). ϊ>·' {>«'». εηιιηΐ6ΐ·3(ί3 οηιιιΊΙιιιχ ρθ3ηί-

ΐΐ'ΐΜίιιιιι ίηεοηιηιοιίίβ ηε νεχαΐίοηί1)υ3 , Ιι<εε ίηΓειΊ :

^

3/Ϊ8£ΐιι»ι (ΐί «ίε αά (χΐιοηιοΐοφείίη ραηίηηε. Μαίο

ίΐι'ιιη αά ηιί&εήαηι ρεγνεηίΐν,τ ; »εά Μ ρ&ηϊΐεηάηιη

αϊ, ΐίαίΐΐίί !ΙΙΪ:,,ΊΊΙ»1 , 1/111:1 ϊ<!< ΙΙΊ1Ι αϊ αΐΐΐ ΗΙιΙΓ{·. Εχ

ΐ|ΐιΊΙιιΐ:-, ρεί'κρίειιυηι ι ι'ιΐιΐίΐιπ· , »ηΐε εχΐιοιηοΐο^ββίη

υκι1ΐ38 ροΜίΊΐΐΊΐΐίιιπι 3εΐίοηο3 3ΐί33 3ΐιΐεεε38ί3>ε,

ίΐίαιιι :ιιι1πιι ϋποπτώΐεω; ριτιι1ι;ιπ·ιι> ε88ε , Ι|ΗΪ;Ι

αύιτασις ηοη ];ιηι ιιή^τ'χι ιΐίεί ροΐοβΐ , ευηι 8ΐ3ΐυ3

Ιιίο. ρΰΒΐιίΐεηιίίε εοηιηιη(Ιί88ίΐηιΐ8 οηιηίηιη εχβΐίΐεπί.

Αϊ ΰποΊιτωσι; ηιιι!ΐ3ί< 3εβι·1ιί!>3ίιη38ςιιε ηιοΙε8ΐί3$

Ιιιιΐιιιίι . Γ! η)»]θΓ6 ευηι γει-εειιιιιΗΐ εοιι]υηεΐ3 Γυίι,

πιπί ίη ΐιΐ(·(1Ί;ι ρορυΐί εοηοίοηβ 5ί$1ειΐ3 βεββ ρεεεα-

ΙΟΠΜΙΙ ρΓοίίΐΐ'πΊιΐΓ , οε μΐ'ίκτ.ιίοιιι εχΙιοιηοΙο^εβΗΐ

εοιιείρίεηβ Ι;κ·ι·νιιιί.·τ 3ΐ(]ΐιε ε]υ!αΙίΙ>ιΐ8 ίΐϋΟΓεί 3πΙεη-

ΐΐαβ. ΙΊ'ορίΓΓί-,ι εηηείΐίυιιι Αηε)Τ3ΐιυηι, ιιι «ιιρπι νί-

ιΙίιιιιι« , ι·;πι. 19 νο1ιιιιΐ3Γϋ ρ;ιπ·ίοίι1ϋ Γεοβ Ιυΐο νϊΐχ [>

ΐεπιρορε ΰζο-ίπτειν ]ιιϋεΐ. ^

Λΐΐ|ΐιε <·;ιιιιι1ι:ιη ε$&ε < ;ιιικ;ιιη 8υ8ρίεθΓ , πιΐ' ρο3-

οΐΐεηΐίυηι ιιοηιίιιε $α3ρε ίΐΐί 8θ1ί οοηιρΓοΙιοικΙίΐιΐιιι·

36θηεϊ1ίί3 εΐ ΡαΐΓίίιηε, ψιί ίη [ιίΐ.ιΐί ρπηιίΐ μΐ'ιιιΐι-

1)113 1ι;ΐ!Π!ΐ·(.·ιΠ. Ν:ιηι ίιι ΙίΐυΓ^ίΐβ Η ε δβεΐ'ίίίεϋβ ροβΐ

εεΐ'ίρΐυπιπιιιι Ιεείίοηεηι εΐ ϋίνίηί νβτΐιΐ ρτκ<1ί£>ΐκ>-

ηκηι, ]ΐΓίυ8ΐ|ΐιιιιιι .Ή! ;ιι ι;:ιιι.ι

ιηίδ

ιΐοηεη 5ϊ»ηίΐκ·:ιΐ , ιιι ίη Εχροβίιίοηε 1ίιΙι-ί οβίΐιοΐκχ

ίη Ιίιιε ιιρι.Ίίϋ Ιιΐψΐϋ νΚΙεΙιίιηιΐ8. ΡοΒηίΐεηΙίυιη ίιηςιιβ

(ίι·|ι:ιΐ, (1υιιΐ3Χ3ΐ εορυηι, ηυί ίη ΐπΐιυβ ρη-

•ιΐίΐ'ΓΓίιΐιΐΓ, ιιΐί νι·ΐ(·ΐί·ί ι·&ηοηε8 ηοί

1, ρΓ;Γϋ«.τΙίιιι Ππ'μιΐΓΪΪ ΤΙκιΐιιικιΜίΓμϊ ιιιΐιΐι'" ίπΐ'.ΐΝ.

ϊι1(|ΐκ: ρΐυπϋυβ Ζοη3Γ3$ εΐ Ιί.ιΝιιηιιι ϊηΙβΓρρείβί (Λ>-

ρ(τν;ιη(. Νηιη ςιιί ίη ηιΐ3Γΐο χρίιΐιι, Ιιοεββΐ τ τ, βυηά-

ιτΐΐ ιιηιικτηΙκιιιΐιΐΓ , ειιιη Γκίεΐίΐιυί ρβτββνετϊΐΜηΙ :

ή ούσταιις (αΐ( ΤΙιηυπιβΙιΐΓβυδ) Ινα συνίσταται το!;

τιυτοΓς, χα\ μη έξέρχηται μετά των χαπηλουμίνων.

ΙΙίπι-ιιιππικ ίη Ερίιΐοΐα αά ΙΙίίΐαΐΗΐηιιη

ίίΙΗ ΐρΪ5€θμΐΙΐη, !|!Ι,·(1ΙΙ Ι(Ι8ΐε)1ΐΙ8 εί(3ΐ

Ιι,Ίΐΐηι «ιαιίί αά ηιϊΐίατη ^αί£^Iηι>ηΐηο^αηι ηιαηεηίη

('Γ/·/ΓΜ'«, οιιίάΊιηι αιιιειη (οία ίηΐτα κώίίϊατη ί·,:, -

Γιαιη οταΐΐοηι )νη$'ι ίαπα: ηΐ)!ίετίοτηηι αΙεΜίαΐί, α

/)(ΐι/ιιΊιΐ(·Λ αηιειη ηεηκΐ εοηνίνίο ιεφτεαατϊ. Ουοεϊκι

οι Ιν συστάβει Γ,ντε; εχΐΓ3 ριΐ'ΐιίΐΐΜΐΙίιιιΐ) ΟΓιΙϊηεηι

οχ ίΐΐπ ι Λΐιοιπιιιι 3ε Ι'ηίπιιιι Ιοπιΐι'ΐιιΐί ηΐϊοηε ίβ-

επείί κιιιιΐ.

ιη αηιάιι

ίίο €θη€βιια ΐ

αΙ'»ι·ί·-

ηϊΙεη1ίΙ)ΐΐ3 ΓβεεβκεΓε ϋίβεοηιιβ ίιηρεΓ3ΐ)3ΐ.

Ιϊ Ι). Οε ΐΜίη. Μετατ. <·βρ. 3 : Καΐ μετά ταύτας (Ιεεί'ιο-

ηβδ 53ει·38) έξω γίνονται της ίεράς περιοχής οι κατ-

τ^ούμενοι, χα\ τ:ρο;αύτοΐς οί ενεργούμενοι, χα'ιοί εν

μετάνοια βντες. 3ίε ιιι €οπ«ί(. αροίΐ. 1. νιιι,

Οί^ι. 9 : Κα\ 4 διάκονος λεγέτω· Άπολύεαθβ^ οί εν

Εχ ιριΐ) ι!1:ι 83Π6 ΐίκη Ιενίβ εχβί&ιίΐ <]ΐιχδΐίο : ςιιο-

1ΙΠ11Ι ΙεΠΊΟΟΡβ, ((ΠΟΥΟ ΪΙΙ μτϋιΐιΐ ρθ81Γ6ηΐ3Ι11 ίΐΐϋΐΐΐ 1

ρεεε3(ί3 3ΐ>8θ1υΓιοηεηι ρ<εηίΐβηΙε8 ούΐίηεΓβηΐ. ^'.

εηίπι ευϋίηϋε ροβΐ κίιΐ:πιι ρεεεβίοΓαπι εοηΓε^βίο-

ΙΙΙΊΙΙ 3ΐ)βο1νί ηοη βοΙεΓβηΐ, ϊϋ(|ΐιβ ιιοηηίβί εχρίειο

ρο3ΐιίΐεηΐΐχ ΐεπιρορε εοηβεςυεΓειιΐυΓ, ρΐιιπί/ιι- 3η(ι^

(Ιεηιοη8ΐΓ3ΐυηι 681. Μιιηε ίΐίικί ηιεπίο (1υΙιΊΐ3ΐυΓ,

πΐιιιπιιι,-ιιιι ΐ]ΐι;π·1ο ίη$ιιρεΓ ^'Γ.ΐιΙιι, Ιιοε 631 συστά-

βιι, ρπυ8 (ΙεΓιιηςεικΙιιιη ίΐϋβ Γυεηΐ, ηυηιη ωοπα-

ΙΙΙΙ·ΙΙ[:»|ΓΙΙΙ, ιιι νικ'ίπιΐ, 3ΐ)$ι>1υΐίοηεηι ίηιρβίι-,ίΓεηΙ,

3ΐι ροβΐ \>-',^-.-<·ί-\Ί :ιΙικ(ΐ1νι·η·ιιΐιΐΓ Λ ρεεεαίϊδ ΗΙ: ΐ|υί-

ιίειη, κε(1 ηοικίυπι Ι3ηιεη ;ηΙ Οοιηϊηίεϊ εοιηηιυηίο-

ΙΚΊΙΙ εϋΓροΓΪ8 3ΐ1ιηίΐΐεΓεηΐιιι·. Αενίιίεπ βητιε ροΐε$Ι,

ροίΐ ύπό-τωιιν, ρεεεβίοπιιη ίΐϋϋ τεηϊβιη, Ιιοε εβί

βαεΓβιιιεηίαΙεηι ίΐΐβιη ρείβχβΐίοηεηι εββε εοιιεοί-

63111. Νβιη εοηι ΐεπίο εχ ίΐΐο χηάιι ηιΐ τύιτα-

σιν πίΗΤΜτ.Ίΐιΐ, ριΐΜΐίΐειιΚ'8 £886 ςικκίβιιιηιοιίυ ιΐο

ί>ίηε1ΐ3ΐιΙ, ιιΐ ρ,ιιιΐο ;ιιιΐι: (1εεΐ3Γ3νίηιυ8 : <]υ(κΙ 3Γ{;ιι-

6336 ροΐε8ΐ, πΊ;ι\,ιΙ;ι ]:ιιη ίΙΓίδ 36 εοηιΐοοιϋ

ι·ι ϊιιιίπα, ρΓορίεΓ <|ΐι;ιι ίη ίΐίβηι ουειιικίίε ρο·πί-

ηεεε8ίίΐΐ3ΐειη Ιοευιτεηηι. Αάύο οηιιιϊβ ί!!ί&,

υηο εχει-ρίο Οοηιίηί εοφοπε, ευπι εκιεΓίβ Ιίι1ι·1ί1 υ-

Γιπ3$ε (·<ιιιπιιιπιί:ι : Ιοευηι ίη ρηηιί8 »ε ΐεπιρυ$

θΓ3ΐίοιιΐ8 ; ικ'ΐρΐΐ! οπιπι ευηι ροβηίίειιΐίΐιιιβ < ·\ Γ. .

ιιεε :ιΙϋιί, ιμι:ιιιι ιιΐιί Γιιίείεβ εχΐβπ, τ6Γ$3ΐ>αιιΐυΓ.

Τιιιιι Η;ΚΊ ϋκ·ί;ι ίρ8α εΐ 1ίΙυΓ^Ϊ33 , (]ΐιοπ:ιπ αΐη

εοιηηιιιιιίοηειη, εΓβηΐ ρ3ΐ·1ίεΐρε8. ϋείηϋβ τείΌ ηο-

ιηίηί ιΐιιΐιιι.πι ιΐΐιιιΐ 681, ρβρ ίηιροδίΐίοηεη) ιηαηαιιηι,

ι·;ι:1ι'|·:ΐ III ΟΙΙΐίΐΐ3ΙΙΙ , |>ι·(·(·3ΐΟ|·|1ΐη ίΐΐίδ ΙεηφΟΓΪΙιΙΙί

Ιι-ίΐιιιΐ.ιΐιι 6836 νι'ίΓιιιηι. Πικτιιΐ Ιιοε ίηιπιιιιπ ι Γ,τ-

ρι ί.-ηιί Ιε8ΐίπιυιπ3, ηυορυαι Ιιβείεηυβ ρΐεηιηυε ΡΓΟ-

(Ιυχίιηιΐ8, ίη ηυϊΙ)ΐΐ3 ρερ ιη3ηιΐ3 ίηιροβίΐίοηβηι ρ«

εΐ Γεεοηηΐίηΐίο εοηηηυηίεπιίοιιιιε εοηεειΙϊΐυΓ. Ί

ιιι ('.;ιι·ιΙι:ιμ. εοηε. ιν, εβη. 76 (1ε εο ηυί ριι·ιιϊ;.-ιιΐ .

ίη ίηΐϊπηίιαίε ροβίυΐβΐ : /.( Μ' Γοηΐϊηκο, ίικιυίι.

^^(ά^IΗ^ ηιοπίΜΓΗί, ΓίΓΟίΐοί/ίϊίΐίΓ ρετ ιιιαηιΐί ϊηιρυίί-

ΙιυΐίΐΊΐι , ι'Ι ίιιΐιηΐίΐιιίκι οπ' ι /»ί Ει«·Ιιηιϊ··<ί,·. Ιΐιιη
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(3ΐι. 78 : Γχαίίαιίεί. η»ί ίη ίιι/ΐηηίΐαΐΐ νίαΐίαιιη

/·.'»( /ίιΐ ι Ι.\ί/(1' ΙίιΥι'/ιΥΠΙίί, Ι!ΙΙΗ »£ ΙΊΊΊΐΐΙΙΙΙ θ!>ίθΙΐίΙΟί

ΜΙ.'<· ιιιαιιιι» ίιιιιιυίίιίοιιε, Η .Μΐ;πΐ'υ<.τιι/<. Ιιι 6Όη:(ϊ/.

«ρο*/. Ι. ιι, ι·:ιρ. 41, ή χειροθεσία ρ(κηίΙοιιΙίΐΗΐ8 αντί

τ&Ο λοϋιιματος ε$8β (ΙίοίΙιΐΓ. Αι \ι·ιο ιιιαιιιυ ίιιιρο-

Μΐίο ρι ι-.ρΐ'ί.ι της ύποπτώσεως (υΪ88θ νίιίεΐυτ. Ουο

ϊη μι·:ΐιΙιι ροΜίϊίοιιΙΟϋ 8υΙ) ερί&οορί ιΐ)3ΐιιΐ8 Μΐΐηΐκιιιΐ :

ιιικίο της ύποπτώσεως νοοαίιΐιΐυιιι ιΙηΙιιιΊιιιιι. Αίφίο

Ιιοε βιιΐβ ροίΐιΐ'ΐιιηιιι βίκοΐυΐίυιιεηι ·ε ΓϋεοηείΙΪΑ-

ιίοιίΓΐιι βα·ρίιΐ8 Γαείίΐαΐκιιιΐ. Ιη ίαοιίίε. οβη. 19, ιιϋϊ

ΙίΐιΐΓμ'ι:»πιιιι (·Ι·ΙΓ|ΙΓ:ΙΙΙΙ|ΙΙΙ·ΪΙΙΙΙ Γυπΐ13 ρι.ιχ τίίιϊΙιΐΓ, π:[Λ

του δείν ιδία πρώτον μετά τάς ομιλίας των επι

σκόπων, κα\ των χατηχουμένων εύχήν έπιτελεΐσΟαι,

χαΐ μετά το έξελΟεΐν τους κατηχουμένους, των εν

μ:τν. ν.: Λ την εύχ);ν γίνεσΟαι, χαΐ τούτων προβελΟόν-

των ύπ6 χείρα, χαΐ ύποχωρησάντων, ούτως τάςεϋ-

χάς των πιστών γίνεσΟαι τρεις. Λμ:ιΐΙιπΐΜ· εοιιε.

<·;ΐιι. 15 : ΙΊΐΊΐίΙ-.Ίΐίι'χ Ιβιηροη, φιι> ριι-ιιίΐιΐιΐίκιη ρε-

ΙΙΙΗΙ, ϊηιροΜίίυηοΗ ιηαιιιιηηι εΐ ι·ίίίι·Ίυιη «κρέΓ οαρνί

Λ ίαατάκΐε, ίίαΊ «/Ί'.·/»!- εοη&ιίΐιιίαιη αϊ,

./ικιιιΐιιι·. Ιΐι'ΐιι ('ιιι Ι|Ι;ΙΛ% IV, £311.80·: Οιηηί

•ιϊιιηιι ιιιαηαι ρααιίίαιίίΐιιι» α »αατάοΙίΙ>Μ$ ϊιηροηαΐΗΓ*

Ιΐ3(|ΐιο ΙΜΙΙΙΙ αϊ) ΰποπτώσει :πΐ ψιιιτίιιιιι οπΙίΐΗΊΐ)

η<· ριΐΝΐι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ιιιιμίϋΐ ι·ιιΐ, ρπιΐκιΐιίΐΐ! 661 ΡΓΓ ΐηιρο-

Βίΐϊοιιεηι ηιβιιυϋΐη &:κτ3ΐιΐΓΐιΐ;ιΙόιιι )11ί$ αΙ)5θΙιιΙίϋ-

ιιι-ιιι ϊιηρεηίΐ3ΐη Γυ°ΐ88β. Νι·(|ΐΐϋ οηίηι, ιριιΐιΐ 8είαιη,

:ιιιΐίΐ|ΐι: εβηοηεβ ρο8ΐ σύστασιν ραϋπίεηΐίΐιυε ϊηιρυ-

ί>ίΐ3ΐη ε$$ο ^ΐ-'ίΓιϋι',.ιη!, 8θι1 Γ;ΙΜΙ ίιιιρθ8Ϊΐίοιιβιη <:ιηιι

ύ-^.--('ι-~ ι εοιφιη£(ΐοΐ. ΟΠ.Ό ι·οη]οοΐυΓ3 βϊ ευί ΓΟΓ$Ϊ-

Ι3ΐι |ΐΙ:κ'ΐιΐΊΊ[, 3(1 ιιοιιιιιιΓ.:ι Ρβίπιπι Ιοε» ΐΓ3η&ΓεΓΓΪ

ηΓΓΐιιιπιιιιιΙ.ιιΊι|ΐΐι: ριιΙι'ΓΪΙ, πι ι|ΐΓιΙ>ιΐϋ ροκιιίΐΰΐιΐία 51110

εοιιιιιιυιιίυηβ εεηίβ ροεεαίυπϋυβ εοιιεθ853 Ιι^ίΐιπ . υΐ

<·-.ιιιι Ιιιιιυεοιιΐίυϋ ραρα Μ-πΙιίι, οϋηι ϋ8, ςυί ι-εεοιιεί-

Ιίαΐϊοΐιειιι 8υΙ> ε\ΐΓυιηυηι ΐοιιιρυϋ νίΐχ ρυϋΐιιΙ.ιΙ)3ΐιΙ,

ΙΙΓΪ,' .14 εοιιιιιιυιιίοιιρ, (ΊΙΙΙΙΤ,-.ΜΙΙΙΙ 0630 ραϋΐίΐϋΐιΐίβιη :

ιι:ιιΐι ρυ ηίΐ(·ιιΐϊ;ι' ηοιίιίιιο ϋ»εΓ:ιιιιοιιΐ3ΐίϊ 3ΐ)8υΙιιΙίο

•-1 ίΐιΐϋΐΐί^ί, ΐ|ΐκι:ιι ( ιΐι ,ι ϋοΐΐΐίΐΐίεί ϋΟΓροΠδ |>:ι|·-

ΐί(·ίρ;ΐΙίΐΜΐΓΐιι ίηιρι·ΐΓηνΐ'.ι ίηΐ , (Λ·|ΙΜ;ΙΙΙΙΙΝ πΐΜίρί'Γ

ερίβΐ. 11 :Ληΐΐ'ια·ΐιιΐΗ,\ηιι\ι\ΐ, ραχιίΐέΐιΐίιιηι, ι

(/ηιι·ί.ι.ιίιιιϊ αίφκ. ίΧΐηηΐί (Ι,ΊϊιΐΊ

ηιαηιιιη αΙ> ερίκορο εΐ εΙβΓΟ ίη ρκηι/ι'ΐιίϊαηι ίι/ι-

. Ι1·ί |ΐΐΓΐιίΐ(:ιι[Ι:ι ρΐ'ο 3ΐ)8θΙΐΙΙίθηθ υίΙΙΓρΑΓΪ

νιιΐ'-ΐυι-, υ Ι <·ι :ιΙί1)ί ρ388ίιη, (|υοΐϊβ8 ιΐο Γβεοιιείϋ»-

ΐιηιιι: Ιο<]υοιΐ3 ϋϊ νπΊιίχ υιίΐιΐΓ : ηιηη» ίιι ραηϊΐεη-

Ιίαιι» ΐιιιροίίία. ΟΙΙΟΓΪΠ·;Ι ίιι Ιϊιιβ τήί ύποπτώ-

σ,εως ΓοΓίοαιι ιηβηιιβ ίιι ρ(£ΐιί(οιΐί:ιαι Ίιιΐ|Μ>8ίΐ3 Γιιίι,

Ι)θε ΐ"·1 ,ιΙΐΜΐΙιι'.Ίι) ι·Γ<:οΐΜ·ιΙί:ιΐίιιι|ΐΐι: (Ιιιΐ.'ΐ ραβιιίΐεΐι-

ΙΪΙ)ΙΙ8, 8Ϊε 111 |3ΙΙΙΪ8ρθΓ 3 Ι1ΐγ8ΐθΠΪ3 ;|||ΝΙΪΙΙΓΓ(ΊΙΙ.

ΥΙΜΊΜΙΙ ιιο Ιιιιίι: εοη]εεΐυΓΚ ηίιιιίιπη ευηΓκΙηηι ,

υιππιι ΙΠιΐιΙ Ι',·ΐΓίι , ΐ|ΐιοιΙ νοίυβίίβϋίηιϊ Ρ»ΙΓ68, ίη ριι-

<]ΐιο πι. πιιιιιιιι ίιηροϋίΐίοηοιιι βΐηΐίιη 3ι1 πι\>!πιιιπι, ι

Β εοηιιηυηίοηοηι ]υ& Ιΐ3ΐ)υ'ΐ88θ ρΐ£ηίΐοηΐο& ιιοηο|)$ΓυΓβ

(1οηιοιΐ81Γ3ΐιΙ. δ'ιε ϊιι ι·|ΐί$[. 10 αά€ίίηυη: Ναηι αϊ ιι

ίη ηιίηοήΐιια ρίοαιίίί ((".νρΓί.-ιιιί ν('ΐ·1ι:ι βυιιΐ) ιιιιηΐιΐ

ρ^^^αIο^^» ραηίΐύηΐίαιη ;.».-.(» κηιροη, >·ι «ΉΗΗ/ΜΗΙ

ιΙι·,·ηι/ιιΐι!· οηΙίιιβΗΐ αά ϋ.ιΐιοιηυΐυιμ'ϋίη ι,-ιιαιαί, εΐ ρβτ

ιιιιιιιιι^ ίιηιιυίίΐίυηβΐΛ εριιαιρϊ <·( ι'Ιι'η )ΐιι αιιιιιιιιιιι:

ΐΊΐΐίυηί·, αεαρίαΗΐ, ΙΙΗΗΙ ιΊΊΐΊιΐ ΐαηροτε, ρεηϊΜΐίίοιιβ

ί/ι/ Ι,·!,· ρεηει-ίΓαηΙε , ιιοιιΐΐιιιη τείΐίΐηία Κεοΐαίχ

ϊρίίιιι ραα, αιΐ α)ηιηιιΐΗίοαΙϊοηύηι αάιηίΙίαηίιΐΓ, Γ!

οβίΓίαΓ ηοηιεη (οηιηι, ει ηυηιΐιιιη εχΐιοιηοΐοφβίί (αεία,

ιιιιιιιΐιιιιι ιιιιιιιιι (ίι αΙ> ερίιοορο ΐΐ ι'Ιι'ΐο ίηιροίίΐα,

ΛΊΐι7ι«π'.·ίΐί« ιΐΐίι ιΐιΐΐίΐϊ. ΜΐΊΐι π·ρ··ϋι ορ'ΐ8ΐ. 11 »ε 12

εΐ ββχεοιιΐίβ :ι!ϋ> Ιυοίβ. Γ. χ ((ΐιίΐιυίί >·ΗΐΐΊΐιιι·, ηοιιηίβί

[Μ ι:κ Ι.ι ριι·ιιίΐ(·ιιΐί;ι, οΐ 8ΐι Ι) Γιιιοιη συστάσεως ροί>1ιο-

ιη;ιιιι ΊΙΙ;πιι ιιιιιιιιιιηη ΊηιρΟίΊΐίοιίϋΐιι, (ρι:ι 8:κΓ3Ηΐβιι-

Ι31Ϊ8 :ι1ι<η1ιιΐίο (ΌΐιΐίιιιιΙι.Ίίιΐ!· , ρα:ιιίΙοιΙθ8 οΙ·ι ί -

. ΝίΙιϊΙ ϊιιΐι·ι· ρ:ιιι· ιι οι Γεεοπεΐ1ί3ΐίοιιι·ιη :κ:

νίιΙιΊΐιι- : ι·ι ιιΐι ιιιπ.μΐι- εοιιιηιαηίοιιί^ ηρρι·Ιΐ3Μ<ΐΜ6

εοιιιρπΐΙΐβίκΙϊΐιΐΓ. ΙΙίι: ίμίΐιιΐ1 επέχω, «]οι|ΐιε ευ ΓΟ

ιΐι Γίοππιι εΐ 3ΐιΐί<μιίΐαΐίί> εεείϋϋίβϋΐίεχ εοη$ιιΙΐοι·υηι

Ιιοιίϊϊι,υιιι ]ιΐιϋι:ίιπιι 6Χ$ρεεΙΟ.

ΟΕ εΐΙΟΚΕΡΙδΟΟΡΙδ.

ΛίΙ ΙΙΧΓ. ι.\ι\, ιοί». II, εοΐ. 201, ηοΐ. 6^2.

* β *

Οσαι γαρ ΈχχΛησΙαι Γί|ς χαΟοΛιχης. ο'ιη^υΐ»-

ΓΟΠΙ ΐιπιι- ΐεηιροΓΪ8 Λ1οχ3η<ΐΓΪχ ΠΙΟΓΟΠΙ Ιιυηε ίϋί8$ο, Ι

νι·! ^βΐίοιη ρ3ΐκ·Ϊ8 ίιι Κϋείοβϋβ α5υι·ρηΐυηι, οχ εο εοιι-

^^εΊ^8, ιρι» ί ΐακι εχρΓθ8ί>ε ίκΐίιιβιηοιίί εοιΐ8ΐιοΐυιΙΊηΪ8,

Ι.ιιιι|ΐι:ιιιι Λ|Γ\:ΙΙΙΙ|ΙΜ:.Γ Κ( (·1ι·Μ,ι· ρ.τιΐίΚ'.ί ί-, ιηοιηίΐΐίΐ:

υΐΐ ΙΙΪΙΜΪΙΊΙΙΙΙ ρίηι ,·.-, ίη Ο3()ϋΐη πιΊιι' ΙίΐυΜ Γυτεηΐ, ηυί-

»·<·<·ΙΓ^Ι.Ι-ΙΙ( :ι> Γυηείίοηεβ ϊΐΐίε υϋΪΓΟί. 8βι1 .ιΐϋιι Οηιβη

Ι.ΙΙΙΙ,ΙΜ,ΙΙΊΙΙ ϊηκΓιΐιιΙυιη ϊϋοιιι ΓυθΓ3ΐ, νοίιιΐ Κυηιχ, υΙ)ϊ

Ρ'·ι Ιίΐιιΐο^ ϋίϋΐΓΪΙΐ'ΐΙί |ΐιι··.ΐ;\ΐι·Γί 5υο$ ςυίηυο ρορυ-

Ιο$ ι ι·.;.·ΐι.ιιι ι . ΑιΙ ουβ ι-ρι.-ι-ιιρί ΟοιιιίιΓιεϊβ (1ίοΙ)ϋ8 !ι·ι -

ίιι -ϋΐϋί,ι, βίνβ ϋεηο(1ϊεΙυιη ρβιιοηι ίιι εοιιιιιιιιιιϊοηϊβ

βνπι1)οΙιιηι ιιπιιεΓϋ εοηβαονοΓβιιΙ. Ιηηοεοηΐίυβ αά

Οκεηΐίαιη ε:ιρ. 5 : Οε {ετηεηΐο νετο, φι,-,ι άίε Οο·

Λΐίη'ιεο )Ί ι ΐίΐΜΐο» ηΜΠίιηιιι , ιαρετβαε ηοι

ΐυίΐ'ϊ:·ΐί, ί«ηι -οηιηεί Γα'/ι'^ία' ηο&ΐτχ ίηΐτα

ίίηί ,'-.·,·.','>!!!,';.'?:·; (/«ΗΠΙΟΙ /(••,'.',/ΐί/ίι'π", ηαία ,ίί·. ίεΐυ ρτο-

' ρΐετ ρΐεΐιεηι <ΐ6ϊ εοηιιηί»ίαιη ηοοίιοαηι εοηνεηίπ ηοη

ροααιιΐ, ΐάεο (ετηιεηίαηί α ικιΐήχ <·Ι·Ι>Ι/ΙΤ/ΗΗΙ ;ΚΊ αα>.

Ιι/ΐΗο» αεαίρίιιιιΐ,ιιΐ ιέ α ηοίΐτα εοηιηιηιιίόιιβ, ηιαχίιηί

ϊΐΐα άίε ηοη ]ΐιάί€εηΐ κραταιοί, (,ΐιιηιΐ η Μβίεΐιϊβϋβ

εοηβιίΐιιΐηιυ Γιιϊίβο Ιι!ι.·ι· ΡοιιΐίΓιεβΙΊδ |ΐ:πιι:ι>ϊ ΐιιΐιΐΐί,

Ι.,ϋκΐΐΐ:. ( ιι|:ι·. Ι .111 14, ΓιΐΙι«··ί.!ΜΙΙΙ1 ϊ«[ ΙΙΙΙ11Ι 1110-

ηιϊηίΐ : Περ\ του μη τα άγια εϊ; λόγον ευλογιών

χατά την έορτήν του Πάσχα εις ετέρας παροικίας

διαπέμφεσΟαι. 8εϋ (Ιο Ιιοε ΓΪΙα ρίαπίιιιβ ίπ Κεείειίαι

ίίιιη. Β;ΐΓθΐιϊυΒ 3. 513. Νυιι ϋιιΐ.ίΐο ιιΐ3]θΓΪΙ)ΐΐ8 ιΐιΐιι-

Ι3χαΐ ίιι ιιι·ίιϊ;.ιι> ρ!υΓβ& πιΐι ,ι ροιιια!ΓΪ3 Ιίΐυ1(>8 ΓυΪ88ΐ·,

ευιιι ιι.π . ι εβϋειιι 86ρΐ3 εοιιΐίιιεη ιιιιαΐ|υο εοιινβηϊπ!

ΠΟΙΙ ριι.'Μ'ΐιΙ: ΐίιίΐΊ) ,ιιι· ρΓββ1))ΊθΙΌ8 ΜΊι,-,ϋΙίΛ ΐ'(ΐΙο>:,ι

ϊηιροϋίΐοβ. Ιιι ιιιιιι. ιπ1ΐ!ΐ.~ βυίοιη .;< ιηίηιΐ8 ΓΓΓΙ|ΙΙΙ·Ι<,-

ΐι!·ιΐ · 'ΡΐιρίιΙΐϊ υιΐ2ηι ιΙιιιιΙα\;ιΙ 6(.ι;1θ9ί»ιιι
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III ψΙ3ΐη ιΐΐιιι. ι Μ Γ .ΡΙ,ΙΡΙΙ,ΊΓΜ . €||]ΐΙ5ηΐΟ<Ιί Γ.\ |ΐΜ Ι1Γ-

Ιιοβ βταιιΐ. ΙΙικΙο ριιοιί ΑΙοχ:ιικΙιί;ι: ι-οΓορίιπη ει·»!,

νείιιι (Κΐ|)ΐιΐ3ΐ·ΐ1)ϋ3 βυϊβ :···! ;·;·: ΙΙΊΙΙΠ 6(ΐηηβίΐ3ΐυιη, 3(1-

ιιυΐηνίΐ Κρίρΐιχιιίιιβ. Ηίιιε ΟΙΜ^Ο (ι.ιπ.-ρ ί::ι ιιιιι, φΐού

γοειίιυΐιιιη α ΡΊΙ,ΙΙΓΜΙΙΙ'·, ευείββίίβ αϋ υι·1)ίε38 :ι:ιιιΛ.ι-

Ιυιη. Παροικία ρΐ'ορπε χωράν οιηιιεηι Π3§ίοηβιη<]ΐιο

Νιι'ηιϋ.,ιΐ, ηϋ« αϊ) ιιτ!)ο (ΙίδΙΛηβ βεοίεβίχ εεπαϊ εοη-

ι : ιΐιΐϋϋπ', φίειηβϋιιιοιίιιιη υΐίιη Κοιιΐίβ 8ίιΐ£ΐιΙί8 νί-

(·ίιιί$ πάγο·, ίίνε εοΐΐι;» εηηβΐίΐιιΓι Γιιεηιιιΐ η 8-τνϊο

ΤιιΙΙίο ΓΟββ, Ι.ιικρι.Ίΐιι κρησφύγετα, βίνε ΐ'εεβρίυϋ 30

;>··ι Ιιι.-ί.ι , ιρίί· 8ο αϊ) ίη^Γυβηΐί Ιιοβίο ΙοΙβΓβηΐιΐι-. Ιίι

ϋδ οο1ΙίΙ»ΐδ «Γ3; οοΙΙοΓβΐχ: θεών επισκόπων τε χαΐ

φυλάκων του πάγου, ους ξταξε Ουσίαις χοινοϊς γε-

ραίρειν, ι·ιε. «ίΐ ΙΙ:ιΙίο,ιπι. ΠΙ), ιν. Ιηιο νυπο εΐ ραβί

ϋίηςυΐΐ ΟΙ1Γ310Γ05 βυοδ Ιιαίιυβηυηι, ρ,υοδ ίπισχίπους

οΐ πϊριπίλουί ϊιίοιη βυοίοη 3ρρϋΙΙα(. ()ιπ!.ι: - ΟΙΐρϊ-

$ΐί3Ι10ΓυΐΤΙ ίιι ;ί-.ιί ; ΙΙ.ΙΙΊΙΊ·Ι:Ι· ΐ|ΐΓΐιΐ! -·ίιιπ[Ιίηι:ι· Ιιιι·-

τυηΐ. Ναιη ϋΐ ϊΐϋο έπΕσχοποι, βΊνβ ροΐϊυβ χωρεπί-

σκοποι οϋηι ρΓχΓαΐτιιιιΐ, ()ΐιθ8 βρίίίοροΓΚιη ιίαΐΓΐο»

Ι..ΙΙΪΊ.Ι· Ι|ΙΙ:ΙΊ|:Ι:ΙΙ εΐηοιιυιη ίιι(εΓρΓ6ΐ3ΐίοιΐΰ$ νοο3ηΐ:

:ι!ί:>· ηι/ίοιιαποι, $βυ ο/εαηο», Ιυιψβ (|ΐιαηι ϊΐΐχ Γβ-

,ΊιΐΗ Ρΐΐίΐ Γ(ιπιι:ι «Ιίμιιίΐ;^ 01 ροΐ69(3& ρΓ6$1)}ΊϋΓΪ$

ίιΐιηρίϊϋίΐιυβ, υΐ νϊιΐϋΐυρ, αηιρϋοΓ, 1 1 ερίβεηραϋ 5υρ-

ραι· ; ιιαιη βΐ ιηΓεηοΓοβ οπΙίηε5 3ΐ> ϋϊ εη11οε3ΐο$ ε$$6

ΰοη$ΐ3ΐ. (,ΐιιιι ϋε Γβ οΙ>8ευρυ8 β$( ΑηεγΓ3ΐιϊ εοηυίΐϋ

εοη. 13:Χο>ρεπ'.3χόπους μη έξίίναί πρεσβυτέρους ί)

διακόνους χει&οτονεΐν · αλλά μηδέ πρεσβυτέρους πό

λεως, χωρίς του έπιτραπήνα( ύπδ του έπισχόπου μετά

γραμμάτων εν ετέρα παροιχία. Υε13ΐ ρΓθ8ΐ)^ΙβΓθδ 30

ιΐίαοοηοκ 3 ϋΐιυι-ορίβεορίδ €θΐΐδοεΓ3Γί. >

δεϋ οΙ)8ευπ8$Ίιηα 8ΐιη( ςίΐχ βιιΐ^υηχίΐ: αλλά

πρεσβυτέρους, ηυοηιπι ϋυρίεχ ροΐεδί

Λιιΐ εηΐηι εαπκίεηι υι·Ι)8ηΪ8 ρΓε8ΐ))·ΐεη

αΐ! ι! : ιριοιΐ ηΐίη-ιιΐιι βΐ ίηερίιιιη νίιίεΐυρ. Ουΐ$ εηϊιη

|)Γε$Ι))·(ΟΓ08 3 |Ι1 ι·-,Ιι\ ΐ!ΤΪ> (:Ι ιΐί,πΐιιί; 11 ;ιΐ]ιί:Πι! 311(1111,

.«ΜΙ ε]ιι$ ιτί ροΙεΒίαΐεηι ϊΐΐϊβ &\> ι·ρίί>εορο ρβΓ 1ϊΙΐβΓ3$

ε$8θ 13013Π1 ? ηυοιΐ εβηοπ εχοίρεΓΟ νΐϋεΐιΐΓ. Υεΐ

οβηΐο εΙιοΓερίβεοροΒ ρι·οΐιίΙ>εΐ ιΐΓϋίεοβ ρΓε8ΐ>}·ΐ6Γθ$

θΓύϊη3Γ6 κίηε ερίβεορί εοιΐ8εη8Ϊοηε 3ε Πΐΐβι·ί8, ϊ>1-

ι(ΐιΐ! ϊιι :ι1ίπι;'. ΙΝΙΠ: π:ι ; 3ΐ(]υβ Ϊ13

ιΐϋ ϊρβυπι ηυίάειη ρι·οΙ>3ΐιιι·; Π3ηι &ϊ

,ιιιΐ (Ιί3θθηο$ ρειιίΐυβ ΟΓϋίηαΓβ νείίΐυηι εβί, ηιικί

αΐΐϊιιβΐ ιΐο υΓΐ)3ΐιΪ8 ρΓε8ΐ)νΐεΓΪ8 ηοηιίιιπΓιιη ιηβηιϊ-

ΙιΪ88ε? Μι'ΐιιΙ'ΐΜΐιη Ι;·,ίΐιΐΓ 088β <ί:;ι·(Ίΐηι εβιιοΐΐεΐΐΐ

οροιΊεΐ : ειιϊυβ ϋεηίοιιΐϊαηι ίΐα !>αΐίια ε(Ιΐΐίο εοιιαρίΐ:

Τιεηπίί ίρΪΜοροηιιη, ηηοί Οΐ'αιά ο/ιοΓϋρίΜορο! νο-

,ΊΙίΙΙ, ΙΙιΚί ΙίιΊ-ΙΊ· Ι'βί ρΓίίί"(//«ΓΟί , βί/ ιΙ//>ι ιΐιία , ΟΓίΙί-

^^ριο,αηιρι^ι^^ αΐίηιιίίΐ ίιιιρα'αΐ'ϋ ; ιΐίε «ιΉβ αυ.Γ,ΐοήΙ<\Κ

Ιιΐίι'ΐιιιιΐιιι (·/'/'.·, ίη ιιηαηΐίαηηβ ρατοΜα αΐΐφιϊά α^βΐ'β.

Οιιο,Ι Μ ΪΙ1 Οι-χεΟ <·;:ΙΙΠΙΜ- Μ·, ίι:ι Ϊ1Ι:« ι·\ιιιιη\. ι ι-, : αλλά

μηδέ πρεσβυτέρους πόλεως, 8εη5ΐΐ8 εηίΐ αμίίϊϊίιηιιε,

Ι|ΙΙΟ ίΐΐΙοΙ'ιΙίΟΐΙΙΙΙ θ1ΐΟΓερΐ80θρΪ8 εδί ρΓ08ΐ))·10|·ΟΠΙΙ1Ι 30

ι1ΐαεοιιυι·υιπ οι·(1ίη;ιΐίοιιο, ιιϊϊί 'κΐ ρ6Γε|>Ϊ8θΐιρο$1ϊοιΐ6Η{.

',).;<ΐιΙ ι ΙΙΙΜ \ιιΓιπ( Ιιπι,ι· Λ^ικιΜΊ (Ιΐ'ΟΌΐο ^οπιίιιυηι ι·-Ι,

ηιι.ι: οαιι. 10 Ϊ13 δηιιχίΐ : Τους εν ταϊς χώ.ααι;, ή ταϊς

χώραις, ή τους καλουμένους χωρεπισκόπους, εί και χει-

ρΛί?ί3.·Ί εΐεν επισκόπων είληφότες, ε6(/ξε τϊϊ αγία συν-

ίοψ εΐδίναι τα εαυτών μέτρα, κα\ διοικεϊν τάς ϋπο-

Α χειμένας αύτοϊς έχχλη ϊ'α;, και τ?) τούτων άρκεϊτθιι

φροντίδί, και κηδεμονία · καΟιστάν δϊ άναγνώστας, χα\

*" ΰποοιακόνους, χα\ έπορκιστάς, χα'ι τϊ) τούτων άρχίϊ-

σΟαι προαγωγή, μήτε δε πρεσδΰτερον, μήτε διάκονον

χειροτονεϊν τολμαν δίχα του εν τί) πόλει έπισχόποί1,

^ υπόκεινται αυτός τε κα\ ή χώρα. Εϊ δε τολμήι:ιί

τις παραβήναι τα όριιΟέντα, καΟαιρεΐσβαι αυτόν κι1,

^ς μετέχει τιμής. Χωρίπίσκοπον δΙ γίνεσθαι ΰτ:ό

της πόλεως, ί) υπόκειται, επισκόπου. ΟΙΙΡΠΙ οαποηοιη

βίε Ιι8ΐίηιι$ ϊη(θΓρΓϋ$ Γθ(1(1ίιΙίΙ : αιοτ<·ρίία>ρί, ΐαιηαά

ηιπηαί ΐιηροιίΐίοΗίΐη αΙ> £(^^»^ο;;ο $ηι^^ρ^^ιιηι, (Ι Ηΐ

«μίίίορϊ 5ΐ·ΗΙ · ...ί.ΜΊΤίΐίί, ΙαιηαιρΙιΐιΊΐίί ιαικία' £$>ιοιΙο

(οι ηιοάηιη ρΓοριϊιιΐΗ πΙίΗβτα, εί <)>ιΙ>6τηατΐ αΛ)α(<:Λ-

ΐα Μι ι α ιΐιιι, ·. ιι αΐΐ εοηίαιίοι ρτορτια ίοΙΓα-ΐΐα-

ι/ιιη: (Ι ς/ιώΐηιιιΐίοηβ, ηπαιη («ίΜριΐηιηΙ. Ουιΐίΐίίηίη

^ ακίειιι Ια» ρ?ηηΐΐ!ΐΐητ ΙίΌΐοΓα, ΰί &ιιΙ'άϊαοοηνι, αΐηηι

-. /.ι··;/·1. ϋ:ί ίίΐοηιιη ίαηΐΗΐη Ι/ΙΊ/Ι/ΗΜΙ/Ι

. Νοη ααΐαη ρη'ϊέι/ίίπιιιι, ηοηάίη-

ανάιαηΐ οτάϊηατε ρτκίκτ (οιΐίπ'βηΐΐαηι ?ρί-

ΐ »',« ί.Ή ;'(.·., »ε/ Εοοίίάα;, «ιί ιι.Ι}<ΐι·ι'ΐι* ΐηΐβηίΐΗτ;

ιβιι ϊριβ, (ία )'<.·/.·", ι» ί_;;'ί( )." ι. , Λίΐ· ιΐίφιοιήΐιιτ , οίο.

€ΙΐΟΓΐρΪ!€θρίΙί ιί.ιί. ι;ι θ!> ίρίίΟΟρΟ Ηΐίΐαΐϊΐ, Ι'ί/ ίβίΐ',

<·«» αΐ.···ιι ιί·.'..'««γί, οΐ'(Ιϊηπη({Ηί αϊ.

Ροίεραηΐ ί(3ι·|υε βυϋάϊαεοηοϋ 3ε ιιιίηοιχ-δ εΐεπ-

003 ΟΓίΙϊη.ίρε, οΐ νοηο ρΓ88ΐ))ΊεΓθ8 βο (1ίη<·οηο«, $ί

3ΐ>ερί$εορο ΠϋΡεί ροίεβίηβ. (,ηι η-,· αηιρίίυδ ΐ|ΐιίιΙ(Ιαηι

6Γ3ηΙ ςυαιη ρΓθίΙ>>·Ιεπ,βΙ, δι νεριιηι ιρι · ι ηιιιιβ, βρί-

$οορί εΐ'3η(, ειιιη 3ΐ> 3ϋο, ηιιβηι Α\> ορίκεοροοπΙϊιιΐΓί

53εοΓ(1ηΐε8 3ε (Ιίαεοηί 83ΐ(ειη ιιεΐ|υο3ΐ)1. 5ίε πιιϊηη

^ 3Γ£Μΐτιοιιΐ3ΓΪ Ιίοεί : ί,ιΐπΐ ϊιι .«εειιιιϋο 3ρο<>ΐοΓιεοΓυια

ι.ιιΐιρίιιιιιι |ρ!·.·.·^(·ι·ί|!ΐκιιι ϋίΐ, ιιΐ 31) υ ηο βρΪ8εθ|Η)

|ΐπ·^ρ\ [π , ει (Ιίβεοιιυβ, 3ε Γι·1ί«]υί είερϊεί οπϋιιεηΐυΓ,

ε1ιορορϊ$εορί 3ΐιΙεηι βιιΐχΐίβεοιιοδ ΐηΓοΓΪοΓεβπυε αε-

ΐεροβ ΙΊΙ $θ8ε, ρΓβ8ΐ>γΐερο& βο ϋίαεοηοβ, ρερηιίιΐι'ηΐΰ

βρίδεορο, εοιΐ!>εοΓ3Γ6 ροΐιιεί'ίηΐ, ιιεεε886 Ο8ΐί11ο$ ρρϊ-

8(?θρθ$ ΙΙΙΙ--.Γ. Λΐι|ΐΙι.' ίιι ι·' ρεΓίρΐευβ Γ:, ιι·.. υ ΑΐΙΙΪΟ·

οΐιεηυβ 5Ϊ£ΐιϊΙϊε3ΐ, ευιη *ΐι : Εί καΐ χειροΟεσίαν εΐεν

ίπιΐχόπων είληφότες. ^Ιιιιιι! 1)ϊοιι^8ίιΐίί Εχίβΐιιις ίΐ3

νειΊίΐ : Οααηινϊ» ηιαηιιε ϊηιρνιίιίοιιαη βρΪ5€οροηιιη

;ΐΓΐ·ί·, ρ,-κΊ/ί, (Ι αϊ ΐρΐίΐΟρΐ (·ιιΐ!·.,·ι·/·!··ί; ίίιιί. ^ ··') ·'

Νί·οεχ$3ΓΪειΐ8ε εοηείΐϊυιη οβη. 45, ειιιη ρι·οΙιϋιιιϊ$-

δεί, ηο έπιχώριοι πρεσβύτεροι (ί]ϋθ8 ρΓίί&ι/ίίΓθί Γ«-

η'« ίιιΐιτ)!ΐνΐ:ι!ΐιι· ΓΊΙΙΙΓ,.,ΙΙΚ : 3ΙΪ3 εαηυηυιη ειΐίιίο

€οηη^ίοηαΙβί) εν χυριακω της πόλεως ΟΟΙΆΙΙΙ ('ρϊ-

0 βεορο, νεί υιΊ)ϊ$ ρΓεϊΙι^Ιερο υΐιίαΐίοιιειη ' ·····!· ;ϋ ·. :

830ΓΪ8 (ρ]ΐι·Γ.ΐ!·ι·ιιί ιιι·, εοιίεηι εβηοιιε, βοευιιϋυιη ίηΐί-

ΐΜ8β(1ίιίοιιβ8, νοί >(τρΐ::/ιΐί, υιΟι-χεί ΓΟιΙΐΓϋς Ιοίχ^ιΐ,

ι ίιΐρΐΊ·ιΐ',·.(·<ΐ[ΐίϊ, ίιΐ ρεπιιίΐιίΐ, ςιιυϋ τοις έπιχιορϊοις

πρεσβυτέροις ηο§:ινβΓ9ΐ> Οι χωρεπίσχοποί εϊσι μεν

ε!ς τύπον των έβδομήκοντα, ώ; δε συλλείτουργο1, δα

την σπυυδήν εις τους πτωχούς προσφέρουσι τιμώμε

νοι. Νοη ΐ^ίΙιΐΓ ριι·^ΐρ\ί(·Γί 8Ϊηιρ1ίοο5 οραιιΐ: 3ΐίθ()ΐιί

ιιίΙιίΐ3Ηιΐ(1 εβίεηΐ, (|υαπι έπιχώριοι πρεσβύτερο·., «

πι Μ συλλειτουργοί ηοηιπιαηΙιΐΓ, (]ΐιχ νοχ υΐ ρΐιιιί-

ηιιιηι ερί$εοροι·αιη εοΜϋ^38 δί^ηίΟεαΐ, »ί) Γ,, πι ϋ'ι^ηί

ΐ:ιΐειη [ΐΓΐ ι !ΐιΐπ·"ΐ· νίϋεηΐιιρ. δβηε ίη δυΐκοι ίμΐίοηίΐρΐϋ

εοιιείΙϊθΓυηιηοιιηυηηϋ3ηιερί8θορΪ83Γ.οβΐ)8θΐιΙυΓ€ΐιοΓ·

ι ;ρ,-ι ίΐ|,ϊ, ιι Ι ίιι ! ιρίίί··.ίΐι.ι Μί.ιιιίιι ρ. '.'>--, <'..ι·.-.ιι ϋΐ^

ία



«Η» 10;;<ΧΠΕ αΐυΐΙΚΡΙδ(:θΡΙ&.

ι·|>ι-··ι,|ΐιι;, <: ι;ι;·,ι.!ιΐΓ:..·. Ιη ΑηΐίοΓ,Ιιβηο νοίΌ ο:ιιιηιιο 8 Α ιβίβιιιΐίΐιιι·. ΙΊΊηιιιηι ψιιχΐ 3ΐι οηο ορίϊεορο οπ.Ιίι,3ΐ·1

8<>Ιοι·6ΐιΐ, ευιιι 3 Κηιϊΐιιιβ οϋίεΐυιη ΜΙ, υΐ ΐ|υΙ ;ι!> ιιιιο

νο! η ιίποΐιιυ ΜΙΝΙ οπίίιιηΐί ρρίςοορίς, ηβο ηοηιίηεη-

ρι·οΙιίΙιο3ΐι( ίη νίΐΐβ, νοί ίιι Ο3$ΐε11ο, ηυΐ ίη οχίςιιο

Μίφΐη ορρίιΐιιΐο 6ρΪ80θρΐ1ιη ΠΜΙΜΤΙ:ΙΠ·. Αι, ίι·.<ρ;ίι,

ο)ιοι·ερΪ8εοριΐ8 οβί νίΙΚιιιυ* €ρί$ι:οριΐ5. Ι;;ΙΙ.ΙΙΓ εηιιΐι·»

πιιιοιιπηι 3ΐιε(οι·ί(3ΐί·ιη οβί εΙιΟΓϋρίβεοροπιηι ίηβΐΊ-

ΐιιΐίο. δοιΐ φΐιχΐ ηιΐ οΐιοπ-ρίβοοροϊυηι οπΙίιΐ3ΐίοιιειιι

:ιΐιΊιΐι·ΐ, Γιιΐ'πιιΐιιβ :ιΙ) ιιιιο ιΐιπιΐπχαΐ, ηψι.·, ϊιι (Ιϊοε-

€681 ιΊ .ιιι!, βρίδΟΟρΟ Οθη86£Γ3ΐΊ, 311 3 ρΐΐΐπΐηΐδ, πι ·

ΙιίΙ ίιι οιηιιί 3ΐ!ΐΪΓ|ΐΓιΐ3ΐί$ ηιεηιοηβ 831Ϊ8 οχρι·6»8ΐιηι

ηο!>Ϊ8 πι ι ιιΐ'πΐ. ι,ίΐΓΐι! ΒΪ Βαηιηκο ΊΙΓι εκβιΓιηπι», ηοιι

βοΐιιιιι ερί8(·ορί Ιιιιιι οπιηΐ, κϋιΐ ίί |.Ιπι·ΊΙιιι-, εΐίβιιι ι·ρί-

ιΌπΙπιαΙοιιΚίΓ. ϋυοϋ οχ Λιιΐίοϋΐιοηί <·3ηοιιί8

οΐιοηφϊβεορίβ (ΌΐκιοβδΜίη, ιιΐ ρ3είΠεα8 Ιίιΐοι·38 ΙΓΪ-

Ιιίκτι: ρΟβϋΙΟΐ.

ΙΌϋΐΓϋΐηο ίοο ρηρΒ βρίίΐ. &** ϋβ Π8(1ι;πι ΠΙι;3<»(·η8:

Καηι (/««ηιΐ'Μ, ίιΐφΐίΐ, ΙΊΙΙΙΙ Ι'/ΙΙ'Μ·,, ;</,·, ρίητίηια ίΙΙί$

•ηίηίίΐιτίοηιιη <·υηιιιιηηίχ χίΐ άϊιραΐίαΐϊο, φια'Λπιη

Ινηαη οναοήΐαΐβ ΐ'ίίίπ« /<;<//«, ηικκάαιη ιιοινίΐα, ϋΐ

^Ιε»ία»ΐϊίίε κριιΐϊι «Ϊ6ί ρικ/>/1>ίΐιΐ πουΐήηΐ, «εκί

ρι·«ί/>ΐ(ί£,τ0π<Ηΐ (Ι (/ϊηεοίίοπ/ΐΜ, «Ηί νϊπ/ϊιικίΗ ^υι1^^^ι·α-

ί'ια ; χίαιι ίυηίΐίιΐίΐίο αίΐατίί, αο ^«>ιιιI^^^^ο, ναΐ ηιιαία,

ΟΙΟ. Οιΐ;ιηΐ|ΐι;ιιιι !ι;ι<_: οαιίϋΐιι Κρίδίοΐα 1·00 οΐιοινρί-

Β€θρθ3 ίιι ρι·ι.·Μι\Ί(·ϊ<ίΐΊΐιιι υηϋιΐΓΐιι ιν,ΐΐμίΐ, ι-ιιιιι ίΐ3

!οι|πιΐιιι· : ^Iια^^ρ^5^ορο& (ι/κί )ΐιχΐα €αηοηίι Λ'β0£·<Ε»α-

ΤΙίΗία, ίίΐ'ΐ ΝΤΙΙΙΙί/Ηίίί ΙΐΙίιιιΊΙΙΗ ιί,'.ιΊΊΊΐ! ]ΊΐΙΐΊΙΙΙΙ ΐίιΙ,ΊΙΙ

ίηηΐ, ηιιί ^ι ρπάφίβή) νίί ρταύι/ΙαΓοί (Ιΐ'&ιίηαηηι.

Νίβϊ ΓοΓίβ Ιιιεο, (|υα; ρ:ιι·ειιΐ1ΐϋ£ί εΐ3ΐΐ(1υηΐιΐΓ, αΐι Β νϋΡΐιϊβ ;ιίΙίπη:Η, φΐοηίαιι» ίο 8θΓίρΐιιηι ι'βΐ : Ε!

(ΜίΟϊυ :!ΐΐι|1!.ι 3(1 ΙΙΙ»Γ^ίΐΙ6!ΙΙ 380Ι'ίρΐ3 ρθ8103 III (ΊΙΙΙ-

ΙιΛΙΙΙΙΙΙ ίΐΊΥρ$6ΓΪΙ)1 : 1(110:1 Νι'ΠΙιΙΙ ρΐΐ!(Ι. λ;ιπΐ ΓΙ-.Ϊ

£.·ιιιιιιιο Νοοο;ι:83ΐ·ίοιι.·<ί8 ί·νιι<κ1ί 13 εΐιοιτρίβεοροϋ 3<1

ϋνοιιρίιιιη δορΙιΐ3^ϊη1:ι εοιΐί>ΓιΙυΙο5

ί>ίΐ, Ι3ΐιιοιι ιΐιιΐ'τιν ρΐιιΐ'ίηιιιιη 3 ρΓε$1)}·Ιει·ίϋ,

,ίΐιΐι'^ι-ϋΐΊτ ιΐιιι ιιίι εβηοη ιιΚ-ηι, ΐ|ΐΐ6ΐη 8υρΐ3 οοιη-

ιΐϋ·ιιιοι·;ινίιιιιΐΝ. Εχ»υΐ ίιιΙοΓ ροΐιΐίΐίευηι 0>;ει·ι·ΐ3ΐθ8

• ·ρι-!·ι!.ι ϋΐΐιΐ38ί V, ιΐβ εΐιοινρϊ^οορίή, ίη ,ιιι.ι νοίιο-

ηιοηίορ ιΐΓΐϋιιπιι ίΐΐιιηι οχ:ι^ίΙ;ιΙ, ιΐΓμ·.·ιΐι|ΐι<· Γυικίίΐηβ,

3 ρΓ6!,1))ΙϋΓί8 ιΐΐΐίΐ ΟΧ |ι.Ι1Κ· ιΓΐΜ·|ι·ρ:ΐΓι·. 56(1 ΙΙΙΙΐΙΙίΙ

-ιι. ιί, ιιιι;ι· ΜΙ>|ΙΙ;Ι ΐιπιι ίΙ1ϊυ$ βρίϋΐοΐα: ΓκΙβηι ιιοη οΐ)-

ί--.ι' 11311$ ΙιΟΙΙιίιιίθΙΙ8 ΓΓ(1ι!;ιιι1 ; ιιιιιιι ιιι (Ιο Μνίο ίρβο

ΜΊΊΐιι·ιι,Ιΐ(|ΐΐΓ ί,Ί-ιιιτο ιιϊΐιιΐ Ιιίο (1ίε3ΐιι, ηοηηο Γ;Ι|Μ\-

δίιηιιηι 681, ΐ|υοϋ ίΙιί(Ιϋΐη ΓΙ.·|'(;ΓΙΙΙΓ, εΙιηΓ6ρΐ8εορο8 13η - .. . .

η Κοηΐ3ΐΐ3 ςβίΐκ, (|Η3ΐη 3 Ιιιΐίιιβ ΟΓυϊβ βρΪ8θορΐ8 ;ι!ι- 63 οΐ3ΐΐ8ΐιΐ3 681 : Χωρεπίσκοπον 8ε γίνεσΟαι ϋπο του

30 ιηίηΐδίιτίο ριοΙιίΙιίΙο8 1υΐδ·>ο? ΥοΙ υιιίυδ της πόλεως ή υπόκειται επισκόπου

χειροθίσίαν εΐεν έπΐϋχόττων είληφί-ε?. νίύίΐκτ, ίη-

ιμιίι . ιιιί/ιί φιυίί Ιαηο ηοιι «6 «;ιο, «»· ' α ρ1ιιήΙ>α$ ιιηΐί-

ηαίχιηίαι·, ηιιία ιηιίΐιιΐί'ΐηΐ! ιΐίαηιΐ βρίια>ροταηι, ίί ιώ

ηιιο βίταί ΐίΐΐιιιιη οηΐίιιαίίο, αηιι βμίίοομοηιιη ρ,Ίιΐ'α-

ίιΐ,ΐ ιίι,Ίιαίί ίίΐ. δοϋ μι'ϋΐΐινιιηι ϋΐυιιι επισκόπων ϋΐί-

1<!Γ Ι,αΐϊιιϊ ϊιιΐϋΓρΓβίΒβ βοεεροπιιιΐ, ιιΐ ηίιιιίπιιη χει-

ροΟεσία έπισχέ-ων ηοιι Ί1Ι;ι ιιπιιιιιιιιιι ίιιιροβ'ιΐίυ 8ΪΙ,

ι|ΐι:ιι:ι ρΙιιΐ'ΓΛ ι·ρίΜ·ορΊ Ιιηίιιηΐ, ΜΙ! ιμια Ιίιιιιΐ ι·ρΪ8εο-

ρί. ^^ι«ι1^ 8ΐ νβνυιη ο^Ι, φίοιΐ ορ'ϋ'οΐα ίίΐη ικητ3(,

ιιιιιι :ιίι αηο ΐαηΐιιπι εοηϋβυΓηΐΊ ίιιι:πιιΐ ϋΙιοΓορίβεορί.

\'ΐ!|·ιπιι ρι'ιΐιιι Ιι:ιΙι: ;ΐ;ί;ιιιιι1ιιπι 30 ρΟΓρΙβΧΒ 1θΓ|ΙΙΪ1ΙΙΓ,

00111 . ΟΝΐΙιΜΙΙ, ί|υθ3 ΟρΐίΓΟρΟδ ΓΐΙΪ88Β 111110 ΠίδΟΓυΟ-

Ι·:ι1 , ΠΙ'ΜΊΙΙ ι|ΐιιι Ι,;ΙΓ!Ι) Μΐΐιίΐϋΐι: Ιΐ.'μι-ΐ βρΪ8ι;θρθ8 ΓΙΜ880.

δβιΐ Αηιίοείιβιιί εηηοηϊβ 3ΐΐεΙοηΐ38 ορροιιϊΐιΐΓ,

βιιΐβιη αΙ> ΐρποορο άνίΐαΐϊ! νΐΐ Ιοά, £ΜΙ ϊιΙαίΗ αίΐ/α-

<ί'ΐ, οτάϊηαηάΐίί £»1. ΙΙίιιο ίίΐιΐ! 1:ιι.·ι νΐιι.ε. ΛίςιΓι ειιηι

:ι!ι ερΪ8εορο, ι·ιι"ι κυ1ι}βεΙυ$ ε$1, οιιΐίικιι Ί ]ιι1ιι·ι, ηοιι

3Γ|Ο8 Ο.νι/Ιιΐιΐίΐ, (]ΙΙΪ ΙΙΙΙ3 111311118 ίΐΙΐροΐΙΜΙΙΙ, 80(1 Ιιιιι:

8θ1ιιιη ρΓΧείρϊΐ, ιιΐ ηιιϋικιΐιοιπ-, ρΓΧ8θ8 30 ιικκίοπι-

ΙΟΓ ίΐΐο ΜΙ, ειι]υ8 ίιι ιΐίΐίοηο νοι>;ιΐιιι·, ιιΐ ο]ιΐ8 ΙΙΟΓ-

ΐ:ιΐιι ιιι\ίΐ;ιΙΐϋ|ΐΐ(' 3ΐΙΙΓιΙιθ3ηΙιΐΓ ιιΐιί, υΐ οοϋοιιι ίηεοιι-

Μΐΐΐιι. πι ίιι]υ8$υ ιΙι·ηίΐ|ΐΐΓ οΙιθΓθρΪ8(.·οριΐ8 ηοιι Ιϊ.ιΙ.

(,νκιιιι ΙπιμίΛ (·:ιΐ!ΐ»!ΐί> Γ^ΪΙ' βοηΙβηΙΪ3ΐηΐΙβθΐ8Γ»1 1!;ι1-

Μΐιιιι), ΙΊΠΙΙ ϋίΐ, εΙΐΟΓβρΐ80θρθΓ«ΐη Ιι:ιι·

|·ΓΐΊ·ι·ιι:ιΙ;ιιιι 3ΓΓΟβ3ηΓΐ3ΠΙ, ΐ|ΐιί

3 Π161ΓθρθΙίΙαΐ10, Μ·Ι

ι·οιιΙι·ιιΐ|!ΐί>

Ι,.Ί ΟΓ(1ΪΙΙ3Π

Ι.ΟΟΙΜ8 ερίηοΐα, (μιαιιι ρτοχίπιβ οίΐβνίιηιΐδ, ,-ιιμιι-

ιιιεηΐο 6886 ριιΐΓϊ,ι, ηοιι ηιοιίο ηοιι 3ΐιΐί(]ΐΐ3(ο$ 3

ροηΐίΐϊεο ε1ιθΓερΪ8εορθ8, 8βι1 38είΐο$ 6β$6

(1Ϊ8θίρ1ίΐΙ3 ΓοιιΚΙιίιΊοΜ : (Ίΐιιι 5Ιΐίί> 8(! ΓιιιιΙιιι>

Γ'ΐιιΙιιΐι'Π' ]ιιΙ)βηΙιιι·, ηβο 63 ΐ|ΐι;ι· ροικίΐίειιηι ρΓορι·ί3

&ΙΐηΙ ΙΙΜΠΊΙΚΙΙ' ΙΠΠΙΙΓΓΙΙ. ΟιιιιιηΐΊί, ίιιΐ|ΐιίι, ΙΊΙΙΙΙ ι (ίί-

&α>ρίζ ρΐιιτίηια ίΐΐίι ηιίιιίαΐίΓίοηιηι α»η»ΐΗηί3 ί>1 άϊι-

ραιιαιία. ΟιιιιιΙ 3(1 ιΐ'ίίιριικ βρβείβΐ ΙΟΙΙΙΙ8 (ΐιΊιίί Ο|ιί-

8(·ορο», 3 φΐίηυ$ ρΓθΙιίΙ»Ιο$ 6886 ίΙίι·ίι; (»η(υηι

αΙ>θ8ΐ, ιιΐ ί,Ι νοπιηι Μ'Ι, υΐ ιιι Ο3ειιιιιοηϊε3 8)·ιιοιΙο

< -!ί:ιίι ιΝίπιιΠΙ-,Ί ίιιΐΓ.Γ θ1βΓΪ608 ΓθεθΠ803Πΐ11|· Ι':ι||. 2 :

ΕΓ τις επίσκοπος έπ\ χρήμαιι χειροτονίαν ποιήσαιτο,

βίο., καΧ χείροτονήίτειεν επί χρήμασιν έπίσκοπον, ή ρ δΐ'ίβ νβΐΐεηΐ, (|υο ηιίηιΐδ ίη κιιοι-υιη ροΐβδίαΐβ ΓοΓβηΙ.

Ι, ΙΙΊΙ (-(ΐιΐϋΐίΐιιΐιιιη, ηΐ αϊ) ορίίεορο ΜΙΟ εοη86εΓ3ΐ·οη-

ΙΙΙΓ. Εΐ&ηϊιη δ'ιιηίΐΐϊιηυιη ςυί(1(Ιβηι νϊϋβΐυτ ;«· οαιη

ιΐίι ίΐιιι-, 3 Ηΐε(Γορο1ίΐ3ΐιο ΐιΓΐΛΪιιΐ'ί:ι1(·> οηιηβ$ ερϊκεο-

ρθ$ (ιηϋιι:ι:ι ; 6Χ νιΐΓΐ! 03110116, ιμιί 111 Ο)3ΐεθ(Ιθιι.

οοηείΐϊο, ΑεΙοΓ. 13, ρας. 589, ίΐα οοηοίρίΙυΓ : "Ωστε

εν μια έχάστί) των επαρχιών τδ χϋρος έχειν τ4ν της

μητροτ»5λεως, καΐ αυτόν καΟιστάν πάντας τους ΰπο

την αυτήν έπαρχίαν επισκόπους· Γι ίη νηαφιαηηβ

ρτονίηάα ]ΐΐί β£ ροΐΜίαΙίΐη ηιβίΓοροΙίΙαηιι» Ιιαίιβαί,

\1β ι'ΙΙΙΙι ίιιί, Ι/,ιϊ III ι'ΊιΙι'ΙΙΙ /ΙΠιΓί/ϋ'/ιί $ΗΠ(, Γ/'!

οτίΐίηβί. 5Ίε 6Ϊιι$()6η) εοιιοίΐίί Αε(ορ. 16 ειιι»

ον ιι ΆΊΜΐιΙί <ΙΓΙ η ίιι 6οη8ΐ3ηΙίηοριιΓΐ(3ΐιο :ιι·υΙιίερί,·

Βοορο εοιιευβ&ιιιη ίΐίείΐυΐ', ιιΐ Ροηΐίεχ, Λίίαηχ, ΤΙιι·»·

ο» ηΐΰίΓοροΙίΙαιιί (1ιιιιΐ^\3ΐ ιιΐ) ευ εοΐιΐϋ·

χωρεπίσκοπον, ή πρεσβυ-ίρους, ή διακόνους, βίε., βΐ

III ΕρΙΐ68ΪΙ13, ΙΙΐί ΐΙίχίίΠΙΟ, ίΐΐΙΟΓ βρϊ$εθρθ5 Μΐ1ι-ΐΊ·!-

ρββί'ίΐ ΟίββιΙΓίαβΟηΟΓβρίίΟΟρϋβ. Οιι ίιι 61Ϊ3ΙΙ) ίη ( '.:ιρί ΙιιΙ.

ίΐΙφΟΓ. ι·:ι|ι. 9 (Ιβ θ1ΐΟΓ6ρΪ86θρίϋ ΟΧ ΑΐΙΐίθεΙΐ6Ιι3

Λιιι-νπιιιη 8\ηο(1ο ϊΐεοι-εΐιιπι ΜΙΜΊ ίΐιη·, ιιι ηρρ;ιι·ι·3ΐ

ΐιπιι ίη (.:ιΙ1ιΐΛ ΙΙΙΪ-.-Γ εΙιΟΓϋρίβοοροβ. Ναιιι

«Ί 3(1 <:.Ι||Η;ΙΠ(Ι> βρΪ8ει>ρθ8 Ι.ι'Ο ριιρ.ι ιΐι' ΙΙΜ|Ι·ΙΙΙ

Νοη ιηίιιιικ Ι:ι!>ιιιπ ββΐ, (|ΐιθ(1 ίΐΐίο 5υρροδίΐίιίιι& Οη-

ηι., ΜΙ- ·ιΙ1ί]·πι:ιΐ, ηοη 1ί(!υί886 οΙιοΓερίβεορϊϋ βιιϋϋϊα-

001105 ΟΓΐΙίη3Γ6, εΟΙΙΙΙ-3 ΑιΊΐίΟΓ.ΙΐϋΙΐί ιιιικ'ίΐιι Ι:.;ΠΙ.ΙΙΓ|ΙΙ.

βΐ 1.εοιΓΐ8 βρί&ΐοίηιη, ι|ΐιί ρι·68ΐ)}·ΐ«ΓθΓΐιιη ϋιιηΐ3χ;ιΐ,

20 (ΙίίίευιιοΓίιιιι εοιΐ8εει·3ΐίοιιι:ιΐι 3(1ίηιίΐ. Αΐυιιίιιι ορι-

ιιοη Γαί^β ΰΐίβιη ιαΐίοιιί1ιυ& ΐίικίοιιι
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ΟΓΟΙΙΙΙΙΓ : ΧειροτονιϊσΟαι τους μητροπολίτας των Α Μίΐιί ν»το οΙ>θΓερΪ8<·οροπιιιι ΟΓρο ΜΜ|ΠΙΙ βχ Ο3ϋ-

προειρημένων διοικήσεων παρά του αρχιεπισκόπου

Κωνσταντινουπόλεως, ιιοιι 8ΐ»ιίιιι οοιικυςαειιβ ι·,·-!,

βοΐυηι βΓεΙιΐερίβεοριιηι ιιιαιιιιβ ίιηροιιετε, Μ·<|, το κύ

ρος £χε'.ν, υΐ Νίο,κιιιΐδ Ο3ΐιοη ιν 1(Χ|υίΙυτ : το δε κύ

ρος των γινομένων δίδοσΟαι καΙΓ έχάστην ίπαρχίαν

τψ μητροπολίτη. Α^ ουιικίειιι ίίαιριο ιιιοιίιιιιι οΐιορ-

βρίβοορυδ 3 ρΐιιπίιιιχ ()ΐ·ιϋιι:ιι·ί ροΐιιίΐ, ρι;<:ππιΙι· ;ι<:

ηκκίβτβηΐο 8εί1ίεοΐ ορίβεορο. Αΐΐεπιιη ηυοϋ ίιι ί!Ι:ι

Οίΐηΐ38ί ΐ'ρϊΜοΐη ρι·οροιιίΙυιγ ο.·)ΐιΙυιιι 6886, ηβ ίιι νι

νί* ;ι^ι ΙΝΜ: οοιίδΐϊίικτοιιΐιιι· ορίβοορί, 8ειιΐειι1ί3ΐη ιιο-

8Π3ΙΙΙ πι;ι]οπ'πι ίιι ιιιοϋιιιη ευηπ'πικιΐ. Γ,κΐ εηίιη Ι,.ιο-

(ΙίοεηΊ οοηείΐϋ ε»ηοη 57 : "Οτι ου δει εν ταΐς κώμα-.ς,

χα\ εν ταΐς χώραις χαΟίστασΟαι επισκόπους, αλλά

•περιοδευτάς· τους μέντοι προκατασταΟέντας μηδ&ν

ιράττειν ίνευ γνώμης του εν τ^ πόλε·.,

τΐιΙοΐιΐΓ , οΐι <|ΐΐ38 Α

Γϋηι, $ίνο Εεεΐ£5Ϊαι·υιη ιΐίνΐϋϊοικ·» ίιιείίΐυΐαβ Κρϊρΐιη-

ιιίυβ ΜΊ·ίΙιίΐ, ΊιϊιΐΓΐιιιριι: ΚΟΙΙΙ.Γ ΟΙιι-ί^Ιίαιιβ ρΐκΐιβ ίιι

Ιίΐϋΐο» ιϋ$ΐΓί1)αΐ» Γιιϊΐ. ϋιιιη οηϊηι ορίϋεορϊ ιΐΓΐ>ϊη»

ρ»ϋ€(.·ηι!η(ΐιιβ ϋίϊΐΓΪΟϊ, ϊη »(ζΐ·θ8 βι-

οΐ 83€ΓαιιιοιιΙ»

Γυϊΐϊθ8ΐιί8 ΙιοηιίηίΐΗΐβ ΐηιρβηϋοΓβ ηιΐιχιβ ροίββηΐ,

νίοατίοβ (·ηι1(·ιη εΙιοπ>ρίί>ευρο8 αΐΐβςαΐΐίΐηΐ ; ΐιι

ΙΙίαβΙΙΪΙΙΙ ]ΙΙΙΊ8 ρθΙ·ί8ΐ3ΐΪ8()ΙΙΟ »113β ρ.ιΜ.ΊΙΙ

ΓβΠΐ, 111)111. Ιΐ'.ΐίί ΜΊϋιΤί Γ.νίτρίϊϋ, 30 ΚΪΙ)ί ΓΙ'ΙίΙΊΜΐΙ:-.

<|ΐιοι·ιπιι ιι$ιΐ8 αε Γιιικίίο ιιιίιιιι& ΙΙΙΧΜΊΊΙ, ηιιπί ;ι!··

01 ΠΙιι Ι>:ιιιι;ΐΜ) ΐΌΐηιιιοιιιιΐΓΐιιιΙιιι·. ()Η;ΙΙΙΙ-

;ιιιΐίιιιιΊ-.-ίιιι:ι

ϊιι^ΐίΐιιΓιο, :)ιΙι·«ΐ(|ΐιι: 3ΐΐ6ΐ·3 ί!Ι;ι ιίΐιιίοι πιιι ΐιι

ηοη Β ϋίνίβίοηβ νοίυϋΐίοι·. Κίιμιίιίοιιι ιιιίιίο ιιιιυβ ορι«<!8ηί$

ίο

οροτίίαΐ ίη Π//Η/Κ, εΐ ίη αφτί» ΐρίΐίυροι ι'υιι,ιΐίίκί,

ΐ(ά νίίίΐαίοτβ!. νβηιιηίαηιαι ίαιηρήάιηι €οηιΐϊΐηίί

ΗΪΙιίΙ /«ι,·;.;»! ρτα'/ίΓ εοϊΐίπ'έκ/ίηηι ^ρη^ορ^ άΐ'ϊΐαΐίί,

Οβ ΰΙιοΓερίΒεορίβ ρι·3!8εΓΪΙ)ΡΓβ νίίΐοΐιιρ, (|υο8 ορϊ^εο-

|Ι(ΙΗ 3βΙΗ)Μ·ί|, £6(1 ΙΙΜΙΙ'ρΐΙΠ ΊιΙ 3Πΐρ1ί(!8 νι'ΐίΐΐ, ΙΙ(·ι|Ι1("

κ:ιιΐ(·ιίιιιΐ(·ιιι ηεςυαηυβιη οη86Γν3ΐαιη Γιιΐ88υ β3ΐΪ8 οη

(1αιηοιΐ9ΐι·3ΐιΐ, ηυ;υ <·χ Αηΐίοεηεηο οοηΐ'ίΙΊο 01 ηΐ ο-

Πΐΐιι Ι'ίΐίπιιιι (ΙεΟΓΟίίϊ 3ΐΙ(!ΐΐηΐΙΙ8.

ΑιΙ $υιηιιι»ιη οΐιοπ'ρίβεορί,τής χώρας, ςιιχ οΐίιιι

1>Γθρι·ίο παροικία (ΙΐεεΙ)ίΐΙυΓ, «·ρΪ8εορί, 30 ΙΊΙ-,ΙΗ-ΙΚΙΪ*

ί> ι>ίΐί Γυει-ιιιιΐ. Ι)ι· ιιαοι-υπι ίιΐ8ΐίΐιιΐΊοιΐ6

:ΐιΙ 1 ί ο;ιη. Νοοεχδ. οοιιείΐϋ Ϊ13 ι)ι-ριΐ!:ιΐ :

ϊιι ΙΟΙΊΙΙΙΙ ίΐροΜοΙοπιιιι ΜΙ

;;ιιΐιΙί 8θ1νειΐ(1ίΐ]ΐιε ροΐε8(38 ε$1

('ΐιιιι ;ιιΙ Κν,ιιΐ!·Γΐϋ ρΓΧ(Ιίε3ΐίοπεη) εχ(εΓ3βηιιε Γιιιι-

οΙίοιιε$ οΙ)<ΊΐΐκΙ;ΐϋ αμοϊΐοΐί ιιιίιιίπιε βυΙΏοιτοιιΙ, ;ι ΙΙΓι-

Ιιίΐοβ ίιι οοηβυπίιιιιι εοΓίοβ Ιιοιηίηεβ, ηιιί (ίίΜίρκ/ί

Οοιηίιιί νοεβρειΗιΐΓ, ςιιί ιριίϋι.·»! ι-ειηίιΐΐΊΐιΙοπιηι ρεε-

ΟΙΟΠΙΙΜ ])(»1ι·ί,|;||ι; ι·:\Γι'.1·ι·||Ι. ΗΟΓΙΙΐη 3(1 (ίίΐΐΐϊΐίΐΐΐιΐί-

ΙΙΙΜΙΙ €ΐ4οκρίβοομθί ΓιΓι*Λΐ! £υΙΤϋεΙθ8, ι]ΐι'ι

ΪΙΙ ρ:ιιιρι:η·5 (Ιίνίιΐεΐ'0111. Γιιιΐι;

30 (Ιί3εοιιο$ οΐ'ϋίη.ίΓε ρο88ΐιη(,

(|ΐιοιιι;κΙιιιοι1υιιι ηεε ΙΛΧ ι1ϊ»εί-

ρΐΐΐί ρθΙϋΓ3Ι>1. ΙΙ;ΐ'0 Γι.'Π.' 031831110. Ι Ιιί (|Ι!ΐ.ιΙ 11-1. .:[-

ΙιΊΙιΙοΐΊΙΙΙΙ ρθΙε8ΐ3ΐ(.ΊΙ1 ρΟΟΟ.ΊΐΟΓΙΙΙΙΙ 1 ΙΐΟΓι'ρίϊι.'ΐιρίϋ

αιΙϊηιΗ, αεβυΓικ βρίδοορίκ ΐΓΐΙιαίι, <|υο βοηβα ιΐίεΐιιηι

βϊίριιιιΐυ ρί)£ΐ(1ϋεΐ3ΐ·αΙ: Ότι οΐ ιερείς ου δύνανται δέχζ-

σΟαι λογισμούς, κα'ι άφιέναι αμαρτίας, ει μη έχχω- ]

ΐαΰτα παρά του επισκόπου. Νοη ρυακηΐ ια-

, ιιΐ ηβ€ ίΐιοπρϊίύορϊ (ο»[ιιαίθΗβι εχοψΐΓβ,

;)./. <·,·ι/Μ ταιιϊιΙνΓβ, ηηί αΙ> ^ρ^$^ορο ροίαΐαΐβιη

ρι·ί«» ϊηιρίΐϊανηΉίΐ. Αΐ<|υο Ιιοε ιΐο ραίιΐίοα ρο3ηϊ-

ΙοιιΓιιιιιι Γεοοηοίΐίηΐίοιιε ροΙΪ88Ϊηιιιηι ίιιΐιΊ1ίμι·ιιι.Ιιιιιι

<:Μ, ΐ[ΐΜ!ίΐ :ι!ι βρΐ80θρθ ΙπΙ.ιΓι 03Ι1ΟΙΙ08 ρι ιι.'ϋΐ'Γ ίΐιιιιιΐ :

νοίιιΐ ΐιι (",:»Γΐ1ι:ι^. ΐιι ο:ιπ. 32 : 1]ΙρΓί»1>^Ιβτ ίίποιι&αΐΐο

^ρ^»^ορο, ηοη ΓβεοιιΗΙίαΐ ρααιϊΐΐηίειη. 1.60 ηιιοΐ|υβ

ρ:ιιιΐίΓι·\ ερίΒΐ. 88 ίιιίει· οα, ηιΐίΐ' δοΐί εμίδεορο οοιι-

οεβκα, οΐιοΐ'βρίδορρυ ιιο^ηΐ» (Ιίείΐ, Ιιοε ίρϊυιιι ΐΐει·η-

ίΐ:ΐ : ΛΙΊ/ΗΙ', ίηι|υίΐ, ριιύΐ'κί ηαΜαιη ίη ηιίιαα ηιιβιη-

ΐ{ηαιη ροβίΐίίαιίεηι ^^^οιι^^1^ιι^^ ($ηοΑ υιΐ3 οιιηι οκΊπί»

III <'|!'ι>ϋ>1.',1ΙΙ 811311) ϋ;ιη:,ι ϋ:, Γ\ ί!ΐ3 Ιν ΟΙΐίϋ ΙιϋΙΙ.·.-

ΐυϋι.

ρεεε3ΐ3

οηιιιίΐιιι* ρ3Γ ι·8!>ο |ιιιΐι·ι;ιί ερΪ8εοριι$. Ηίηο

ίιι ΙΝι-οι·;!·:-. 0311. 13 ΙΠΠ1111 ι.Ιιι\ΐ;ι\;ιΐ ιιιΊιΊϋ χυριαχόν

ΡΟηΐΪΗίΐΙΙΙΓ, ίιι (]ΙΙΟ νίι'.ιΐιΐΛ ριι>!ι·>Ίι:ιί>, ρΐ'ίι,'Μ : ηίι|ι>

ιιι·1.ί(·ί.·ί, :.;ΚΊ ϊ.-ί <Ι|ΚΊ :ιπ ηοη ΙίειΊ. Λΐ(|υι· Ιι,ι.·»· 1 ,· ;· -

ιιίί Ι3ΐιι 3εευΓ3(3 ι!ι· ΛΚ·χαικ1πιιχ Εει·1ε8Ϊί£ ρΐυηΐιυβ

εεο1ο$ίί8 οίΐΜτνιιΐίο Γϋιη ιιιί1 :ι111>ί ρ388ΐιη, ιιοεοΐίηι

ιΐ8ΐιι·ρ3ΐαιη 3ε τεοερίαιιι Γυί&$ΰ ι1υιηοη8ΐΓ3ΐ. Αϊ ίο

1115 ΪΙΙ8ΐίΙυ13 ΜΟΙΙ10 ρηΐ(1ϋΙ18 1Ιι·μηνι!1·ίΐ. ΟΐΐίΙ)Ι1$ 3(1-

Ι1ΙΙΙΙΪ8ΐΓ3Ι)ΐ1ί8 30 £ΙΐΙΐ6ΙΊΙ3ηΐΙί5 ΓΐΐΟΓιίρίδεορϊ, ΙαΐΚ[ϋ:ΐ1ΙΙ

ΓΙΙΓΙ8 Ορΐ8εθρί, ρΓϋφ08ίίί ΜΙΙΐΙ, ΙΊΙ1ΙΙ ;ι!1Ι|ϊ'ΐ··-1. > .

ηιιυιιιίαιη, ιιΐ νί(1ίηΐϋ8, Γαουΐΐαίο, ομΙίιΐια(]ϋβ !<:£(.·.

(ίιιαιη «Ιείηϋε ροΐ$£ΐ&ΐεηι (·ρ'ΐ8εορί (.·υιΐϊΐπιιμιΊΐ<1.ιιι>,

3ε οβηίβ εοηιΐίΐίοηϊϋυβ 1ι ηιρ<:ι·;νιιιΙ;»ιιι ριιΐ.ιι ι:; ι :

ιίοιιεο ι·ρΪΜ,ορ;ι1ι ιΙί^ιιίΐ3ΐβ 3ε εοιΐ8εει·3ΐίοιιβ ρΓίναϋ

ΙΙΓΪΙΙΠΙΙΙΙ, (Ιείικίε ριοΐ'κιιβ 3ΐ)Γθ^3ΐί Γυοί'υιιΐ. ΡΙΌ ϋ*

οηίηι περιοδευτάς ΟΓ63ΓΪ Ι.3θ(Ιίοειιαη) εοηείΐίιιυι ιΐε-

εηελίΐ : ({ΐιθ8 1.3ΐίιΐ3 ίηΐει·μι·ϋΙ:ιΐίο ι·ί«ί(ι(ίιιι·ι·., ίμμϋΐ-

Ι.ιΐ : πι·Π!(ΐ«ίΥο,;<ιιΙ Ιιαίηιΐυηα νοεαιε ρ»88ΐ3; ΐιι <-:

111 010883ΓΪΟ \( Ι. Ι>:ιΐΝ;ι1ΙΙ()Ι1 3(1 Ι.ϋΟιΙΐΓ. 0311. ίΙΙΐΙΙΙΙ

57 : Περιοδευτα\ δε είσιν οΐ σήμερον προϋαλλόμενΜ

παρά των επισκόπων Ιξαρχοι. Ούτοι γαρ περιο&υ-

ουιι, κα\ ίπιτηροΰσι τα ψυχικά σφάλματα, κα\ κβτ-

αρ^ίϊουσι τους πιστούς. Ιιι εοιιι-ίΐίο

Αεί. 4, 4 ευλαβέστατος πρεσβύτερος, χα'ι τιεριο

Αλέξανδρος. Ιίειη Αοΐοΐ', 10 ίιι Ιίυυΐΐο οιηίΓα ί:·.ι,·ιι

3 εΐεπείϋ Ειΐϋ^^ΐΐιίβ ο!>1<ιΙο : Βαλέντιόν τίνα ίκίρ-

^ητ&ν άνίρα, ον πάντες οί συγκωμηται κατενόησαν

ίγγρά^ως κα\ άγράφως μοιχείαν, καΐ άρσε'/οκοιτίαν,

έχειροτόνησε ιτρεσβύτερον , χα\ περιο$βυτήν. 11>ί

ρΓ,.(.·ι;ι·ι,·ίκ|·(·ιιι ).;ιΙίιιιΐ!- πιΐ,τριν.Μ νεΠίΐ : α1ι1)ϊ «V-

ηιίι»ΐΊ:ιιι. Ι'ιιιΐ ί^ίΐιΐΓ περιοδευτής μπ'βυνΙβΓ, βΐ (|υί-

(ΙΐΊΐι εν κώμαι; οΐιοιυρίϊεορο &υΙ)$ΐίΙιιΙυ8. (..Γ;ΓΙ ιι.·ι

οιΐιιι ('<Ί 1)·^ί;ι^ΐίι:;ι; Ορε8 αε ρι·(:',ιιιϊ;ι;, (|ΙΙΧ ιιΚι.ΐ',ι 61

ραιΊΐ! ίιι 115Ν8 ρ3ΐιρει·υιιι ίιικυιιιοΙιαιιΙιΐΓ, ρυ^ΐίοί* ΐ|υο-

ιριε ρι·;Γ(1ϋ> οοιιΐίπεΓβιιΙιΐΓ, ίιιιΐΐί Γαείιιιιι ;ιι ΙΙΙΙΙ-,Ί,

υΐ ι·;ιπιιιι πΊΊπιι ουταΐίο εΙιοΓομίϊεορίί πιαιι(ΐ3ΐ·βΙυι·.

Οιιιιοίπ:;! ριτιιϋίΐπ* Ιιχο ίμ^οπιπι ΓιιιιοΓιο Γυϊΐ, Ηΐ

Νεοεχβ. εαιιοιι 15 αϋιηοιιεί, 3ΐΙ (|ΐιεηι ΙΙαΙωηιαιι

,τά κυριακά κα\ πτωχικά χρήματα ι1ί»ρβιι$3π ίΐ)

ϊΐΐίδ βίΐιιοΐαΐ. Ζοιΐ3ΐ·39 (|υθ(|«ιο : ΐάς γαρ των Έχ·

κλησιών, ων προΐσταντο, προσόδους εις πτωχούς «ν·

αλίσχεινώφειλον, κα\ προνοεΐαΟαι αυτών. ΤΗΙΙΙ ναΌ



Ι>Ε ΙΗ;ΡΙ.ΙΠ ανπ,ο.

ϋ3ΐη38ΐΐ3 : ΛΥι/ ι/ηΉι, ί\'« (βαίια», ηιοιίο ιΐΐαιααηϊ, Α 1«'πιιί(1ί

ι» )>ηιιιϊ:ϊηι Ε^^I($^α, ρτορΜτ χ!ιι<Γιι<»ι, ηι«><1 <|υ3ΐη

ι ρααρίη» ί'χίι/ι'ΙχίΗΐ, ΗΙΙΙΙ κκιι/, (·!<·. ('.<»·. πΐιϊΐιβ·

Ι'αηί 6Χ Ι.ίΐΐϊιιίΐ ΟαηοηίΒ ΝΙΊΙΠΓ*. ίιι(ΟΓρΓθΐ3ΐίθιιε,

ΙΙΗ:ΗΙΙ 6Χ ϋί'ΐιινβϊο Κχΐμιιο 1>;ιιιι:ΐ8ΐΐ5 ίΐΐο (1ε&επρ8ΪΙ

ιιΐ νβΐ βχ Ιιοε ϊρβο νεΐιιιΐ3ΐεπι ε]ιΐ8 3ξΐιο8ε»$, φαοιη-

:ΐ(]ιιι<)(ΙιιΐΓι εΐ βχ ϊΐΐ.ι Ιοςαβηιΐί Γβιίοηβ : ίΐΥκί ίη ρπ'-

Μί/ΐ«α Ε^ίειία ; 3 Γ. ρο$ΐι·εηιη εΐΪ3ΐη εχ εο ψιοιΐ κιιΐι

ερίβίοΐίβ Ιίιΐι'ηι (1β Ι'ιιιιΐιι ϊι,ι Ιο·|ΐΓιΐιΐΓ ; (,Ή/ιι (Ιίαιη

Γί/κν/πίΛ ρηΐ'ΐΐΐηιΐϋί· ιϋιΊΐΙ : ιριοιπηιΐο Γ:ιιι1ιιιη άντ-

ωνομα&τιχώς Οπ-μοπιΐί ίιι Ιιοιιιίΐία 57 ίιι Εναηΐ). νο-

031. Ου»! οιιιι:ί:ι, ιιΐ ιΊ ;ιΓι;ι 8βχεεηΐ3, η-ι.'ΐ.Ίΐΐίιιιτηι

:ΜΙΙ·|ΟΙΊΙ> <Ρΐ3ΐεηι <Ιι·ΊομΊΐιι(. Πτωχιχών χρημάτων, εΐ

ϋϋΠοπκιι Ιιοιιιίιιιιιιι, ιριϊ ρεευηϊ»8 ίΐΐββ 3(1ιηίηίεΐΓ3-

Ιι.ιιιΐ, ιιιΐΜΐιίιιΐι δνιιββϊυβϊπ 1υευΙβιιΐ3 ιΙΙ;ι (<ρί$(οΐ3 67 :

;ΙΙ|ΙΙ||(ΙΓ. ΙΐΙ ρΓΙΙΙΐίδ Β3$ίΙΪ(Ι$ ορί&ΐιιΐ»

ίπΙί'Γ ΠΓ<Ί(·|^|Ι·> ρο.ιιιιΐ, .·ιιιϋι|ΐπν-,ι-

ιιιιιιιι Ιιΐιικ' ίη Ι^·(·!Ι·ΝΙ.Ί ιίιυιιι Γιιίδ$ε ιΙιιηΊ, ίιι (]υί

3ιΙ ΚΓ(·|(·ΧΪ,Ι·. ιιιϊιιΐϊΐι'ΐ ίιιηι ϋΐΙΙιίΙΐΓΠ'ΐιΙιΐΓ, 3 ]

Γΐ8 εΐ ϋίβεοιιίβ βηΐβ οιηιιΪ3 ΡΓΟ|>:ΙΙΪ

ευιιιηΐΓΐιιΙηπΊΐΐιΐΓ, ΟΖ τάς παρά των άληΟ:νώς μαρ-

τυροΟντων δεξάμενοι ψήφους , χο\ ύπομνήσαντες

έπίσχοπον, οΰτως ένηρίθμουν τον ύττηρέτην τω τά-

γματι των Ιΐρατιχύν. ΟιΓι οοιιβυβίικίίιιί (1εΓθ^:ιΐιιηι

((ΐιιτΊΐιΐΓ, ((ΐιί (ΐιιιιιΐΊΐι :κΙ ΒΟΪΟ 3(1-

Εϋείββΐχ ηιΊιιίκίΓΟΓυιιι βιιοιοΓίΐαίοιιι

;κ· ροβίΓεηιο ρι·ε$1ΐ}·ΐει·ί$ ει ϋί»εοιιί$

ιιΐ ({1108 νιΊΙιΊΐΐ, ιΊκιιιι ϊηιΙί^ιιίκδΊιιιοϊ

: 8ΐι1ιι1ϊ;ιι;οιιίί ( ;ι Ι.Ί ί^ι|ΐΐι· ιιιίιιοι ιΐιΐΐϊ

ΐΓ;ίΐι>ΓΐΊΓ(·ιιΐ,

|ΐ('πιπΗι·ι <·ιιΐ,

ι:(ΐ»ρΙ;ιΐΐΐιΙ.

εΐοΐ'ίοίΐ (1υη(3Χ3ΐ ϋβ

ιΜριιΐ3 Ι,:ΐΜΐρ·>ιιηΐΗ |ΐκΉΐινΐι·ΐΊ, ει 3ΐιΐο Ιιυηε Οίοβ- Β 8(·.η·ιιΐιΐΓ εοοίοβϊϊβ.

ΓΟΓΪ ερίβεορί, <Ιε ηυο Ϊ813 βεπυίΐ ; ΙΙολλήν οΐμαι

χάριν όφείλειν ούτφ τους εν Άλϊξανδρεία συμπτώ-

χους, ων τους αγρούς έχπονεί. Ρΐηοιη ϋβ ι·Ιιοπ·ρϊ-

>εορϊ«(1ϊ$ρυ(3Π<]ί ΓβςβΓοηι, ΜΙΜ ;ι.Ι εοπιπι Γυηοΐϊοπεηι

ΑΙιυΐΓ,ΊΐΐιΙιιπι ρ3ΐιε3 ΐ(ΐυ_·ιΙαιιι βυροΓε$8βιιΐ, (\\ι,κ ρι·,ι:-

Ιοφίίΐιιι·, ιμιί ηι ρης3ηΪ8 εειι-

νιΐιιΐίΐ οιιίιη : ΛΛ πολλοί μεν

, αριθμούνται ΧαΟ' ίχάστην χώμην. Αϋ Ιια;ε

6υΙ.·ΐ8ΐυ$ ΟνιϊεβιιυΒ Ιίϋ. ίιι Οε ι~<ι/η·. Νί(·(κηο, εαη. 54,

55, 61 ΜΊ|ΙΙΙ.ΊΐΐίΙΐΙΙ!, ΙΙ1Ιΐ1ΐ3 (1θ

ιΐίμιι.ι εοηΐίικΊ, ιιη.ΐ! ΐυ εοιι&υΐο.

ΟΕ ϋυρπαι οναι,ο ΕΤ ΕΜΒουδΜΟκυΜ ΚΑΤΙΟΝ Ε.

Λ.1 ΙΙΧΓ. ι.\ι\, εοΐ. 18ΰ.

νεΐθΓε$ εοιηρυΓι ηΐ3^ί$ΐΓθ8 οΐίυι

ονι-Ιιΐϊ εχ3ΐίΐίΐ, (ΊΙΙΙΙ :ιιιι·ι·Ί ιιιιιικ·π Γϊ8ΐΐ$ 3$ει·ίΙ)θΓοη- ι

ΙΙΙΓ : .ιΐΐι ι· (Ιεεεπιιιονεηηηΐίβ, βΐΐερ Ιυιΐ3ΐ·ί5. Οοοοηι-

ηοτεηηβϋβ, υΐ Ι)θ(ΐ3 βη-ρίυβ ίηουΐεαΐ, 3ΐΙ ηιειίιοιίυιη

(|ΐι:ΐΓ[;ιιΙι·ΐ'.ίιη;η ιιπι Ι':ΙΜ Ικιϋιιηι ϊηνοηΐιιβ 681, ηΙ &1310

ΐΐίι' φΗ>ΙΐΙ>Γΐ 3ΙΙΙ1Ο ρΟΓ ΟΓΐΐβΠΙ ΓΓΐΙίκΊΐΙ. 11|ψ|$ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙιι

β8ΐ, αιιειοΓϋ Βοίΐο, 3 Ρ38θ1ιαΙί ηιειίϋθ, Ιιοο ε8ΐ α

οϊΐΐιηο Ιβηηίηο, ςυϊ Ο8ΐ χιι ΚιιΙοικΙ. Λρι1., Μ:»ι·ιϋ

χχι. €υ]υ8 ρΓΪιηυ$ 3ΐιηυ$ ηιΐΗ'ΐιιιι ηιιιηοΓυιη Ιιαίιεί

χιχ, ιιιίΐιρκ; οχ Α. ϋ. ρπ(1. Νοιι. ΑρΓ. 5ί\ο Αρπίίβ

ιν : ευϊ πι νεΐει·ο ΚΐΙειιιΙΐΐΊΟ 3ϊθΓΐρΐυ8 εβί βυινυβ

ηυιιιοΓυβ χιχ. ϋυίρρο ενεΐυηι ϋοεοηιηονεηη3ΐεηι

11011 9ΐ> ,Ίΐηνο ιιιπηι'ΓΟ Ι 30 XXIII Μ»Γΐϋ, 80(1 3 XIX

ίικ Ικι,Ίΐιπιι ίυ'ΐ8$ο, οι :ιΙι ΛρΓίΙΪ3 ιν

Ρίΐ3ΐυβ νεΓΟίιεηβίδ Οΐΐιοηυ

ϋ ; οΐ 3ΐιΐο ίΙΙιιηΐιΙικΊΐίι Γ;ιιι1ιι;ι Ρυι·ο$('!ηρΐΌΐιίυ8

ρϊΓΐϊβ ΗΙ)ΓΟ νι. Νοε Μίΐιτ Γ.πΐ:ι ευιιι α!ϋ5 ίιι

ι ϊ>, (ιιιιι ΙϋίΓΟ ^^ ΐιΐιηι. ταΐ. ε:ιρ. :>ί, ιιΐιί Γ.)τεΙυιη

ΙΐΙΙΙΜΓΙΊΙΙ ΟΙΠΙΙ ΐΙΐΜΊΊΙΙΙΙΙΐνιΊΗΙ.ΐΙί ρΓΟρΟΙΙΟΠβ, ,ΙΙΙΙΙΙΙΠΙ

ίΠπίΛ ΡΓΠΙΗΠΙΙ ευιη (Ιεεϋπιιιονι·ιιιΐ3Γι$ ενεϋ φΐ.υ ίη

ϋοη]ιιηςϊΐ, εΐ α Κβίοικί. ,Ι;ιιιιι;ιι·ϋ·. ίιιοΐιοβπ ϋϊοΐι.

Ε$1 ΛΐΙΙΐ'.ιιι 3;ιΐιιι;ΐΓίΐΛ Κϋΐοηΐΐίβ 3ΐϋχυ3 3ΙΙΓΟΙ13 ιιιΐϊιι.·-

πΐ8 ίιι. Ι:;ίιιιι· ρΓΪηιυβ ε$1 χιχ, η ηυο ηιιατίυβ 031

$. ΟιιιιιΙ πι βεηυεηΐϊΐιυβ ε)·ε1οΓυηι ηυιηεπ5

Εϋοηιρϋ εβιΐ83 βιιιιυβ εγεϋ 1υ-

ιι:ιπ> χνι Γ..·Ι!,Γ ι -ι (ΙϋεβιηηονοηηϋΙίΒ χιχ, ςυϊ 3

χνι Κ:ιΙ. ^ΙΙΙΙΚΙΓ. ϊηοϊρίι, ϋοο. χνιι ; α ςιιο ίη-

πΐ> ι αιιηυβ ευϊ ηυιηεηιβ 3υι·£ΐι$ εοηνοιιΐι χνιιι.

ΡΐΌίιιιΙϋ αυι-ειιβ ιιυιυει-υβ χνιιι, εβι χιχ ογείϊ (Ιε-

<.:ΐιιι·ΐΡΜ·:!ΐι:Ί;-,. ΡοΒίΓΟΙΙΙΟ ευΐΙΙ ϋι'ΟΟΙΙΙΤΚίνιΊΙΙΙΛίίδ

< \< ίι μι ιιιιιι αιιηο Ιιιιιαι·ί& χνιι ςοιιΐ]ΐοηΐΙυΓ, ι·]ιι .ι|ΐι·:

ίιιίΐϊιιιυ 5ΐ»ΐιιίΐιΐΓ Ιΐηιιίβ ΠοεοηιΙ)Π$ (ΐ'οπϊμο νιιι, Μ.

Ι)ι·ι·ι·ιιι1ι. Ν.ιΐιΐ εχ εοιιιρεηϋϊο ιιοίηηιιη ρπ)Γι;(>ΐιΐ8 6$1

ειτοΓ, ευιιι βερίρίκιη ε$8εΙ νιιι ΙιΙ., ιμιοιΐ Νοη3$

1Ί·ι·. 1ί1>Γ3Π118 ε$8β (Ί ι ιΐ ί ΙιΙ). Αϊ <|Ι|Ί ΗΙΙΙΙΙΙ5 :ι(ι VIII

ΙιΙ. Ι'ΓΙ'. !ΐικ-ρίο;ιΐιιι·, ηιιηκτιιηι βυτευπι εχί§ίΐ χιχ.

8ηΐί8 ΐΐί'ΐιιι· ευη$ΐ3( ενεΐυπι ιΐεεοηηονεηηαΐβιη ηΐι

βιίΓεο ηπιιιΐ'ΐ'ο χιχ ίιιίιίυιη εηρηΓε. ϋιψιβ Ιιχε ;>ΙΙί·ι ιϊ

Ι·.ΙΙΙΝ:Ι ρυίεβΐ : 11ΐ)ΐιι;ιιιί :ιιιπ·(ΐνιιιιι ιιιιηΐεΓΟΓυιιι 3ϋ

εγε!ϊ (Ιεεειηηονεηηηΐϊβ ιηι ιΐιοιίιπιι :ι!ι ΑΙεχαιιιΐΓΪιιϊς

;ΐΓ<·ι·|ΐι·πιιιΐ. Οιιί (ΊΙΙΙΙ Τΐιοΐΐι Μΐιπιι, ;κ1εο(|ΐιι· .-πιπί

ρΐΊΙΚΊρίΐΙΙΙΙ θ!) ΛΐίμΙΝίί XXIX (ΙΐΚ'ΓΓιΊΐΙ, 311Γεθ8 ΙΙΙΙΙΙΙι·-

ΠΙΝ ίιιιΐίιΐι-ιπ Ϊιΐ(·1ιο:ι1ι:ΐ!ΐ1. ΙΙθ8 ίηΐϊΐβΐί ροδίε.'ΐ 1.31ΪΙΙΪ,

ι.ιιί α 1':ΐΗΐ·.Ιι;ιϋ ηιοηβο, Ιιοε β$ΐ Μηπίο, νοί Αρηίί

βαεηιηι ;ιιιιιιιιιι οπϋτειΠυτ, ΙΙΙΙΙΤΟΝ ιηιηιείΌβ, ()ΐιο$

ευιη Λ1ι·\:ιιιιΙι·ίιιίίΐ :κΙ η.ΐφκ! εχειιηίοιη Λιιμικίιιηι

εοηιιηιιηββ Ιι:ι1ιικ·Γ:\ιιΐ, Ιοίο 3ΐιιιο ρει·1(:χο))αιιΙ. Ι;·.ιΊ(ΐι·

3ΐιηο 1'ίιΐιιν.·.ϊ:ΐ!κι 281, ενείο ιΐϋτοιιιηονειιηηΐϊ χιχ,

Λί(·\;ιικΙιΊιπ :ι!ι Αυ»ιΐ8ΐ1 χχιχ ι!ίι·, ινι Ιιιιιι ρηιηυιη

ΙΙΙΙϋΙΓΓ,ΊΙΊ' Γ(|·|Ι(Ί ΙΙΙΙΙ '. ΚΟΗ13ΠΪ νΐΊΊΙ ΚιΙΙΙΤιΙ 3ΙΙΙΙΙΙΙΗ

,ΙπϋιιιιιΐΜΐ :ιιιι·πι ΙΠΙΠΙΟΓΟ χιχ εοηκί^ηηηιιιΐ. ΙΌβΙ

3ΐιηο 285 ευιη ΑΙϋχαηιΙηιιϊκ ,ΙΙΙΜ ΜΜ ιιιιηιΐΊΐιηι ι

ΐ'\ηΐΜ βιιηΐ. Εχ ςυο ΓβΟυιιι ηρρϋΐχΊ, ιιΐ <·\· ιί χιχ

ρρίηιυβ 3ηηιι$ Γιιεί'ίΐ .-.Ι;Μ ι ιιιιιιιεπ χιχ. Νβιι: <|ΙΙΙΗ|

ϋοειίαίιΐιηί ηυ'κίαιη βυτειπη ΙΙΙΙΙΠΠΊΙΙΙΙ πι ΙιΓιίιιιη

(ΙεεοιιιιονεηηβΙίβ ΓνεΓι εοιΐ8(ίΐιιιιιιΐ, ρΓορίβΓοη Ί;Ι·· <Ι

Καΐ. .Ι;ιιι. :ιΙ!ι\π> ε$Ι, εοη|Γ3 1!,·ι!.'· :ι1ίιιι υιηι|α.· νο

ΙβΓϋηι ϊίΐ ηιιοίοιίΐιιΐοηι :ι85οπιηΙ ; ιη-φκ: οηϊιιι .ιιιι

ηΐ3(]νεΠιιιιΐ <·νε1ϊ χιχ ίηίιίιιιη ιιοη^^^ιιυ^Γ^ο, Μ·.Ι ;ιΐι

Αρπϋ, Ιιοε ε81 ;ι!ι ε3 Ιιιιΐ3, <\υ·κ ϊη Αρι·ίΚ·ιιι ιΐοϋίιιίι,

εχ ϊΐίοπιηι ΜΊΐίπιΐίιι ϋεϋαεϊ. Ηίιιε 3ΐιηιιιιι ρπιηιιιιι

εχ 1>1(.ιΐιν.ίΐ ίιι-.ΐιΐιι'.ιι ΥΐΊπι··, ιΐϋ ιίίι.ΊΐιιΙ :ι ι·ιΐιΙ
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ΑρΓ. ίηείιοβιϊ, Γΐ ΐη Μ.ττίπ \\π ά"εδίιιει·ε, ρίφιε Α ΐϊΐϋπι,ιιι, νι, νιιι, χι, χιν, χνιι, χιχ,ηηΐΙηιβιυηΜηυΐΜΓΪ

(χει.ιιι -ιΐϊΐ'» (Ιιιηΐ,ιχαΐ οοιηροΐΟΓε, φκκίίιι ειιιη Ιιιιιιι·,

«ίο βηίηι νοοηιιΐ, δβΐιυβ ϊηοπιται, (|ΐι% ε$ΐ υιπιΐδΐΐίοϊ

Μίριτϊΐιή έξαίρεσίί, Ιιιηι δεοιιικίιιιη :ιιιιιΐΜΓι ίηΪΓΟ

ΜίΓΐ'ΐί XXIII, 61 ιΙίίΊΊΐΝΐ ο&ϋβ ι.ι:ι.ι IV, :ι|φκ: ΪΟ (Ιβίΐΐ-

Ι·Ι·|)Λ, υΐ 1'>'.·<.':ι. Ρίΐ3ΐιΐ5 Ιοοίβ είΐαΐϊδ, βΐίίφΐε <1βΠ·

ηίπηί.

Αΐΐιτ ενεΐιιβ Ιιιηηπδ «ρρε'ΙβίιΐΓ ; ηιιΐ 3(1 1ιιη»ηι

ρρ.ιείηπιιιι ηε Γΐβΐιΐηπιιιη 1>εηείΐείο ϊηιίαςίΐηόαπι ιιε-

εοηιιηοιίηΐιΐδ β^Ι, (|υοΊ 3ΐΐΓ«ΐ ηιιιηβπ ρΓ9>δΐ3Γ6 ηοη

ροδέΐιηΐ. Οιιί ειιιη εχ Αΐεχβηιίπηοηιηι Κ3ΐοη<Ιαιίο

η·:ιιι>Ι;ιΓι 8ϊΐ)ΐ, 30 |>·τ οοιιΐβιίπιη Ι,Ίΐ,ιιι Βηηί ιϋίΐ'ιι-ί,

ί-ιιίιι* :ι1ίιΐι! ίηϊΐΐυηι, ^Ιία ηιβηδϊυιη οΊδροδ'Ηίο 081;

<\αχ οχ ΊΙιί . ι·ρ:ιι·!.ν οοιηιτιιιηϊ ιηείΙιοάΌ ΰοηδυΓ^υηΐ,

ηονϊΐιιηίίδ ιΐϊΐιί ΰϊδθ ηεφίευηΐ. (.ΊΙ,ΊΙ ·.· ΐπβ

ίη Κ:ι1ι·:ι<ί:ι; 'ϋΐ ιοίροπΊοιιΐ, ιι. ν, νιι, χ, χιιι, χνι,

χνίιι, φιοιιΐβιη, ιιι δκρβ αΌειιίιηιΐδ, ηυηιβΓϋδ χιχ

ι >(·!ι:ιη ιΙικ·(·!ι:ιΐ, 3 ιπχι δεευηιΐιιβ ιτ.ιΐ ΐεηίυδ. Λι

ί'!Μ·;ιιϊ ιιι;ιΐ1ιι·ϋΐ:ιΐΗ·<) ρΐιιηιίι ΙΙΠΙΙΓ εηιίκιΐίιηχοηυυι

οηΐίηειη ε$8ο, ιιι, νι, ιχ, χι, χιν, χτιι,χιχ, φΐϊΙ)υ$

3Ι1Γεθδ Ϊ8108 ΙΙΙΙΜίεΓΟδ :ι!1ι ϋιιιίΐ II, V, ΥΙΜ, XI, ΧΙΙΙ,

χνι, χιχ, φίοιιίηιυ ογείί (Ιβεβτηηοτεηηβΐίι 3θΑρηΙί,

ηοη 3 ,|:ΙΙΊΙ:ΙΙΊΙΙ, ι·\ νοίΐΜίηι ρΓ,τβεπρΙο ΐ'ερβΙεηοΊΐδ

βδΐ. Ε( ίΐΐε ίρ86 ΓΐηΙκιΙίιΐϋΐν.ιΐΊίπι οπίο ηιεηδίιΐΜ,

ρΓορηδίιίηιιΐδ. Ιϊ. ·ι!.ι·, Ρίΐαΐί, Ι '.ιιι'Ί ΡοΓΟϊειηρΓ.

Γίΐιιΐρίΐιϊ 3Γ(ϊΠειιηι 3ΐιεΐοηΐαΙε ηϊΐΐΐηΓ.

Υίιΐβ Γ.ιρ. 43 !>,· Ιίΐηρ. ηιΐΐοηε ηρικί Γ. -Ι.,ΐιι ιοιη. II.

Ιύεηι ει (·ΓΙ·Μ<>ΙΙΜ;Ι ηΐίοηε :ηΙ Ιιυηε ιηηηΊιιη «οΙΠ-

:.·,1ΐιιι· : Ειιι1)ο1ΐηκυιιιη, ορίιιορ, ηιιιιιιηι Ίη ενείο ρ»·

(Ιέ 3111-εο ηυηΐει-ο (Ιοίι-ηΐιοηιΐη βυιιΐ, υΐ ρβι· ερβείββ Β κείιβίί ειιπι οηιηεδ ίηΐεΐΐί^αηΐ , ηιιϊ , ιιι ρπηια*

3ε Γεβίιΐίίρεδ ηονίΐυηΐα εοη86φα3ηιυΓ. Αίφϋοίη ηιιηε

ηιθ(Ιιιηι (Γιηιϊηυΐί ηιιηιεή ι Μ Ιιιηι ΙΙΙΙΚΙΚΊΙΙ (Ί)ίι·ίιιτιΐ.

ννίπΐ! Κ;ιΙ. ϋιιιι. ίΐιικ'ΐΐϊ ΙΙΙΙΙΙΚΊΊΙ^ ιιι υ$ει·ίρΐιΐ8 εδί :

(1ε (|υο ΜΐΙιιΙικΊίΜ ΐΓίϋιΐδ, Γεβροικίεηΐ ο ενοΐο Ιιιιιηη

\ι\, <(ΐι.ι· ιιιιι!ι.·(·ίιιι :ι,Ιιϋιί», χχχ βρ»ε(3δ εοηΓιείυηΙ.

II. <·. ιιπο ΐι-μπίπι ι 3(1(Ιϊ|ο, χχχι εοηιρίοηΐ, φ,ιχ ηονί-

Ιιιιιΐιιηι ίιιϋίεαιιΐ. Ιΐ3>|υε ιιυΐΐβ Ίιΐ ΊιΐδεΊΓια Γαείυιη εδί,

ϋυρίεχ ιιι βρυιΐ Ι,ηίπιυδ ενεΐιιβ ε88ε(, ηιιοιΐ Γί(ΙίευΙε

:>ιίιί ρεΓδίιαίΙεί δεαΙΐ^ϋΓ ν /',· «ηιεηά. ΐβηιρ.,ιΛΊ άο

('ρπιΊι;» Ιπι,,ιι ι Οοιίδίηηΐίηοροΐ. (Ιίδδβπΐ. ΙΙοε εηίηι

ΜΙ·ΓΙΝ·,;Ι,Γ"ΚΙ :>Ιι ίΐΐϊβ ίιΐδΐίΐυεηιΐυπ) Γυίΐ, ροβίεβςυαηι

ββιηεΐ Λ1ΐ'Λ:ιιιιΙι·ίποππιι ηιιτεοδ ηυηιεΓΟβ ίη ΙυΓιηηιιπι

Κ:ι1(·!ΐ(Ι;ιι·ίιιι:ι ΐΓ3η8ΐυ!εΓυη(, ιιΐιί ερβείβεβχ ίΙΗδ ηυ-

ιηεπβ Γπιΐ,ι·, ει :π1 όίεδ βρροδίΐχ εοιηρ!εηιειιΐ3 εο-

ΐΊΐιιιιΙι-ιιι ε*ϊβ ηοη ροΐεπβηΐ ι-ε^υΐβπουδ

ΐ|ΐκ>ιΙ ιιι ιιΙ)ΐίιΐ(Ί·(·ιιΐ, η ία αιίΓείδ ηιιιηβπδ ι

ΙΊΐιΊΊΐιιΙ. (,Ιικιιιι θ!) (·:πι*ί»ιιι Ιιιιιίιι ΪΛ ίδΐβ εγείυδ εδί

ιΙί(·ΐιΐϋ, ηοη ίύβο (]υο(Ι(1εεεπιηονεηη»ΙΊδ, δίνεβικευδ

ιιιιιικίπι» ηυνίΐιπιί;» ιιοιι ο$ΐεηϋεΓ6ΐ; εΐεηίιη ίίδϋεηι

ίΙΙΪ8 (Ιίεΐιυδ, ςιιίΐίΐΐδ βιΐ^ιιηείιΐδ επαί, ΝίεχιΓι εοηείΐϋ

ΐΐΊΐιροΓο, ιιονϋιιιιί:ι οοπιιηίΙΙοΙιαιιΙιΐΓ ; 8εά ςιιοθ ίηϋβ-

);3ΐΐ(]χεχηιοΐΙιοι1οεοιηρυΙ:ιηύχΐ|υε Ιυηχ, πι νοεβηΐ,

;ι·ΐ:ιΓι ιηΐιιίιιιε εδβεΐ ίϋοηειίδ, ηίδί ΙεΓηβΓΪο ιιιίηιιεΓε-

ΙΙΙΓ, ρρορίεη Ποιιι»η'ι εΐ ΑΙοχαηιΙπηΊ αηηϊ (ΙίδΟΓΟ-

ρ3ΐι!ειη Γοπηαιη ίηίΐίαφ.16 (1ίνβΓ83. Οβςα'ώυδ υΙιεποΓ

8ΐ'ΐ3δ ίιι$1ιΐιιυικ1ιι$ Ι-'Ν! δεηηο.

Γ.ΐΓίΓπιιιι ΙιιιΐΗΐίδ ίδΐε ΐ'νιΊΐΗ 3 ΙίΐιιιιιΐΓΪιι ιηεηβε

•Ιιιι ίι εχοηΐίυιη, ιιι Ιΐι.·(Ι;ι ηοη ιιηο Ιοεο ΙβδίαΐαΓ. Οπϊ

δθΐ]ΐιοηΐΐ8 3ηηι ιηεηνίδ ΙηΐΓβ

ΓοοΓοηηιιιι· , ηιοηβε ιιηο Ιίι βηείίοΓ. Ε}ιΐ5ΐηη<1ί

αιι(('Πΐ 3ΐιιιί ιΙΙΊ Μΐηΐ νιι φΐοδ ί·πυη)βΓ3νϊιηιιδ, Ι..Ό

681 «ιιινι ίη Ι\:Ι!ΓΜΙ!:ΙΜΙ> ιιιιΐϋΐ'ΙΊ II , V , VII, Χ,

χιιι, χνι , χνιιί, ηοη 3ϋΙειη νιιι, χι, χιχ. Κι

εηίιη ειιπι 3ΐΐΓβιΐ8 ππηιεπιβ νιι ίη υδΐι Γ8ΐ, ηηειη

(·Ν 1 1ί (]εεεηιηονειιη3ΐΐ8 οείβνυηι εδδε νοίυηιυβ, ρι·ϊ-

ηιυ$ ηιειιβίδ ίιιείρίΐ Μ.π πι \\ιι : ίϋϋύ(|ΐιε εηιοοίί-

Ι:Ι:ΙΊΙ·; 6£δ6 ιΙιΊιι'Ι : 3ΐίθφΓΐ δ6(|ΙΙΟΙ1δ 3ΠΠυ8 3 ΜηΠΪΊ VI

ίηεΙιοβικΙιΐδ 6ΓΪ1, ειιί βιίΓειίδ ιιιιιηϋπΐδ νιιι 3(Ι1χυδ εδί,

βηηο ϋεεεπιηονειιηβΐίδ εγείί ηοιιο. ΙΙηε 3ΐιΐειη (κΐδείιιΐί

εβηοηί 3ε Νίεχηίβ ύοΰΓ6ΐί3 Γοριι^ο^ΐ; 3ε ΐ3ΐίηοπιιη,

Ιιοε οι ,ΐιι.1:ιι/:ιΐιΐίιιιΐι , ρεειιΙί.ΊΓΪδ εΓΓΟΓ ίΐΐε Γιιίΐ :

ΦΚΊΐι υΐ ενίΐεηιιιβ, (Ιβοίηιιΐδ ΐεπΐοβ ιιεηιρε ΙΜ-Π-Ι-.Ι·!

:ιιιιιιι:ιι νιιι 3εεο<ΐ3ΐ ορΟΓίεΙ, ιιΐί ηοι:υδ, ευί ηυηιεΓυ$

ηιιπηίδ νπι !ΙΊ|ΙΜΙΙΙΙΙ·, ίη Αρήΐίδ ν δυϋηιονεαίυτ , β

φΐο ρηιηιΐδ Ρβδείιβίίβ ηιεηδίβ {ηείρΪ3(. Εβιίειη «Ι

ιιιΐιΙΐΊ ιιιιί ιιιΐίη εδί, ΙΊΙΪ ηιιιηοΓυδίυΓβυδ εοηνεηίι χ.

ΙΓιε ειιϊιη ευηι 3 χιν Μβτΐϋ ϊιιεβΐ, ·]εείιηί (ερίϋ

πιεη$ϊίί ηεοιηεη'1311) ίη Μ,·ιι·ιϋ πι εοηΓεΓεί. Οιΐ3Γ6 ίη-

ιεΓεαΙβικΙιιβ Ιιίε βπΐ, υι βηηυδχιοιιΛρΓίΙϊδ ίηεϊρίβι.

Οεηίΐ|υε χιχ βηηιιβ ευηι 3 (|ΐΐ3ΐ·ΐο ιϋι· ΑρήΜδ

ι:\ιιι·ιΐί:ιΐιιι·, εηΊΟοΙίηιυηι ηιεηδεηι ηοη εοηΐίηεΐ, βε(Ι

δεφϋίιυΓ. δίηυίιίεηι χνικ 3ΐιη·ιΐ8 ηιιηιεπίδ,

εγείί (ΙεεεηιηονεηηβΓίδ «Ιεείηιιιηι ηοηιιιη βία-

Ιυίηιιΐδ, Μ:η Ιϋ χνι εοηιρείίΐ, 3 (]υο 3ΐιηιΐ8 ίιιεϊρί«>ΐιδ

ηεεεδδβπο ΐεΠίυηι (Ιεείιηιιηη ιυειίδειη βίΙ>ί νίηιΐίεαΐ,

ευ]»δ ιιι·(ΐιι:ι;ΐιι;ι Μ:ιι Γιί V ηΐίηίΐηε Γ:ΙΜ Ιιίΐ1·;, εδ(, ΛΚ

1.1). 0« ΐιηιρ. ι·αί.ε»ρ 54, ΊΠίαε οπιηβ» βηηοβ εχροηίΐ. ρ ρροίικίε ρνίηιί ηιεηδΪΒ, εΐ βηηί ιιεοηιεηϊβ Ίη Αρη-

Οιιοι-υιη ρΓίιηιιβ ιιοιι ιΙοεεηιηονεηηηΓι (|υ»Γΐο οοιη-

ηιίΐιίΙιΐΓ, ςιιί εβί &ιιι·ειΐ8 ηιιηιβι-υί ιιι Κβΐ. ^^η. βίΟ-

χιΐ8. δί'οιιιηΐυβ 3 χιι Κ;>1. ·'.<π. Οεε. χχι, 3ΐ<]υβ ίΐβ

ιΐΐ'ίιικ |ι- ι·ι·!!ί|ΐιί :Ι!Μ·:Ι ί,ν/νμί.ι |Ι·Ι·Ι:;>ΪΙΙΙΙΙΝ ίηεΙ)θ3ΐιΙυΓ,

(|ΐιΐ!· ιιι .Ι:ιηιι;ιιί(ΐ (Ιι'ΜΐιιΙ. €οιΐ813ΐ ι^ιΐιιν Γι ι <·νι 1<ι Ιιι-

ιι ι; ϊ. |«:ΓίιΐιΙι·ιιΐ Ίιι ϋεεεηιηονεηηβΐϊ, ρΓΪιηυιη Ηΐιηυπ)

Γ»8ο ηιιιηείΊΐηι, υΐ ίΐ3 ιΐίεβιη, 1ιιιΐ3Γεηι χιχ ηυί :ΐιΐ

ΚίΐΙ. ^:ιιι. 3(Ιηθΐ3ΐΙΙΓ.

Ι1ϊ> :ιιιίιηαιΙνεΓ8ί8 ηηηιιιη βηηρβθεεβείβΓίϋϊδ οε)3-

νιιιιι ίι,ι,'ΐ, ;ιΙ:ιπ·ΐΜ Γυϊ$8ε (ΙεΓϋΐιιΠιηιΐ8, ηιιί Ηυπευιη

ιιιιιιι. ·πιιιι ΙΙ.ΊΊΙ.! νιι : ιρπ είΐ 3 ρΓΪιηο, Μν<· χιχ, ιιΐί

Οίοΐιιιιι οκΐ, οοίηνιΐδ : (\ηοιί (Ιέ ονοΐυ (Ιοορηιηονοη-

ιι:>Ιί, (|ΐιο (Ιέ ημίΐιιΐ', ροΓ.^Νίηιιιιη η$$>ει·Ίιηιΐ8. ΡυεΓε

ίΐιιηί ί»ιί ϊερΐ':ηι ειηΙ)ο1ί·

ϋδ ιν ιΙίϋ'ιιιιιΙιΊ Ί ι·. Ιο ΐΜΐίιιι εχίϋΐίηιαηίΐυιη 681 : Ειη-

1)θ1ίηιχθ3 ηιεηδββ ίη Ρη$οΙι.ιΙΊ ενείο εοβ <·.-.·<·, «ι ιιι ίη

Ιίιιΐ'ΐπ βηηί εοη]εεΐί ηεοηιειιίβιη δεφίεηΐΐβ βΐιαϊ

ρποχίηιε ρΓχεεϋυηΐ , υ( ει Ρίΐβιυβ 3(1 ίϋεηι ιιο^ο-

Ιίιιιιι η1,Μτν:ιΙ ι·:ιρ. 6. ΟΐΙ3ηφΙ3Π1 :ιϋ(>Ί 3ρΐΙ(Ι εοΐιΐ-

ρυίοπιιη 3ΠίΙϊεε8 (1Ϊ8ρΐ'ΐΐ83ΐ·ί ηκ'ηκεβ εηιοο1ίιιι»·ο$

(1ΐι1ίείηιιΐ8 εχ Οε(1α εηρ. ίΐΐο 43 ΜΙ), η,· ηιΐίοιιε

ΐβηιροτιιηι, 3ε ρβΓ ναποβ ιιιιιιί 3υ1ί3ΐιί ηιεη$ε8 'ί^-ι

ρ;ιιί. Υεπιιη ίη ρ3δυΙΐ3ϋ Ιιοε ίιΐϋΐίΐυΐο ειιιΐκιΐίηιυβ

ίΐΐι' ιηοηδί» ρπίΓ'ΐ! ιΐιιΐι'κι εειιβειΐ(Ιιΐ8 ε8ΐ, φϋί ρπιηιιηι

ΠΙΠΙ.Μ ιιι ενεΐί άμέιωΐ βιιίεεεϋίΐ. Ο·"1 (]ΐιί(Ιβηι βΐί-

ΐιιΐο, ηιιΐΐυπι ]3πι ιΐιιΐιϊ'.ΐίΐι ε8(, ςαϊη ειηΐιοΐίιηχοηιιιι

8ΟΊ08 ε]ϋ8ηιθ(1ί βίΐ, ([ΐίϋΐΓΐιι α νε!ει·ίΙ)υ8 Γβιηρα·

ίη (](ΐ3 οεΐ3νυ8 3ΐιηυ$, ηυιι ιιυιΐϋιϊ
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ιιιΐΓΐ !·:ιΙ·.<ί >γ. ηκ'ΐΐΒΪΒ «ρροιηΐίοοιη εχείρ'κιΐ : ηαιη εΐ Α «εΐο (ΙείΓ,ιεΙίΒ , φΐοΒ ΒΐιρεΓίοι εηιΐιοϋδηπίδ εχΐιαυ-

ρΓορίεΐ'βθ <·ΙΙΙΙΙΜ:Ϊ:Ί·;ΙΙ·ΙΥΠΙ!ΓΠΙ ιιι ο£(1(>3(1ϋΐη ει Ιιεη-

.ί.τιιιΐι'ίρι ρ:ιιΐίπ δοΐεηΐ, ιιΐι Ι»'Ί:ι Γ.!( 1( Ιίΐ). />. ΓΟ-

Ιίοηΐ («ηιμοπιηι,εβρ.Α.Ι,είοςιΙοίκΙΐ ΐΓεΒ εηι1ιο!ίηιθ8

ιηεηβεδ, Ιιεηίΐεεαίΐί ρ,υαίβτοεβ 3Μπ1>ιιιιηΐ. ΙΗηε ΑΓιϊ-

εηιιιΐϊ :ιρικΙ ΙΙίΐΊ'οη. ίη Γαρ. ι\ ϋαη., ί-ηινί, ίηφίίΐ,

Π ,ίιιιΐιΐ'ί ρει· κιΊιι αηηθ5 Ιτίιιηι ιιΐΐηα'ιιΐιη εμβολι

σμούς ;'«'·ιΉΐί (. Αε 13Μ618Ϊ ιηβη8Ϊ8 ΐηΐεςει· ηοιι οεια-

νο 3ηιιο , 8ο<1 ηοηο εχ ιίιτίριι* π·Νί<1ιΓ^ εοηΒυι^αΐ,

ηίΐιίΐοηιίηυδ φίοιΐ εΐ ρΓυχϊιηε δοΐίϋβηι 3(1 χν/ν-ί;ιιιι

3ρρεικ1ίεε8 ϊΙΙ.ι: ιΐϊο-, βεεεόβιιΐ, εΐ φΐο(1 εχ δυρει-ίο-

πιιιι ίΐιιικιπιιιι Γ3ΐίοείηϊο ΒεηιρβΓ :ι1ίι]ΐιίι1 δΐιρεί'ΒΪΙ,

φΐο (ΙεΓεείιιβ ίΐΐε εοηιρεηΒ^ΐυι· , οοίηνο 3ηιιο ϊηΐεΓ-

:;ι·ι·:ιΐ, ηυϊηφίο. εΐ νίμϊιιΐ ί ΓΟΒΙ;ΙΙΙΙ, 3(1 ηιιο» Γ.οηιρΙεικΙ,Ε

·»\ /ΐμί:>· ν ;<!Γι (1ίε8 3ΐιΐιείρ3ΐιΐ(ΐι·, ει υικίεεΐιιιο βιιηο

ΜΑΤ ΊιΐΒβΓίΐυΓ. Εαιίειη ε$1 3ηηί χιν Γβΐίο. €θιι(ίιιιιΙ

εηίιη (Ιίεβ χχχιιι , εχ ςιιίϋΐϋ ν ϋίε1ιυ$ εχειηρίίβ,

ι|ΐιι ίη ;ιιι1(·ι·ι·.-.>ιιιιι ιΐΜΐΓρ;»ΐί Γιιοι·3ΐιΙ, ιτϋηφίιιιιΙιΐΓ

χχνιιι (Ιϊεβ, εΐ 1>ίιΙυυιη 3(1 ειηίχιΐίδπιιιιη ειιηιιιΐ3ΐι<1υηι

3 δεηυεηΐί1)ΐι<> δΐιιηίΙιΐΓ. Οείηιΐβ 3ηηο χνιι ερβεΐχ 3(1

(Ιίεβ χχχιιι ρεί'νειιίυηΐ, Γε8ΐϊΐυΐθ(]υε1)ί(1υο ίΐΐο ηκι-

ΙΙίαΙίΙΪΟ, εχ XXXI π·Ιίφΐ'ι> ΜΙΪ.ΓΓ(·;Ι|;Ι|ΙΙΙ' Λ(|:ΙΓ, εΐ

υηυΒ (Ιίεβ Βυρερεδί. Ιΐαςυε ίη Γιηε ε)·ε!ί χχνιι (1ίε8

Γεδΐ3ΐιΙ : εΐ ηίΙιίΙοηιίιιυΒ νιι ϊηΐεΓθ3ΐ.ιΙιιι· εηιΐιο-

Ιίδηιυδ, βηηο χιχ. II. π: Οθ5$3 άβ ενεΐί .(ιΐιί:ιί,·ί

Γ.οιιΐι-χΐιι. Ιη (]ΐιο ηοικίιιηι εχρίεΐα &νζγ^Ια νεΓ8α-

Οικκΐ ;ιιιΐ('ΐιι ιιιιιιΊιιιιι ]υδΙο (Ιίεπιηι ηυπιεΓΟ εχ ι:ιηι Γκιπ, εΐ βηΐίεΐρβί'ί (Ιϊεδ 3ΐΐ(|ΐκιΐ νίάεβ : εοιιΐι·»

εοΐΐεείο ηοηηυηφοηι εηιΐιοΐίδηιοδ ίπαι-νπ ιί Β ηυβηι δε3ΐί(|εΓ ϋΐι. νιι /Ί· εηιβηάαΐ. ίιι εοηιρ. .Ιιι-

ιΙ;ιί('ο ενείο επ>1)θΙί8ΐηο3 ρΓχείρίΐαΐ'ί ηίιιιίδ ίηιρι·υ-

ιΙι'ΐιΐΓΓ ιΐι·μ;ιΙ. ί>ιι:ιι|ρ|ΐι:ιιιι Οθδ£3 ΪΒΐϋ 1ιιιι;ιΐι'ΐιι :ιιι-

ηηιη ρΓαεείδβ (ΙίεΓυηι εεει,ιν εοηδίίΐυίΐ, ηε«|ΐκ: ;φ-

ρεηίϋεΐδ ΙΙΟΓΒΒ 3ε ιηίηυΐί38 εοηιρ1(;εΐίΙιΐΓ, <|ΐι:ι: ΐυΐο

ενείο εοΐΐεείχ (1ίε8 εοηΐϊείυηΐ \ ι, ευιη 1»ιι·ί> χχι εΐ

ιηίηυΐίΒ 51 : φΐίΐχΐδ ριΊιιιί 3ε ροΒίΓοπιί ειη1)οΓΐΒηιί

(ΙεΓεείιΐΒ εοιηρεηδβΐυτ. ΟυαιηυΙίΓειη πκϋδ εβί (Ί

:ιιΙιιιιιΙ>ι·:ιΙ:ι ι νι 1ί ^ΐι1;Γκ·"ι ί>Ι:ι ϋεΒεηρΙίο, εΐ 3(1 Γ.Κ'Ί-

ΙϊοίΓΐιι ιικ-ιΐιοιίιπιι 3ε ροριιΙβΓειη (·:ιρΐιιιη βρροΒΪΙ»,

«ΊΙΙΙΙ ίιιΐι.τίιιι :ι!ί;ι δίΐ :ιριιι1 ^υ(1!£Ο8 εραείαπιηι βηηο-

πιιιΐ((ΐιο ί'οιιΓοπικιΐίο. ΟΙΙΙ.Ρ;! ίιίοιιι (1ε Γ.ρϊρίκιιαϊ

Οεΐ3εΐβΓΪ(1ε ρροιιιιηιίβΓε Ιίεεί, ιριιιιιι νεί ιιιιΐΐί, νιΊ,

δί Γοπε, ρβυείΒίίιηΐ, ροδί ΝίεβΒηυιη εβηοιιεηι οοη-

ιΐιΐιπιι 3(1 Ρ38θ1ιη1εηι ΙΙΜΠΙΙ 3(11ιίΙ>υεπιηΙ. ΙΚιηε ιιοΐιϊβ

(1ε ειιι1)θΗδΐιη8 (ϋδριιΐ3ΐίυηειη ρερεηΐ οεΐ3οΐΰΐ·ίιΙϊ8

ΕρίρΙκιιΓκυικ' ϋίδροΒΪΐίο. ($αχ ΐ3Π(1ίιι ΙΙ'ΙΓ Ιι:ιΙιι·κι

Ιοευηι ϋεΐιυίΐ, (Ιιιιιι υ1ιεΓΪηι·ε 3 ηοΐ^ίδ εοιηηιοιιΐ3ΐ·ίο,

ιρκ'ΐη (1ε ΙβηιροΓϋπι (1οεΐΓίιΐ3 ιαει1ίΐ:ιιιιυΓ, εβιίειιι

Π1;> |ΐειΊι:ΐ(1(·1ιη.

ηε ρΓ:ΓθΊρίΐαΐΊ (Ιίχϊιηυ8, ΠΙιι*ΐι·:ιπ ροΐείΐ εχ

εγεΓι άΪΒρο$ϊιϊθΜε, ηυβίεηι β!υΒ$3 ρπιπν ραπίβ ^;ι 1

η. ΗοΒβ ΊΊικίαΐΗ Κίάίία$€ΐι ΙκΐιΊΐιχΙαίΓΐί (1ε$επ1ιϊΙ

«·;ιρ. 1, §2: ιιϊιιιίπιπι εραεΐ3$ 3ηηΊ ι εΐ π, ϊη εγείο

,ΙιιΊ.πΓΐι ευπι ερ3εΐί$ ν ηιεη$ίυηι :πππ ΐεπίϋ ;ΐι! χχνιι

ιϋι·> ;κ·(·ι·ιΙ(·η' : ίιίεοηυβ 3(1 εοπιρίεηηεηΐυηι εηιΐίο-

ΙΊβηιί πκΊΐίίϋ ΐΓίιΙιπιιη εχ βηηΐϋ βεηυεηΐϊϋυΒ ιιιιιίαο

ηεο.ίρί. Ρθ8ΐε3 εχ ιτίϊιΐιιο ιιηιή Ιεπϊ'ι εΐ εχ ΐ[ΐι:ιι·ΐο

αε φΐίιιΐο ιιΐ)3 ειιηι ιηεη$ί1)υ$ ν ,ΊΙΠΙΪ βεχίί, εοΙΓι^ϊ

ίι-ιν χχχιιι : <·ν ((ΐιίΙιιΐΗ εοηιρεη$3ΐο Ιπϋυο ίΐΐο,

,ιιιΐ:<·.ίρ:ιΐπιιι ΓυεΓ3ΐ, χυπιικίιΐϊ; εηι1)θϋ$ιηυ3 ίιι-

ΜΊ ιΐιιρ. 1)<·πιι1ΐ! εχ ΐ']ΐίΐ«:ΐϊϋ ηιεηβίιιηι νιι βηηΐ &εχΐί,

οι 3ΐιηί δβρίΐηιϊ, ιιεεηοη ει ν ιηεηδΐυιη βηιιί οε&νί,

χχιι Γερο ιΐϊεδ εοηΐίιιηΐ. Νεςυε (αιηεη (ΙίΟίΐΊυΓ επι-

: 8ε(1 νιι ι άίεβ εχ 3ηηΐ8 8εηυεηΙϊΙ>υ8 ινρι;»

ιιΐ &οϋ(1υ8 ιηεη$ΪΒ ίιιΙι·κ·;ιΙ;ιπ ρθ3&ί1.

Τυιη νιτο εχ Γε$ΐ(1αο τιι ιηεη$ϊιιιιι, ει ηηηοπιπι

ιΐϋοπιηι, \ϊι1ι·ίίΓΓΐ ιχ βε χ Ηί(1ειιΐ(](ΐβ πιειίΒΪυιη ν

ρποηιιο 3ΐιηϊ χι <1ϊε$ εοΙΙίςιιιιΐυΓ χχχιιι : ψιίΐιιΐϋ

ΟΕ 81ΚΜΙΕΝ81 ΕΤ ΑΝΟΥΚΛΝΑ ΡδΕΟϋΟδΥΝΟΒΟ,

\ι. ·ι->..ι ι, ΒΒΗίληίλΝοηυΗ Λετιβ,

δ, δοζοΜΕΝΙ (·. ΓΤΙ·:Κ(ΙΚΙ»ΪΟΙ ι: Ν ΜΙΙΙΛΤΚΙ.

ΛΊ |:;ΓΠ·Ν. ίΧΙΧ.

Ι Ι'Ί 58 Αι·Ϊ3ΐΐ3 ρεΓίίιϋ» ίη οι·1ιι·ιιΐ ('.ΙΐΓΪΒΐΐηηυιη εΓ- Ο

Κι. 1:1, ΒΟΪ8Β3 ε$1 ν3Π38 III ρΐΙΊΟΒ, 3ε ΙιιΙιΙΙ'.ρΙϊιΊΙΙιιι

Μ·< ΙΙΙΓΜΙΙΙ ει Γβεΐϊοηυιη $ιιηΐ ηαο (Γινοηϊ:ι. Ι ι (Ι<·

οχίεπΪΒ ηιοιίο Ι.ιεεαπι , Ίη$ίςιιΪΒ ροΐΪΒΒΪηπιιη Γυίΐ

ΡΙιοΐίηί δίΐΊΐΓκϋιΒίϋ ίιηρί·ΐ38, (|ΐιί 53>)εΙΙϋ εΐ 83ΐηο-

Βαίειιί (1ος;ηΐ3ΐ3 Ιοηςο ίηΐεΓναΙΙο Γεηονανίι. (!ιι]ικ

ίΜΊΤΜίι ΟΓ(1ΪΙΐε Ι. Χ ρΟΒΙΐίΙ 3ε π·.!ιι|·.·νίΐ ΕρίρΙΐ3ηίΐΙ8.

Ηιΐΐΐε πΐ ιιρρι ίιιιι'ΠΉΐ ΛΓ'Ι:\ΙΜ, 3ε 1:ΐ!ι1:ιιιι 3 8ε 'ιιινί-

ι!;.ιιιι ϊ·:ιΐ'ΐιιιίπί:ιιιΐί|ΐίι· (ΙερεΙΙεί'εηΐ, ιιΓιηυε 80 Ιαικίεηι

ι ,ιΐΙιοΙίι.Μ^ εΒδβ ρΓοΙίΙεΓοηΐυι· , ϋοη$θηΐϋ ίιιιρει·.

]ιΐ8ί>υ δίπηίιιιιι, ΐ|ΐι.ι- ιιΐ'ϋβ ε$1 Ραηηοηίχ, Οπειιΐηΐεβ

ΓΙΙΙΙΜ .ι·:ιηΐιιι· ερΪΒεορϊ , φΐεπΐ3ΐΙιηο(1ιιιιι 5οεΓ3ΐεΒ 1ίΙ>.

IV. (·:ι|ι. Ο, 'ΐΙιίι|ΐιι· ΙΙ3ΓΓ3ΙΙΙ. ^ιιιιιΐ ιιιΐ.-ιιι εοηΙίςΪΒΒβ

νοίίΐιιΐ [ΡΙΡ·,Ι εοη8ΐιΐ3ΐυιιι δεΓ^ίΐ ει ΝίξΓϊβιιΐ, ςιιϊ ι·.·,ι

:.:ιιιι.- ΟΓιίΒΐϊ 331, ΑϋΓυεΓβ βγιιοιίο ίη ρηιηίΒ Οιίι·ιι-

Ιηΐεβ ερίβεαρί, Μ;ΙΠ·ΙΙΪ ΑΓβΐυυβίυδ, Οεοι^ίιΐΒ Λ!.·-

ν:ιιιι!ΐΊ.ι·, Β35ΐΙίιΐ8 ΑηενΓΧ ερίβεαρί, Ρ3ηει·3ΐίιΐ8 1'ε-

ΙιΐΒϋ, Ηνρ3ΐίηηυ8 )ΙεΓ3ε1εχ. Εχ Οεείϋεηΐ3ΐί1)ΐΐ8 \π·<>

ε3(1ειη ίηίεείϊβ Ι·.ι1»·, Υβίεηβ ΜυΓβοΓυηι ερΪΒεοριιβ ;

ηεεηοιι ει ΟΜΜ-, ϋοΓ(1υΙ)βη8Ϊ8 ΕεεΙβΒΪχ εβίΐιοϋε»

ρι·ι· ϋΙ;ι ΙεηιροΓβ εοΐυηιεη, φΐϊ εο Ιίεεί ϊηνίΐυδ ·.«·-

εε$ΒΪΐ. Ιη Ιιοεεοηείΐϊο, εοηιίειηηβίο ΡΙιοΐϊηο, ΐιίρίβχ

ειΐϊΐϊ ε$1 ;ι!> Αι·Ϊ3ΐιΪ8 Γκίϋϊ Ι.ΡΙ πιπί,ι : ρνίιιι:ι (.ι :ι·ι'ΐ· 3

Μ:ΙΓ··Ο ΑΓείΙιυϋϊο εοηεερί», ΐ|ΐι;πιι 3οεΓ3ΐεκ εηρ. ?5,

ει αηΐε ειιηι Αΐ)ΐ3ΐΐ38Ϊυ8 Ιίΐιπι Ι><>. ιι/ηοά'ιι Οι·χεε ι<\-

Γεηιηΐ; ί,.ιΐίιιε νεΓΟ ΙΗΐ3ΐ·ίιΐ8 1ΊΙ)ΐ·ο ^^ «ι/;ιο</ί$. Πιιΐ

:ιϋ.ιΐ Ι.:ιΓιιι.Γ ΜΙΙΙΙ, φΐιιιιιιη ρΐ'ίιιι,ι 3 500Γ318 εΐ Αΐΐια-

ΙΟΒΪΟ ϋ-,Ιΐ'ΐη ΙοεΪΒ ιΙεβεΓίρΐβ <:οηΐίιιεΐιιι·; ρο$(Γ(!-

Ι1Ι3Π), φίΓΟ ίη Απιηϊηείιδί κνηοιίο η Υ:ι1βιιΐ« Γβεί·1

1313 ρο$(ιηο(1ιιηι ε^ι, ει 3 εαιΙιοϋεΪΒ Γε]οεΐα, Ι
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<·. Φ 29, ιικ'ηιϊιιίι 61 ΛιΙΐ3ΐ)3δΉ)£ Γιΐι. ηβ Α «Ιικίΐο (:οηδΐ3ηΙΐιΐδ ΓενοΓ,ιΐΐδ, φ).ι$ ΑδρΙΐ3ΐιο Εικίο-

χι/ηι,ιΐίι. Οιι% ίΐΛφιε ΐιιιιι Γοπηιιΐ»! δίητιϋ ρπ>ηιιι1-

(;:ιΐ;« δΐιηΐ : η:ιιη (ειΊίηηι Λπιιιίιιί ροβΐ63 ριιΜίεα-

ΐ'ΐιιιΐ. Ιιι (·;ΐι1ι'ΐη ίνιιοιίο Ββδΐΐίυβ Αηενταηϋδ οαιιι

ΡΙιοΐΐηο οοΓβηι ίιηρει·3ΐοι·β οοιι^ΐ'εδδΐιβ 081 : οιι]ιΐ3

(1ίδρπ(3ΐΐοηΪ8 ηιεηΐίοηειη ΐη Ρηοΐΐηΐηηβ Ιιχρββΐ !';«-

πΐ ΕρίρΙΐ3)ΐίιΐ9. Οδΐυδ νερό ιΐίη ε»ηι Απβηοπηη

ρι·ι·ΐίιΙί:ι εΐ ΐιηρβΓ3ΐοΓΐδ εηιιίεΐΐίαιβ 1αοΐ3ΐιΐδ, :χ· ιΐΐ-

πδδίηιΐδ Ιοπηεηΐίβ εχο3ΓηίΓΐ63ΐιΐ8, ροβίΓβηιο εΐ(1<;ηι

ΐι»ρίεΐ3ΐΐ δΐι1)δθΓΪρ»ϊΐ. δεευικίιιη» 1),τ.ο Οοηβίβηΐΐαβ,

οεοίδο Μ:\«ηεηΓιο, ειφιβ θΛ·(Ιεδ Οιΐδίβηΐϊο VI βΐ

βαΙΙο II οο88., φΓι Οδΐ αιιηιΐδ 353, 3θε°κΙΊΐ, 36 τείί-

ηυίδ ΐνΓηιιηίδ Γεϋείβδΐπιε εοιηρΓεβδΐβ 3ΐιΙ εχκΙίηοΐΊβ,

ΟηΙΙο ΐιΐδΐιρβι· ηοεβίο, Οηιΐδΐ3πΐΐο VII οΐ βηΐΐο III

008»., αιιιιο 551, (Ιεηιιιηι Ατϋβιΐοηε οΐ ΙιοΙΙϊαηο οοββ.,

>ηηο 355, Ι(οιη:ιηι «Ι ΙπυιηρΙιηΓοΙ ρπ>Γοΐΐϋ5, Με- '

ιϋηΐιιιιί ΗγηΟιΙιιι» οο^ίΐ 3(1νεΓδ«8 ΛΐΙι;«ιι:ΐΜΐιιιι. (Ιοί

(ΊΙΙΙΙ ηεεΠ'ΐηΐβ ΓΓΪι·:ιμ;ιιτηΙιΙΓ ο:ι! Ιιιιϋι ; ΡρίδΟΟρί ,

ρηεδβΠίη) Ευδ«1)Μΐ8 ΥεΓοβΙΙοηίίδ, Οίοηγδΐιιβ Ηβ<Ιΐο·

Ιβηϋηδίδ, Γηιιΐίηυ» ΊΥονβΓοιιβίδ, 1·υϋΐί«Γ ΟβΙαΓίΐαηνβ,

»!**Ι)1:|Γ(! ](Ι$8Ϊ 3111)1.

Κοιίπη αιιιιο ει Ι,ϋ;ΐ·ι Ίιΐ3 Κοηΐ3ΐιιΐ8 ροηΙίΓοχ, <]ΐιϊ

Ιιιΐίο 8Ηεθ638βΤ3ΐ, φΐθ(Ι Λΐΐοηπδϊηιιι οοη(Ιοιιη3Γ6

ηοΙΙΐ'Ι, η.Ί(·|;ιιΙ(ΐϋ όχι, ιιΐ ϋίίειη Ιιίίΐοηεΐ < ιιηι ΤΗ(·ο-

«Ιοπ'ΐο οι ΑΙΠ3ΙΙ38ΪΟ ΐεδΐ3ηΐιΐΓ. Οε Ι^ΐΙ)βΓΪο νβΓΟ ιΊί:πη

Αιηΐϋίηικίίί Ιί1>. χν. ΙΙίβ ίΐα οοηΓβοΐί», ίηΐ|Μ·ι·;ι(οι·

αίΜΐο <ί(·ΐ|ΐιηΐ(ί (ετίΐο ΚλΙεικΙ. Μ:ιΪ3δ Κοιικιιιι ς«δ6

« ιιιιΐιιΐϊΐ, ιιΐ 'κίειη Λπηιικιπιι* αικίοι- 681 Ιίΐι. \νι.

Οηί (ΊΙΙΙΙ ΐΐΐίι; <ϋιιΐίιιχ εηιηηκ»·3Γΐ τείΐεΐ, ηοιϋιίί

ΙΙ:ΙΙ·|ΜΙ·ΟΠΙΙ)) ίηοπι-δίοηίϋιΐδ, ιν ΚαΙ. ,Ιιιπ. ΐη 1!1>ιί<·ιιιη

χϋ ρΓεδ1>νΐ(το, οΐ Αείϋ ΓηυΐοΓΐ (1ειΙεΓ3ΐ, Ηιΐρπί,

βΐίβδ ΛιΙκ.·>·ΗΜΗ Είίΐίοχίιιιη πα Αηΐΐοίΐκηο» δίτίρ^ίι.

διιΙ>]ίείΙ Ιιΐ& δοοηΐβδ Αι·ΐη)ίηεη$ίδ εοποίΐϋ ιι:>π:ι!ΐιι-

ιιυιη : πι <|ΐιο Ιίιΐπ Έχθίΐτί; ΗΙα αϊ) ΙΐΓ$3θίο 61 V ,.

Ι«ιιΐβ ρΓοροδίΐβ εβί, φΐ«! δίπηϊΐ βηΐβ οοηεερίβ Γϋβ-

τηΐ. δθ7.οηιεηιΐ3 ηυίβηι Ι/ιΙκτϋ 3ΐ> εχχϊΐϊο Γβνοοβίϊ

30 Κ(ΐηι:ιηι Γβιΐβιιιιΐίϊ Ιιϊδίοηβηι ρεΓίεχΙΐ.

()»(! ι'ιι η ΙιιιιΐΊ.Ίΐιϊ !ΓτίρΙοτ(& <ιιΐιΐ«1ί>ιιη αΙ> αηΐιφιη

ίΙΓια ιΐίίςαιίίαηΐ.

ΟικκΙ ιΐι- δίηιιΐεηδίβ λ(Ινει·8<ΐ8 ΡΙιοΓιπηηι «οηαΐϋ

ΐεπιρΟΓΟ δοθΓ3(6δ 30 δοζοιηεηιΐϋ Ιι·3ΐ)ΐ(1εηιη1 , ηϊ-

Π1ΪΠΠ1) ΒοΓβΐο «6 ΝΐβΠϊηο εοδδ. οεΙ«1)Γ3ΐιιη» Γυί$$ρ,

ΐ|ΐιί ε3ΐ 3ΙΙΙΚΙ3 Ο?ΓΧ (Ίιι ί>ιί;ιικι· 551, ίϋ ΐη ιηα^ιιί)

Αηηπ1ίΙ)ΐΐ8 3(1 ίπιηηηι 357 (Ιιιο(>ιΐ9 τβΐ ΐπΙ·π5 ρΓχ.

«εΓΐΐηι ηΓβΜηιβηΙΐί ΓείβΙΙΐΙϋΓ. Ουοί'υηί ΛΐιεΙοΓΐΐίΐβιη

βοουΐΐ Γ6ΐΙΐ|ΐιί οοοΙοίΪΒδΙίεκ ΙιΐβίοΓΪη; ΐοπιροπιτηφίο

οοηϋίΐοπ», ευηι 6ΓΓΟΠ» ββδΗβιτι ΐΐΐοδ δΟΓΪρίοΓββ ΐιι-

δϊηιυΐηηΐ, Ιυιη ηηηο ϋηπβΐΐ 357, £οηδΐ3»(ίο IX «1

.Ιιιΐκιηο ΟΟ83., ιΙ;ιιιΐη;ιΙιιιιι ΐη Μπιιί(·ιι:

Ρΐιοιίηυηι βδβοπιηΐ. ΛΓβηηιΐϋΐΐβ ροΓπυ «ιιηΐ

ιηοίΐΐ : ίη ρΓΪηιΐβ δοοΓβίβδ 30 δοζοιηβηυβ

Ιυηη Λθθ68δϊ»&ο, ΐΙ>ί(]«β νί 30 Ιοπηβηΐΐβ βχίΟΓίβιη ιϋ

ΐΐΐο ΑΐΙ>3η3δϋ (Ιβιοηβΐΐοηεηι. Λΐιριΐ ιιοηηΐδΐ Γβ1β^8ΐο

]»ιη ί,ΊΙ)βΓΐο, ροδί^υηηι ίηβηρβΓ 3ΐιιιιιιιι ]»ιη ΐιιΐο-

§ΓϋΓη 8'ΐΓτηϋ εδδεί « Οοιίδίηηιΐο (Ιβίεηΐιιβ, ΟΜΒ

Αιΐαηίβ ΓοηιιηηηϊοΛνϊΙ Οίήιβ; ηατχΐ Αΐηηη»*ϊπί ιΐο-

οεΐ Κρίκΐ. πά ίοΐϊΐατΐοί : Και αντί έξορισμβΰ τατ-

έχει τοϋτον όλον ένιουτον εν τφ Σ'.ρμίφ. Εχάΐη

(Μ-οΙβοΐΜβ «δΐ. Ουηι »«ιίβιη ΠοηϋΒ 3<ΙΙιιιο ΐηιρ«Γ3ΐοι· ^ /ο^β ηιηιπιη ίηΐβαηιηι 5»ι·»ιϋ ίΐΐιιη

•οι, Ιιοε 631 ;ιηΐ(· ιν Κ;ιΙ. .1ιπιϊ:ι.·(, Ειι<)ηχΐηδ

>ιι:ιιιΐ(·.ί;<· ΐη δνηα «ρΐβεορνδ, πιηι Οι: ίεοιιΐϋ Αηΐϊο-

εΙ>·% ερΐδοορΐ ιηοτίβ πΊΐιιιιΐί:ιΐιιηι εδδοί, ιηΐδϋίοιιο

3 ϋοιίδίηιιΐίο ίηιροίΓ.ιία, ΐη δ)τϊαιη ρεΓνεηίρη» Αη-

Ιϊοείιείιηπα βειίεηι οεεηρηί. Οπ;ιηι ιϋ^ιΓιΐιιίοιιι ;ι,·Ιι·-

ρίοδ Ιοίιΐδ ΐη ίιΐ ΐιιευηιΐιίΐ, ία ΑεΓιυιη εοςηοιηεηΐο

&0εον , εΐ Αηοιΐ)θ3θΓ(ΐιη ρΓΐηοΐρεηι ριίόΐίηυιη ΐη

ςι·3ΐ1ιιιη Γ63ΐίΐυεΓεΐ. ΙΓκ: εηΐιη Λ Ι,εοηΐίο (Ιϊαεοηιΐδ

οΓιΙίιΐϋΙιιχ, ρι·ο εο φιθ(Ι Ι'ίΐίιιιιι |Ιι·Ί εχ ιιϋιΐΐο ΓΙΤΛ-

Ιιιιη, 61 Ι'ίΐΐΐ'ίκ (ϋδϋίιιιΐίειη 3δδει·εΓβΐ, (Ιαηιηβίκδ εΐ

ε]εεΙιΐδ ΙΊκ:ι·:ιΐ. €η]υ3 ΐιιιρίοΜΙειη επί» Ιονοτΐ Ευ-

<Ιυχΐυ8, ΓηίδΐΓ» ΐΐΐυηι ΓεδίϊΐοβΓβ Άύ Γ6νοθ3Γβ εοιΐ3-

Ιιΐ8, πΐ Μτίΐιίΐ δοθΓ3ΐβδ, ρ ι Ι:ιιιι ικΊ;ιιϊ;ι Ι·]ΙΙΝ (1ο-

μιη;(ΐ:ι ρπε(1ίθ3Γβ οοπρΐΐ, εο δηηε εοηΓ)(1ϋηΐΐιΐ3, ο,ιιοιΐ ,

Οδϋ ΟθΓ(1ιιΙ>ειΐδΐδ 1ίιΐβΓ33 ]ηεΐΊΐ3ΐ·εΙ, φΐΐΐχΐδ βίίίειη

ΟΤΟΓΪ δϋϋδΟΓΪρδΟΙ'ίΙΙ,

Οιι:ι· ειιηι βεοΓ^ΐιΐδ 1·3θ(Ηοεηιΐδ 3ηΐη)3(ΙνεΓΐΪ38εΐ,

1Ίΐ(ει·3δ Λιιι·ν ι·:ιιη 3(1 Βϋδίΐΐιιιη (Ι(·ι1ίι ; (]ΐιΐ Ιιιηι Γοπβ

Λα (Ιι·.ϋι·:ιιιιΙ:ιιιι , (|Π:Π11 ΟΟηδίΓΙΙΧβΓ^Ι , 6θεΙεδί.ΊΠ1

εοπ)ρΙϋΓ63 βχ ΠηίιίιηΊδ ερίδεορίδ εοπνοοαρηί. Ηα-

Ιιΐΐο ΐ(3φ>ε ΑηενΓβηο εοιιοίΐίο, Ιηοιϊδηιιε Οεοι·{;ϋ Ιΐΐ-

16ΓΪ8, (ΙοεηΗηηι ΐΐΐιιιΐ Γκίεΐ εοικϋΐιιιη (·3ΐ, φΐθ(1 Ερί-

ρΙ)3ΐιίιΐδ εΐ ΙΙϋαηιΐδ οοιηιηειηοΓαηΙ; ίη φΐο δΐιρ-

ρΓε853 του ίμοουσίου νοεβ, όμοιούσιος, Ιιοο β»1, 8Ϊ-

ιηίΙΪ8 Ρ»1π 3ϋΙ)δΐ3ηΙΐ:Β ΡίΜιιιη εδδο ρΐ'οΓβδδί βιιιιΐ,

α ηιιο 5εηιί3Π3ΐιΐ (Ιίεΐΐ. Ταηι Ιε^Λΐΐ δίΓηιΐιπη 3(1

ΪΙιι;ι.Ί·.!ΐΊΓι'ιι1 3 8ΥηθιΙθ ΙΓιΐδδΐ, Β3δΐΙϊϋ3 ΛΐΙΓΥΓίΐ, Κιΐ-

4ί·.ιι !:ΊιΐΛ δι·1)3ϋΐχ, Ι,ι-οηΐίιΐδ €νζίοϊ ερΐδεορΐ. ΟΙΙΟΙΊΠΙΙ

ηιιίεπι, ιιΐ εχ δοετηΐε ει Αιηηιίβηο Γΐφίβΐ, ηοη

Γ,ηι·Ϊ8ΐΐ ηιιηπτη 355, ΛιΊιεΙίοηε βοϋΐεπί 61 1·οΙ|ΐ>αο

003$., ΐη εχδίΙΐπηΊ βΐιίΐι, (ΊΙΙΙΙ Μειίΐοΐΐηυηι, ιι!>ϊ ηι;ιι

€οη$ΐ«ηιίιΐ3 ιτ:ιΐ, ΙΊ.ιη,:ι ε$56ΐ εχοίΐιιί. Αΐ1ΐ3η&8Ϊυ8

νεΓο εο(Ιεη) ϊΐΐο Ιίΐιτο 5επ1)ί1 Οβίκη) οχ Ηίδρβηίι

ρι-ίιηυιη ϋηηδίβιιΐίΐ Ιϊιΐβΐ'ίδ βοεΐΐυιη Μι·(Ιί(ΐ!;ΐιιιιηι

νυιιίδδε ; ΐικΙΜεηιφίϋ ΐη Ρ.ΊΙΓΪ:ΙΙΙΙ ;ι!ι ΐΐΐο Γΰιηίδδυηι :

ρ.ιιιΐο ροδί ΊΐΟΓυηι ενοεβιοιη :ιιιηο (οίο 8ιι πιίί ηιι-

πταίιπιι επκ:ί»1ιιιΐ)(]ΐιε (Ιι-ιηιιιιι δΐιοι·υΙ)ΐπδδ6. ΟυοιΙ

δι 3ΐιιιο (1ιιιιΐ:ι\:ιΐ .".;"»(> Γ.θ)ΐί>ΐ3ΐιΐΐυδ, εχ ιμιο δίηηίο

ίη Ι(α)Ϊ3ΐη ρι·οΓβοΙυδ ι·ι·;ιΐ, 1!οηι;ι ΐιι ΙΙΙγΓΪοιιιι η·\··ι -

$1)3 εδί, πΐί χιιρη (Ιϊδριιοΐιιηι εδί, βρρατεί ηοιι 3ΐιΐβ

357 311)11)11), οοηΓεεΐ3 ]:ιηι 0-ιί 3ηηιΐ3 δΪΓηιΐί Γβίβ-

, §3ΐΐοηε, ϊ>ΪΓη>ΐεηδεηι δνηοιίιιηι ο1ιίι·ϊ ροΐυΪ8$β, ουΐ

ϋδΐυδ 3υΓΓ)'3^3ΐοι· 3εεεδ3ει·ίΐ. ΙΙϊδ (Ιιιαίπιβ ι·3ΐίοηί-

1)0$, ηιιοίΐ ει ρο$1 Ι.Ί1>επΐ εχδίΐΐυηι, ει ρο.^1 αηηυυιη

ι·:ιι·(·π·(·ιιι 3(1 εοιίδειιΐίεηϋυιη 3ΐΙί>οΐιΐ8 δίι 0-ίιΐ-,, ΐβΓ-

(1:ιη) 3(1])ΐηχϊΙ εχ ΙΙιΙ.ιι ίυ, ηιιΐ ΙίΙ)Γθ !><· ίΐ/ηοάίί δ'ΐΓ-

πιΐβηδεηι 3ΐ1ΐηη3( ροδί Ιηβηιιΐιιηι εκδβ ( .-!.·Ι» :ιΐηιη,

εχ φ>ο δηΐυΓηίηο Αι·6ΐ3(ειΐδΐ ερΐ$οορο ΑΠΪΙΚΙ α ΟΛ-

ΙηηΠεΐδ 6δΙ ικν^:ιΙ:ι εοηιηιπιιΐο. ΜαιιΐΓοβΙα νείΌ δ*-

ΐιιπιίπί ιΙ(·ί('( ΐιο Ιαηι (Ίΐιιΐίμίι, (·ιιιιι εχριι^ηηΐο Μι.

μιιι-ιιΐίιι Οθηδ13Πΐΐυ$ Λ|·ι·Ι;ιΙ;ιιη 3636 ΟΟΠίΙΐΙΐΐ. Οοη-

8)31 ηιιΐβιη εχ Λπιηιί:ιιιο III). χχιι €οιΐ3ΐϊΐιΐίυηι ηοιι-

ΐ)ΐδϊ »ιιηο (ΙΙιΗδΙί 353 56 VI εΐ ('·.\\\·ι II οοβδ. ΑΓβ-

1.ιΐ;πιι νεηΐδδε, ΐΙ)ί(1ειηφΐβ ιΐ3ΐ:ι1οιη δΐιιιιη νι ΚΙ. (Μ

<;εΙέΙ>Γ3δ3ε. υΐ)(1ϋ.ρβΓ$ρίοιιιιπι 631 αιιιιο ιίειηιιιιι 557

Ιποιηϊο ,|:ιιιι αΙ)3θΙιιΙο, δίΐΊΐιίι.Ίΐδειιι 3νιιθ(1ιιιιι ρίΓ-



ΙΙΙίΙ ΡΕ 8ΙΚΜΙΕΝ8Ι ΕΓ ΑΝΓΛΚΑΝΛ ΡδΕΙΙΟΟδΥΝΟΙΗ). 1«0>2

φΓιιΙριη οιιιιι'ιη δ'ιρ, ίη Αη«α//*ιΐ5 Α ΟΜΒΠΙ ψιίιίριη ηρικί 8οεΓ3ΐΡΠΐ Ιιαίιρί, 33Ρπρ<ίΑΓηΐίίΡ.

(ΙίμΡΓΗΙΐΙΐΙΓ.

Αηηο 555 ΓοηδΟηΙίο ΥΙ ΡΙ ΟΜΙο II εοδδ., νίείο

»!:ιμΐιΐΊΐΐίο €οηίΐ.ΐΜΐίυ5 ίη Ο3ΐ1ί.ΐ8 ρι-οΓβειιΐδ, Ατοΐβΐβ

Ιιίριηειη Ιι-αοΊιχίΐ. υΐιΐ ροιιρίΐίο Αι·ί3ΐιοπιηι ΟΟ.ΊΡΙΟ

(Ι.ιηιηβΐιΐΓ Αιΐιηηπδίυδ ; Ρηυΐίηιΐδ ΤΓενεΓΡίΐδίϋ, ηιΐ3

< ιιιη ;ιΙΪ.]ΐιοι ρ.ιΐΐιοϋεΐκ ορίδοορίδ εχβίΐίο ηκιΐΐ.ιΐί.

Αηηο 354 Οοηβΐηηΐίο ΥΠ εΐ <;.··ΙΙι· III ρο»5., <:.<!-

Ιιΐδ Γ.;ΐ'ί:ιι· Γ.οιίδίπηίϋ ]Ίι*Μΐ ηοΡ3Ιηι·. ΑΐΙιηιΐ3δϊυ8

Λ!ι·\:ιιιι1π:ι· ΥΡΧ31Ι1Γ.

Αηηο 355 Αι-Ικίίοηε οι Ι,οΙΠβιιο εοδδ., Μοίΐοΐη-

ΙΙΡΠδε ι ηιΐΓΪΐίιιιΙ) ΊπΐΙίΡΪΙΐΙΓ 30 (·ι·|(·|ΐΓ;ιΐΜ|· ΪΙΙ 0.111^3

Λιΐηιιτ,ϋ, |ΐι;ΐ'ν,Γΐιΐ.' Οοιίδΐ.ιηΐίο. (,ΐιιί ρπΐΐιοΐϊοπδ 30

5*ηεΐΪ88ίηιοδ ρρ'ΐίεοροδ ϋΐίιΐδ ϋηιηη3ΐΊοηί βιιΙιδΟΓί-

1)«Γε ΓοειικηηΐΡδ ίη εχδίΐίυηι ρ]ίοίΙ : ηίαιίτυπι ΥβΓ-

Ρ088. ηοπυιιίΐιιΐί : ηυη (Ιο Γ:ΙΙΙΝ;Ι εβίΐιοΐϊοοηιιη

υΐιιηίιιιη, ρι·χΒ6Γΐίιη Αιΐιαηηβϋ, ΙΊΜΙ ;κ· ΙικΙΠίΓΐο »·Μ

οχοι·|)ΐ:ι. Εοιίριη πιιιιο 1,ίΙ)βΓίιΐ8 Βοι-α

δίΓηιϋ |ιΐίιιι;>: ιΐΐι ΙΊιπιιιιΙΐΓ Μΐΐΐί,ΐ'! ίρ^ίΐ, ηιι»*

η ΜΛΙΟΟ ΓοηΐΓ» ΡΙιοΐίηιιηι Μ·ιίρΐ:ι Γυερβί ; ηοιι ίο-

(•ιιηιΐίϋ. ΟΊΟ ϊΐ]ΐ|ιιΊι ;\1ϋ ΙΊιιιη.ιιιι ΓβιηίΚϊΙυΓ.

Αηηο Γι.ΊΜ αΐιβοΐιιΐη δίπιιίαηι ρβοικ1θ8νηθ(!η, (Ιοιι-

5131)11115 Κί(·(ΐ:ΐ!(·(Ιί:ιιιι :ι1Ιι·ι·;ιιιι ίιιιΐίοίΐ. Κο,Ι ι ;ιιη ι :>;

ηιοΐιι ρΓο$(ι·3ΐ3, ιηοχ οΐίηιη Νίοπ;», ηυο οιηνοιιΐιιη»

ΐΓ:ιΙιί!ι·π·Ί |Ι!:Ι·ΊΙΓΓ:ΙΙ, οηιΐοΐη Γϋΐηί 8ϋΙ)νΈΓ83.

Αηηο 559 1>ΊΓ:)Π»Γη (1Ϊ8ΐΓί1)υΐΪ8 ρρΊδοηρϊκ, (ΧΜίοηι

ΙοιηροΓΟ Απιηίη'ι ΒΟ 8οΙοιιοΪ36 ϊη Ιβαυηα 8>·ιι<κΙΙ οη-

ΙοΙ)ΐ·3ηΐιΐΓ. Ηαιιο ίΙΙοΓυηι ιοιηροπιπι ΙΓιβίοι-ίλΐη, <η-

]ιΐ8ηιΟιΙΊ ΪΙ1 Λιιιηιΐϋηι* ΙπιιΙϊιπΓ, ( ιπιι ϊιι Ι·;Ι·|Ι·ΠΝ

< ΓΐΙΐΊΐίπιι Ειιβεΐιϊιιηι, Οίοηγκίυιη Μρ(1ίυΐ3η6ηδ"ΐϊΐ ;

30 ροβίΓΡίηο Ι.ίΙΐΓΐ ϊυιιι ρβραιη, ηιιοιη Ιίηιικι Μβ(1Ίο-

!;ιιιιιιιι 300'ινοπιΐ. δϋΐ) 1ΐ(Εε Οδίϋδ εχ Ηίδρβηϋδ ΛΚ-

ΟΟΓδίΐϋδ ΓΓυδΙΙ'ίιηηο δοΙΙίι-ίΐηΙιΐΜ ίη ρ:ιΙι·ί:ιιη ΓΟϋϋΙ.

Αηηο Γ>,')ΐί ϋοιΐ8ΐ3ηΓιο λ III οι Ιιιΐίβιιο οο$3·, ΛιΙΐ3-

ηββίυβ 8νι·ί:ιικι ιΐιιο.· §Γ3δδ3ΐ)ΐο ΑΙεχ3Π(1η3 ριιίδυβ,

οίςυε 8ΐιΙ>8ΐίΙιιΙιι« ϋροΓ^ίιΐδ. Γ.οηδ(3ηΐίιΐδ Μβϋίοΐβΐιο

ΗΙΜΙΚΙΜΙ ρρρνειιίΐ ΐει-ΐίο Κβΐ. Μφδ. ΙΙ)ί η ηιαΠΌΐιϊβ

ίηΙΡΓρυΙΙβΙυδ Ι.ΊΙιίτίιπιι ειΐίοΐο τενοΡ3ΐ. ΕπιΙο\ίιΐδ

<;.·ΠΠ:ΙΙΗΓΚΓ ρρίί^ροριΐδ :ιιΐιΙί(:ι Ι,πιπίϋ ηιοπε Ιίοιηα

Ληΐίοι 1Γι:ιιιι 3(Ινοΐ3ΐΐ8 δεϋεπ) οοειιρβί

ιν Κ»Ι. ϋιπι. Γι ΙΙΓ (Ιί^ΓειΙίεηβ ίη ΙΙΚππιιιι

Λιπ,ο 557 Οοιι$ΐ3ΐιΐίο IX ει Ιιιΐίηηο II ουδδ., 8ίι·-

ιηίυηβυ εοιιείΐίιιηι εοι·3ΐη ϋοιίδίβηΐίο <·<Ί<·1>ι.'ΐΐιιιιι.

Β Νίοο1:ιυδ

Ιιοε

ε»ιί

, νίτ οπιιΐίιίδδίηιυδ, ηοη ίηιριο1)εΙ, ίη

ιιηο, ηυοϋ Ιοπί3ΐη Γι«Ιρί ρνοΓοβδίοηρηι,

ΛιΙιίίΙΪ 8111)1, ιιι·;·,:\1 ίη Κ'ιπιιϊπΐΜ ΚΥηοιΙο

ΓίΓδδΟ <·οιι!1.ι|;ιιιι. Ιΐιχρίι: ι!υ38 ι1ιιιι!:ι\:ιΙ ρΐΊΟΙ'ε* ειΐί-

Ιαδ ι ιιιΐ! εδδε οεηδΡΐ, ΙΊΠΙΙ ίκΙνοΓδίΐδ ΓΙκιΐιπιιηι Απ3πΙ

(·ιιιι\ι·ιιΐΊ ϋΐιΐ. ΡοϋίΓεηιβιη Μ·ΠΙ δίηηίΐ ϋΐ.ιιπ ηυ'κίειη

ι·,ίιΐ.;;ιι, 3«ιΙ ίη ΓυΓίυίΐο ρρίδεοροΓυηι εοηευΡδυ, ιιοη

Ιεςίΐίιηο ΐηιΙίοΐθ(|υο εοιιείΐίο. 81ε εηίηι εχίδΐίιηβΐ

ίη ϊΐΐ.ι ΙΊ.ιΊ.ιΐ'κιιιι', φΐιιιιι ΙΙϋιΐΓϋ ΓΓίΐ^ιηειιΐίδ ρΓίϋ-

Πχίΐ : €οη8ΐ3ΐΗίιιηι Ιίιΐο·Ϊ8 :ι<1 ΛηοΥΓΑηιιπ) Βαί'ιΐίιιηι

δΰΐ-ίρΐίβ, ηΐ3η;ΐ3δδθ υι (Ιο Ιοοο ρ.οςεηιΐχ ι-γικίιϋ ουιη

ΟΐΊΐΜΐΐιιΙΠιιΐί* (Ιε1ίΙ)ΡΓ3<·εΙ. δε(1 ειιιη ίηΐΡΓ ίΐΐοβ οοη-

γριιΪΓε ηοη ροδβεΐ, ΒηδΊΙίυιη ;ι>1 ίιηρεί'ηίΟΓοηι νοηί$ί>ε

ίίικριρ Μ.ίΓΡίιηι ΑΓείΙιιΐδίπιη, Υ:ι1εηΐεηι

Ιιι η»ο ρΓίπιιιιη ι!ιιιιιιι:ιΐιι·; Ι'!ιοιϊιιιι>, εΐ 3 ΒηίΐΓιο _ )·ρρβΓΪ88ϋ. Τιιηο οοΐΐαΐϊδ εβρίΐίϋιΐδ βΐ εοηκρίΓβηΐίΙιυιι

ερΐδοορο οοηίιιΐΛΐιΐδ. Τυηι Πϋοϊ ΓοΓηιιιΙηκ

ΙΓ£8 ΐΊΐιΐΜ·ι·ί|ΐΙ;ι: : ρπιικι ιιικΊοπ· Μ:ΙΠΌ Λΐ'εΐΐΐιΐδίο

»|Γ:Ι·Ι·Π, ίη <|ΐι;ι ιΙ;πηιι:αϊ ΐιιΐκι· Ρ:Γ|Ι'Γ;Ι, ηΐιί 6Χ :ι!ϊ:ι

ειιΙ)5(:ηιΐί3, <·ι ηοη εχ ΟΡΟ Ρίΐίυιη εχδΐίιίδ$ο ά'ιεο-

Γβιιΐ: Ιΐ3ηε ΙιηΙιοίΛιΙιπηπίίιΐδΠΙι. Οα^ηοιίίχ, Ηίΐβιϊιυ

Γ:Ιι. Οε ίψιούικ, εΐ δοεπιΐΡδ ; ΝΙΊΊΙΙΙΙ|:Ι Ιιηΐϊιιη ρη-

ΐϋΜΐιι ειΐίΐβ, οι (Ιΐ',ιτι· ροδίιηοιίυιη εοηνβΓδβ, ;;|ιιι !

ΛιΙι:ιιι. ι·! 5ηει·3ΐοηι 6Χ8ΐ3ΐ. Ππ:ι· της ουσία;, εΐ

ομοουσίου, ηεο ηοη δμοιουΐίου νοε35υΐ3 εοηιιηβ-

ιιιθΓ3Γί νείιιΐΐ ; ΡβίΓεπι νβηο ηιη]οΓειη εβδβ Ρίΐίυ

(Ιβεκνίΐ. 1Ι;ιικ: Πιΐϋί ρΓοΓεδδίοηϋπι :ι!ι Οδϊο ει Ρυ-

ι.ιπιοιιι· Οοη$εήρΐ3ΐη ριχκΐίΐ ΠίΙ:ιι·ίιΐϋ. Εχ ηυο Ι;ι«·ί1ι;

ΓοΙΙϊβϊΐιΐΓ, Ηβηο β63β Πιΐβί ίχΟεστν, ειι]ιΐδ 3ρρΓο1)3ΐίο

νϊ 30 ΐοπηεηΐίβ 3ϋ Οδίο ε$ΐ βχρΓεδδβ. δει) Οδϋ

.1(1 >ιίί';Γΐι;ιπ\ Ιίιΐΐ'ΐη ρνιΜ·|ι:ΐκΙ:ιπι 3Ι)Ιΐηίδ, βΐ^ΐπϊδδβ ιΐΐ

ΜΓ.Γ:Ι· ^> ιιηιΙιΐΝ Ιι:ιΙιι·Γ(.Ίιιι·. Ρθ8ΐ ΙΊΙΙΙΙ (·:ιπιι!··ηι ιιι-

1)βηι ΙβΓΓβί ηιοΐιΐϊ ηΠΙινίΝΜ ι, δΐηΐπίίδε, ιιΐ ρρϊδΓορο-

ηιιη ρβΓδ δβίεαοϊβιη 5080 εοηΓβΓΓβι. Αο ρβη Ι(1«ιη

Ιι'ΙΙΐρΐΙ* δ'ΐΓΐηϋ ΙΚίν.ΊΙΙΙ 30 Ιι'ΓΠΐηη (κίεί ΓιιΠΙιΙΐΙίΙΙΙΙ 3

ΜΒΓΟΟ ΑΓίΐΙιιΐδίρ Γιιϊδδβ οοιίδΟΓΪρίπιη ; ίιι ρχ ΟΓ-

ιηίιιϋ ρρίδίοΐβ, ιιιι.ι: ίη ΡΓβςιηβιιΐίδ Ιε^ίΐυΓ, Μροΐβιΐί

ΓΛΐ)ΟΓ ιιΙι-,.ΊΛ :ιΙ .

Λί/ν//ι'!Ηΐ· Ηίίίοτίια ίνριηοηιηι οηιηϊιιηι ιιπιτα/ϊο.

Γιιίι Ιιοε ιμιΐιΐΓ Ιιβείριπίδ ροΓδίιβδυιη οηιηίΐηΐί, βΐ)

πιι;ι (·;ιι1(·ιικ|ΐιι; δίΓηιίεηδί Μηηιΐο εοη(Ιειηη»!υιη

0880 ΡΙιοΐϊηυιη, οΐ δίνε Ιι·εδ, βίνο (Ιιιββ $3ΐΐεηι ΙίιΙ<·ί

Ιΐ)Πΐιη1:ι:ι εδδε ρποΓοοΙβδ. ΟίΟΠίηΐ :ιι1νι·ι·-.ιικ Ρΐιοΐίιιϊ

(!(>μιιι:ιΐ;ι ρρίοΓ ε(Γιΐ3 ε8ΐ ; ϊη ςα3 Ιΐι-ο ηοηιεη ουσίας

Ιηρδίιιη ροιηρεη83νίι δεηιί3ΓΪ9ηοΓυηι ρΓοροηοιΙιιπι Ο βΐίπυοίοηι οδΐ, ηιιβιη ηρη,υο οο!ΐ3ΐ3Π, ηε^ιιε οοη-

• ιιΐΐιιιϋι ιιιιι ιΙΐΜ·π·Ιιιιιι III ΑηθΥΓ3ΙΙ3 8ΥΙ1ΟιΙθ , (Ίΐί

ρΓχΓιιίι. Ιη (|ΐιο 3(1νρΓ8ΐΐί> δίπηίβηβηι ρεΓ-

)ΓΪεηΙ»Ιε$ ρτοΓο»! δυηΐ, Κιΐίιηη ρρι· Ωΐηηϊ3,

. .ΙΓΙΙΙ)·:·· δροιηιΐιιιη βαΙ»ΐ3ΐιΙΪ3ηι, ε8δο Ρβΐι-ί βΐηιί-

Ι· ι.ι. φιιαιιι ρτοΓο^δίοηριιι νιιΐιΐι· ο>ιιιιιιρηιΐ313ηι :ιε

ΙΙ·'!"ΙΛ ίΠιι>ΐ' ;ιΐ.!ΐιι ίιι 63(1)38 ιιιίϋίΐ Ιΐίΐηι-ίυδ. Αϊ Ιΐ.ι-

βίΐιιΐδ ραιιι 8«ηιίαι·ί»ηί8 δοεϋδ ΚΊπηίιπη

(Ί €«ΙΠ Υ3ΐΐΊ110 , ΙΐΓϊβΙΊΟ, ΡαΊθΓίδ(]ΙΙ8

ιι^Γεκδηδ ε$(. Ουί ίΐ:ι ιΐι-ηιπιη ίηίορ δΰ

3ΐιιιίιεηΐε οοιι$εηΙίιιηΐ, υΐ ίηΐιΐϋΐο ΜΙ!>-

8ί3ΐιήαϋ ηοηιίηε, Γίΐίηηι ρ«·ι· οιιιηίβ Ραΐη δίηιίΐεπι

6880 ρΓΟί'ιΐΡΐ-εηΐυΓ. Ηίηι; Ιετιί3 ΊΙΙα Πιίεΐ Γοιηιιιΐβ

ΙΙΜΜΙΜΙ. ΐ|ΊΛΐιι ΥλΙεπδ 3(1 ΛπιιηηΓΠΜ' εοηείΐΐιιιη

,Ί··:ί;!·ι υΐ Ι |·ΐ|ΐΙι;ΐϋίι^ Ιι.κ' Ίρ83 πι Ιιχρεδί Ιεϋΐ3ΐΗΓ.

ροβχε (ΙοοτονοΓηηΙ : ηοπηι ίΐϊηηι Οι·3?ι·ε 3

ΜΑΓΟΟ ΑΓΟίΙιιΐίϊο βεπρίβιη ΐυδΐ3ΐιΐΓ δοθΓ3ΐο$ Ιϋι. ιι,

οβρ. 25 ; η1ΐΐΊ·;ι Ι,;ιΐίιι» δοπηοηε Ιΐ3ΐ1ίΐ3,

ΙίΓδβεϊο, Γιρπιιίιιΐκ, 3ε εβηεΗδ ερίβίορίδ

1ηι>, η ι ίιΐΜτψ 'ιι. ϊρ83 ίειΊ. Ιη (]ΐ>3 οΰβία; ηοιηειι

ηβεηοη εΐ ομοουσίου »ΐ<]ιιβ δμοιουβίου νοϋ3ΐ)υ)3,

ηιιοιΐ ϊη δηεΓίδ ίίΐΐοπ» ηοη ρχκΐβτεηΐ, οΙ)ΙίιΙοι·3ΐα

δΐιηΐ, ει ίη ρΡΓρριιιυιη ρι-οδαπρία ; η»ηι άΐί ΐΡΓίί»

ιΐιΐ'πΐιι, ιιΐ ροδίεη χΐιΐΓίΓπιιιι-,, Μοοίίΐιΐδ Γ,ιΐκτ ΓΟ-

ριιι,'ΐϋΐΐ, (|ΐι:πιι :\ίίί ρικΙι·!ΐι ί!Ι:ι ίη δ}·ηηιΙο ριιΐηηΐ Ρ86ΰ

εηιΐδΟΓίρΐ.ιιη. Η.ιηε διίει-αΐΐδ, 8θ7.υιηριιί ,ιΐΐυιυηι-

ςιιε, υΐ ιηοχ (·οη8ΐ3θΊΐ, ΙιβΙΙυείηβΐϊοικ-ηι ηονίδ ΡΓ-

ΓΟΓίϋιΐδ τεεβηΐίΟΓεδ Ιιίδίοποί ουκιΐιΙ.ίΓυιιΐ.

ηοη ηιίηίηιυδ ίΐΐε οδΐ, (ΐιιοϋ ΑηεγΓ3ΐι:υη δ
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ΐιοπιηι 3νηο«Ιιιηι, ηη» »ιίνοΓ3ΐΐ3 δεευιιϋβηι 8ίι·ηιίεη- Α 3|Ή(1 δοζοιηεηιιιη Ιϊΐ». ιν, ο.ιρ. 12 ειιϊχβ βΐ) \η·

βειη Γιιπιιι.1:ιπι Ιιπίιίΐα εδ(, ίιι βυηκίβηι ίηηιιπι εοη-

ϊίεϊυηι, ςαο η 8ίι·ηιίεη8ϊ εοιιείΐίο (ΙηπΊπίΚΐ» 681

Ρΐιοΐίιιυδ, ηβιηρβ ΟΙιιϊδίί 557. Υβηιιη ιιοβ ι·χ βηΐί-

Ι|Ιΐί8 Ι'.ιΙ;ιΙιπ- ρπΐηΐΙΠΙ ΠΐΙΙιΙ <>ι1οι;ιΙί 31Ιΐηΐ13, ΙΓ68

οιηιιίπο ΐ'.οηνβηιιιβ ΐ'ρ'ιβεοροπιηι εοίειιι ίη δίππίπΐΜ

ορρίιΐο ηοη ϋδΐΐβιη ΙεηιροπΙ>υ« εε1εΙ)ΐ·3ΐθ3 Γαίδδε.

Ι,Ιιιι'ι 'ΠΠ ρΠΠΙΙΙδ δΥΙΙΟΐΙίευδ 61 ΪΠ(1ί6ΐυδ Ι'.ιίΙ. ι ιιπι

3ΐΙνβΓ8υ$ ΡΙιοΐίηυιη ίιηρεΓβίοπ» ΜπηΚ 3εείΙί $υηΐ

ερίδεορί; Γβΐίςυί ιΐυο ίοι·(υίΐί, ηιίιιίιηεςυβ εοηείΐίο-

πιιη ΙΙΚΊΙ 36 ηοηιίηβ εειίδειιιΐί : ίη ςιιίϋυδ ρβυεί

ι!ιιπ!;ι\:ιΐ ερίδεορί, ςυί Ι'οΠβ 3(1 ίηορβΓβΙΟΓβιη 36-

εε33βΓ3ηΙ, εοιηηιαηίεΐΐίδ εοηδϋϋΒ ιιονβ Γκίεί (1ε-

ΓΐιΊ.ι εοηείιίεπιηΐ. Οιιοείρεβ ρπιηυηι οιηηίιιηι εοιι-

Ιι·3 ΡΙιοΐίηυιη δίπηϋ εοηεϋίυηι χειιεΓαΙο Ουη&ιηιιΐϋ

]ιΐ88ϋ εε1ε1)ΐ·αΐυιη : (1β ευ}π$ 3ηηο ρο3ΐε.ι εοηβΐίΐιιβ- Β

8. Πιι ί'ηι !ΐ\ι:ί:ι ίϋ,ι Ιίιΐι-ί πΐίΐιι. ιΐι· ι|ΐι:ι ρΐ'ΟχίΐΙΙβ

1>ι ίΐΐιίι' (ΙϊνεΓϋίδ ΙβηΐρΟΠΟΙΙδ 31Ϊ9Β <ϊιι.τ 30

υπνίοίο ΓΙ \ ,ιΙπιΐΓ, ;ΓΐιΪΜ|ΐΐι: Αήαιιίδ ερίβεορίδ, εοιι-

βείο ίιηρεΓ3ΐθΓ6, ρΓΟιΙίο,πιπί. Ηοε ιιβ ΐεηιεΓβ εοιιίπα

ι'ΐιιιιιιιιιιΐΓΐιι (01 8( ΐΊ|)Ιι ιπι πι 6θη3βηδίθΙ16Π1 3ΐ(υΙίδ8β

νίιΐ63Γ, ρι·οροιΐ3ΐη Ιιιτνίΐιτ φΐίΐιιι·; ίιΐ βΓςυιηβιιΐίδ

ΙΥβίυβ ίΐΐΐπ ϋΐιιΐί' ηοη (Ιυηϊΐεηι.

Ιΐιιππιι Ίι·κ[ΐΐι: ρΓΐιηυια 6δΙ : ((υοιΐ ϊκΐιΐιΐ ίρβυιη

Β3δίΙίυδ ΑηενΓ3Πυ3 36 Γ.ΓΙΓΙΪ

ρηιιεΊροδ, ςυί ΑιιενΓβιιχ δ>·ηο(Ιο

(ΙΪ3ϋΓΐβ Ι63ΐ3(ί 8υΐΙ( ίη βρΪ8ΐθΐ3 $

Ερίρ1ΐ3ηίιΐ8 (ΐ6δεΓΪρ8ίΐ. βυ3ΐη ηυϊϋεηι ίη Ιιαηε Γπν

δρπιεηΐίαιη 6ΧΟΓ8Ϊ δυιιΐ : ορίβδδβ ίι( 3636 ςυί(Ιοιη,

υΐ ροδί βχροίίΐίοηβιη ί!Ι»πι ΓκΙεί, ςιυε Αηΐίοείιίχ ΐκ

Εηε»ιιϋ« εϋϊΐβ βδΐ : Κο\ μετά ταύτα κατά Σαρδιχήν,

χαΐ την εκεί αύθις άνθήσασαν «ίστιν, καΐ έτι μετά

τα εν Σιρμίψ ίτΛ Φωτεινφ γεγενημένα · ροίί 8α>·άί·

(βικίηι βάβί ρτυίβίΐΐοηΐηι, ίαηιΐΐ ηαα; 8ίηηϋ €οηΐΓα

ΙΊιοιίηαιη άκηία ιιιηΐ , Εεε1β8ί3 εοηςυΐεβεβΓβΙ.

1 ιιπι ;ιΐίι|ΐιοι ίηΐε^εείϊδ, 63 86 ρβΓρυΙίπβ 3ΐςυβ εχ-

μΙίΟΓβ νοίυίδββ (1βηιοη8ΐΓ3ΐιΙ, ςιιχ ϊη

ίΐ}·ηοιΙί8 εοιΐδΐίΐιιΐ3 6Γ3ΐιΐ, ιιι ΑιιΐίοεΙιειΐ3 ει

(Ιϊεεηδί, ην άνείλτ,φεν ή εν Σιρμίω οϋνοδος,

ίιιι|ΐιΊπΐιΐ , ϋαΐίίιΐΊΊΐί,ΐ! οοηΜϋ /.Ί/.ΊΙΙ Βϊηιιίβικίι

ιχηοΛπι αηψίίχα αϊ, \ν\ Γίρβιϋι. Πιι,ιπ· διπιιίεη-

βΐΐη βνηοιίυιη Λιιι·νπιπ:ι ϋΐ3 3γιιθ(Ιυ3 αρρρϋΐιβνίι.

1 ιΐιίπη νβΓΟ β εθΙΐΙ|·3|·ίθ Ι>ΙΠΙΠιΙ:ι11Ι Πιΐβί 3116Γ3Π1,

Γ[ΐι:ιιη ιιι ί?ίι·ιηίβιΐ3ί εοηείΐίυ οηιιΐϋα ειΐίΐΐΐιι ορίιιβηΙυΓ,

ηοιι ιηοιίυ ηοη τεεερίΐ, 36(1 3(1 63ΐη ενεπεηιίβηι βε

Ι τι ι|1ί-:ι ιΐι!;ιιιι βδΐ ροΐίδδίΐηΐΐΐη 603εΐ3. ί,Ιπ. ι :Ι ίη 1 1 !ιηι

1>>: ίΐ/ηοάϊι (Ιοεεί Μίΐ3ΓΪιΐ3 : ιι1·ί Λιΐ(·νι·;ιπ;ιιιι δνπο-

ιίπιιι ε]υδ'ΐυβ (1ε6Γ6ΐυηι, ευ]ιΐδΐιιοιΙί Ιιίε βρυίΐ Εμί-

ρΐιηπίπηι εχρπιιιίΐιΐΓ, 3εευι·3ΐίυ8 εχρίίεβηκ 3ε

νεΙιβιηεηΐεΓ εοιηιηβηϋβηδ, είιίειη δίπιιίβιιβειη ίΐΐαηι

ΓκΙβϊ ρροΓβδβΊοηβιη ρΓ»>Γιχίΐ, οιιιη ηοε ΐίΐυΐο :

Κχβιηρίαηι Μαερίιαηία: αριιιΐ 5ίηηϊκΜ ρβι· Ούιιη (Ι

Ροίαιηίιιηι οοηια-ίρία; ει «ύνβΓδϋδ Ιιαιιε ΠιΙεί εχθι-

σιν θΓϊεηΐ3ΐ68 Λικ'νΐΜ· εοιινειιίββϋ εοιιΙίι·ηίΐ»ι.

ΐι··ι·1 ίΐιιίΐιι ιικ)(1ο ροΐ63ΐ, ιιι ηχε, ςιιαιη

ιβηιορβΓε ιιιΐ|ΐιιμιι;ιπιιιΐ, ΓκΙβί Γι>πηυΐ3 ίη εο εοηείΐίο

βίι ε(1Ίΐ3, ειιί ηοιι ίηΐβιΤυοηιΐιΐ ηιοϋο ίρκί, νβπιιη

ιϋΜΐ! ρΓχΓυεηιηΙ; ςυοϋςυε τεείρβι-ε 36 83Πυιη

1<:« Ιΐϋιι ΙίΐιΓι νείΐβ 5636 ΟΓυΙίίΡηΙυΓ. Λ'ΐιίι

ρεΓίΐΐΟΓβ ροδΐιιΐ3ΐιΐ63, ώστε κρατεΐν τα εν ϊαρ-

δικί) , χαΐ εν Σιρμίω, χαΐ εν ταϊς ίλλαις συνίίο·.;

χεχριμένα· «1 βα Γαία ηαηιτιηΐ, ηνα: ίη 8ατ<1ί-

·..'!,,' , α^ ΝίΊ ιΐ!ί.·ϋ...ί , ,ί,'.'ίΛ(//ιι· ΐοηϊίΐη* €θηιΐίΜα

/"ίί, ίίίίίί. 1

ΡΓΧ16Γ63 Β33ίΗιΐ3 ΑιιονΓηηιΐδ ίη Ρ:ΙΙ|ΓΠΙ $νηοΙϊ<^

Λίΐι·> πιπί εοηείΐίί, Ιοιιμο ρο»ΐ δίΓηιίεηκειη $τηο<1υιη

ιΠΐ.Ί ϊΐιΠιι , :,|!Ι·Γ:ΜΙΙ ί!Ι:ιιιι δΪΓηΓΐβη36ηΐ ΓθΓΠΐηΐ3ΐη

6Χ3ΐίιί58β (ΙβηιοιΐδΐΓ3ΐ. ΕιβιΓιηι ροδί δίΓηπεηδβ εοη-

(ίΐίιιιπ, <|ΐιικΙ, ηιι ιΓκΊιιιιι ΡδΙ, οΙ'ΜΊΛ,ην 3ε Ιϋβπ

νείΐε κίςηί1ϊε3ΐ, 36ςηίενί3$ε 86 3επΙ>ϊ(, ιΐοηβο ηηνο-

) 11111 ΙΐΙΓΙΊ'ΐίί (1ΊΙΙΠ 1111 |ιι·|·|!ΙΗ!ί :)!··, 61 6βΟΓ§ϋ Ι- .· ; -

ι πΓι Ιίιίερίδ εοηιηιοΐυδ 3(1 ρΐ'ομυ^ηβικίβπι Γιιΐίπι 86

ειιηι 31118 βρίβεορίδ εΓβχίΙ. ΟροΓίεΙ ϊρΙιΐΓ ίηιβΓ δίί-

κνηοιίιιιιι ει Αιιε)Τ3ηυηι Γοηεϋϊιιηι ϊηΐβτ-

ό'ΐιΐΐϋ Ιι30ιΙί66ΙΙΪ 1Ϊ116Γ38, ψΙ3δ Γεοίΐίΐ

δοζοιη. Ιίΐ). ιν, (·:ΐ|ΐ. 12. δυρβΓΪοπ Αϋΐεηι . ,,ρί ·

δερίΐιίΐ Εικίοχίιιηι , δίιηυΐαίςυβ ϊη Ληΐϊοοίιειιχ ββιΐίβ

ρΟΜβββίοηεπι ροιίειη ροδίιίΐ, ΐοΐιιηι δβ 3ϋ Λρΐϊΐ ρτο-

ΙΙΗΙΥΓΙΜ!;ΙΙΙΙ ροι-ΐίιΐίβιιι ουηι Αρ3είο ('χ$3ΓΪεη&ί ει

ΙΐΓβηίο Τ)τί ρρίδεορο οοηΐυϋδδβ , εβηιηυβ ΡΓ* «β

Ιυΐίβδβ βρεείβιη, ηηοά Οεείιΐβιιΐίδ «ρίδεηρϊ β'κΙβίΒ

Μ]|)Ί';ιμ;ιΐί Γυί836ΐΗ : ηίηιίηιπι Οδίυδ, ςυί ευηι Ι . - 1

είο ει Υβίεηΐβ ίηνϊΐυβ εοη36ΐι$6Γ3(, ιιι το όμοούτιον

61 όμοιούνιον εχρυηςεΐ'εΐυπ. Ουβ3 ευηι Οβϋ Ιίιΐ6Π3

ϊεεβρΐδβεηΐ, Υαίβηΐΐ ει ΙΐΓββεϊο ^Γ3ΐΊ38 ρ^βΓΜίιΐ,

ςιιοιΐ ίΐΐοηιπι ορβΓ3 Οοείιίεηΐίδ βρϊϋεορϊ ΓΡΟΙΒΙΟ

Ιίιΐΐ'ΐιι ('Νχ'ΐιΐ βιηρίεχί. Οιιί1)υ8 ι >·ί ·υ - 6χεϊΐ3ΐιι$ <;...-

::,'.ι:·- Ιιβοιίίεεηυδ δβη)Ϊ3Γίαιιοι·υιη ρ3ΐι·οιιιΐ3, ευιιι

Μΐΐι ίιίβηι ΐεηιριΐδ 3ά ηονβηι ιΐυιΐίοιιιΐιΐ.ιιιι Ι>33ΪΙΐεβηι

Αηενηχ νίείηί 3 Β.ι$ίΙίο εοηνοεβίϊ εββεηΐ ρρίδεορί,

ερίβίοίαιη :ΐιΙ εοβ βτΓίρϊίΙ, Ιιοι·ΐ3ΐιΐ8(|υ6 ε$Ι, υΐ Ει;-

ύοχϋ 3ΐςυβ Αείϋ ςΓ3$33η1βηι ί:ιΐ|Ί.·ΐ;ιΐ.·ιη αυιΙοΓί-

13(6 $υ3 εοηιρβεεβΓεηΐ. 1· .ι Γιιίΐ Αηενηιΐιί εοιιννιιΐυ»

0663810 : 3 ςΐΙΟ Ι.'ιι.ιΐΐ 3(1 ΪΙ1)ρβ|·3ΐΟΓ6ΐη ηΐίδδί, Β*·

3ΪΙίυ3 ίρ$β, Ευ8ΐ3ΐ1ιίυ3 δε!>33ΐίχ, ίβοηΐίυδ

ΰρϊβεορϊ, ςυϊ ηοηιϊηβΐίιη ΙΙΟΓ. ρείεΓεηΐ, ι

3ε ΝίΐΊΐιί.-ιιιί εοηείΐϋ άεει·6ΐ3 ββΓνβΓβιιΐυΓ. ίαιη ίΐΐιΐιΐ

εχ 3ΐιρεηοι·ίΙ)υ$ ϋί(1ί(:ίιιιιΐ8, Εικίοχίυηι ηηηο .V,.·,

(Ίΐιιι ϋυΐιιιΐ' Ι1Ι13 ι:ΐι ιιι ίΐηρεΓ3ΐΟΓ6 68861, .ι ιι ϋΐ.ι Ι ι. :

ηιοπβ, Αιιΐίοείιίαηι ιν Κ.ιίπιιΐ. ,ΐηιι. εβδβ ρΓοΓβ-

(Ί1ΙΙΙΙ. Πιιιι ιιι (Ιΐΐιι· ΙιίΛΓΪΙ ι.Ί Υ:ιΙι·|ΙΐΊ> 1'1ί·".ι-..-

εβρίΐ Γΐϋΐι Ιι.ίΐ'ΐ Γ(ΐπιιιιΙ:ι, ςυχ του ομοουσίου &Κ)αβ

όμοιουσίου νοορ.3 οΙιΙίΙΐβΓβΐ'ί }ιιΙ>6ΐ>3(. Γ-ι βυΐεαι, αϊ

βχ Ηίΐ3Γ°ιο ιηοη81ι·3νίηιυ3, ββιίεπι ΊΙΙ.ι ΓοΓηιυΙβ, ςιυπι

ίη δίπηίειιβί δνηοιίο ^βευικίο Ιοεο ϋίεΐαίβηι βΗιί-

ΐΓ3ΐιΙιπ·οιΐ)ΐΐΡ3. (,ίικκΐ 3Ϊ 3ΐιΐιο δεςυειιΐί, Ιιοε 681 557,

δίπηίεηβε εοηείΐίυπι 1ΐ3ΐ)ίΐυηη εκί, υΐ ϋ>.!< Μ. βυοίο-

πΐιιι* ρΐ36εΐ, ΙΙΓΙ|ΙΙ(· Ευιίοχίιΐδ, Αεβείυβ 61 1 ι Μ. ·'.·-,

ηεςυβ Β»ί>ί1ίυ3 ίρβε 3ε 6εοΓ£Ϊυ$ 1,3θ(ϋεβηυ5 8ΪΓ-

ιιιίειιβί βνηοίΐο 36 ΡΙιοιίηί (Ι:ιΐιιιΐ3ΐίοηί ϊηΙβΓίαβΓυηΐ.

(^Ιιιιΐιί ιΐι' Β33ί1ίθ 53116 ΓίΐΙϊίίδίίΠΙΙ III 681, ι|Ιιί 11' ν-

Ρ3Γ3 5ίΓηιίϋΐΐδΪ3 εοηείΐίί Γιιίΐ : υίριιία ευ]υδ ομίη

εοηνίεΐιΐδ 631 36 3υρτ3ΐυ$ ΡΙιοΐίηιιβ- Ο11"1 ιιι πΐιιι.ι

6Χ ρ3Γ(β νΡΙ'ίΐβ3 Γίπιτ-ι·:)!, .ΙΪΙ.Ί ΙΪΜΙ 36€

<ΙοεεΙ, 3ΐιΐβ Ρ3$εΙΐ3 66ΐ6ΐ)Γ3(3 631, της άγΐοκ

του Π ··./·· επικείμενης· »ϋ ήΐΐλΐιι ρΓορίεΓββ
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εοορί ρΐίπφΐε, ςυί εοηνοοαΓι ΓιιεΓβηΐ, βίΐβδδε οΐ) Α ΐΐιοϋοβ ίίιΐβ οοηδεηΐβιιε* δΐιιιΐ, εχροηίι ; ΓμιίΐΗΐδ ΙΜ

ΙΓιοπιίδ Ίηοίειηεηΐίίπη ιηίηίιικ' ροΐυεηιηΐ. ΟιΓιιΙ ί»ϊΐιΐΓ

Γιηςί ροίοδί 3ΐ)5υπ1ίυδ, ςυαιη ςυοιΐ βχ ΊΙΙοπιηι ηαΓ-

Γ3ΐϊοηε 8Ρ(]ΐιίΐιιι·, Αηε)Τ3ΐιαιη δ)·ηοι1αηι αηιε δίρ-

ηιΐβιΐδεηι εδδβ εεΙεΙ)Γαΐαιη ? ΕΐεηΊιη δι 3ΐιηο 556

Ειιάοχίιΐδ ΑιιΐΊοεΙιεηίΐηι δοιίειη ιιαείιΐδ εδί, Αηε)τα-

ηιιιη νερό εοηείΐίιιηι αηηο δε^υβηΐ'ι; υΐ εοιίβηι βηηο

δίπιιΊεηδε οοηεΊΙΊυηι ίικΓιείιιιη Γιιεπί, ηοηηίβί ροδί

Ι.ΙΓΙΙΙΙ-ΙΙΙ, εΐ ΡβδεΙια, αιίεοηυε ροδί Αηογραηιιιη

ΰί^ηιηη αηίειη αϊ Γνιικίβηΐία <·ο »;.·<; Μ ;ΐί

Ι·«·Ι,Ί·<ΙΧ οοηιηιάεηι ίρίκο]»ηαη Οήαιίαΐίνιιι

ι·ί Ιιιι'Ίχ «ί («ιηρβη6ΐΜ €οηιο·ίρΙα» ΡΜβ» ηο-

, νΐ ριτ ρΙιίΓα α>η[βιιίοηΜ 5ίιι«πΙα« Γοηιάβη-

ηα' ροίίίι ιηΐιΐΐιιι*. 5υΙ)ΐΙίΐ ροίΐεα 5αΓ(Ιίεεη$ί3 Οήεη-

Ιιιΐίπιιι ίνικκϋ Ιοί η:ιιΙ;ιιιι. Τιιιιι ίΐα ρι.τμΊΐ : 6Ό)15«-

ίΙ'ΙΙΐ'ΙΙΙ Γ.'.Ι , Ι'.Ι ('«·>: ΙΙΗίΙι.1 [ίΐΙι'ΙΙΙ 1'Γ/ ΐν·Τ/ν;.,!/ !'Λ ,

ηηη οίίιη ΐαη€, αιηι ΡΙιοίιηιι$ €ρίεεοραΙκ

1)Γ3ΓΪ ροΐιιίΐ. ρβραοΐιιηι βββο οροΠιιΊΐ : &ϊ- β«ί, <·ο«8«·ϊρίη «5ί. Μοχ δίηηκίηβΐδ εοηοίΐίϊ ρι·οΓ«?5-

ςυίϋειη βίΐϊΐα αϊ) 0$Ίο δίπηίβηβίβ οοιιάΐπ ίοΓΠΐιιΙϊ

]3ΐη οηΐ3Π3Γαΐ ίη ρυΜίουπί. ΟαβΓε εΐ «1)8βηΙβ ΒΛ-

βϊΐϊο, 80 Γβΐίηυϊδ ερΊδΟορΊβ, (Ιαιτιηβΐυδ ΡΙιοΐίιιιΐδ, :κ·.

5Ίι·ιηϊεη$β οοηοϊΐϊιιιη αΙ>5θ1υΙιιπι 081; εΐ ρπορΙεΓ ηΐίαβ

Ο3υβ38 ηοηάϋπι ϊιιείιο&π ροΐυίΐ : ςυοηίβηι Απογρη-

ηιιηι δίΓΓηίεηβΐ ^1)βΐ εββο ροδίεΓίϋδ.

δίοηειη (ΙοδΟΓίΙιϊΐ. δβΐϊιι' αρεηο 1.:ιΐιη;;,ιΐ ίΐΐίηι ρ«ι·

βίβΓίοΓεπιηυο Γοηηυΐΐηι αϊ) Οδίο, «Ι βοΓίΙιϊΐ, εά<·

Ι.ΊΙΓΙ, α δίπιπεηδΐ εοικίΐϊο δοραταΐ , ς«οι! άϊΐβηο

ΐιηιροη εε1εΙ)Γ31ιιηι ηίΓιι·π)3ΐ? δε(Ι ει οιιηι ίΐα Ιϋηιιί-

ΐυτ, Γ«»ιε ηιη ΙΊιοιίηηι €ρΊκοραΐιι <<«/β£/«ί ειί ;

Β ΐΐεηιςιιβ οιιπι οχροβίΐίοηβιη Ιί(1β\ εοηΐΓ» Ρΐιοΐίιιιιιιι

ΑρρκΓΟί βϋΐεηι ΐυη), εαιη δΊπηίεηδΊδ ΊΙΙα ροδίβ- $ι:πρΐ»ιιι εχρϋεβιΐδ, Ιιίδ νει-ΐιίβ οπϋΐυΓ :

ΓΪΟΓ βδΐ επιΊδδα Γορπίϋΐβ , ηεςυβ Εϋιίοχίυηι , ηεηιιβ

ΒΐΐδΐΠυΓη 3υΙ ΟΗ» μϊιιπι Γυΐδ8β δΐΓπιϊΐ : <ιικιιι<1οΐ|ΐιί-

(Ιεηι ΕυαΌχίυϊ εΐ αΐϋ οΐ) βεεερίβηι ίΐΐβιη, δϊρηιίο-

ηιιε ιηίδδαιιι , εΐ 3 δοΙΊβ νΜεϋεεΙ Οεε'κΙεηΐβΙΛυδ,

ίϋΐΌφΐβ Ι,ίΓιηβ οοηεερίαηι , §ΓαιΊαδ ε«εΓυηΐ ρεΓ

1ίΙΙεΓ3δ : Πρόφαβιν, ίηςιιΐΐ, ποιούμενος, ως κα\ οι

άνα Δϋσιν επίσκοποι ταύτα έψηφίσαντο. Ηοο ίραίΐη

αά ίιηρίααΐί» ίκα ραΐτοάιιϊνηι αΐΐί^αηί, ι/ΐίΟίί εαηιάαιι

βάειη Οπϊάαιίαΐα ρτο(α$(* (ιιίαίΛί. Μοχ : Έπιστο-

ΐίΊΐιριιχ αάηιοηαίΐ ί·υα , <;»ι ΐιιιιι

ηΐίΐΠίρΙία» ηιΚΒίΙίοηα Ιιιΐίηχ Μ ιΙίβιΐίΉι» εχροιί-

<ίι)»Γΐιι //.ίι'ϊ (ιΐΊΐηιαη:, ο!<·. , ιιοη ο!)δευΓ6 ηΐίιΐιΐ ίΐΐίιι.-.

ΐεηιριΐδ ε»δθ &Ί(;ηΊΙίε»1. Ηοο εηϊηι 3(ΐεη(ε εοηβίιΐο-

Γ3Γί νοίιιηιυδ , ιμιοιΐ ευιη άβίικερδ Μείβταί εοτκηιάακ

ΟΐΊι'ηΐιιΙίιιιη ερί$οοροηιτη άίΐΈπίί α Ιοάί (Ι Κηψο-

Ι-/ΙΉΧ ι:οιι?.£·?·ϊ(ΐΐ(ΐί Ρϊάββ ρχροδΊΐϋπιιη δε εδδο (Ιβηιιιν-

ΐίαδδίΗ, ικιΐΐηιιι ρρχίεΐ1 δαπίίεεηδεηι

εοηΐΐ'.ι Ρΐιοΐίιιυπη ειΐίίαιη δϋΙ^εεεί'Ίΐ. ΓΑ <|«ο ι

λτιν πρ^ς αυτούς διεπέμψαντο, Ούάλεντι κα\ Οϋρσα- ΓΙΟ δε(ΐοΊΐ«Γ, ηοιι ηΐΜΐιβ Ϊ8ΐ·ιη, ςυαιη

κίψχαΐ Γερμανίω ΐζάριν όμολογοΰντες, καΊ του ορθώς δι ηοη ΙοοΊδ αϊ) Οδίιηα εΐ ίαΐίηα ροβίοπορβ <1ίνβι·-

δοξάζειν τους εν τ^ Δύσει τάς άφορμος αύτοΐς άνα- δϊϊ, ΐεηιροΓΪϋιΐδ εετίεηηη ϋδιίεηι Οδδ« ΓοιίδεΓΪρίβΐΜ.

«ιθίντες. ΙΙ*ο οιηηΊβ,ςιιοάεΙ α1)0ε(·ϊϋεη1εεΐ 31) Οο- Ροδίηεηιο δυΙρΊιϊιΐδ δονερυδ 1Ί1). ιι ///«ίοπ'α; ία-

,Γ.Ι,.,,. ^,,ί^,,,,ι,ϊ · ΙΛ^Ϊίΐ \'·ι1ιΐη(ί' ΠΙΠΙΙΡ ΙΤρβΐΙΓΪΠ ΓΓ/Ρ Ιιπιιΐιΐιι :ι Μι Ή :ι π 1 1 ο ΙΙ·)]Ί·Μ( ϊιιιΐιΐ ηιιιΐΐη ΐ,Ι ι·ι|!ϊ|ίιιι
, ερίδεορί!) Οδίο,

πιΊδδβ, ει Ίη ΟοεΜίηίαΙΊϋηι βΐ'βΐίβιη εοηδεΓίρΐβ Λαοί

«χροδϊΪΊο (ΙΊ<·ί>ΙιΐΓ, 83ΐΐδ ίι:ιΠ«':πιΙ 3ΐϊο ΐ|ΐι;ιιιι δΊπηϊεΑδϊδ

δ^ηοϋΐ ΐεηιροΓβ ΓυΊ&5ε εοηΐεχίβηι. Γιιίΐ εηϊηι ηοη 80-

Ήπι ^εηεΓαΙΊ* Ιδία δγηθ(1ϋδί δε(1 βΙΟπεηΟΐίουδ ρρ*-

βεΓίΊπι, ΟΓίεεΊδςϋβ οείεοραΐα : 8 ηιιΊ&ιΐδ ρρ« ε«ΐε-

ΓΪ8, υΐ άϊεΐυηι εδί, ΡηοΓιηΊ ΘΓΓΟΓ (1Ίδριιΐ3η<1ο εοη-

νϊεΐϋδ εβί. Αο ει ΊηΐεΓ Αείβ δίΓηιίβηδΐδ εοηεϋϋ

ίι.τιιιιΊ:ι Ί1!;ι ΓοΓηιιιΙα εεηδίΓοίυτ, ηυηίμιβηι δεηιίβ-

ι-ϊαιπ αιιΐ ΊΙΙιΐιΙ 1αιΐ(]3δδεηΙ, :>ιιΐ ραίιιηι ΙιαΙ)εΓΪ 8Ϊηβ

ιΓ;!:ι εχεβρΓιοηβ ρο8ΐυΐ3δδεη(, ίπΐ ιιοιηίικιΐϊιη η-ρπ-

(ΙΊαΐΊκ ροίΐεΓίορΊ1)Ηδ, όε ρΓΪΟΓίϋϋδ ε]ϋδ ΑοΐΊ& εβνίδ-

βεηΐ. ΥοΓϋη» ΐ|υΊι1 ηΐκ ΐβι^ΊνεΓδοηιυΓΤ Εδί εηϊηη

«νΐιΐοηδ εΐ 83ΐιε Ιυοιιίεηΐηπι ΙΙίΙβΓϋ 03 ιΐβ τε ΐεβίΐ-

ιηοιΓιυηι : ψπ Ίη ΓΙΟΓΟ !><.' ίφηοάίί ιΙα1)ΊιαΓιοηεηι

.,ιιιηεηι «χίηιΊΐ. δεπρδϊΐ Ιιιιηε ΙΊοΓίιηι 3(1 ερϊδεοροβ

Οβίΐϊεαιιοδ ΗΊΙιιπίΗ ραιιΐο αηΐε ΑρίηιΊιιεηδεηι ί)·η-

ο;1αιη , ουιτι αϊ) ίΐΐίδ Ίηίβρρβίΐαίιΐϋ εδδοί , ιιΐ (Ιο

ΑοΓικ Αηε)ταηί ΟΓΪειιΙβΙίιιηι οοηδεδδυδ, (Ιεηιιβ δΪΓ-

ιηίβηα; 1)ΐ3δρηεΓιΊΪ% ιΐηιηηαΐϊοηε ροΓ^οι·ί1)('ΐ·(·ι. Πιπ

ί. ι:·, ηιοι-κη» ίΐΐε βερεηδ ρνίηείρΊυ δίρηιΊεηίεπι ΙκΟε-

σιν ρροροηίΐ, εβηιάΌιτι ρ1»ηε ειιηι εη, ηιιαιιι δοερα-

Ιββ βΐ Αΐΐιβηαδίιΐδ Γβίβπιηΐ : εΐφΐδ βαείοι-βδ Οδίυιη

30 ΡοΐΒΠΐίιιιη Ι'.Η'ϊι. διιΙ)]Ίεί( (Ιεϊηιΐε Οι·Ίεηΐ3ΐίιπτ)

<!ί·(τι·ΐπιιι, ΐ]ΐΐικΙ ί»ΙνεΓδΐΐ8 ίδίαηι Γοπηιιΐβιη Ίη Αιι-

ονΓΛηο εοηείΐΐο δΐ:ιΐιιΙιιηι εδί ; Ίϋηυβ οηηι ιηΊι·ίΙίι·ε

|.|·Ι·.|ΙΓ;Ι! , ΐιπιι δΊη^ΙΐΙαδ ε]»3 ΜΜ,ΙιΊΐ!ί:ΐΝ , 61 3Π3-

•I) Οιί>·ηΐίΐΙϊΙ)ΐΐδ ειΙίΐ38 ρροΓεδβΐοηεδ , ηιιχ οιπιι <·:>-

ΡΑΤΚΟΙ.. Οη. ΧΜΙ.

, 1ιΐ|ΐπι1;ι ;ιρι·|·1:ιΐ|ΐιε ι13ΓΓαΐΊθηε ηΐιΐΐΐο ΐιΐ ν;ιΙίι!ιιι ,

εοηΐίρηιαί. δερί1)ϊΐ εηίπι ροδί 5»ι·(1ΊοειΐδεΓη 8>·ηο-

(Ιιιηι, εΐ υΐ'δαεϋ ηο ΥΒίειιΐΊδροεηίίοιιΐίαηι, ΊιιΙοΓ]βεΐ«ι

ιΐείηίΐε ΐεπιροτε, οι πι Αΐΐιαηαδΐιΐδ Μ:\τ·οεί1ιιηι, ςιιΐ ί.·ι

δαι·(1ίεεηίϊ οοηείϋο α εαιίιοΐίείδ εταΐ α^ϋοΐυΐη.·.,

ρηπιιιι δαιυη ΙϊιΙεΊ εοιηρεΓίυπι α εοηιηιυηίοιιε δΐι>-

ρεηϋΊδδοί, ΑνϊαηοΒ ε» οεε3$Ίοηε Ιϊϋεηίβι· ιΐνοβ, ςιιιι

δαρ(1ίεε»$!5 8)·ηθ(1Ί (Ιοορεία δοΙινεηεΓβηΐ. Ιςίπιι·

3δ(ιιΙο εοηδίΠο ΡΙΐϋΓιιιί, ΜατοεΠί ει Λ:Ιι.·ιιι;\ ·.;

(ΙίΐιηηηΐΊοιιΐΊΐι τηίδευίδδβ. ("ιιιιι ειιϊπι ρπιρη!:ιιιι

ΑΓΪαιιΊ ϋΐτονίδ δΐιϊ <Ιο;;πι:ιΐ:ι ρΓ,νιϋεαρβ ηοη αυϋο-

Γι'ΐιΐ, ηο εβίηοΐϊεοδ 80 ςεΓετεηΐ, ιιίΐιίΐ ρΓίιΐδ δΊΙ/ι

;\μ ·πι!ΐϋΐι Ρ3ΐο$ εδδε, ςυαιη πι Αιΐιαηαδίυπι αϊ) Ε(·-

ιΊοδία δΐι1)ΐτιονοροηΐ. δε(1 οιιηι Ιίΐίερβδ <Ιε ΊΙΙα ΡΙιο-

ΐίιιί, Μ:<ι·ι·6ΐΙί εΐ ΛιΙιαηαδΊΊ (Ιπηιιιαίϊοηε

ιτ^ιί ι '^.Μ- εηΐΐιοΐίοοδ ·;.·Γ"·!ΜΙ ; ϋίςυβ ΊηΙβΓ

Ρ;ιιι1ίηιιηι Τι·ενοι·εηδεηι ίι,ι ευϋδεΓίρδίδδε : δε Ίη

ΡΙιοΐίιιΊ αΐηιιο ΜαροεΙΙΊ (ΐαιηηαΐϊ&ηεηι ρρχϋεΓε οοιι-

δεηδίιηι, (Ιέ Αΐΐοηαδΐο ηοη ρρο1)3Γε. Οιι:ιΐ(· ειιηι

ΙΙΙιιππη (1ε ΑΐηαηηδΊο ^εηΐεηΐία ΓορυιΙΐΗΓπίπρ, ρΐε-

ΐ'Ίηυε 3 Οοιίδίαηΐίο ιν!(·μ;ιΐϊ ; 3ο ΐυιη Αι-εΐαίβηδίδ όΐ

ΒίιεΓΓειίδΐδ δ)·ηοι\Ί οο1β1)Γαηΐιΐρ : Ίηιΐε Μειίίοΐϊΐιεη-

δίδ , ίη ΐ|";< ΊηδΊ^ηεδ (|ΐιίι1;ιιιι ερΐδεορΊ ίη

ροΐϋί, ΟΊοιινδϊυδ ΜειΙΊοΙαηεηΐΐδ, Γ.υδΐΐιΐιΐδ

ΙΙΊΙΝ'ΙΛ, Ι.ικ'ϋΊ'Γ Γ.;ι1;ΐΓί[αηπ5 ; Ι.ίΙκΊΪ!ΐ> ςιιοςπβ <·1

ΙΐΊΙ:ιι·Ίιι-,, ΟΙΙΛ; οηιιιίβ ΑΛεΐίοηο οΐ ίοΐΐίηηο εοδϋ.

ίβοΐη Ουδέ κοί'ίΐιϊΐ. ΙΙ.Έο δΐιηιηιαίίιη διιΙρίΐΊιΐδ. ΟΙΜ-

Ιιυδ δΐιρερίοΓ ΠΙε η^ηίΐιΐδ 3 ϋοΐιϊί εΐ ρηίοΓαοΐυδ ετΓΟΓ

πΓιιη ρο$ι ΐνιπϋ,ΊΊΐ .ΓΜΙ ρνιιθ(Ιιιιη

3Ί ' ' -
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οί Γοοερίοβ ΐη οοιηηιυηίοηοηι ΙΙΐ83είυιτι βο Υβίβ-ιι- Α ι/ηποι ιηαηιιη ύηηία α}ηΐι·αάίχΊι$ί. Νκ&α&κ «ι

ίΐ3(]ΙΙϋ :ιϋ ,ιι,ιΐι! ο ροβΐ ρι:!ιΠ(:;ιΙ;ι:ιι δίπΐ)ίεΐ)56Ι11 ίχΟί-

σιν δρ3ΐίθ, Λιι. νι·:ιιι:ιιιι 3

< ι·|ι|!.ιΙ:ι;)ΐ. (,ι.ιίι! (ΐικϋί 0-,ίι

ΐβιη , βΐίηυαηΐο ΙβιηροΓβ ΐιιΐ6ΐ·]βεΐο , δίπηίοιίϋειη

ηιΐνέΐ'δϋδ Ρΐιοΐίηυηι εε1ΐ'1>Γ»13ηι 8)·ηο<]υιη , βιιΐβ

.·' η·! ιΊ'ΐΐϊΐ'ΐιι ει Μειίίοΐίΐηεηδειη, ιιεεηοη ηιιΐϋφκιπ)

ί ι.τι πι·, ραρα, Ευδουίιΐδ βΐϋίΐαε ρι·θ5θΐ·ίΙ)εΓεηΐιΐΓ.

'.ΗΓΠ πιπί Ί!,;ι!ιιιίιιι:ι ΑπΊβΙειίδε, ΐ|ΐιο·1 3 δίΐΐιιπιίηο

ιΤΗ·Ι'|·;·Ιιιΐίΐ 681, 3111))» < Ίιι Μ ί 553 εθΙ)ΐί§ίΐ , ΠΙΙΊ

δίπη'ιο ϊη 6:ι1Γΐ3δ ρι·οίι·εΐυδ ε$$βΐ Οοηκίαηιίιΐδ, πι

3ΐ) Λαιίιιΐίίιιι.·, ΙΓ-:,Ι ΙΙΓ ; Μειίίοίαιιεηδβ νεΓΟ αιιηο 355,

ΑιΊιεΓιοηε ε) Ι,οΙΙίβηο εο55. Ταηΐο ίμίΐιιι αηΐβ ΐεηι-

ροπ: ι!3ΐιιη;ιΐ;!· ΡΙιοΓπιυίί 3ε δίπηϊεηδίδ ροΐ'αοΐα

•-Λ !!(>.!ιι> 681 , φΐ:ιι.ι 8(ΌυΐΙι]3 Ωιΐοϊ Ιοί ιι;ϋΙ.ι III

βοιίειη ΗΊΊπίΐΊΐΜ ορρίιΐο η!> 1 ι ^·,αο , Υβίειιΐε

<>.·.;ιι<|ΐι.: ρϊοϋίΐ'οΐ , φΐ:<· Ρ°^1 ΓβΙΡί&ΐΗΗΐ ΙΙϋαπυιη,

ιιεο Ιι,πμ/' αηΐβ β>·ηοι!υιη Αήιηίηεηδειη <·ιϋΐ;ι ι··.·ι,

, 3 ι|ΙΙιι 63Π)(Ι(Ί!1

[ : ι,ι ιη π. (ΐΙΊ·!Ί .ιηι Ιιι, ιιΐ'Ί. ιιιι :\ΐ! Ι>'|· 681 II : Ι.ΐΜΐι··. 3Π-

ιιυιη ιιιΐι·:;Γΐ!ΐιι Ηίι-ΐιιιι ι ι·'··,;ΐιι- οβί, ρπυ&ςυαηι ηι)

ϋΟΐιβεηβϋΙΤΙ :ιι!ίι;:·ΐ(·Ι«ι·'.' Οιι.ιπ· >··ιι,ι ηοη ιιι.-ι ρ«5ΐ

ϋ ·ΐ!ιΐιι:ι: ηιβη$6ηι ;ιηιιϊ 3ΰϋ 6οη&ΐ3ΐιΐίυ8 5>Γαιϋ ε$·β

ροΐιιεΓίΐ, ι·ιιιΐΜ·(|ΐΐι·ι « ε$(, 3ηηο βεςυβηΐβ, εοιίκιη

ι·!ΐ·(·ϊι·. ι- ΐεηιροΓβ, ίϋίαπι αϋ 0$ίο !> > Ι ·>$ΐ(ΐηειη ΑΓ«-

1)0$ εχΐοπ>ΐ85ε. Αΐηιιί Οίιι »ιιΐ6, ΙΜΙΗΜΙΠΙ] ίΐιΐι ρβ-

κι:Ιι»1ο ΐειηρπβ, ΑηεγΓΧ εοηνβηεΓβ ϋειηΪ3παηί.Υίϋι·?

ΐ|:ι,ιιιΐι:> είΐ οριιιΐ ίΐΐοβ ι·αΐίοιιιιιιι ίηΐεί 5«8β κΓηιη-

ι,ΐΜίίΐί- (-(ν.ΐίΐΓΐιι-,. δειίεχ ϋί ΐ|υχ8υρι·αεοη&ΐίΐυίΐ)ΐιΐϋ,

(]ΐι;ΐ'.';ικ· ριιιιΐυ ρο^Ι ΐΓαε!αι>ιΐ3 ΜΠΙΙ, »|ΐρ;)ΐχ·ι υΐίιΐιΐ

ΙΗ ΘΧ οοιίβηι Ηίΐβπο εοηδίαι ; ιιεηιιβ ροΐβδί αηηυ Β Αηε)Τ3ϋχ δγηοιίο ΐεηιρυβ ε»δε (Γίϋυβικίυπι.

557 δίπηίεηίΰ εοηεϋίυιη ιι1Κ> ηιοιίο εοηςπιεκ.

Νεηιίηβηι νβίαβιίίβϊηιί ειτορίβ 3ί1εο ΐβηαεειη ίοΓβ

εοιιύ(1ο, ςυί ηοη Ιοί ατ^ιιηιεηΐίβ εοηνίΐΐυ8

ίΐΐί ηοη ορίηίοηί, 3υΙ εοιι]εειιι

Μ·ι ιΙ;ιΐ"ι ΜΐΠΊ·:ι;.^·!ιΐ]· , 3(1εθ(|υβ

ρε$ε3ΐ, ηεηιΊπί ΙιαεΙεηυ$ ηοοιΊβΙίυιη ι.ιιιι ίηιηΐ3ΐιοηι

1ιί8ΐθΓΪ3? 1»1>ειη ίη οηιβ (ΙοείπηβΓυιη οιηηίυηι Ιαεε,

Ι;:ιι!:ιΐ]ΐ!Γ :!!Μΐ;ι!'πΐ!ΐι εΐ (·ίιι ιι,.ί:·(ΐι ιιΐιΐ εορΪ3 νεί Ιενίδ-

βίηιε ΜΐΙιο!ιιί.·ί· ι·. Αε ηοδίΓΐδ ΐ]υ'κ1εηι 3εευΓ3ΐί8 βκιιιε

<·ιιι·1Ίιί.·ί Ιιοηιΐηΐΐιυδ (Ιβικία ν Ί.ΙΜ 681, ςυί Ηοπκΐί.·.,

δηζοΐΏ«·ηί βΐ^ικι »ηΐί(^οπιπι νβδίίςία βεεηΐί δυηΐ :

ϋΐοδ Ίρ^οβ εΐ'ΓΟί'ίϋ βυοίΟΓβδ βε ιΐυεεδ εχευδβτβ ηοη

ροδδΜίη, (|ΐιί, ιιΐ ιϋοίΐιιιι Ι(·ιιΐ|κιπιιιι νίείηίθΓε$6Γ3ΐιΙ,

ιΝ(·ι· ηιίιιιι$ (ΐκοιΐ ϋΐί Ι3πι »επΐεΓ ρυςιιαηΐ ϊπιΐΐιίειη

ΓείυΙΙίΙυΓ : ίίοεΓΪυηι ραρβηι ρι·ίοι·ί ίΐΐί ΐί.Ιι·: ρι-οΓοί-

είοηΐ 8υΙ)8ΰΓίρίίΪ88β, ιππ· ίη δίΓηιϊεη$ί -\ Ι:Η ;.,, ΟΟΙΙΙΓΛ

Ρ1)θΙϊηιιιη ·. -ι εηιί$$α. Ουίρρε βΐίηιιοί 3ηαϊ$ ηοη

).ι1ΐι·ιίι ιηοιίο Γεβίίΐυΐίοηεη) , $εϋ «Χ8ίϋυηι ίρ^υικ

Ρ1)01ί[ΐίαΐ13 (!:ιιΐ!ΐι:·Ι:ο ρΓΧεβ88ΪΙ. ΙΊ ιιη; Ι.ϋ ι·ι.:κ

ηεοηε, ςυυιΐ Γεεΐ8$ε ρΐεπςυι: νείερυιη ΡβίΓυηι, αϊ

Λ;Ιι;ιη;;-ιΐί·., Ιϋιτοιιν ιιιιΐ> βΐίίςυε εοηβειιΐίυηΐ, η'ιΜΙ

3ΐ1 ίηβιίΐιιίαιη ϋϊίρυΐβιίοηοη ;·.ιΐ:ιιι>ι. Εΐβιιίηι 6εή

ροΐε$ι, ικευιιι ΙΙι·83ο:ο, Υ3ΐϋηΐβ 3ε Γείίςυίβ Απ>υΪ5

(•(ΐιιΙιιιΠΙιίΐ'ιΐΜ'ιίΐ ΐ|ΐιίιΙι'ΐιι. (Ί Λΐ1ι;)ΐι:ι>ίιιΐιι (Ι.ϋΐιιι,ί-

νβΠ(, 86(1 Ιι-Γΐ'ιΊ ίί·:ΐ' ρι ;ι\ ί !;ι[ί ιιΓ:|ΐι:ΐιρι;!ΐιι £υΙ)8εΓΪρ86-

ι α , Ιι;π νΐ'κΊ νεηο εΐί3ηι εοηιρι·υΙ)3ΐ3ΐτι αΐι ϊΐΐο Ικβ-

βίε αϋ εοΓϋΐιι βχρΙοΓαηιΙαιη 1ιΪ5ΐοΓί;ιιη πΐίίΓυεΓιοη-β _ Γβδίη ίαίβο ]αοιανβτΐιι1. ΙΙοε νβρο αίΓΐί$!>ίιηυηι εεΐ,

ιΐι.Ί|ΐκ' ΡΓΙΟΓΙ ίΐΐί ι οηίπι Ρΐιυΐίιιυιη

', εΐ, &ί ι·\ Ιήυιΐδ δΪΓηιίβηβίϋυδ ,ι!ί·|;ί·.ιΐιι »Λ·

ί!, ηοη ,ι!ι:ιιπ, ΙΙΜ;)ΙΙΪ Μτιιιιϋ.ιΐίΐ, Οϋί 61 Οίίυ$

αδδεη$υδ οι, εοηρροΐΜβββ. Αϋ ηιίΐιί ηυϊάειη ρυΓ-

μιιικίί ;ι1ι οηιηί 1ιΧΓε8ί$ ίΐ^ρίείοιιε Ι.ϋ ι·πι ι·\]· Η ι

(|ΐιΐ£ΐΐ3ΐη ι·3(ίο ει Γβείΐίβ οεευη'ίΐ, βί ο!)ΐ3ΐ3ηι ςυίϋΐ'ΐα

ϋΐί 8εευηιΐ3ΐη δίπηΐβϋββπι ϊ?Λ :-'.·* ϋΐχβΓίιηυβ . ιιοη

ίι,ΐι'μ·! ;ιιιι 13Ι1Ι6Ι), 3Μΐ (·;ι]ιι^ιικΐιΙί αρυΐΐ δοΐΊ :ιΙ: ;ιι . «Ι

ΑΐΙΐ3ΐΐ38ίυιιι, 3((]υε Ηίίαιίυιη Ιε^ίΐιΐΓ, ^.-.1 ρΓΪοιβιη

ο]ιΐδ ρβΓίΐΜΐ), ίη (|ΐι» του ομοουσίου, οΐ όμοιου-

σίου \(ΐι·;ι!ιιι!;ι π;ΐΊ(·ι ιιιΐιι εδ&β (ΙβεβίΊΐίΐυΓ : (]υο<1

|ϋΐ;ϊ- ^ε ςιΓιεΙίδ ϊίικίίο εοιηρίεχαδ β$ι. Υεπιιη

Λπ:ιπι ΐ'ίιΐι ι;ι Γοπ)ΐιι1:ι· ]·ι·!ίι|ΐια ρθ$1ιηθ(1ΐΐηΐ ΐιι-

ΐεχυεηιηΐ, αε δρεείοβο Κοηιβηί ροηΐίΐίείί ηοηιίυε ι-ι

ίη βνηοιΗεα 6ρί$ΐοΐ3 ύίευηΙιΐΓ. Νοιι ροΐυίΐ ϊβΊΐϋΓ 0 βπείοπίβΐβ «υιιηι ιΐο^ιηα νεηιΐίΐβπιηΐ. Οίεβηι »ηι-

688ε (ΙβΙιυβΓϋηΙ.

Ροδίεαηιοιη Πι·ηΐ3ηιεηΙηιη Ίρ<>υιη Γ.

ηίδ εΐ ι·:ιρ:ιΙ Ι·\Ί·; Μ!ΐΐ!ΐ:·, :νϋ(|ΐ!;ι, ι|ΐι.ι· ΙΙΙΙΪΓ ίηηίχα

ιυίιιιΐ!. Ιιιιΐκ'ΐιΐ ιηοιίιυιιΐΊ, επ·οι·ί8 ιιοη πιίιιιι··, 8υ3ρΙϋ

»ροιιΐβ Γι-ηοΐα ίηΙίπη3ΐ3(|υο εοηεϊϋεηΐ. Ε]ϋ§η)οϋΐ ι-^Ι

ςυοά ιΐε Λιΐ(·νι:ιιι:ι· 8)·ιιοιΙί Ιεη)ροι·ε (Ιεϋηίΐυι·, ίιι

ι·ιΐ!ΐ) ΙΙΊΙΙ αηηιιηι ίηεί(ΙΊ.<>8β, ηυο Ρΐιοιίηυβ ίη 8ίι·-

ιηίεηίΐ εοηε'ιΐίο ()3η)η3ΐυ8 ε$(, ηοη)ρβ βηηο Γι.". 7.

Οιιη:Ι ηοη ΠΚΜ'Ο ΓαΙ$ιιιη ί·$ΐ, ιπιί.ι Ιοιιςε 3ΐιΐβ Ιιυιΐϋ

:ιιιιιιηιι δίπηίεηΒειιι ίΐίαιιι β^ηυϋυιη εε1βΙιι·3ΐ3ΐιι

|,;ιπ]ο ιιιιΐι' ιΙΐΜΊΐίιιιιΐΗ, £€(1 εΙΪ3Ι1) ([Ιΐο,ΐ, ι·|.-,ί Ιιοϋ ίρ$0

ιιιιιιο ρο·αεΐ3 δίι, ηοη ρο(ε8ΐ ϊη ευπκίεηι ΛΠΙΛ ι :ι,ιιι>

ι οιινι-ιιΐιΐϋ ίιιι·ιιι·ι·ι·κ·. Ηίε βιιίηΊ βηΐ6 Ρ35ε1ΐ3 εείβ-

ΙΐΓ3ΐιι$ >·..·ι : υηιΐε ει ρΙβΓίςυε ο!> Ιιίεηιεηι

ι·ι:.!ι·ιΐ! βηηο δίΐΊηίειίδίδ δ}·)ΐθϋαδ ϋ.'π : ηίδί ροδίε-

ιίϋΐ·ί·ιη Ιιηηε Γυίδδβ νείίβ, (]αοι! Ιοη^ε ε$ι ιΓϋ-.ιιπϋ.ν-

Βΐηιιιιη , ςυοηΐβηι ιι.Ι ορρυ^η3ηι1;ιηι δίι·ηιίοιι?ΐΊη

ίΙ1;ιιιι Γοι·ι:ιΐ{1;ιιιι, (|ΐΐ3ΐη Ίιι εοηείϋο εοιίδεί'ίρίβιη

εχίδΐίηίΑίιΐ, Αηεγιβιο Οϋΐ δνηοι1ΐ)$ εοΐΐεείβ. Οιιίιι

<-;':, ιιιι ροϋΐηιιαιη Ιι;ιτ (ί(1εί ρι·οΓε8$ίο 3ΐΙαΐ3 δίηηΐο

081, ιιοιιιιίΐιίΐ :ιιιΙ(ΐ εοιιεϋίιιιιι Λικ·νπιιιιιιιι ΐεπιρορίβ

ίηΐεΐ'εβΒδ'ιΐ. Νβιη Ιΐϋβηιΐδ Ιίη. Οε «ι/ηοι/Ϊ5, ρββ. 329,

Οοοίιΐϋηΐβίκδ ερίδοοροβ εο11»ικΐ3ΐ, ςιιο(1 ιηϊααηι αά

ίίίβ ίχ &ΊΐΝΗΐηή ο/φ/ί/ο ίηβάεΐίί (ιάη ίηιρϊίΐαΐαη

ηοη ιιιυιίιι ηοη $ίΐ»ο(ρίίΐ«ηΐ, $6(1 ηηηίίαΐατη ίΐϊαη

6^^|η^β^αίαηιί|Η^ άατηηαβαηΐ. Πιΐϋ εηηι βχεηιρίο

κΓΓίΐ,ϊι εχείΐ3ΐοδ θΓίειιΐ»1ϋ8 ερίδοοροκ ίη

«Μΐϋίΐίο .ΪΓ

ρΐίυβ, ηβ ίδΐί (ΐυίαεηι ρΓοΓι-δδίοηϊ δυ1)δεΓίρδϊδ4β

1.ϋ'(·ι·ιιιΐιΐ, $εϋ αΐΐεή ευίϋαιπ, ηυ3 ίιΐ υιιυιη < :ιν: ί -

ιιιι1, ικ; φ'Ίϋ εοιΐ3ΐιΙ)$ΐαιιΐί3ΐίδ νοοβϋΐιΐο ίη ρο&ΙεΓυιιι

(ΊΗΙΙ ()(· Γ:\|1ι()1ίι';ι 8εΥΟΓΪ|3Ιβ 1,ϊ1)βΓΪΙΙ5

ΑΐΙΐ3ΙΙ3δίί ΙΐΙΜίρΓΓ (ΙίιΙΙ)ηίιΙίθΙΙΪ €ΟΠ-

ι, νί$»8 <·«ι ίιι ΙιχΓεδίιι ρηοΙαρβιΐΒ; βαςιιβ

ροκίιηο.Ιιιιιι ορ'ιηίο ΛΙΊΜΙΙΟΙΙΙΙΙΙ ΓΐΜΐιιΙιΙιιι·, βΐ «-

Ιιιιιπιϋ* ρεΓει-εουΐι, εοιη δίηηίβηδοηι Ιίιίεί Γοηιιπ-

Ιαιη βοιίβπι ΙβηιροΓβ ραοΐϊοηΐββ, ΟΒΠΙ ίρ-.ιΐι», >:

τδβειίδυδ εΓβι 1,ίΙ)6Γίυ8, ίΐίβηι εδβε ιη^ηΐίιί βυπί.

Οιι]ιΐδ Γβί εοιι]ο<·ΐυι·3ΐη εχ $οζοιηβηο Ιίεεί εβρβπ; :

ο,υί ΙίΙ). ιν, εβρ. \4, ϊεπίιίι, ευηι 3 ίίΐοβπο Υ«'βιι·

61 ΙΐΓδ3Γ.ίιΐ8 οοηδοηδίοηεηι εχρί'εδϊΐβδεηΐ, νϊοϊδβϊιηαϋ

βο ριοΓεδ&ίοηειη Βεοβρίδίο βΙιβΓβηι, ηιιβ ϋΐί ι)3ΐηη>
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π-ιιΐιΐΓ ϋΐιηΐι·-, ςυί ηοπ Μΐ1ι>ι.ιιιΓι:ι (·;Γ(Ι·Π·;ΦΜ' δ'ιιη'ι- Α :»<" Νί^ΓΪαιιο €088., 3πηο ΟιπδΓι 351, ηυοι) δίηο <Ιη-

ΙΙΊΙΙ ΡαΐΓΪδ (-886 Γίΐιιιιη βϋδεΓΟΓοηΐ. Τιπη 3<1ι1ίΐ :

Γ.πιίικίιπιι 80 Γείίηιιοδ Αηοηκ£ο$, ηυί Αηΐϊοοίιίχ

\ι·ι <:ιΙι;ιιιΐιπ·, ι ιιιιι Οβϋ ερίδ(οΐ3πι, (ιοί· «·>ι δίπηίεη-

Μ ία Γοπηυΐαηι βοοορίδδβηΐ, ί(1 ίιι νιΠίπικ 8ρ3ΐ·<>ί$δθ,

Ι.;! ι-πιιιιι τ?» όμοούσιον Γορικίίαδδβ, 30 ιϋ^.-ίιιιίΐι'ΐπ

!'.ιΙιί> 3δδθνεΓ3886 Ι'Ίΐίιιΐπ. Οιιικ η ι ;ι ρΟΓςρίουΐΙΠΙ 881

Ι.ίΐιι-ι Ίιιιιι ρΓοΓεδδίοηϊ ϊΐΐί δίπηίοηδί, φΐ3ΐη 0>ίϊ ΓΙ

!':ιί;ιιιιπ 1>ΐ3δρηειΐΗ3Πΐ :ΐ|ΐ|κ·1Ι;ι[ ΙΙι];ιππ5, ιηίηίιηο

δυΙ)8θΐϊρ5ί85θ, ίιι (]ΐΐ3 ιιοιιι ϊιΐΜΐ'ι πι τίι όμοιούσιον,

(]:; -ι ,.ιιΐιικίιΐηπι ει τ6 όμοοϋσιον, Γε]εοΐυιη 651; ϊιηο

ΐβΓΟίΙ ουσίας ηοιηοη ϊρβιιιη ; ;ιο ρπΕΙοτοα ρΐ'οιηιΐί-

Ιι:ι[ιιιι| : Ι',ιΐι-ι-ιιι Ιιΐιιΐ'ΐιν, ι!ί- ::'ι !',[<·. ι1:ι;'ιΙ:ι!ι· εΐ

ηΐ3]θδΐ316 ΙΙΙ;Ι]Ί|·ΓΙΙΙ ('>»' Κί!!θ, (ριι !':ιΐΓ, πιπί ιιιιιιιΊ-

χΐΐ ίρ$6

Ιιίο εχ Λ(·ιίϋ εοηείΐϋ δίηηΐεη$ί$ εοιηρβΓίυηι Ιιιιΐιικ:-

Γ.ιΐιΙ. ΜΙΙΓ ΐ'ίΓιιιι ε ΜΐρΟΓίιιι ιΙϋΐΝ 3ΐ)δΙυΙΊπΐυ$, ]]]';Ι'ΜΊ -

ιίιιι «χ 1)ϊ$ΙθΓΪ3 δυΐρίΐϋ, δγηοιίυηι ΐΐίβηι 3ΐιΐε Λη·-

1βΐεη$ο εΐ Βίιειτβη$β εοηείΐίυηι ϊηύίεοιη Γυ!$$ο;

1)00 081 3ΙΗ6 ιιιιιιιιιη 553. Ιμϊΐιιΐ' ίιι ηιιιιιιηι ίΐΐιιιιι

οοιινβηϊΐ, ςυεπι Ιιϊβίοπα νκίερεβ 3ι1ηοΐ3Γυηΐ. δει! ίιι

εο Ιι:ιΙΙικ.·ιιι:ιΐί βοιιΐ, ςυοά < ΙΓ.,Ι (πρίεχ δίηηϋ βϋίΐα

8£δεΙ Γΐιΐβϊ ρΓθΓε$8Ϊο, υπό εοϋι.·ιηηυο ΐειηρΟΓβ ει :·

οηιπε$ εχίί(ίηΐ3Γυιιΐ. Αι ΐιΐ 8βουδ

1>α1ιεΐ ; ήβη) ίη οοηο'ΐίο δϊηηΐβιιβϊ ρήιηα (Ιυη-

13X31 !ΐ!;ι αίοΐβΐ» 681, ς«0 ΡΗοΐΐηίβΝΪ ΟΓΙΌΓ08

'!:ιιη ΙΙ.ΙΙΙΪΙΙΓ, ι: ιι.·ι;ι»|ΐΗ· υΐ ρΪ3Π1 30 03ΐΙΐθΙΪ03Π1 (Ι080ΓΪ-

Ρ8ΪΙ 3ΐηυο εχρίίεανίΐ Πϋητίαδ. Ουβηςυβιιι ϊιι εαιίειιι

Αΐΐιαιιας'ιαιη 3ϋ<]ΐιΐιΙ

ειιίιη Ιι.Γ(· 3 Ι-ι1ι.·ι ί·ι ςυί '· >Ί·.·ΙΙΙΙΙΙ ;ι)> Λιί.ιιι;·, (68(3ΐυΓ δυΐρίΐίυβ. ΑυείΟΓ νεΓΟ

οοηορρίίβ νεΓΐ)*ΐ8 Ρ3ΐι·ϊ ρ -ι οηιηΐβ, 3(Ιεο(|ΐιβ τη

ουσία ΒίιτΓιΙοηι 6880 Ρίΐ'ιυπι βύίχβι·ίΙ? δβ(1 ηίηιίπιηι

ΜΙ1ι|ι1ίι·ι:ΐιΙ :ιΙι 6Ο ΟΟΙΙίΓΟΥΟΓδί νθ03ΐ)1)1ί δΟρρΓΟδδϊΟ-

ιιι-ιιι πιπί εΧίΟΓδϊδδβΙΙΙ, ΟΧΐεΓ3 3(1 ιΐΐ.πιι ;ι.Ι]ιιιι\ι'πιιιΙ ;

ι·.Γ|ΐ;ι· )ι·δ, 0& (ΙίΐιιιΐιΛίί |ΙΓ;ΓΜ·Γ!ΠΙΙ ΑΐΙΐ3ΙΙ.Ί8ίί ϊιινΊ-

Γ.ι.ι::ι. ΙίϋεΐΏ .ι;ιπι! Λπ31)0δ ρθΓΪΙ1(ΐ6 30 03ΐΙΐθ1ΪΟΟδ

οΐιΐίιιιιίΐ.

ΙΓ.«· ηιϊΐιί ΡΓΧ ε-χίεηδ ΙΙϋ.·.ι Ίί >ιιοΐοπΐ3ΐοιη ο1>]ίοί

ροδδε νίιίεο, ηυί ίη (Υα^ιηεηΐϊδ 3 ΝίοοΙ,ιο ΡβΙίΓΟ Ο(1ί-

ΙΪ8 βρίδίοΐχ Ι.ίΐΐι-ιϋ, ι[··.κιι Λ,Ι Οπβηΐβίεδ εεπρδΐι,

(1)ΐαι|υβ 80 α ΟοπιορΗΊΙο Γιιίεπι Ο3ΐ1ιο1ίε3ΐη, ηιιχ βρύα

ΗΊπιπίΜΐι ΡΙΟ 1"ιΐ:ι εδί, ύίιΐίοίδδβ ιι:ιι·ι·;ιΐ, Ϊ5ΐ3 8ΐι1)]ίοίΙ :

Ρίτβάίαιη ααΐβη αριιά 5/πίηκηι άαοήρίαηι, ι/ικιιη

ι',ίίΐΐ Ι.ίΙ'ίΐΊΗ.ϊ ί'αί/ιοϋΐΊΐιιι α Ιΐϊΐιιιιρίι ίΐιι Λ/ί>ί ^xρο^^- ρ

ιαι», ΙιΊ »αηΙ ι/κί ^οη5^^^ρ5^^ιιηι : Ναι·οίι$ιιι, ΤΗεοάο·

Γίίί, Παιίΐίιΐί, Ειιάοχίίκ, Οοηυρίιίΐιΐί, (.ΊΠ·»;Ι/ΗΛ,

8ι/1ναηιΐί, Ι·ι·κιΐι·ί>ικ, Υαΐαΐί, ΜαΜιΙοηίαί, οίο. δθ(1

(|!ΐΊιΙι]ΐ\ίι1 ιΐε (Υ.ιμιιιι'ΐΐΜϋ ίΠίδ 8εη(ϊεη(1ιιπι βϊΐ, Ιιχο

ρΓΟίοΟΟ Μΐίκι'ΐ ί|ΐΐίιι ;ι1ι ΗΊ13ΠΪ ιιι:>Γί:ι 6886 ηοη VI-

όεΐιΐΓ, 80(1 ϊηηρεπίί ου]υδ()3πι, ιριϊ Απιηχ δεοΐχ

(ΙίνοΓίίβ ηοη ββΐίδ ρβΓδροχβΓ3(. Είβηϊηι Ββϋίΐίυδ ίβίο

30 δίΐνβηηδ , ηεοηοη εΐ Μβοεάοηίυβ αϊ) Ερϊρΐιβηϊο

εχ<1επ8ςυβ δβιηίαπ3ΐιοηιπι ρπηοίροδ ςεηδβιιΐΗΓ :

(]ΐιθΓΐιιη ,ιι!\.·ΐΜί> δΪΓηιίοηδβιη ϊΐίβηι ρΓοίβδδίοηεηι

ΜΧΊΊΙΙΙΙ.Ι ϋΐιΐιϋιι 30 οοηίβηΐϊοηοδ εχδΐίιεΓυηΐ. Νεηιιβ

νεΓΟ Ιυηι, ουιη εβ 681 β(1ίΐ3, δΐπηϋ Οδδε Βα^ίΠαδ

ροΐυίΐ; Ίιιΐιι ηβο Εικίοχϊυδ ϊρδί;, ηυί Ηβηο αΐι ΙΙτδ3-

«ιιι βΐ Υαΐοηΐο πιΪ833ηι Αηΐίοοίιίχ, υΐιί Ιυηι < ιιιιι

ΠΠιΐ8 ΓοΓαιυΙχ, ηοη Μ3ΓΟ«$ Ατεΐηιιβίυδ,

80(1 δγηοιΙιΐ8 ίρ83, ΜΙ ΙΙϊΐ3Γΐυδ ίηηυίΐ; ηβιη 3 ΜΒΓΟΟ

(6ΓΙΪ3, αϊ ΜΙΟ Ιοοο (ΙίοοίυΓ, εβί οοηδθΓΪρΐ3. Ι'.ι-ι

δίπηϊοηβε οοηοίΐϊυπι, οοηνϊοΐυηιηυο Λ\> Αηογι·3ΐκ>

Β3δίΙίο, οΐ 31) οηιιιίϋυδ ϋ3ΐηΐ)αΙυηι ΡΙιοΐίηιιηι, ουιιι

]3Ι1Ι Μ::- !'<>!] Ι !ΐ:·, 3 Οθηδ(3ηΐϋ 1ι·;::ι ' ι- άονίοΐυδ <·-νι· ' ,

ίηιρ6Γ3ΐθΓ 3ηηο 553 ίη (..ιΙΙ'π·, ρΓοΓβοΐιΐδ εβί. Αο ΐιιπι

ΑΓοΙαίοηδβ οοηοΊ1Ϊ3ΐ)ΐι1υηι εβ!ο1)Γ3ΐυΓ, ίη ηυο ρΐβΐ'ΐ-

δαΙιίΓηίηί ρεΓίϊιΙία.

Ιηϋβ αηηο 355 Αι·οεΐϊοηο οΐ Ι,οΙΙίαιιο οοδ»., ειπη

];ιηι €Ιοη$ΐ3ηΐίυδ Μο(]ίοΙιιπϋηι ροΓνεηϊδδεΙ, β}·ηθ(1ιΐ8

ίΐιίιΐι-ιιΐ Οδΐ ΙΙ30Ϊ13, Γ:ι·Ιι·[·.)ι|Τ!ι· {[0513, φΙΧ 3 ΒαΓΟΙίίο

(ΙϋίβοηΐεΓ βχρΙϊοηηΐυΓ. Ιη Γβΐΐηιιίδ ηυίβηΐ Ααηαίίΐ.

Αβηο 357 δίπηϋ, (]ΐιο ίηιρβπιΐοη ηηηο ίυρεποΐ'β

8β$β οοηΐυ!θΓ3ΐ, ηονβ Γιιίεϊ οχροβίιίο ρβιιοί» αϊ) .

ηίδ ερϊδοομί.·*, ρΓΧίβΐ'ΐϊηι Οοοίιίοιιίαΐίϋυδ,

ΙϋΓ, ([ΐιοι ιιιιι ρι-ίηαρεβ οΐ'ίηΐ 1)Γ83θϊυ$ εΐ Υβίοηβ.

Ουί ιηοχ ϊηνίΐιΐδ »ο Γοηίίβηβ Ιίοεί δυΙ)ϊθΓΪΙιϊΐ Οδϊυδ,

ΙΙΙΙΙ ΐ:ιιιι··ιι Αΐηβηβδίηηι υΐ ιΙ:(ΐιιιι·π·ι·ι βιΐϋυοϊ ροΐυϊΐ :

ψιο<] ίη Ερίίΐ. αά ίοΐίΐ. ΑιΙΐίΐη3δίυ8 ίρδϋ οοιιΓϊπτίΐΐ.

Ουιιΐίςίι ήχο Οδΐί οοΙβηιίΐ3δ βΙΓεοΐο ].π;ι 3ηηο 5δ7 :

ςιιίρρβ ροδί 3ηηιιηι ίηΐβ^Γυηι, ηιιβηι δίπηϋ 3 €οη-

δίαηΐίο ι1ι·ΐιΊΐΐιΐΝ βηΐ, ΑΓΪΒΙΙΧ ρΓοΓεδδίοηί 388βιιΐίΓί

ΟΟΒΟΐυδ 081. Αϊ ΟθΙιδΐ3Ι11ίυβ Ιΐΐηίο, νεί ,Ιιιϋιι ι!:ιΐι|:ι\·:1

ηιοηδο 3ηηί 8ΐιροΓΪοι·Ϊ8 δίΓηιϋ οβδο ροΐυίι, πι δαρηι

ρι·ο1)3ΐυιυ εδί. Ουβι-β οίΓεβ ίιίβηι ΐεηιρυδ βηηο 8ε-

α,ιιοηΐε εχίορίβ νΐϋοΐϋΓ :Γη Οδίο ρεΓΠιΙίο83 ίϋ.ι οοη-

\ η -Ί ·ι:ι:ιιι-, βοοβρίΐ, οι 3 δοΐίδ ΟοοίιΙειιΐ3ΐί1)υ8 ο Γοβδίο. Εδί βυΐοηη 03 : :·.Ί: τ·.; δίτηΓιαηβ, ηυβηι δεοηη-

εθΙ)80|·ίρΐ3ηΐ 0886 ΐΐβΐϊδ 3(1 Ϊΐ1θ8 ΙίΙΙβΠδ 10δΐ3ΐΐ1δ 081.

Οιιχ οηπη'ΐ3 8υρΓ3 εορϊοδβ ^εοΙβΓβία δΐιηΐ. ΟεΊεΓϋ»

Ιίιΐοί εχροΗΪΙίοηβ >| π ! δΟΙυβηϋυηι 8°ιΙ, άίοοπηυδ 3(1

ηιιιηοπυιη 22.

Λ. ι .·< ηηαιάαιη ιχ , ·ί,>·ιη<ι Ραΐταη ΐαΐϊηιοηϋί Γβ«

<,ι'*!ιΐ' »ΐή€* αροηίΐατ.

Ι·.·!ν ι)» (1ε Ηίδίοπίδ οι ιιιιΐι,-ιΐιΐιιΐϋ εεεΙο8ί3δΐϊοί8

Ιιειιβ ηιεΓΟΓΪ, 30 (ΐιιεηιαιίηκχΐυηι (ϋτίςί γοπΐ3ΐί8 3ΐ1

:ιΜιΙΐΛ-Ίι«Ι Ι|(·|ΙΓ;ΙΙΙ|, ρΓθρθ!)3Π1 1)00 ΙθΟΟ Ι)ΓθνίΙβΓ, ιΐΐ

Ιΐ3θ οΙΤβηδΊοιιβ 8ΐιΙ)ΐ3ΐ3, ι π ΐ:πιι (Ιείποερβ νΪ3ΐη οπιηεβ

ιΐι>ί ·ΐ;ιΐιΐ. Ιηίΐίυιη ;ι οοηοίϋο δΊπηίβηδϊ Ο3ρί3πι, ςιιθ({

οιιιΐι :ι ΓΐιιιΐΊιιί:ιηιιιιι ϋθξΐ)Ι3 οοΐΐοοίιιηΐ 3 (.οιιΜιιηΐιιι

ββΐ. 1>β ιρκι νεΓίδδίιηιιηι ι·.-. Γ δΐϋΐιιο, ηιιοιΐ '

κ δοζοιηοηιΐδ δΟΓΪρδεπιηΐ : οιΊεοΓΒΐυιη βδδο !

ηυηιοι ;ηΐ. ^υχηυβ :·,!> Ηίΐ3Γΐο οΐ38ρηβ-

ηιΐ3 Οδϋ ηο Ρηΐ3ηιϋ ηοιηϊηβΙιΐΓ. 1Ιιι}υδ βυηι ΑρΪ3-

ηοδ ροδίοβ ροΐΐιίΐυΐδδοί, οροΓβηη ύοϋβηιηΐ πι β3

υ1)ίςυε δΐιρρΓΪηηΟΓείυΓ, ίπίεπροδίο εΐϊβιη ϊηιρΐΓαΐοη^

ροΐεδίαΐβ, ςυί δυρρ1ίοίυη\ π'β,ηυΐ ϋΐηηι ρβηββ δΟΓβΐϊ-

ΐιιτπιί, ίηΙ«πηίη3ΐυ$ 681 : 3ΐιοΐθΓ δοοΓ3ΐ>?8 111). ιι,

εβρ. 25. ΡΟΓ ίΊΓιιι ΐ6Πΐρυδ Ι.ϋχ'ΐίιΐ', ροηΐίΓεχ, ςυί ίιι

Μβ(ϋοΐ3ηοη8ί οοηοίΐίο ηηΐε 1)ίεηηίιιηι, Ιιυο 081 πηηο

555, ΒοΓοοβηι ^ΙοΓίϋκϊδδίηιβ Γε1ε^3ΐυ$ Γικτβΐ, Οοη-

813Πΐίί ΪΠΐρβΓ3ΐΟΠ8 01 Λι Ίίίικιπιιιι ΙΊ·;)ΐιιΙίΙιικ 30 ΙβΓ-

ΓΟΠΟυδ ΊιιΓι·;ιι·Ιιικ, >-ί ι.ιιιΐ πτίφ;·) ;πΐιΙ:ι· 8β(1ΐδ 61 |Ι;Ι|ΙΊ.Ι·

ϋεδίύβΓΪο, δίηηΊυηι βνοοβίιΐδ Αΐΐιβηβδϋ ύβπιηαΓιοΐΐ'ι

«υΙ)δΐ·πρδίΙ , ιιιΐ3(]ΐιε Γκίβϊ ρΓοΓοδβίοηοηι ϋο(Γιΐ, (]>·»

του ομοουσίου νοοΒ'ίοΙηηι οοηοοί'ϋίχ βΓβΙί» ΓείίοβΓΟ
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η. Γ, Ιίοεί Γίΐίυηι Γβΐι-ί «ιιΐΐδίαηΐίβ, οηιηί&υΒφΐβ ίη Α ο δοοΜΐε 8ΐιρΓ3 Γοΐιιΐίιηυβ, ιι( ίηιροΓβίοπδ

ι Ηιΐι·, δίηιΊΙοιιι εβδο (ΙοΓεηι1ει·εΙ. Οιηιη οεε3$ίοηβηι 0>ί;ιη:ι ΠΙ» , δίνε Ι\ΙΓ

Υίΐοηδ εΐ ΙΙι·δ3είυ8 ηβεΐϊ, Μ·Ι πικίηπι ί11;ιιιι ροΓίίϋίχ

|ΐΊ·ιιαιιι Γΐίΐεί ρι-οΓΒδδίοηεηι, (βηηυβηι 3 Ιίοιιυιιιο ροη-

ΐίΐϊεε οοηιρΓθΙ)3ΐ3ΐίΐ, ιιϋίφίο (1Ϊ58επιϊη3ΓΐιηΙ, εΐ ίιι

ρι·ίηιίδ 3(1 Ειΐίίοχϊιιηι ε]υ3ηυε 8οιΐ3ΐε$ Αηοπκεοδ Αη-

ΓιοιΊΓΐίΐη πιίδοηιηΐ. ΜΙΙ:Ι Γ8 ίΐπάποίοΓοκ ϊΐΐί Ι;υ ιί

Αοΐϊβηυηη (1<>£ΐΐ].ι, ιμιοι] ιίιηίιΐο Ιιβείοηιΐδ (ΓιΠΚΙοη-

ίιτφΐι' |ιι·:ι·ι!ίι ·ι!.:ιιι!, ρ.ΐΐαΐη ι!ί\ ιιΐμ.'ΐι η <·!ΐ·ρ(·πιιιΙ . ΟΧ

φΙΟ ΐι::ιμ!ΐ,ι ρ6Γ Οπβηίβηΐ 30 δγτίβπί· |ϊ,τ! ίη 'ι.ιΐ :ι.

ΓΟΠδΟΟΜία. (Ίι.ίπϊ μ> .ιΓ::ι 6θΟΓ£ΪΙ15 Ι.ίιιΐιΐίι'ι-ΐιΐι- ερί-

:- ΐοϊ.ιΐιΐ Μ ι 'ΦΜΙ αά Βαίίίίαιη Αιι^ταιηιηι, ςυϊ 3<) εε-

ί·1ο8Ϊ*, φίβηι ηυροΓ 3 Γυηϋβιηειιΐίβ Γ\. ιΐ:ι·.ιΐ. Εη-

ι·:ι·ΐιί:> ΙίΐΐίΐίηίΟδ 6ρΪ80θρθ3 ΐ'οιπ'ΐνι'ι :ιΙ ;ΙΙ|ΙΙΙΙΜΚΊΙ-, π!

ι ιπιι 0()Ι!θ§ί$ 8013 ςΓ3$δ3Ι)ΙΟΠ1 ΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΌΜΜΙΙ Ίιιι;ι .-

Ι3ΐειη βγηοιίίοο ιΙι·ι ιι:ΐ<> ]ΐιςυΐ3Γει. Εχ ϋδ Ιϋΐη ίΐΐοΐ Β

Γοι·ηιΐ)ΐ3 , οιιπι βαδΊ1ίυ5 δοηπβιϊβιιοπιηι

ρΗΐΓΐιηιιηι 3ρπ<] ΊιηροΐΌΐοΐΌΐη ςΓ3ΐί:ι ο

ροδδοΐ. ΛΐιμίΓ 3ά Οηοιιίαΐοβ ίΐΐοβ ΐιιιηυΐΐυβ, ιιονβιη-

ι|ΐ;ι· ΙΐΧΓεβίπΐ (·\Ι(·πηίιι:ιιιιΙ;ιιιι , £θΙΙ5ΐ3ηΙίυ8 8]ΤΙΙΟ-

ιΐιιηι αιιείοΓε Ι(:ΐ5Ϊΐίο Νίοοηιειίίηιη ϊιιύίχίι. Π:ι ι· ευπι

Ιι·π·:ι· ΐΓ.οΙιι Γ.ΙΙΠ ϊ,ϋ.--ι·1 , 3ε κιιΙιίιιιΐΓ ΝΚΜΜΙΙΙ, ΐ|ΐιη

ερίδΟΟρΟδ ΓΟΙΙΝ !ΐι·:ϋ ί |Ι':ΚΊΙΓΙ 'ΐΐ , 63(1βΐη ο;\1»1Ιΐίΐ;ι>

:ι!Ι1'.\ί>.-:·1 : ΐΛΠάΟΠ) ΒβδίΙΪΙΙδ ΐΠ)ρεΓ3ΐΟΓΪ5 ΙίΙΙεΓΪί ΟϋΙΠ

ερίδεορϊδ 3)ϋδ ι!ι· ίϋοηεο Ιοοο ι1(ΊίΙ)ΡΓΠΓθ ]υδ$ιι>,

<·ιιιι·. ίιιΐιτ Ϊ11θ8 ιπίιιίιιιι· εοηνεηΐΓβΙ , δίπη'ιυιη 3(1

ϊϋΐ|ΐ(Ί ιιίοπ'ΐιι 3(1νθΐ3ΐ. ΙΙ'! Λ· ΊιιιιιΐΝ ερίδεορΟϋ ι·ι·|ΐ'·-

ι ιί , ΜβΓουιη ΑΓείΙιυδίοιη, ΟεοΓ^ίιιηι ΑΙεχβηίΐΓΪηυηι,

Υβίβηίειη εΐ εχίεΓΟβ. ΟυοΓυιη οηιηίυιη οοηδϋίο

δείειιεκιιη ϊη ΙΜΙΙΙΓΪΛ ηϋ --νηιι Ιιιηι 4ε-

ορίηΐοιιο εοηδίβΐ, φΐί οχ ΤΙιοθ(ΙοΐΌΐο ΓοΙΓι^υηΙ, Ι,ί-

ΙΙΓΠΙΜΙΙ ;ι!ι 6Χ3Ί1ΪΟ ΓΐΎΟΓίΙΙιΙηΙ 0336, ('Ο^Ίιι ΪΙΙο 3ΠΠΟ,

φΐο <:οη8ΐ3ηιίυδ Β.ΟΠΊΧ «Ιε^εηδ 3 ιηβίΓοηίβ ίπίεπ-

ρε!ΐ3ΐυ$ 631: βίφΐϊιΐβιη ηοηηίδί ρο3ΐ1)ίεηηϊυηι, ηυβιη

ο]αοΐυ8 Γπ.τιιΐ, ι·ο.ιίΐιιΐιι> 031 ίί1)βι·ϊιΐδ. Αι 3ΐιιιο ,".Ί;ί

Μι· ϋίΐΙ.Ίπί, υΐί ιϋι ΐιιιιι ΐ'.-Ι, ίΐηρΟΙ'ϊΙΟΓ Μ ΜΐΐΊΐΙίιιιιι ίη

ιΐΐιιιιι ιίΐΜΐ, 61 ρθ3( Οβίί Ι:ιρ-ΐϋ:ι δίΓΐηίυΐη 3ΓΟΪΙυ$

031. Πιι;ικ· ιΐ:ι ΤηεοάοΓΟίυδ ίηΐβΓρΓβίβηιΙιΐδ 681, υΐ

'ιιιιι ςυίϋεπ) 6υηδΐ3ηΐίυ3 ηιαίΓοηϊδ δρειη ίΐΐίυβ

ΐυεικίί Γί·ι·ι·ι·ίι , 86(1 ία 3ΐιερο ϋβίηϋε βηηο

ΙΟΓΪΙ.

Ληηυ 558 Βΐδίΐίιΐδ Αηο)τ3ηιΐ3

Ιίΐΐβι-ίδ , οοβίιίΐίδςυβ ςυ»: δίι·ηιϋ 3 Υαΐοηΐο βΐ Ι]Γ-

£3θΊο ςθ3ΐ3 Ι ΙΙΙΊ ;ιιιΐ , « ιιηι 3(1 οεοίοδίχ , ιιΐί (Ιίεΐυιη

εβί, οοηδβεΓίΐίοηοηΊ εοηνοηΐυιη Ιιβίοτοί ερίδεορο- '

ι ιιΐ!ΐ , Λικ·νι·:ιιι:ιιιι δνηθ(1υηΐ (·ι·1ι·ΙιΓ;ιΙ , ίη φ!3 δΪΓ-

πιίοηδίδΟδϋβο Υβίεηΐίδ οι οκΙβΓΟΓαηα εοικίοηιηαΐβ

Ιίιΐΐ'ί ΙιιΐΊΐιιιΙ;» οδΐ ; 3ΐ3ΐυΐαηΐφυο , Ραΐηί Ρίΐίυηι ΒΟΟ-

3ΐ3ΙΐΙ'.3 0836 βίηΐίΐοΐΐ). 0"·< ('χ ϋχηΟΐΙο ΙίΙΙΟΓΧ 30ΓΪρΙΧ

ΜΙΙΙΙ 3(1 ΡΙκΕΐιίεοδ ει δνηικ , ιιΐιί Εΐ)(1οχϋ Αιιΐίυ-

εΐιοηί δΐυϋίο Αηοηιοβοΐ'υιη ριτίκΐί;! ϋ:^τ;ιΙι.ιΐ : φΐ.ΐδ

δίπιιϊιιιη ιηίδδί, Β33ί1ίϋ8 ίρδε, Ευ$ΐ3ΐ1ιίυ$ δοΐιαδίβ-

ιιιι$, Ιιοοηΐίιΐδ Ονζίεειιιΐδ, ςιιί Ι\ικ1ο\ί;ιιιιιιπηι ίΐϋο

(1Ϊ8ΐιιι·1)3ΐΪ5 εοηβϋϋβ , ΪΓηροΓαΐΟΓΟΠΊ ρβΓριιΙίτιιηΐ, ιιΐ

:ι Ινιιι ΜΙ- Γιΐιίοχίιιηι 01 ΑηθΠ1(ΒΟ$ 3(1 ΑηΙΪΟΟίίΟΠΟδ

Μ ιιίιιτι Ι. Τιιιι: ιιιιΐΓΐιι, ηίδί ΓβΙΙΟΓ, ίΟ€Ϊ(1ίΙ ίΐΐϋά ιΐϋο,Ι

Υεπιιη Εικίοχϋ , Αεαοϋ , ΥιιΙπιΓι- ,

ΑηοηιοΒΟΓυιη ορθΓ3 ί.ιοΐυηι 631 , ηΐ , άίνίδίδ

ρίβ, Οεείϋεηΐηΐεδ ηιιίϋεπι Αι·ίιηίηί, θΓΐεηΐ2ΐε$

δείευοίχ οοη^ίβββΓβηΙαΓ. Ιη Ιιο<: ΛΙΊ,ΊΙΜΙΠΠΙΙ ρΓΐη-

Γίρπιιι εοηςτεδδυ 3εοί(1ίι , ςιιοά ΙΙιΙ,ι; ίιι·, ΓιΙίΓο Οι

ιι/ηοάίζ Π3ΓΓ31 , ιιΐ Οι·ίοηΐ3ΐο3 ερίδοορί , φαί δίτ-

πιίεηδί 1>ΐ3δρΙιεπιίχ ΓβδΓιίεΓβηΐ, βυοίΟΓΟδ ε]ιι$ εοιη-

ρεΙΙβΓειιΐ , «ι δΐιΙ)$οη1)οη(1ο (ΙαηιηβΓεηΐ , ςιιο<1 Γεεε-

ΓΑη(. (,ίιιίιι ( ιί.ιιιι οχ εο(1οηι ΙΠΙαπο οοΙΙίβίΙυΓ, ροδί-

οαφίβηΊ (ΙίνΊ,Ιί ί,νιιιχίιιηι ρ!:ιι·ιιίι , ρπηεϊρίο Αη-

(·νι·;ιιιι 3(1 Οι·ίι·ιιΙ;ι1ίιπη ΙΌ;,Μ·->ΙΙΠΙ ι!ι·1.·<·1.ιιιι ίΊιί,-,·.

δοΐ'ίΐιίΐ οηίιη Ιιίδ νεΓΐ)ίδ : Ν,./ ηιαχ'ιηΐί .-»«: ^οηιρ(Γ^^-

,Ίι'Ι» &\)ηθάθ» >ΙΙ ΛΙΚΊΙΙΊΙ ('.ΙψΙί' Λπ»ΐί»0 ΓΟΗΐ/ΐν^ΊΙί-

ιΐαα , ίΐ (Χ ιϊιι^ΗίΊ» ρτοΐ'ίικϋί €αΙΙ<€αιιϊ» ίιι'ηοί, ΐ(1

,Ί/ί/ί/Κ/υ)) ι'ϋ ('ΛΙι' 1'ιΊΙΙΙΟΊιί.

Γ.ιιι· αυΐεηι ίη βηηυηι 5ο8, ηοη δίψοηοΓβπ) , :,:

οχίερί οιηηεδ, Αηο^Γβηβαι δεηιίβΓίαηοΓυιη δνηοϋυηι

ι οι.ΐιιΐι'ΐ ιιιι , (1ικ·<·|:ιιιιι ;ιΙΙ;α;ι· 3 πιο 3!)1β Γ3ΐίοηβ$,

οχ ΐ|ΐιίΙιιι> Πϋεο3δ3Γίο Ιι,η' ΐοηιροΓυιιι ρ3Γΐϊιίο ι!'·-

(Ιιιείΐυρ.

Αιιηο ύοηιυηι 559 ι.Ίΐίιι ΊΙΙ.ι δίηηίεηδί$ Γοπηυΐα

3 ,Μ:ιι ΓΙΙ ΑΓΟίΙιιΐδίο , οοηδ«ηΐίεηΐίΙ.>υ3 δεηιίβπι-

ιπ3 , εϋίΐη 081 ιιΐί ρΐυΐ'ίΐιυΐ ροβίοβ όοεΐ3Γ3ΐ>ίΙυΓ.

Οιΐ3 εοιΐδοι·ίρΐ3 , ΥαΙοιίδ 3(1 ΑΠΙΙΠΙΙΓΙΙΜΊΙΙ 37110-

ιΐιιπι ι·:π;ι (Ιοίυΐίΐ, (|ΐι:ι· ΙιΟΟ ίΐηιιο :ι|ι

1)1)8 Ιΐ3ΐ)ίΐ3 , < ιιιιι Οΐ'ίεηΐβίβδ δοΐοιιείχ ϊη

ϋΕ ΥΕΤΕΚΙΒϋ» ΟϋΙΒυδϋΑΜ ΕαΟΠίδΙ,Ε ΚΙΤΙΒϋδ.

ΐίιΙ..·Ί, εοΐ. 881

€ο1. 884 Α. Καΐ πρΓύ^ο^ μίτ κρηπίς. Ρήιηιιπι Εο-

< Ι(·,-ιΊ;ι: νεΙεΓΪδ ίιικΓιΐιιΐιιηι, (]ΐιΐ)(1 Ιιοϋϊεηυε ίιι Κοιηαηβ

ΐΓΐίιιΐ'ΐιΐΓ, ίη μπίιΐυιπη ΟΓ^ϊηυιηςυε (ΙίδεΓΪηΊΪηο ροίί-

ΐιιιιι Ι·Μ. Ν;ιιιι ρπΐιιεερδ οιηηϊυιη 3ε ρΓΧδίαηΐίδδίιηιΐδ

ι·.-1 \ η μκππιί ΟΓ(1θ, φΐί ιί) 11(1 (Ιΐ[Πι· ,-.ΙΛΙΙ (·ι.·ι ιιιΐιιι :

φκιοιιηι ιηοηηδΓιειιιη νϊΐκ ^εηαδ εοη]υης!(ιΐΓ. ΡΓΟΧΪ-

ηπΐΗ Ιιυΐε εοηΐϊιιεηΐϊίΐί {ξΓ3(1ιΐ5 6&() Ιιηη νί(Ιϋΐΐ3δ, 30

ίίοΜΐ ΐ'ΐηο Ιϋεο (·οιι]ιιςίιιιη.

Ο Οι; Μΐ^ιηΓίιιι,·, ρΓΧδεΓίίιη Γι:ιιιϊιιϊδ ιιοΐη ΓΟ$ β&Ι,

<|ΐι:ιιιι :ιιιΐί(|ΐιιΐΝ ίη Εεε1ΰδΐ3, φίβηΐφιε οορϊοδίΐδ ϊΐΐο

οι·(Ιο ΙΊΐί'ΐ-ίι. .ΙιΐΗΐϊιπίΝ Λριιΐιι//. II : Κα\ πολλο( τινε;,

κα\ πολλαΐ έξηχοντοΰται, καΐ έβοομηκοντοΰται, οϊ ί<

παίδων έμαθητεύΟηααν τω Χριοτψ, ίφθοροι δ.αμί-

νου<κ. ΙΙίιιε Καιίδΐιΐδ ίΐΐΰ Μβηϊεΐιχιΐδ :ιρΐΜ Αϋ^ιι$ΐί-

ιιιιιιι Ιι'Ι». χχχ (ΙΙΙΙΙ εβιΐιοΐίεοδ ΓορΓεΙιεικΙεΓεί,

ΐΐ!:ι!ι·ί'ΐιιιιι:\ιΐ!ΐ ίΐ,ιυιι; π ι·ιιΙ, νίείβϊίιη ίπΐίιιιΐιιιιι
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ΗΙθ3 \ ί; ΐίΐιιιιιιι ιιΐι::ι< ι ιιιιι Ορρθηε1)3ΐ : Ι ί ρΐηε )αη\ \ ΙΪΙΙΙ , ιι.ϊ/ί.ν

ηιβ/ΟΓ, ίηςαϊΐ, ΐη Επίαϊκ οπιηϊΐηιι ιϊί-,ιίηιιιη άρπα

»ι>5, ηιιιιιιι ηαΐΐεηια ηαιηετοήΐαι Ιιαίκαΐατ. Γ.πί ρΐαηε,

ιιΐ ηοδ Ιι.ΐΜΓΐίι ϊί 1ιο(1ϊεΓηϊδ δοΐειηαβ, Γθ$ροιι<1εΐ Αιι-

£ΐι$ΐίιιυδ , ίΐϋ γΪΓ£ΐιιίΐίΐ[βηιϊη Εεείεβία οοιηηιοιηίαπ,

ιιΐί ιιιιρίί;·: ηι·φΐ3(|ΐΐ3ΐη ίιηρΓοϋεηΐυΓ. ΛιηιηΪ3ΐιυ3

ΜαΓοεΙΙϊΐΗΐδ αυείοΓ εΐηιιΐευβ ϊη < ,ιΐιχ· ΙίΙ). χνιιι /ν

8<ιροτε : Ιηνεηίαι Ιαηιηι α/ία» νίΓΐ^ηα Οιηιΐϊαηο

Γί<« ιΊΐΙΐΐίί ι/ηίΐίιι «ίΚΓίΐίβί, ααΐοάηί ϊηΐα(1αι, ΐΐ η-

ΙίςΐοΐΗ ΐίπ'ίη ιοίΐιο ιηοη, ηνίΐο νίΐαηίβ, ρταάρΐΐ.

ΡΙοηί δυηΐ ΊΊ·ι ((ΐΐΐίκιιί, (λριί ιιιί, οπιηίυιη (Ιειιϊηυβ

νιΊυΐΐίδδίηίΟΠΙΐη Ι'.ι:;ιιια Ιίΐιι-ί , υΐ Λιΐμιι>ΐίηιιιιι,

ΙΙίΐτίΜίνιηιιπι, ΛιιιΙιΐΊΐ-ιΐπ;! 3ϋο$(|υε ρρχίΒΓΟβηι, $3-

ι·ι .ιι ιιηι ηιοηΐίοηε νίΓβίιιυηι, ςαββ Οεο εοιΐ8εεΓ3ί33

ι·ι νοιο εΐίβιιι ο1)$ΐΓίεΐ33, Οεί αΐηυβ ΕεεΙε$ΊίΒ 86

Μίαίπιηοηϊκιιι ΐιιίιήηΐ ,

ι'Μ'Ιι,' .·<·-' ί, ίίίΐ'ίί'Υ ίηΙΟ'ΙίΐρίΟ , ρΟίΗ/ΗΟΜ ρΤίΜΐΙ» €ί

](]ΐιιιϋι Γ.·;,·,·;! ,·ι ί,ί,' , α>ιηιηι<ηίο ίΐΐίι ίηάηΙ^ίαίΗτ. Νέο·

ςχ$3ηεηδβ νεΓο, εβη. 7 : Πρεσβύτερον εις γάμους

δ'.γαμοΰντων μη έστιδσθαι · έπε\ μετάνοιαν αιτούντος

του διγάμου , τίς Εσται 6 πρεσβύτερος , ό δ·.ά της

εστιάσεως συγκατατιθέμενος τοίς γάμοις ; Υβ13ΐ ρρε-

>ίι\ ΐι·ι ;ιιιι (]ϊ§3αιοΓυηι ηυρίίΐδ ϊηΐεΓεββε, ηε ρΓΧδβη-

ιί.ι 803 ΪΙΗ& >ιιΐΓι;\;_'.·ιι ί \ίιΙι·;ι!ιη . Α(1 Ιιχε ΑηενΓβηα

;-> ιιη;1ΐΗ (·;ιιι. 19 ]»\»·\. , ιι! ιιιιϊ \ΐΓΐ;ίπΊΐ:ιΐΓηι, .

!>(·ο 3ρορθΙΙ(1βΓ3ΙΐΙ , νϊθΐ3ΓΪηΙ, Γ:ΙΙ!Ι·:ΙΙ ι|ΐι:1

ρυ'ΐι;ι εοεΓεε&ηΙυΓ. Αρρβπεί ίςίΐυτ ϋί^3ΐηο5 οϋιη

ίμιι<ιιιιίΐιί:ι ηθΐ3(08, 81 3(1 ρΐΐ1)1ίε3Π1 ριι·ιΐ!ΐιΊΐΙί:>ιιι,

Γυίδδβ. .Ι:ιιπ κιιρι·;ι νΐϋϊιιηΐ3 ςιοιη 8ενεΓ3 εοηεϋϋ

;α

οΐιδοηυϋδ :ιι|.!ί\Ί>.ΐι· ιε3ΐ3ηΐυΓ. Ιη ΑηεγΓ3ΐιο εοηεί- Β Ε1ί1>εΓΪΐ3ηί 83ηεΐίο ΓυβΓίι, ευηι ίη

Ιΐο, εβη. 19 : "Οσβι παρβενίαν έπαγγελλόμενοι άθε-

τοΰσι την έπαγγελλίαν , τον των διγάμων ορον

ίχπληροΰτωσαν. Οΐ3ΐεε(1ι>ηεη86 νβΓΟ , ΐ'βη. 16 :

ΠιρΟένον έαυτήν άναθεϊσαν τω Δεσπότη θεφ, ώσ*ι3-

τοίς δε χαΐ μονάζοντα, χβι μη έξείναι γαμώ προσομι-

λεΐν ει δί γε εΰρεΟεΐεν τούτο ποιοΰντες, ϊστωσαν

άχοινώνητοι. Ερϊρΐιβιιϊυβ ιιυδίεΓ ίιι Λη^εΐίείβ ΟΧΓ.

60, π. 7, ϋοεεί νΪΓ^ϊιιεβ, 3 ηυ'ώαδ τΪΓ§ϊηίΐ3ΐΪ8 βροη-

βίο, ΐ[ΐι:ιιιι δμολογίαν ηοηιϊηβΐ, νίοΐ3(3 3ΪΙ , εοη$υΙ-

ϋιΐ3 ΓβεβΓε, δι δβ Ιε^ϊΐϊηιΐβ ηορίϋβ ϊΐϋ^εηΐ, ιι! ροίΐ

•ΐίιιΐιιι ϋ.ιι:ι ρ(£ηϊΙεηΐϊ3πι Εεείβδίχ εοηιηιιιηίοηειη ίηι-

ρείΓεηΙ. Νοη(1αηι βείϋεεί ε» βροηδίο οηΐχ Γεί^ϊο-

ηίδ - ΓΊΐ, υΐ ίπϊΐιΐΜΐ ιη.ιΐΓΪιιΐίΐιιίιιιι: Ι;ιι·ι·π·Ι. \ ίιΐι· <)\-

)>ι ίιιιιιιιιι Ερί$1. ικΐ Ροηιροηίιιηι, ειι]υ8 Ίιιίΐίιιιιι εδί

/,,·ι/(ί/ΐΗχ ϋΐΐβται ίναι. 5ίε Υΐίειιΐίιιυηι εοικ'ϊΐΐυπι κιιΐι

Ο.ιη)3δθ, εβη. 2, ν/Γ^ϊίΐίί, ηιια; «β Οίο ΐονβτνηΐ, ιΐ

αά Ιβτηηαί ηνρΐίαι Ιταηίίέήηί, ραηίΐβιηϊηιη αΐ)(η

]<ιΙ)βΐ. Ε» ΡΟΓΓΟ αϊ) ερ'ίΒεορο εοηδεεΓβϋαηΐιΐΓ. ΟΙΚΗ!

ηε 83εεη1οΐε3 οδΐίΓμαΓεηΐ, δΒ'ρϊϋβ ϊιιίοι,ΐίι ΐιιηι, πι

Γ.3Πΐΐ3<;. ιι εΐ ίιι. ΒΐδΠϊαΐ Λα Ληιρίιιί., εβη. 18,

ίϋ.ιτ ππι όμολογ(αν εχεΐρί ]υΙ)εΐ 3ηηο ΧΙ31Ϊ3 16 νεί

17. δ«νβπυ3 \-.ιΐ!ιπΐΜ' εοηεϋ., εβη. 19 : 8αηαΐιηο-

η'ιαίιι, ηιιαηίαηιΐίΐιεί νίΐα εαηιη βΐ ΜΟΤΜ ρτοίαΐί

$Ίηί, αιιίε αηηιιιη «ΙαΓι» ««κ· 40 ποιι ι·ιΊι·ηΐιιι·.

€ο1. 884 Α. Εί ίε τις τεΛεντι\σάο·τ\ς. Ιη Ιιχπεδί 59,

η. 14, ΐοΙβΓβπ ηϊΐιίίοπιίηυδ Ϊ11θ3 ΐη ΕεεΙε$Ϊ3 ι!ί\ι·ι .<( ,

ΐ|·ιϊ ροδί (Ιϊνοπίυηι 3ΙΪ38 υχοΓεβ βϊοί εοριιΙ»Γεηΐ. Οβ

ι[ί·.ο 9(1 ϊϋηιιι ΙΙΙΓΙΙΙΙΙ ηοιιηυ!ΐ3 δεΓϊρϋϊηιιΐδ. ΙΙίε βυίειη,

ι-ιΐιΐι ί,-ίιίηκι-, δείΐίεεί εΐ τεεβρίοι αυ Εεείκβϊη οπίί-

ηο8 ει ςΓ3(1υ3 ρεΓεβηδβΓεί, (ΙίΙίςεηΙεΓ εβυΐΐοηβηι II-

Ιαπι αρροκυίΐ, ηοηηΐϋί ρο$1 ρΓίοΗδ εοιφι^ϊδ ηιοπεηι

ί ν,ιη.Ι.ι·. ηυρ1Ϊ35 :ΐ|ΐ|ιι·,.ϊι.ΐΓί, βίδϊ, ιιΐί ϋϊχίηΐυδ, ;ιΙ -

ΙβΓΪϋβ ΚβηβΓΪδ ιιΙ(·ιιιιι|ΐιΐ! Ιο!ι·π·ιιΙιιι·. (,)ιι:ιηι|ΐΐίιιιι 3(1-

νεΓβιΐδ (1ί§3ηιοβ, ηιιΐ, ρτϊοΓΟ ηιοηικι, ηΐίει-.ιηι υχο-

ΠΊΙΙ (ΙιιεβΓεηΙ, 8ενει·1θΓ αρυιΐ 3ηΐί(|ΐιθ3 (1Ϊ8είρΙίη3

ίυίΐ. Ν'.Μΐι εοηε. ΙΛοΛ., εαη. 1, Ίο 83ηχΐΐ : 1 1 :.-;·.

του βείν κατά τδν έκκλησιαττικον χανόνα , τους

έλευθίρΜς χα\ νομίμως συναφθέντας δευτέροις γά

μοις, μη λαθρογαμίαν ποιήσαντας ολίγου χρόνου

παρελθόντος, χα\ βχολασάντων ταΐς προαευχαϊς και

νηστείαις, κα-4 συγγνώμην άποδίδοσθαι αύτοΐς την

χ.'<· νι.) , : ι , ώρϊιχμεν · / ί +. ηκΐιιιη Ε^^ιε>^α! ^αηο-

ι:αη ηιιϊ Ι'ΛΐΤβ αο ΐ,-ιιίί,.ι· καιηάί$ ιηφίηχ ίΐΐί^αΐί

ηαυΓηα-

ρεηευΐο α (]ΐιοευη(|υβ 1)3ρΐίζ3ΐ·ί ρει·-

ιιιίιΓιΙ, ιΐίμ',ιιιιϊί (1ιιιιΙ;ι\:ιΙ εχεβρίΐδ. δβϋ ιιίΙιϋοιιιίιιΐΗ

ίιι Εεε1ε$Ϊ3ηι τεεερίί βυιιΐ (Ιίςηιηί, εΐ ηυί ευηι ϋβ

εοιηιηυηίε3Γβ ηοΐΐεηΐ ΡΓΟ ΙιΧΓΐΐϊείδ 1ΐ3θϊΐϊ. ΗΊηε λί·

(·,-ι·ιιιηιι, Γ:ΠΙ. 8, ιιιιιι Νον3ΐϊαηί5 1ιΧΓεΐΪ€Ϊ3 ρΓθΓ6$-

δϊοηί$ ΓοπηιιΙ;ιιιΐ ΡΙΙΓ-,Ι ι-Πιίι, &εευηϋυηι ςυβιη Γβεβ-

ρΐϋδ Ί1ΙΪ3 3(1 Εεείεδίβιη ρΐίεβΐ : Προ ' πάντων δϊ .

τοΰτο, ίηηιιίΐ, όμολογήσαι αυτούς εγγράφως προσ

ήκει, δτι συνθήσονται κα\ άκολουθήσουσι τοις της

καθολικής κα\ αποστολικής Εκκλησίας δόγμασι,

τουτέστι κα\ διγάμοις κοινωνείν , κα\ τοίί εν τω δι-

παρα-επτωκόσιν · Αιιίε οιηηϊα ίοηρίο ρηβΐίή

οροηα, οοη$εη$Ηίθί ιέ αίηιιβ απιρίεχιιτοι πι-

ίί ιι^ιι-,ίιιΓίιΊΐ' Ι'Ί-ιΙ,'ί,ϊα: <!<: ;ιιιιι[ιΐ : ιιηαίπιια

ίίί ΙΗΙΙί ΐΙί.'ΙΙΙΙΙΠ.·, ιϋίΙ'ΙΙ,Ιϋιί,-,ί'ί, /;'./;(,' //!!/ ίίί /ί,Τ-'ί-

^^ιι^οηβ Ιαριί ιαηΐ. δε(1 ηυίιιηηι (Ιϊςβιηί ΊΙΙΐ ΓυβΓίηΙ

ηυΧΓΪΙυΓ. Νβιη ]υπδεοη3υ11υδ ςιιίϋβηι, ηυϊ ίη ε3ηο-

ιιι>:ιι Ι·'.(·Γίι·>ι.ι· εοϋίεειη ηο(3$ εύϊάΊΐ, νηΐ^ο Γι,τε Ί^ηο-

ΐΐ)ΐ» εβδε (Ιίι-ίι. Ιρδβ 3υΐεηι (Γ83 ι!ίμ:ιιιιί.ι· βρεεϊεδ

βχρίϊεαΐ : ρηπΐ3 681, ευηι ευύεπι ΐειυροΓϋ Ιϊιΐ33

•ΧΟΓ83 ΐ]ΐιί·.ρί.ΐϋΐ !Ι;Ι!Ί·Ι, ηυοιΐ οϋιιι ,ΙιΐιΙ.Η* Γιεΐΐιιηι,.

Κοιηβηίβ Ιεςϊ1>υδ ρΓοΙΓιϋίΙυιη Γυϊΐ; 3ΐΐεΓ3 εδί,ειιιη

ςυ'ΐδ ηιΟΓίε ρήοηδ εοη]υ^Ϊ3 βοΐυΐο ηιβίΓΪιηοηίο, δε-

αιικίιΐϋ ηυρΐΪ3δ εοηΐΓ3ΐιίΙ; ΐερίία, ηυαηι νπίμο ϊ^ηο-

Ι3ηι εδ$ε 8ΐ3ΐυίι, (δί ευιη, εχΐΓ3 εβιΐδβιιι βιΐυΐΐεηί,

Μ·ρπ.ϋ.ιΐ:ι εοιι]υ^β, :ι!ΐι υ δαρεπικΙυείΐυΓ. Ουιη εηίηι

\αι ϊ.ι: ιΐιν-ι: ιίι Ο:ΊΙΙ·.;Ι· είΐΓ3 3(1υΙΐεΓΪιΐηΐ δΧΟυΙΊ 1:·,_.ιί'[κ

•ιϋιιι τεεερίχ Γυεπηΐ, ηυηηιιβηι Εϋείεβία ϋΐ3δ ;ι·Ιπιι

ΜΙ. Ουοείΐ'εβ (|υ'ι ;ι!ίΚ ιΐο εαυδίδ, (ΐιΐ3ΐη ρΐΌρίει· 3x1-

ιιΙιπΊΐιιιι, υχοΓβ (1ΊηιΊδδ3, ουιιΐ 3ΐί3 εοιφιςίυηι 80-

I, Ιι;.·, :Γιΐ ]υπ3εοηδΐιΙΙυ8 :!!··, (Ιί^ηηο εεη&6-

Ο3ΐιοηϊοα ΊΙΙ3 ηιαίΐ», ευ}υ8 Νεοεχ33Γ.

ει Ι.κ'ΐιΐίι·. ιηεηιΊηεπιηΐ, ΪΓΓο^:ιΙ)3ΐιΐΓ. Γλ ηυ3 ΟΓΛ-

ΐίοηε δεηιιίιυΐ1, (Ιίςαιηοδ ίΐΐοδ, ηπί, ηιοιίυβ εοιι]η^ε, .

:ι1Ιι·ι Ί 86 Γ.ΐ|ΐιιΙ:ιι .·η|, ιηιι|[:ι; Ιιιψι.Η εχρεπίεβ ΓυϊδδΟ.

6Γ3ΐι(, ι [.·!]!! Γ 3(1 ΓΟΠΙ ροπίιιοηΐ, εοηβίβΐηυε :ι.Ι |>ο-

δίΓειηοβ ΊΙΙοδ ϋίςχηοδ ι :·.·-, ϋΐοδ ιο(ϊ(Ιεη) εοιιεΊΙίοΓυιι^

είιαίοβ ΟΙΜΙΙΙΙΝ ρι·)·ηιι, κ- \:ιηι ίίίοιίίοοηυιη (Ιί^3-

ιηοκ εοδ, (1β (]ΐιΐΙ)ΐι$ ΙοηιιϊΙυΓ, βμρείΐβΐ ελευθέρως

χα\ νομίμως συναφθέντας δευτέροις γάμοις , Ιι'μΐίιηβ

η^ ίιΐ', ι,· αοίηιΐίι ηΐιριϋ» ίΙΓι<ι<ιΐ»χ, Ιιοε εδί ηιιί Ιΐ-

εΐ Ι;α·ιι1ΐαΐι· 5°ι1)ί 3 Ι',Ιιΐ'ϊϊΐο ει Εΐ'ε1ο$ί»
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€β583 υδϊ ΓοΓβηΙ, ςυΐςυβ Μ Ιευ'αϊηιβ Γεοϊδδεηί. Ιη Α 1111 (Ιίδίπείί ΓυβΓΪηΐ. Νέε βϋΐβΓ Ββίδαηιο »ε

ςιιο ΓΪϋΊευΐ3 εδί }υπδεοηδαΙΙί βχροδϊΐϊο, νομίμως 3ΐϋ<|ΐιε ίηΐεΓρρεΙεδ εβηοιιεδ ίΐΐϋδ εχρϋεβηΐ.

ίιΐβιη βίδβ βε ,ν, Η»ι/ΗΜί Ιβι/ΐ» ΙΙΗ,ΙΙ,ΙΧΗ· Ιίαηΐιαη. Γ.οΙ.884Β.

Νοφιε εηίιη εεε1ε$Ϊ35ΐϊέυ$ ϋΐβ ΡαίΓυιιι

νομίμως ιιιίιί ιιιιρίίιΐδ 11138 βιΙίεεΓβΙ , ςυβδ ηΐ)1Ιο

ιηοοΌ Ηο'ιΐβδ ηεςυε Γ3138 βδδβ οοβηοδοβΓει. Εΐεηϊηι

ιΐιΐι <·ίπη βιΐηΐιεηιπη, 3ΐΪ3δ <>1> ε»ιΐδ3δ, ρρορίεΓ ςυ»δ

«Ιίνοιίίιιιη ϊ:ιι·.·ΐι' ίηιρεΓ3ΐοι·ίδ Ιε^ϊϋυδ Γβ» εβί, ιιχο-

ΐ(·πι (ΙϊηΊίδεπί ηίί,ϋϋ·|ΐιη ιΐΐί\ι·ιϊ!, ίη εβιίεηι ευηι

;ιι1υ1ΐοπ5 €3ΐΐ8:ι Εεείεδίχ ίιιιΐίείο (Ιεεηείοςυε νεΓ·

κ»ΐυΓ; ηεςαε βυΐ Ιβνί ρο3ΐιίΙ(·ηΙΪ3 <Ιείυη«ί ροΐβ-

ι·:ιΐ, 3ΐ>1 :ιΙίΐι·[· ςοβιη (Ιίδδΐιΐο ροδίεποΓβ ίΐΐίείιοςυε

< ιΐϋΐϋΐιιτίιίκ, ΠΙβιη ίρδίιηι ίηιροΐι·3Γ6 ροβηίΙεηΙίΑπι.

θ!ΐι·Μΐ:ι·Ιιιΐ)πΙΐ!Μΐ «Ιβνοΐΰε, Ιιοε βδΐ, ςυ:β δβ Οβο εοη-

^ •ΐ'ί'ΊΊ.Ί ,Ί:)!, ΙΙΓ_·;:,Ι , βυΐ νί(1υχ, ιί ηαήΐαηι ααί-

,"/.·><('»(, ηοη Η<ΙιιιΊΐ!ιΙιιιιιΐΗΐ· αά ροείΗίβηιίαηι, ηί&ί αά·

Ιιαο ίρίοΐ'ΐ' αϊ- ιηαήιο, αι&ίενΐνετε «κρί&ιεηΐ, ααΐροίΐ-

ηιιαηι ϊρίβ άβααίίβεί , 3)1 ΐοΐείβηυηι ι, <·:ιιι. 16

«·1 19.

Αίςυί ϋΐ83ηιθδ ίδ(θδ 1>3θι1ίεβηιιηι εοηείΐίυιη Ι)Γ£νΐ

ΐ<;ηιροΓ6 )!.ι·!)Ίίι·ιι!ί;ιιιι οοίΓβ >ι.ιΐιιίι : Νίεχηυηι νείΌ

Νον3ΐΪ3ηΐδ, υ( ευηι ϋΐίδ ηοιηίηαΐΊηι εοπηηιυηίε3-

ΙΙΙΓΟδ 88 6$δβ |ΐπι!ί|ι·:ιιιΙΐ)Γ, 6(1ίεί(. υ»1"! ρΓΟΓβεΙΟ

.ΜΙ» Γαεεηει, δι (1ί^3ΐηοπιιη ηοπιίιιβ Πβ^ίΐίοδοβ Ϊ11ο$

!'[·;ι·ί(Ί(';ι, υΐ ς\ΐ3ΐη :ι1)δΐιι·ι1:ι βίι ]υΓΪδεοηδΐ)1ΐί δεηΐεη-

Ιΐ3 ετί(]εηΐίυδ3ρρ3Γε3ΐ : δι ϊη ίΙΙοΝίεχηΐ ΰοηείΐϋ ε>-

ιιοηε ι1ίμ;ΐ))π δΐιιιΐ, ςυί εοηΐΓ3 εεοΙε8Ϊ38ΐίε3δ δ^ηεΓιο-

ιΐΓ5 , Ιιοο εδί, υΐ ίρδβ ευιη Οβίνΐηίβηίδ εχίδΐίηΐ3(,

«•ίΐΐ'ίΐ Γϋΐΐίίΐιιΐ) ;>ιΙιιΙΐι·ιϋ, <)1) 638 ε.ιυδ3δ, ιΙ«· ςυίΙ;ιι$

ιΐίνοΐ'ΐιιιιιι δχειιΐί Ιεςεδ ίηιΐυΐςεηΐ, τερυΠίβΟ ρΓΪοΓβ,

.ι'ίπ.Ίΐιι δί!)ί εοιι]ιΐ{;εηι .·,·.' ίνιΐ;ιΐ, ιιοη 3ΐί3 ρυΐυ

εοηιΐίιίοηΰ Νονβιίβηοδ 3ΐ) ]ιιη§εη(ΐ3η) ευηι ι!Ιί>

ιηυηίοηειη οοε^ίΐ, ςυβηι υΐ ύΐϋ&οΐυΐο

ιΐΐο εοιι]υςίο , Γοΐΐΐίϋδίηιβηι ϋ ',,:;ι ηιβειιΐβιη ροΒη'ιίϋη-

ιί.ι ιϋΙΐϋ-ΐΊΊΐί.. Αίςυί ηοη ιηβ^ίδ υΐ ευηι ηοε ροει·3ΐο-

πιηι ςεηβΓε, ροδί ρα^ηϊΐεηΐίβηι, ςιΐ3ηι ίιι ευηι εΐβίε-

τίδ ΓθΐηιηυιιΊε3Γεηι οιηηίηυβ , Ιβχ ίδ(3 εβυιίοςυε

ίειτί Νον3(ϊ3ηίδ ιΐβϋαϊΐ. Νοη ειιίηι ε]υ$ιηοϋί δοΐυηι

ϋί^πιοδ, -><·ιΙ ςυυ$ευηςιιε άΈΗείϊ κ^νίοπδ Γβηδ 3ΐ>

οηιΐ)ί ερε εοηιπιυηίοηΐδ εχείυδει-βηΐ. €υΓ ί^ίΐυΓ άε

«ϋ,:;ιιιιΐΝ ίΐΐϊδ, ιιΐίςιιβ ηοηηίδί ροδί ροΐηίίειιΐίβπι εΐ

ίΐΐκίΐϊ ι-οιφιμίί (ΙΪΓβιηρίΐοιιβιη 3(1π)ίΐΐεΐ)ΐ1ίδ, αΊδβΝβ

ηοιηίιοΐίηιςυβ Νίεχη3 8)Ίΐθ(1υ3 εχεερίυηι νο!υίΙ?

ϋβ οΙεΓΪοοΓίιηι εοηΐΐοεηΐΐι βε < ιι·!η»' νίΐ» ίΙΙυδίΓΪδ οίε

Ερίρΐιαιιϋ Ιοευβ εδ(. Ββά ίιι (',ιιΐΐκιι ΙΠΊΙΙΠ ΙιχΓε&ϊ 59

ιιΐΐϋΐ. ί Ιΐϋίμι- βρεΠίυδ 3(ςυε ϊηδϊ§ιιί<ΐ8 εεε1ε$)3$1ί-

ι·:ιΐιι 1 1. 1 Γ ίη Γ6 ι·ιΐιΐΜΐ(·!ΐΐ!!ί:ιι·ιΐι εχροδυίΐ. Οοεβιειιίιη

ηυπι βχ άί^ηιίδ οη1ίη3ΓΪ ηειηίιιεπι. Τυηα ηβςυε οο$,

ηεςυβ δυΐκίίβεοηιπη βΐίΐεπ εοηδεεΓβπ, ςυ^ηι νβΐ

ρποΓβ, εβςιιβ υηίεβ, εοη|υβ6 ηιΟΓίιΐϊ, νεί αο β]ϋ8-

ιΙ'·ιΐ) νίνεηΐίδ εοιίδοπίο βε εοηβυείυοίίηβ ϋϊδίΓβείοδ,

ηίδί νίΓβϊηεδ οιηηϊηο δϊηΐ: ρΓΧ8βΠίπι υοί εεε1β$<3-

! εβηοηεδ 3εουΓ3ΐβ βεΓνβηΐυΓ; ηβηι ςυοιΐ ϊη ςοϊ-

Ιοείδ ρΓεδΙ))·ιβπ, ϋ'οεοηϊ βΐ 8υ1>(Ιΐ3εοηί .' -

1>βΓθ8 3ϋΙ>υε 8υδείρί3η( , »! 3ΐ)ΐι$ίοηε ςυβύβηι 3ε

οΊεείρΗηχ εοΓΓυρίεΙβ ΙΐβΓΪ ; 3υ( νβΓΟ ηεεεδδϊΐβιβ,

υυί ρηο ίη^εηΐϊ ρορυΐορυηι ιηυΐΐίΐιιϋίηβ, ιη'ιηίδίΓΟ-

ι ιιιιι εορΪ3 ηοη δυρρκίϊβ ; ηβιη βΐίοςυί Εεείεβίχ Λο·

"•ϋ'Ι'ΐ <·|ι'ΐ ΙΙΊΙΙ ιΐϋΐ Οπίίηίϋυβ ϊδΐϊδ (·ϋΐιΐίΐ)Ρΐίΐί:ι ρΓ3>

>«·ι·ϋ.ίΐιιι : ςυϋ Ερϊρΐιβηϋ βυείοΓΪΟίε ηυΐΐβ &υΐ εχ-

ρΓε$δίθΓ, :ιιιΙ 53ΙΐεΙΪΟΓ Ιι;ιΙι;·π ροΐβδί. Ιΐιΐι, ρ3Γ βίΐ

βε μι'ΐιιίηιιιιι ΙϋΐΊ (ΐηνπιί ΐεδίίπιοηΊυηι ϋΐιι 1 3άνβΓδυ5

ΥίβΊΙαηΐίιιη), ςυί, «Ι Ιιο ι: ΐοηιροΓβ ηοδίΓβίεβ 1>η;Γβ-

(ίεί, εΙεπεοΓυηι εαδίϊπιοηίβιη ορριι^η3ΐ)3(. (,Ι'-.Ί.

Ι'ιιιίι'ΐι!, ίΐΐφΐίΐ, (ίπΊ'ίίίίΛ /·Ί Γ/,·Λ;,Γ ? (»ιιί(/ Λ'.(^\1ίί (Ι

ίεάϊί αροίΐοΐ'κκ, ι/χα: ιιιιι νίτί/ίηί! ΐίετκο» α^^^ρ^κι!(ι

ιιιιΐ ι-ιιιΐΐίΗ,Ίΐΐι'χ. ι·ι, ί'ι ιι.ΐ'ΐιΐ'ί'χ Λα6««πηί, ηιατϊιΐ αιβ

άωίετνηΐ ί Αίςυε Ιιοε ςυίϋβι» νεί ΓεεεηΓιοΓεδ <·'. >. -

<·ιιϋ Γ,ιΙι'ιιΙιιΓ, ρθδ( βυδΰΡρΙΟβ δ36ΓΟ$ Ϊ11θ$ ιιι·.:ίηι·-

26, Βα1$3ΐηο ει Ζο»3Γαδ 38ιιοδευηΙ. ( ,.ιπ.,ιΓϋ νβΓία

δυη( : Των είς χλήρον ττροελθίντων αγάμων χελεόο-

μεν βουλομένους γαμείν άναγνώστας, χοή ψαλτός

μένους. Αϋ ςυχ Βαβαπιο )81υ<1 οΙΐδβΓνβΐ : 3ηΐε ΟΓ-

ιΐίπ.ιίΐί.ιι.ί',Ίΐ ρΓ65ΐ)}Ίεΐ'0$, (ΙΪ,Η.ΌΙ)Οδ ε( 1ΐγρθ(1ί300ΙΙ05

<·,ι|ιΐι':ιι·ΐ! Ι)ΐιρΐίΐ5, ;ιΐ!|ΐι<· Ϊ13 οπϋιι.ΐΓί ροΐυίβδβ : ρη$(

(ΐι·ιΙίιι:ιΐ;ιιιΐι·ιιι, δοΐϊδ Ιιοε Ιεείοήουδ εΐ ε9ηΐοΓΪ1>υ9

ϊηάυΙΐΗΐη. Λιΐιίϊι Ζοι>3Γ3δ, 3ηΐβ θΓϋίη3ΐϊοηειιι ίηΙβΓ-

ι Ί. ;ιι Ί ρΓβδΙ>γΙβΓΟδ, ύίαεΟΠΟδ 61 1ι)ϊ·:>'!:,.. ΟΙ1Ο?, 3Π

ΓΐιΜίη. »ΙΓΙ ει εβδίβ νείίβηΐ νίνεΓβ. ί]υοι! βϊ ηβρβ-

νπ ίίιΊ, ρεί'ΐηίΐιΊ υΐ 3ΐιΐε εοηδβεΓ3(ίοηεηι π\ ·ι - <]υ·

(·:ι:ιΐ. 8»ηε ίη ΑηοχΓβηο, ι·:«ιι. 10, ύε (ΙΪ3εοηϊ$ ίο

83ηείΐυηι Ιβ^ίΙυΓ, υΐ ςυί ϊρδο οηΐίηβΐίοιιίδ βαχ Ιβηι-

Ουίιΐ, ϊηςυβιη, ίη ίΐΐο επηιίηίδ ηίΙυΙΐβΓϋςυο (-ειιεΓο 0 ρθΓβ €Οηΐεδΐ3ΐί δίηΐ, δβ ηυριϋδ οβΓβΓβ ηοη

ροΐεδί ηι^δίβηϊ, ιι( ευηι ϋδ, ςιιϊ

οιιιηίϋυβ 3ΐΓοείθΓί1)υ8 ροβηϊΐειιΐί3ηι εοιηηιιι-

· εεηδυερβπΐ, Νίοχηΐ ΡαίΓεδ ιΐε υηο ϊΐΐο

δΙίρυ1ειιΐυι·? Νβηι ςιιθ(1 υιηιηη αβΓοιτε ροΐβδί, ΒΧαυΙί

1β£:1>υδ 3ΐΙιι1(βι·ϋ ^ΙΊΜΙΛ ΗΙυιΙ Γυίϋδβ εοηεβδδυηι, ίιί<·ιι

ιιιοιιιΐϋΐΐιιιιι Ιι;ι]ΐΓΐ ηιιΐΐυιη, ςυοηίβηΊ , υΐ ίρ$εηιεΐ

8550ΓΪΙ, ηυ»(]υ3ηι ί(1 Εει-ΐεδίχ ρεί'ίϋβιΙβΓΪ ροΐυΐΐ, υΐ

•Ιίνοι (ϋ ('.ΊΙΙΗΙΙΛ ϋΐαϊ 3ρρΓθ1)3ΓΡΐ, 3υΙ ιιΙϊΙβΓ (1ε ά)£3-

111Ϊ8 ίδΐίδ ((ΙΚΙ111 ιΐΐ' 3ύυ1ΐεΓΪδ $(31υ6ΓϋΙ. Πιηη· .·;ιι!ι·ιΐ!

ΙιοΓυιιι, (ΐηικ εΐ 3<Ιυ1ΐ6ΓθΓυηι εχίεΓΟΓυηι, εΐ ιμιοιΐ

Λα Νον3ΐΪ3ΐ)θΓ«ηι ηεςοιίυηι «ρβεΐαΐ, ςυβη! ρεεεβίο-

ΐΊΐιιι οηιηϊυπι ταΐίο ΙΓΙ!"Ί·Ι 3 Ρ3ΐι·ϊΙιυ5 (Ιβϋιιίΐ. Ιΐβςυβ

- ιΐκΐιίιιπι ηυΐΐυιη ε$(, (ΐυίΐ) 3(1νεΓ$υδ ι!ί83ηιθΓυηι βε-

ηυδ ΐεηϊυιη 3 νείενίΐιυδ εοηεϋϋδ 86νβΓΪΐαΐΪ8 βευΐυϊ

ροδί οΓθΊη3(ϊοιιεη) υχοΓεδάυχεΓΪηΐ, 06 δίβ-

ΐα δυο ηοη (ϋιηονεβηιιιι·, ηυοϋ βο ερϊδεορο ΐ<1 ϊΐΐίδ

εοηε68$υηι ΓυεπΙ : ΤοΟτο £ε, εΓ τίνες σιωπήιταντες,

;.}''. χαταδεξάμενοι εν τη χειροτονία μένειν ούτως,

μετά ταϋτα ?)λθον έπι γάμον, πεπαΰσθαι αυτούς της

οιαχονίας. ΙΙικ· νετο, ϊιιςυίΐ, «ι ηιιί [οηβ ι,:< », ι ·.

ΐΐ ι'η ΟΓάίηαΐίοηϋ ρ€Γηιαη(Γύ ίη ίρ$ο (εοηΐΐιιβιιΐίχ δοϊ-

Ιίεεί) κΐ/ιΐη Θοη$αΐίΐτίηΙ, οατη άΐϊηάί ηαρίία» ίηκηαΐ,

α ,ΙίαΐΊ,ιιιΐΐΐί τερίΙΙαηΐΗΓ. Οιιο βχ εαηοηε ΐΐΐυά ετΐιιά

ροΐεδί, εΙβηεοΓυιη ηΐί)]οι·υιη, Λα ϋίαεοηοδ δΐΐΐβιη

υδ<]υβ, εοηδεεΓβΐίοηειη ίιηρΙίείΐΗΐη, υΐ βίιιηΐ, τοίυπι

]::ιιι ιυηι Ιΐ3ΐ)υϊ$δβ εοηΐίηεηΐίίβ, η3ηι ευηι εβαι οοη-

(Ιίΐίοηειη βρροπίΐ, εΓ τ'.νες σιωπήσαντες, χα\ χατα-

εν τ|) χειροτονία μένειν ούτως, ρπκοί ιϊιι
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άίΐΜηάί

ίίχοτβι ΙΉεηιία ηοη αϊ, (Ιίαηι αΐϊιηαηιιη ηαριίαηιηι

ενϊίβηΐ €θΐκοηία. Οε Ιι·ί1)ΐιβ οπίίηϊοιίδ :ΙΓ< ικϋι ι-ι οοι>

ι·ιΙ. Ι·.1ϋκ·ιί[. Γ;Ι:Ι. 35; εΐ ΟαπΙίΛβ. ". εβη- 2, αροβίο-

Ιίεβη» ΙΙΙΙΙΙΓ ίη$1ί(ιιΐίοηεαι εδ$ε δί^ηίΐίεηΐ : Ι ι ηιιοά

αμοίΐοΐί άοαιετηηΐ, ίη<]ΐιίΙ, εί ϊρ*α ίετνανΐΐ //ΐίΐ/Ίΐ'Ί-

ΐαι, ηοί //Η, .(/»<; ααΐοάϊαιηιΐ!. Ηαχ ηοδ εχ ίηΩιιΐΙίβ

Ρ;ΙΙΙΓ;Ι, ι|Π;ι·, ιιι 3(1νεΓ83ΓΪΪ8 8Χδΐ3ΐ>3ηΙ,

εχ1ί1>3ΐυ 86ΐβ£ίηιυδ. 6χ(εΓ3. ίη Αιιιιβίίηυδ <

3ΐι»αηι 58 ΐοηι ηΐ) βΐϋβ, <{υϊ ηιΐνβΐ'δΐΐδ ηχΓ8δε$ ίεπ.-

ρ ι'πιπ·, 3ΐ1 ϊιίπιι

ΰοΐ.88413. ,

Ιιίο δίμηίΓιε3ΐ, « ικη θΓιϋη3ΐΊοιι& ίρ -;ι ίιηρΚε3(3ΐη βδδβ Α εοηε», ιυΐχΐίαίοιια, ι·<?/ άεΉκαρ», ηιιώιΐί

Οείίαιη εβδίίιηοηίχ 1ε§ειη, ηιιχ ηοιιιιίίϊ οοηεβρίβ

ιιυιιιίιιιιΐίιη ειιηΐΡϋΙβίίοιίι; ιΐονίι :>Γι ροδδεί. Γη] '.ι · ιιιο'.ϋ

εΐ ίη ερίδοορβία δυδείρίειιϋο Γυίδδβ εχ δγηεβίί εβιι-

83ΐίοηε Ιϊ<|ΐιεΐ, ςυί ερϊδί. Κν, Γ.ΊΙΙΙΙ α ΡιοΙί-ιηχειΐδίΐΜΐδ

ί;ι ερί$εοριιηι ροβεεΓεΙιΐΓ, ρΓίεϋίεετε βε 3ε ΐβδίβπ

ί~!:ι·.1 3δδενεΓ3ΐ, ηιιΐΐι! 3 Ι'ΟΙψι^ι.· Μ'ρ;ΐΓ;ι\ ί. V.! (1ε

«ρίδεορίβ ι ίιϋΐΊΐϊι· 3 ('.|·;ΐ'(·ίϊ ΙιΟιΙίπΊΜ·; ι·\ιΊρι!ϋι·, ι(ΐιί-

Ιιιΐδ δοΐίδ ηυρίϋβ ϊηίοηΐίεϋηΐ. Νέε ηιίηυβ ΐηερίε ιι

οοηεϊΐϋ ('.;ιι·ιΐι;ιμ. εαηοιι ϊΐΐε 3 3εείρϊΙυΓ : Ι'ΐαίαίί

ι, (Ι ρΓί«Αι/(ίΓθ6, εί (Ιϊαεοηο», ιέ, ιιιιάιιιιι ρτο-

(Ά\. ΡΓΪΟΓ*) ιΐαΐαΐα ίΐίαιη αΐι υχοτίΐια» ίοηΐΐ-

ηίτβ, εΐε. Ιη ψιο εβηοηε ]3ηιρΓΪ(Ιεη) εΓυϋίΐί νίι·ΐ

ϋΓχεοΓυηι 3(([υε ηχΓειϊεοΓαπι ίηδείΐίβπ) ΓεΓιιΐ3Γυηΐ: 83ει·ϊδ οηαηίΐυδ ΟΓάϊηιϋυδεχεΙυδηηαΓυίβδε ρερρείαο^

ει Βαΐίβιηοηίδ ίη ρηηιΐδ, ςυϊ ^^ εβη. 4δ>ηοϋί ^3τ- 'Ρ'ί ρτοοβΓε νείίι, ίδ οιίο «ι εΐιηι-ο ίπΐεηιρεΓ3ηΐετ

νυΐ^ο ι.·.·ιι-.·!ΐΐΓ, Ι:Π-;ΙΝ ηιεΓ3δ 3ουΐ3ΐιΐΓ. Οε ερίδεορΐβ 1θί·υδεδΐ Αροδίοΐί Ι Ί ιηι. ιιι :

Οροτίίΐ ερί»€οραηι ιαε ιιαίαί αχοήι ΐίηιιη ; <\\\οΑ

ϊ<Ιειη ει »ά Τίιυιη ε.ιρ. ι, 7, τερείίΐ. Οαίΐκΐδ ϊη 1υεί$

Βεζβ, εΐ Ιι,ΐΊνΐΗΊ οιηποϋ, ρΓχ$επί<η Μοϋηχυδ ίη /«'-

ιΐ.ι ΝΊ'ΐ.'ί'! , ηεεηοη εΐ ^πδεοηβιιΐιιΐδ ϊΐΐε κιιρι.ι τε-

Γυΐαΐυδ 3 αουϋ, (1ε (Ιίςβηιίδ ίΐΐϊδ Αροδίοΐιιηι ίπίερ-

ρΓεΐ3ΐιΙυΓ, ι|ΐιί είΐΓ3 1εςίιίιΐι3ηι οηυδαηι , Ιιοπ ο^ΐ

ρι .ι ι··ι 3(ΙυΙΐειϋ ευΐρβαι, Γερυιϋαΐ3 εοη]υκε .ιΐι. ι.ιιιι

(Ιΐίχίδδεηΐ. ΝΓΠΙΙΙΙ ΐηπιείδϊ Ιιοε ϊρδίιιη ϋίςαιηοΓυηι

βεΐιιΐδ .·!ΐιΐ,·ΐ!ΐ ΑροδίοΗ ϋεει-είο εοπιρΓεΙιεικΙίΐυτ, αΐ»-

δΐΐΓίΙίδβίιηυιη ιβηιεη εδί, ηυη εοδ ςιιοο,υε εηηΐίηεΓΐ

ΓΓι-ιΙιΊν, ίΐιιί , ΙΙΜΙΠ; ||!(Ι||ΜΙΙ, α1Ϊ3Π) δίϋί, 81 ιρι1ι!"ίΙ1

1:·-1ΐιιιι:ιιιι, Γοιψι^ι'ΐιι 3δείνεπηΙ. Οε ςυο Ιιιευΐεη-

Ιϊ^δίιηιιηι Ιιοε ίη Ιοεο Ιββίίιηοηϊιιηι Ιΐ3ΐ>εδ ΕρίρΙΐ3ΐιϋ :

ηεεηοη ει ίη ΟΙΙΠ&ΓΟΓΙΙΙΙΙ 1ιχΓ68. 59, ηιιηι. 4, ιιΐιϊ

(ΙίβεΓΙε ιιι·μ;ιΐ 83εΓθδ 3ΐ1 οΓιΙίηεδ ϊΐΐυηι τεείρί , ςηϊ

ρίίοΓβ εοη]υ2ε ηιοΓίυβ 3ΐΐεΓ3ηι (ΙυχεΓΪΙ. Ουο(Ι η·!:· ι

\·ΓΙ ιΐΐϋ εδί, ιιΐ ηε Αιτιπί ({υίίΐεπι εοηΐΓ3 εοιηιηυηειη

ιϋιΐ'.π Γεεερΐ3ΐηςιιε εοηβυείυϋίηεηι νεπΐτε βιιβί

ι»·; ι·ΐ!ΐί. .\;ΙΜΙ ιη Ε1)ίοηίΐ3Γυπι ΙιχΓεδί 30, πιιιη. ίί,

εοηιεδ, ειιηι Αήαηί, υι 3(1 ρβΓίεβ δΐΐ38 11-

ι'ρΐΜ·ΐρρ·ιΐιιιιι εί ροΐΐίεεί'εηΐυτ, ηο

ίιινίΐυ$ :>!' ίΐΐίδ οι·(1ίιΐ3ΓεΐυΓ, ρι-ίοΓε εοη]ιιςε (1<.Γυη-

ε(3, δεευηϋβδ ηυρίίβδ ίηϋΐ. Ουχδίΐιιπι οΐίιη Γυί(,

ιιίπιιη α,ιιί αηΐε ϋαριίδιηυηι εο^υ^βηι

βΑυΓιίι. Αι [ΐιι εβηοηιιπι ιιι εΐ ιν ('.:ιι ιί:.ν. ίΐΐίιΐδ ·->·-

ιιυιίί, ΐ[ΐιϊ αο ερΪ3εορί8, ρι-εκίινίοπϊί π (Ιίαεοηίδ

< -ίΐιΠιιι ιιίί.ίΐιι εχίςυηΐ, Ιιιιιι Μι[ΐΜι1;ι Γ\ρπ^>;ι,(ΐΐι' :ιιι-

<Ίοι ιΐ:ι> οδΐ, ιιΐ ΙικΙίΠοαίίοηβηι αε Γυευπι οηιηεηι τε-

βριΐ3ΐ. Ρ/α«ί, ίη(]υ!ΐθ3ΓΐΙΐ38. π Γίηοη. 2, αϊ βρίίίο-

ρί, ρΓ«5ί)ΐ//βπ' ει ιΙΊ,κ-,ιΐίΊ, νεί </κϊ ιαπαηιεηία <ο/ιίΓ«-

,-ί ,ιιί , ιηιιίί,Ίΐί,ι· ΓΗί/οΛ'ί, εΐίαηι αΙ> ΗχοτΟιαι ιέ β/>ίίί-

ηεαηί. Α1> οιηηϋικ ιΐίαηιη αϊ: Ρίακί ιιι ίη οηαιϊΙΐΗΒ

€ΐ αΙ> οιηηίΐιια ραάίάιΐα ααΐοάίαΐατ, ^κϊ αΐΐατί ύαει·-

νίνηΐ. Αεεΐϋϊΐ εΐ ΰΐΐίΐεεο". εβποη. 14 : Επειδή Εν τικν

συγχεχώρηται τοις άναγνώσταις χα\ ψάλ-

; γαμεϊν, ώρισεν ή αγία συνοδοί, μη έξείναί τινι

ούτών έτερόδοξον γυναίκα λαμβάνειν. Οαιη ϊιι ηιιίϋιιι-

άαηι ρηιΐ'ίιιΐΊίχ ^οη^ε!5Η}η ίίΐ ΙίίΙοΐΊΐιιΐί εΐ οαηΙοΗίαι

ίίχοη* </ι«γιν. Νοη ί{;ίΙιΐΓ εβοΙεΓίδ Ιίεεοηΐ οηΐίιιίϋυδ,

ιιι;ι\ίπΐι· Βϋΐιιΐίηεοηίδ , 3ε ηε Ιοείορ'ώυδ ηυίϋεηι εΐ

εαηίοΗουι υοί(|υο, 88(1 ίη εερίίδ άυηΐβχβΐ ρπονίιι-

€ΪΪ3. Ππ:ιπΐ|Ιι;ιιι; ι!,· 8υ1ηΙΪ3εθΙιί$, Ιί'Χ.ι εχ

αΐΐίιΐδ ιΙιτίΥιο, ηΐ 3ίι ΕρΊρ1ΐ3ηίϋ8, 88(1 εχ

ίιι,!ιι1..Ίΐΐι;ρ βί οικονομία, τεηιίδδϋΐιι αΓι^υαικΙο νϊιίε-

ΐϋΓ ; η υπ ει ( .κι ι!ι:ι^ί !ΐι·ιι -ιιιηι εοηε'ιΐίοπιιη ε3ΐιοηεδ,

<|:π1·:ι^ (ϋδεπε εοηΐίιιεηΐία ρρχείρίΐιΐΓ, βρίδεοροβ

·ίιι;ιΐ ,\.ιΐ ει ρΓεδ1))·ΐβΓθ3 βε ϋ'ΐ3εοηοδ εοηιρίεχί βυηΐ.

(,ΐϋΓίικι,ίιΐίΐϋΙιιιιι εΐ \ΐι·!;ιΐι·ιΐΜ· ιι,εαη. 3 : 5ι' φιί» άβ

< Λ ΜΙ-/Λ α ηι-,ιιΐ/ι !//,(,·, .,,,(/,ιΛ ίη ίοΐαΐίο αιο ιηαΐίίη-ιη

ρηκίεΓ ανίαιη, τηαίι-βη, ίοτοηιη, /ί/ι'/ιηι ηαρίίηι, η·1

«οηι<«παηι »εοαηι αχοτειη ΙιαύβΓε ρία·ιιιήψ$€Γίί, α

ΐ<·!ΙΙι!ΙΗΙ;ι,:>ι,· ,ιί,,· ιιι: /!,<!·. ;Ι .>,'; Ιι,,ιι; ( , ]ι ·, ,Ί - : ιρ! :ιρ-

I ρ·.· Ι Ι.ι ι , ΐ| ϋ.Γ δρουΐβ δε 3 \ ϊ 1 1 εοηδυείϋιΐίηε

ίΐ:ί ε3ηοηε ρρχεβιίεηΐί : Αίΐιιιηί αΐίηαίηι αά

ιΐοΐίαιη ηοη ροαε ίη ύηαιίο εοιΐ)α<)ϋ €οηίΐίΐαΐΗ»ι ;

ιιΐιί ρΓθ»ιίί$α /Η,ΊΊ,' αιηνεηϊο, ηοιι οροΓίεΙ. Αϊ εοη-

€ΪΙ, Ιϋ|. (. ι, εβη. 4,ι1εεΓ8νίΐ : Ι ι ιαίιάίαϋοηικ υχο-

Γ«ιη ιι'ι,Ίΐιι,; ;/ί/ι·.·»Λ ΐ!ΐί,<>· οίΐϊαήο} νεί Ιεαοηι Ιια-

ύβαίιΐΓ. Οιΐιιιΐ ίί (εηίαιη άαχετίΐ, ηηοά ηεο άΉεηάΐίτη

ίίΐ, α(ι»ΙεΜιΐί ύϊβηηίο ροιίεα ίηΐετ Ιακοι τκοηάΐία-

Ινι ροιΐ ραηίΐεηΐϊαιη ίοηιηαηϊαΐ. ΑΛ Η%ε δίπείϋδ

Ι-.ιρ.' ιιι ερϊδίοΐβ, ςιιχ ΐη Τείεηδϊ εοηείΐίο Ιεεΐ3 εβί,

οη. 9 ; Ιηηοεεηΐίυδ ερίδΐ. ϊ, εβρ. 9, εΐ ερίδΐ. 3,

ι ,.ρ, 1, ρΓ8δ1)]Γΐ6Γθ8 οΊιηΐ3Χ3ΐ εΐ άίβεουοδ εοίΓε ειιηι

υχοΓΪϋυδ ρΓοΙιίϋεηι :(|ΐιοΓυιη .1,·. ·. ι.ι εοηΓίΓπιαίΑ^.ν

Ιαβηδε εοιιε. εβη. 9. Ι.ΜΙΠ,Ι ίρδίιπη ιβηιεη εβη. 59

-!!ΐΐιΙϊ;ΐ(·ΐΊΐ«·) εΐίαηι ΐΌΐηριχηεηώΙ : ί 'Ί -/ Ί.Ι·Ι·/, ύία-

(ΐι.ΐιΐϊίΐιΐι·; 3ΐ·εει·εΐιΐΓ. (.)Ί:Ι (1ε τε ρβΓυιη

Ηίει·οιι>ηιί 8ειιΐεηΙί3 εχδίαΐ ί» Ιίρίιΐ. αά Οααηιιηι,

ι|:ι.ι· ίδΐ 83. Γιιί εθΙΙΐΓ3Π3 8δΙ Λιιμιι-Ιίιιί Ιιΐι. !>,·

ιί, Ο ύοηο ΜΗ/ναη, εβρ. 18, 3ϋυπιηΐ()ΐιε ΡαίΓυυι ορίηϊο :

ευί εοεΙεδΪ3δΐίε3 ΐΓ3ΐ!ίιίο 3ε εοηβιιείικίο ΜΙΙΙΊ·:ΙΙ;:Ι-

Ιυι·. π·.ι;ι (1ε Γβ \ ΐ'.ΐΐΊΐΐίπί εοηείΐϋ, ηιιοιΐ δυϋ ϋ:ιηΐ38θ

π Ι,Ίιΐϋΐιιιιι εδί , εβηοη ρΓΐηιυβ ίο 8ΐ3ΐυίΐ : ϋΐί άί·

ααιηί ηε οϊάίηεηΐιΐϊ ^ίε^^^^ , είίαιιΐίί αεηΐίΐΐχ ααΊιαο

Ιι η· »β ι»;", ίί.·/.·, »οΓΐΐ» ηβοείΐίΐαίε ηιααιΙανβΓίηΐ. Υίϋε

Ιηποε. Ι,ερίδΐ. 2, ε. 6. Ουίηεΐ Ζοδίιηιΐδ ραρα ερίδΐ. 1

ηοη ηιθ(Ιο ερϊδεορυιη, αιιΐ ϋίβεοηυηι 3ε 8υ(κ1ί3εο-

ηιιπι, βεϋ ηβ ΙεείΟΓεηι ηυίίίειη, 3ΐιΐ εχοΓεί.·>ΐ3ΐη Οοτί

]·:ιΐ ιΐιιι ευιη, ςυί νίϋυχ 8ΪΙ η«3ΓΊΐιΐδ. Ιΐεοίεο 3ΐ1 Αρο-

δίοΐί Ιοευηο ίΐΐυηα Ι .ι.! Ί'ίιη., ΊΙ. Οιιεηι, υΐί (]ίχί, ηοη

ιιΐ'ςαικίιιιιι εδί 3(1 ίΐΐοδ ρεηίηεΓβ ηυοηυβ (Ιίςβηιοδ,

>;ΐιι ι . [.α ϊ.ιΐ.ι υίευηςυβ εοη]ιι^β ηοναδ ηυρίίβδ εο-

ε.Νΐ, φΐΐ οι ίρ$ε ΐαηαεη ϊΐΐεπυδ αι,^ιηυι Ι.ΜΗ Γ/ ::.-.. ,,
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καλός ;

χι. βηιιϊδ ϊιίεηι Αββίΐιβηδε ϋβΟΓεν'ιΐ 03η. 19. 1$ξΐΐ3ΐίυί

βρίδΐ. 9 : Ασπάζομαι τάς φρουρούς των αγίων πυ

λώνων, τάς εν Χριστφ διακόνους. Ερβιιηειίδε ρΟΓΓΟ

οβη. 21 (Ιίβοοιιϊδδβδ δΐΐδΐιιΐίι : \ ίιΐιιιΐηπιι, ϊιΐ(]ΐιίΐ,

ίοηΐίεταίίοη&Μ , ηιιαί ά^α^οηα$ νοοαηΐ , αί> οιηηί Γ<-

φίοηβ ηβίΐτα ρβηίίαι α(ΐΓθ§αηιιΐ!, ίοίαιη <ϊί ροίπίίί»-

Γιαι ύεικάϊοΐίοηαη , ιί Γοηΐ'βπί αηιύίνηί , ϊτηροηίπΛο.

Ιιηο '·ι Ι.;ΐ(ΐι1ίπ·ιιιιηι εχ ε3 ρβΓίβ 53ΐΐοιη , υΐ ί!ϋί

ιηυ1ϊθΓί1)ΐΐδ ιηίιιίιηβ ρπκβδδειιΐ, ηεο Ο.ΙΜΙΙΠ

πιηι ηιυηιΐδ υ$ιΐΓρ3Γ6ΐη, υΐ Ζοιΐ3Γ38 61 1

• !;ιΐ·,ιιιΙ ;ι·Ι 03η. 11. ϋϋ^ΐδ 1ΐ3βΟ νθΓΐ)3 δϋΐιΐ : Μηίεΐν

τάς λεγομένας πρεσδύτιδας, ϊ,τοι προχαθημένβς, εν

Εκκλησία καΟϊττασθαι. ΟΙΙΒ; ίΐ:ι νβΐυβ εύΐΐϊο ΐΛΐϊι»

οοιιοίρίΐ : Μηΐΐεηι , ηιιαι αμαά ϋΐ'ΜΟ! ρτ&ΙιφΙιτΒ

αρρείΐαηΐΐίΐ-, αραά ηο5 ααΐαη νίάιια: ιεχίοπί, »«ί-

ϊΐΓίε εΐ ηιαίΓκηΙατϊα ηοηιίηαηΐιιι·, ϊη Ε«/βιϊβ, <«»·

ηααιη οτάίηαΐαί, £ο»«ίίίΐίί ηοιι Λέγετε. Οβ ύϊβοοηΐϊ-

Ρδβα<1οιΓΐ3ΐ3χϊδ ϋΐεηι. ϋϋ. ιι, οβρ. 26,

ηυηι ΟΐΓΪςΙί Οοιηίιιί , άίαοοηίίίαηι νβΓΟ 5ρϊπΐα$

83η<:1ί. Ρι-οϊιιάβ ιιΐ! 5ρίιΐΙυ& $3ηεΙα$ ηϊΐιίΐ 3 &ϊρ$ο

ΙΪΚΊΙ Ι:ι(;ίινι·, άλλα δοξάζων τ6ν Χριατον περίμενε:

τδ εκείνου θέλημα , ϊΐ:ι (1Ϊ3εοηΊ$8Χ ηϊΐιίΐ 8Ϊηβ άίϊ-

εοηο ϋεϋοιιΐ βυβαρεΓε. ΟΙΙΒΪ δυηΐ γραώδη , βΐ ΙιΚΓβ-

δϊιη ρΓ3Β18Γε3 των Πνευματομάχων τεϋοΐεηΐ.

€ο1. 885 Α. Εΐθ' έξης τούτω*· έπορχισταΐ. ΗΟΓΟΙΙΙ

οηιηίυηι εΐ ρπκοοίΐοηΐίυιη οΓϋϊηαιη εΓβΙΐΓβ εβί ίιι νβΐ«-

ί^ηοάίδ βΐ 3ρυ<1 3ΐιΐί(ΐυοδ ΡβίΓίδ ιηβηΐίο. Ιη ρρί-

61 ςυΐΛεπι βοηιιη, (|υί ροδί ρίίοΓυιη οΐιίΐιιιη ίΓιιιβ Α ράκοντα, και ταύτην μετά ακριβούς δόκιμα; :'ας. Ι>6

ιΐυχίδδβπΐ, ιιιηιιΐίπϊΐ. Τίνες δε, ϊιιι]ΐιΊ[, ίνα έχ μι3ς

γυναικδς ή, φασν τοΰτο είρήσθαι. (}Ηίάα»ι ίάεο άί-

(ΐηηι Ιΐιιι- ιιίι Αροιίοΐο £«π««η(, ><; αΙ> άπα ηχοτε :,Ίι

, ( ιιιοπιια δοΐϋεεί ). 0(3πυ8 ϊιι €οτηηιβηι. αά ΐίίαιιι

ΙΙΟΕ!. Ζ, 111)1 0311δ3Π1 113)10 3ρθδ1011€33 Ν;ιΠ( Ιΐ'ΐιπ^ 31-

ίβΐ'Ι : Ό γαρ πρδς την άπελθοϋσαν μηδεμίαν φύ

λαξα; ευ';οιαν , πώς αν ούτος γένοιτο προστάτης

(2ιιί ίίβ/'ΒηίίίΒ νχοη ύεηινοΐεηΐίαιη ηιιΐΐαηι

(Ιίρΐ'εΐιεηάίίατ , ηιιοηαηι ραείο Μα /·..·/,··;/>

γταειχε ροίεήι ? Άπελθοϋσαν «ρρείΐβΐ ιηοτΙυ3ΐιι ,

11011 83Π1, (]!ΐ;ΐ! ι·ι]11>.!ίι/!ΐί ιίί ,ιι·.·:.ίΐ , 111 ίΐιι)ΐ(·|·ίΐ'· ]ΐ1-

ιϊδοοηβιιΐΐιΐδ νβΠϊΐ; η3ΐη ει 3ριιι1 ΤΙιεορΙι^Ιαοΐυπι

ι·:ι.1ι:ιιι ΟηΓ]Τ808ΐθηΐί ΥθΙ'Ι» Ϊ13 Γβιΐίΐϋηΐυπ : (}Ηί «ηΪΜ

ιηιΐΐκιιι ιετνανίΐ ϋβηβνοίαιίίαηι βΐηα ^αηι , ηααι οΙ>-

ίίί,οΙο.Ο)ΐ3Γβ ροδίεΓίυδ ί11υ^ 30 Ιοςΐΐίηΐϋΐη (ϋςαιηο- β

πιιη μ.'ηιΐΜ 31) αροδίοΐΐοο ΐΐΐο άεοι·εΙο ηιιιιιρκιιιι

εχοΐυδίΐ. 1]ηυδ ΤΙιεοϋοΓείυδ , ψιοί

οΐΰδ (1Ϊ£3ΐηοδ, ςυί ρΙυΓεβδίιηαΙ υχυΓε$

Ιι:ιΙιΐΊ·ΐΊΐΙ, 30 Αροδίοΐο Γ8ρυ(1Ϊ3ΐ08 δβηΙΪΓβ Υ'ΐΐΙεΙαΓ.

1η ΐ|ΐκι βαύίεηάυδ ηοη εβί , ηιυΐΐοηιιε ηιίηυ$ Ιι.ι·π·-

Ιίοί, ιιΐί ΒΚΖ2 (·;ι'1ι·|·ίι|ΐκ·, ΐ|ΐιί πι 3ρθ8ΐθ1ΪΟΪδ ΥΓίίιί-,

|ΐΓΐι·ι·ί·ρΐιιιιι οοηΙίηεΓΪ ρυίβηΐ , ηυο(1 πυΐΐυηι 3(1 βρΐ-

1, ηΐδΐ ιι\οπ: ιΙικ·1;ι, ρΓΟΠΙΟνεπ ρι·ιιιιίΐΙ:ιΙ.

ί ]3ΐιΐ(1ϋ(1υιη ΤΙιβορ1ΐ}Ί.·\οΐυ5 ΓοΜΙίΐ.

6ο1. 8840. Ει δέείεν Ικανοί. Οιιεπΐ3ΐ]ηιθ(]ιιιη ε ιηο-

ιιαοΐιίϊ εΐΐςβικίί ίίηΐ οΙοΓίοί, (Ιοοεί Αυ^ιΐδΐΐηυδ εμίδΐ. 76.

ί\)\ά. Καϊ διακόησσαι £έ καθίστανται. Οΐβοοιιί»-

κ:ιι·ιιιιι ιΐίΐιιη 61 ιιΐίΐιπιΐιιηι ιιΐιι-ι ΙΠΗ Οο11)Ί ίϋίαιιοΐ'υιη

; 88179, ι»υιη. Ζ αΐί. υΐ)ΐ 3(1 ιηυ- Γ

ίυηοΐίοηεδ (ΚΊΊμί, ΐιΙ()ΐιβ β νϊ(1η3Γυηι ροΐίδδίιηυηι

οι·(1Ίιΐ6, 5(:ιί1ιίΙ. Ιίικίβ 61 πιίιχϊ ε( ρταίιιιΐίίΐα 3ρρε1-

Ι.ιηΐιιι·. Ηοο νβΓΟ Ιυ( ο ηοη δοΐυιη νίι!ιι;ι>, δεύ οΙί;ι:η

ρρΓροΐυβδ οαρί νΊΐ'βϊηβδ δϊ^ηίΓιοβΙ. Ζοιΐ3Γ3δ εΐ ΒΒ|-

δ3ΐηο ϋοιηπιβηΐ. 3(1 Ο3ΐι. 19 Νίοχηχ δνηοίϋ,νίΓ^ίηεδ

η! ;Γΐ·ΐ|)ΐιο (Ιι.·1ΐ!ί·1;>ϋ εδ&ϋ (Ιοοβηΐ : Παρθένοι ( πιιπιι Ε

7>οιΐ3Γ3δ) Ά παλαιδν «ροσήγοντο τφ θεφ άγνεύειν

ίμολογοΰσαι, ας οΐ επίσκοποι χαθιέρουν κατά τδν

ς-' κανόνα της εν Καρθαγένη συνοδού, κα\ της τού

των έφρόντιζον φυλακής κατά τδν μδ' κανόνα της

αυτής συνόδου · εξ ων δη παρθένων κα'ι διαχόνισσαι

έχειροτονοΰντο κατά τδν καιρόν τδν προσήκοντα,

ήγουν δτε ετών έγένοντο μ' · αϊ δε τοιούτοι και τι

σχήμα ένεδϋοντο παρά των επισκόπων εν τφ κε' ένι- ρ

αυτω της ηλικίας αυτών. ΤεΓΐυ1Γΐ3ΐιιΐδ νβΓΟ Ιιίι. Οε

ιχίαηάΐ! Γΐηβη. Ο3ρ. 9, νί(1υ38 3(1 ε]υ5ΐηοι1ϊ ιηίηϊ&ΐε-

ΙΊ3 ΟΟΠδΙίΐαΐ3δ Ιυίδδβ 8Χ ΑρΟδΙοΙί :ΐΙ1('ΙΟΙΊΐ;\((· δΪ£)Γΐ-

Γιοβΐ, 61 (ΐυερίΙϋΓ βΐ) ερίδοορο ηυοιίβηι αΙκΜ νίι·-

α'ιηβιη ίη νίάααία αΐι αιιηί* ηοηάαηι τϊΐίίηίί ίοΐίοια-

Ιιιηι. €3ΐ·ΙΙΐ3^ίηειΐδ6 ιν, οβρ. 12, (1ε ΙΙ,ΊΓΠΙΙΙ οΟίικι ι!;ι

1ι)ιμιίΐιιι- : \'\ά\ι« , νεί ίαηαίηιοηίαΐβί , φικ αά ηιί-

αίίίενίΐιηι ίιιψιϊ-,ιιιιιίαηιιη ηινίίεηιηι ίΊί<ι<ιιι[Ηΐ· , ίαιη

ϊηαΐηΐι-.κι.· $ίιΐΐ ιιιΐ ο/[^^^αιη, ιιί ροΐίϊηΐ αρίο βί ίαηο

ΐίηηοηε άοεετε ΐιηρεήΐαί εΐ ηιαΐ'ΐϊ<(& ηιιιΐίετεί Ιαη-

ροΐ'β ηιιο 6ορ[/ίί)«ί/ίΒ ιιιηΐ, ηηαΐίΐιτ

ΐ'ο^αία' γαροπάεαηΐ, ει φιαίίΐΐν ακέριο

νίναηΐ. Οοιιεϋίιιιη €Ιΐ3ΐοε(1οηβιΐ8>: Ο3ΐι. 15 : Διακό-

νισσαν μη χειροτονΕΐσΟαι γυναίκα πρδ ετών -ϊΐϊοα-

εΐα,υο (]αίδ(]υ6 ΐ'ίΐιι δίΐ ίηίΙί3η(1υδ (1βοΙ»ι·:ιΙ. Λριιά

ουηι ίη βΐίίδ ερΐδίοΐίδ, ΐυω ΐη ρυδΐΓβΐΒ»9,

1Π3]ΟΓ68 ϋΐοδ οοιηηιεηιοΓβηΙϋΓ Άναγνώβτα:,

Τάλται, ΠυλωροΧ, οί Κοπιώντες, Έπορκιτίαί. Ι)β

ςυϊου$ οηιηΊ1)υδ Αηηβίοδ Εοοίεδϊϊε οοιίδυΐο.

1οί<1. Β. Σνγάξεις δε έπιτεΛούμεΓαι. 8νη3χΐ$ ρΓΟ-

ρηβ 83θΓθδ οοηνεηΐυδ, βί ηαοϋ ΐη ί11Ίδ3 Οιΐοϋηαί οβ-

ΙιΊιι :ιΐιη·, (Ιΐνΐιιυιη οΙΓιοίϋηι δί§ιιΐΙίθ3ΐ ; ιιιοιΐ &30Γ8ΓΟΠ1

Ι,ΐιίει-βπιιη Ιβοΐΐοηβηι, ρδ3ΐηιθ(1ΐ3ΐη, ΐίβοΐβΐυηι, ί'ϊβ

βΟΓηιοηβηι 3(1 ροριιίαπι, 30 (Ιοιηυιη, υϋϊ ορϋδ ββΐ,

(ΙίνΐηοΓυηι ηιγδίβΓίοπιηι οβ1ε1)Γ3ΐϊοηειη οοηιρίεείί-

ΙΙΙΓ, υΐΐ ΡΓΟΠΙΟ Ουοκυδ ηοδίεΓ 3(1 €ΙΐΓ)'8θ5ΐοηιΐ

ΟΓ31. 2 ι'ι» ^αάα!05 βϋηοΐβνΊΐ. Νοηηυηηααηα ΐβηαβο,

υΐ βρυιΐ Οΐοηνδΐυιη, ρπΒϊεη'ιηι ΠβΓΟ Όβ ίΓί/ί*. Αϊ<-

ΓαΓ.,οβρ. δ, ρΓΟ ίρδ3 οοηιηιυιιίοηβ, νεί ηιίδδ» βίοπ-

ΙίοΊο δΐιηιϊΐϋΓ. Νβηι ίΐιί Ο3υδ3ΐη ϊηςυΐΓίΙ, ΟΟΓ χοινω-

νίας βί συνάξεως ηρρεΙίΒΐϊο άίνϊηο Ηΐΐ ίϋ^υδίικϊ-

ιιιυηυβ δβΟΓβηιειιΙο, ςαβηι τελετήν τελετών ηοηιΐιΐίΐ,

ρΓ*ο;ρυβ ΐΓΪ1)ΐΐ3ΐιιι·, οαηι ΟΛίΐεΓΟΓυηι 83 ((αοηιιβ νΐ»

δ'ιΐ, αϊ μεριστάς ημών ζωάς εις ένοειδή θέωσιν 3νΜ-

άγειν, Ιιοο βδΐ, ΟΟΙΙΪΟΟΙΒΓΟ ροδδΐιιΐ. Ριορρΐβ ωηιβη,

ιιί ηθ5 (ϋϊίιηυδ, σύναξ,ις οοηνεηΐιιηι δβοπιηι βί <1ί-

λΪΜΙΠΙΙ, (1110(1 111 80 ρθΓ3£ίΐ)1Γ, οϋίΟΪϋΐη 5ΟΙ131. δ!€

Ερΐρ1ΐ3ΐιίυ3 ΐη ΙΐίϋΓβδ. 69, «|ϋ3ί εβί Αποηιαιπΐ»ΓβΒΐ,

ϋε ΑΓΙΟ Ο36ΐοπδ(|υο ρΓβδ1)νΐεΓί8 ριτ ϋΓΐ>αη3& βι«ΐ£-

δίβδ Α1βχ3η(1π36 (ΙίδίΓΐΙιυΙίδ :*Εχαστος δε τούτων δή-

λον κατά την είθισμένην σϋναξιν τδν αΰτφ ·π£π·.»τϊ5·

μένον λαδν διδάσκων εν τοις έξηγήσεσι, οίο. 11»π«

ίαΐίιιΐ ι-οί/ι ι·:,·,"ίί ., νεί ηιΊααιη, υΐ ΙιΙ.Ίΐι ΡΓϋηΐο ι
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(1('!ίΙιιι.ι υδϋΐ·ρ3ΐ>3ΐυι·. Οικκΐ εχ 8οεΓ3ΐε ρΓΪηιαηι, Ιοεο

111ο, ςαεηι ρ3υ!ο 3ηΙβ οίΐανίιηιΐδ, ΐηΙεΙ1ί£ίΐιΐΓ, ιιΐιι τη

τετράδς κα'ι παρασκευή δνιΐ3.\εδ ΑΙεχβικΙπηΒ Γιεπ

δεΓΪ1)ίΐ, δίχα της των μυστηρίων τελετής.

Τιιηι οιήνεΓδε ιΐε Οπεηίαΐί&ϋδ βε βι-κεΐδ Ίΐ3 ροίεβΐ

εοηίΐε'ι. Εΐεηϊπι ρεπ δοΐειηηεδ 3β]υηΐοπιηι (Ιϊεδ ιηγ-

616Π3 ηυ!ΐ3 εΐ 83οπίϊοί3 ρεΓ3§ε1)3ΐιΙυι·, ηεςυε ρα-

1)1ΐεε .ΊΟ. Ιεςΐΐΐηιο εοηιηιυηΐεαΙ)3ηΐΓκ1ε1ε8 : ιιιιιιι 1·30-

(ϋπΊΜίπι Γοιιαίίιιιιι εαηοηε 49 νείαΐ φ^(1ι·3§εδίηια1ί

ΙβιηροΓυ ραιιι-ιιι οίΓειτε, ρηχίει-ηυβηι ίιι 8:ιΙ>Ι)α(ο

:ιΐ(|ΐΐΐ! Οοιιιίιιϊι :ι : "Οτι ου δει τη τεσσαρακοστή άρτον

προσφέρειν, ει μη εν Σαβδάτφ καΐ Κυριακή μόνον.

ί,ΐιιοιπ εαηοηεηι ρΐβπηιιο ιιοη ι-εείε (1ε ευ1θ£ΪΪ8, δίνο

ΓοΓηιεηίαίο ρβηε ϊηΙβΓρι·εΐοΓι δυηΐ ; (1β ςυο αξίι ΜΙ.ΊΙΙ

1,;ιο<Ιί<·. εαιι. 14, εΐ Ιηηοοεηΐϊαδ Ι, ερΐδί. ι, <·:ψ. 5.

Αίςιιε Ιιιιηε ίϋεΐι-εο ριιίαηΐ οϋειτι ρεΓ ΐΐΐοδ (Κεδ ηιί-

ηίιηε Ιίευίδίε, ηε εα δοΐνεηϋί ]ε]ιιηϋ εβδεί οεθ3δίο :

:ιρριΊΙ.>ι<· ι.·ι>ιΐ3ΐι,.·\νιιιιιΐ. Αι €ηδαυ1>οιΐϋδ Α ηχϋιιι» Οοιη'ιηίοιιιη οοι-ρυδαιιΐ οϋει·ε1>αΙυι·, :ιιιΐ β II-

Γ.νι:π.·ίι. 16, η. 42, ιΐιιιιι Ρ^Ηδΐειίδίδ εϋίιίοιιίδ ηοίηβ

ΐη ('.Ιιι·ν-ίΐι:ϊΙ(ΐιιιιιιιι π.·ιΙ:ιΐ';ιιιίΙ, Γ;ι>ηη·;ιηι!ιΐ8 εΐ ίρδε

τεηϊΐ; ικιηι ρΐ8Γ3<]ηβ θϊείΐ3ηΐεΓ 3ΗΪ£ίΙ. Ιιι ρι-ΐιηίδ

ΟιτγδΟδίοιηυδ Πιίείεδ 3<11ιοΠ3ΐΐδ, υΐ ρΓΟ δε ηιιίδηυβ

ε3ρΐ3ηι!ίδ 3ε ΙυεΓίΓβείεηιΙΐδ ρποχΐηιίδ ίικ-υιιιΙΐΊΐ, Ιιΐι

νετΙ)ίδ βΙΙοςυΐΙυΓ : Τί μέγα αιτώ παρ' υμών, αγα

πητοί; "Εκαστος υμών Ινα μοι των αδελφών βνασω-

νάτω, περιεργασάσΟω, πολυπραγμονησάσδω · Γν«

εις την έπιοΰσαν σΰνας'.ν μετά πολλής πα^ηβία;

ά-αντήσωμεν, δώρα τψ θεώ κομίζοντες, δώρα πάν

των τιμιώτερα, τας ψυχάς των πεπλανημένων έπαν-

αγαγόντες. Ηίε ΕΓ3δηιυβ νεΓΟβ ίΐΐιι εϊς την έπαυσαν

βϋναξιν Υ6ΓΐεΓ3ΐ, ίιι ΐΊ-ι'.χΐίιια οοηίΐηαηίοηε. ΟιιοΊ ηιε-

ΓΪΙΟ Γερρείιεηδυηι 3 ΡΓοηίοηε ηοβίΓΟ, ρΓοςιιε ΓΟΗΙ-

ηιιιιιΊοηί$ νοε3ΐ)υ!ο εοπ3ΐίΙιι(3 νοχ €οΙΙ(€ΐα;. Οΐίρΐΐ-

αςιν ΊΙΙίι' Ο4)ηιηιυηίοιιεηι εδ8β (Ιΐίϋηύΐΐ, εο Γι\Ίιι» :ιι·-

^ιιιηειιΐο, ιμυη! ϋοηοιυιη υϋΐαΐΐο, (1ε ιιιιίΐιιι» Ιοςυΐ-

ΐιιΐ' ΟΐΓ)·3θδΙιιηιυδ, Κιΐ(·Ιι:η ίίΐίίΐιιι ϋεδί^ηεί. δεϋ ηιΪΓίΐ

ι·>ι ΟΓΪΙίεί ϊΐΐίυδ απροσεςία · ικιιιι δώρα ΐδΐ3 ηοιι δυηΐ

ροιιίδ εΐ νίιιιιιιι, <|ΐΐ;>: 3(1 Ευε1ΐ3ΓΪ8ΐίαηι 3(1ηΐοβηΙιΐΓ,

;ιπΙ Ειιεη3ΓΪδΙΪ3 ϊρδ3, δβίΐ πηιΓιπηιι Ιΐ'αίπιια εΐ ϋΙΐΓΪ-

81Ϊ3|ΐθΓυηι ηιιΐιη;ο, ηυΐ!)υδ αιΐ ϋνηΛχ'ιη .ΊιΙιΙιΚΌΐκΙΐΗ εΐ

(οιι^,οι ν;>ηιΠή ίιι ιΙυ(1β>ο(,&ιιϋιθΓβ> δυοδ 3(1ιηοηεΙ>3ΐ.

ΙΊ'οχΐηιιικ εβί Ερΐρηβηϋ ΐΐΐε ίρδε Ιοειιβ, ιριοιι ρΐ'η;

πΐ3ηΐ(>υδ Ο3οεηιυ5 : ίη «ιιιο δ^ηβχεδ αίΐ εχ αροδίοΐΐεα

ΐΓ3(ϋΐΐοηβ ίη ΓεΓΪ3ηι ςυ3Γΐ3πι, ει Ρ3Γ3δεβνεηι, ;ιο

Οοηιίηΐεαπι ΐιιεΐύεΓε. //ιΊ· ροΐείΐ ιΐιι/'ϊΐιιη (Ο,ΐδΐιιώοηί

νι:ιΊι.ι δυηΐ) ιιη ί,ίιιιρΙίιΊΐατ αΐΗΐΊ.'/ι/Μϊ «αΐπ' ϊ>ιΐϊΙ!ίΐ]αη-

ίυ,τ, ιι ιΐ νετύηηι ιιιιιΐίαιιΐιιηι, ει οταιιάιιη; αη εΐίαη

ίίε ϊΐΐ'ΐΐιΐ· Οοηιίηί οείεύταΐίοηε ιειίίεήί Ερϊρΐιαηίικ.

Καΐίο ίΐκΐηΐηικιί οήιιΐΓ εχ ούιεηαΐίοηε άιυεηα νείε-

! κιιι Εεοΐαίαηιιη ; ηαηι, ηΐ ίαίαίίΐΓ 8υοΓαΙα, ρίετχ-

'/ΗΙ' οιηηεί οιΊήί Ιοταηοη Εκίείϊοι, εί Ιιίι ιΐίι'ίηια, ιΊ

Καίιΐιβίίί ιΊϊιιιη αά ιι/ηαχει εοηνεηίβΐιαηί, ϊιι Ι/ΜΙ'&ΜΝ

Ηίΐ/,'ϋι.'πΊί ^^ιεI>^αI>αηIι1Γ. Ηχε ίΐΐε. 5οιΐ ΐ|ΐιοιΙ 5οεΓ3-

ΐειη ;ιΙ1ϊπικΐΓι· (Ιΐεΐΐ,ΐη ρ1εΓΪ3(]υβ οιιιηίΐιιΐί ίι·ι ΓΙΠΊΠΙΙ

ΐ(1 ΐ|πίι1ηηι ΐοΐο ΟΓϋβ υδΐΐ3ΐίδδΐιιιαηι ε^δε,

5Ϊ Ιιοηιηιΐίΐιη Εεε1εδί3ΐη εΐ ΛΙοχηικΙΐΊΐιαηι εχεερεΓίδ,

ϋοεεί ΙίΙίΓΟ ίΐΐο, ηυειη €αδ3ΐι1>οιιιΐδ ύΐΆΐ, 11'αΐοήα: ν,

εαρ. 21. ΟιιοιΙ ιιιιίοιιι Γοι·ί:> ςυ3Π3 δεχίβνε 3)·η3χεδ

εΐ ιη}'δΙβΓΪ3 εε!εΙ)Γ3ΐ3 Γυεί'ίιιΐ, ιιΠΜμιιπιι ρΓοϋίιΙίΙ.

Οαΐη ροΐΐϋδ (1ε δοϋδ ΑΙεχηηιΐΓίηΐδ \ά τείεΓΐ, οπιηίβ

;ι|ΐιΐι! ίΐΐοδ, ηυχ ΐη δ^ηβχΐουδ μοι ί ιηοδ εδί, ρι·χΙει·

ηιγ$ΐεΓΪ3 3ε δαερίΐίεία, 1ιϊ(1αο ΐΐΐο ρερΓκί. (}ιΐ3Γβ ιιε-

ςυβ «-χ Ερΐρΐιβιιΐο, ηεςυβ εχ 8οεΓ3ΐβ εοηΰεΐ ρυίεβΐ,

Ι'.,Ί ί;ι ςυ3Γΐ3 ει ΡαΓ3δεενε ΟΐΓΪδίίβηοδ βπξυδίίδδίηιβ

ί!!:ι 1>ιιιιΓιιΓκ·ί εοηροΓίδ δαθΓ3 εε1εΙ)Γ38δε. (}υοϋ ιιίΓυιη

βΓιυηϋε ι-οΙΙί^ί ροδδΐΐ, 3ηΙεηιΐ3ΐη (Ιίδρυΐο, ρρίυδ επ·οι·

ίΐΐε Ο3δ1ϊξ3ΐΐ(1ιι$ εδί, ηιιεηι ηοη δοΐιιιιι €353ΐιΙιοηυδ,

ΪΓΙ| εΐ :ιΙϋ ρι ίιΐί'ΐιι ρπ εΐ ιιΐ'ΐΐιΐίιί Ιιοηϋηεδ ΐηιΐιίυΐδδε

νί(1εηΙιΐΓ : ΐιι οπιηΐΐιυδ 8νιι:ιχί1)ΐΐϋ ηινδίεηυπιηι οείε-

ΙιΐΜΐίοιιΐ'ΐιΐ 3ε ρ:ΐΓΐϊι·ϊρ;!(ίοηοηι Ιυοιιιι Π3ΐ)υΊδ9ε.

Πιΐιι.ΐ δεουδ δε !ι.ιΙ; Ί ; ιι.Ίΐι· 3 ιηγδΐει·ΐοΓΐιπί εεΙε!>Γ3-

ΐίοηε 3ε εηπιιηυηΐοιιβ δ;η3χίδ ρεηικίε ϋίΟειΙ, ιιΐ ςε-

ηυδ α Γυπικι : ρηορίεΓεα <ιιιοι! ηοη οηιηΐΐιυδ ΐη δγη·

1)ϊ προσφέρε ιν 30 ροΐεδ(3δ ΓοΓοΙΙίΐ, ηυκ (1ε δβοη-

βοΐο εΐ οϋΐαΐΐοηε δοΐεΐ ίεεΐρϊ, υΐ ίη Νΐο«ηο εβη. 18.

Εδί ϊ^ίΙιΐΓ προσφέρειν αρτον, ρ;ιιιι·ιιι ΐρδυίη

βεη(3Γε, εχ ιριο Οιρίδΐΐ ευτρυδ οοηδεεΓβΐ'ιοηβ

Ουοά ρ3Γΐίιη 3 δβεβηίοΐίουδ ίρδΐδ ΐη 83εΓθΐ·υηι Γαιι-

οΐΐοηε :κ: τελετή ^ΟΓίΐυΓ, ρ3Γΐΐηι 3ΐιΙβ ιην^ίοι ΐοπιηι

εε1ε1)Γ3ΐΐοηεπ) 3 ύύεΐίϋυΐ. Νεηιο εηίηι ΟΪΙΓΒ υοΐ3ΐη

ίΐΠφΐίΐιη άσϋμβολος, εΐ δΐηε θθΐ3ΐΐοηε ρπιριΊιι εοιη-

ιΐιΐιιιϊι·,ι1.ι:ΐ[, δε(1 ρβηεπι δυυιη 3ε νίηυηι ο1Γπ·ι·1>:»ι.

Ιΐΐηο νβΐιειηεηδ Ϊ1ΐ3 1)νρι·ί:ιηί ηαεπΐΐβ (Ιέ ηιαίΐ'οηϊβ

; Ιο(Ίΐρ1((Γι1ιιΐ8 111). Οβ ορβκ ει ΐΐεεηιοί. : Ιοαιρίε! βι

άίνιι εί, εί ΩυηιίηκΗηι αΜτατε Ιέ οτεάίί, ηικε εοι-

ίιυηιιιιι οιηηίηο ηοη ^^^ρ^^^^ ; ηιιαι ίη ΰοιηίιιίααιη ιϊιιε

ίΐιΐΊΊΐ>€ίο νεηίί : ι/ηα- ίη ρατίειη άε .««τϊ/ιΥί», ηιιοά

ρααρετ οΐιΐηΐίι, «ιιιιιιι. Αυ^ϋδΐίηυδ κοπιι. 215 Οβ

ίεηιροΐΐ : ΟΙΊαΙίιιηα, φι<Ε ίη αΚαΐΊΟ ΙΊΙΗΧΙΊΊΊΊΙΙΙΙΙ-,

υ/Ί'ιΊΊί'. Εηιΐιείοεη άεύΐΐ Ιιοιηο ίάοηαιι, ιί άε αΐίεηα

οίιΐιιΐίυιΐι: αχηηιιιηίΰαΐ. ^αο(^ ΐιΐΐ'ΐιι οι δϋφίεηΐΐ δεΓ-

ηιοηε Γερείΐΐ. Ουοηίβηι ί^ίιιΐΓ ςυΐ εοηαιηυηΐοηίδ

]υι<: ρρχάίΐιΐδ ι'ΐιιΐ, ϊίίοιιι :ιιιΙ 3ϋΓεΓε1)3ΐ, :ιιιΙ οΙΓητι:

εεπε, υικίβ εοιηηιυηίεαίιιι-υδ εδδεί, ροΐεπαΐ ; Ιιίηε

νειυ$ιΐ εβηοηεδ εοδ, φΐΐ ίη εχίΓεηιο ι;ν;κΙπ ροεηίΐεη-

Γιιπιι ΙΙ;Ι·ΓΟΙ·Ι.ΜΙΙ, ηυαιη σύστασιν ηοιηίιΐ3ΐ)3ηΙ, ΐ)ΐιΐ

(Μΐιη 0(1ε1ί1>υδ θΓ3ΐ'ιοιιυηι ι!ιιιιΐ;ΐχ;ιΐ ΙΊΜΙΙΙ ραΓίίΓίρεβ,

ηεε, άι\η\ Οοιιπηΐεαηι οοπραδ ιΐϋΐίΓριιΙιηηΐ, κοινωνείν

) (1ίεεθ3Πΐ άνευ προσφορϊς, υΐ εδί ίη ΛΙΚΛ ι ;ιηη Ι'.ΊΙΙ. 5

61 24. Α ΐ[ΐιο ιίοιιιιιιιι οηΐίηε 3(1 3ϋδθ1ιιΐιιιη ϊηΐε-

ι;πΐΜΗ[ΐιι: ί,Κιίπιιι ΐΓαιΐδΓεΓε1)3ΐιΙιΐΓ, ([παιη μέΟεξιν

των αγίων εΐ το τέλειον 3ρρε1ΐ3ηΙ, ρυω δείΐίοοι ροη-

ίηιΐε 3(1 ο1)Ιηΐίοηεδ ίβάεηϋαδ ηΐ(ΐυε 3(1 ραπίοίρβη-

ι Ειιε1ΐ3Π5ΐί3ηι ;ιιΙιιΓιΐΐΐ'ΐ(-Ίΐΐιιι\ Με(]ΐιε εηιηι (|υο·

ι οϋΐ3ΐίοηεδ τεεερίιβ βυηΐ, δ8(1 βεεΙεΓΒίο-

πιιιι Ιιοιιιίιιιιηι, ηο ρεεηίΐεηΐίυη), εΐ υιιίνεΓδε των

άδέκτων κα\ άκοινωνήτων ΓΡ]εοΙα;. Οε (]ΐιο ν\^\^^οη-

»ΐίί. αρυίΐ. 1ί1>. ιπ, ε»ρ. 5. Ει Υβδβηδβ εοπείΐίηιη

("ίιι. 2 μιοεί, ίιι ραιηίΐεηΐίιιιη, ηαί ιίηε α>ηιιηΗ>ιίοηβ

ϊηορίηαίο ΙηιηιίΐΗ ίιι «;/π.·> «ιι! ίιιηί'ηΐηι* ;)Ι·«.Ί'ΟΙΙΗΙΙ-

ΐιη·, οΐιίαΐίοηει ιεΓίρίαηΙιιτ.

ΕχουΐίεΙοιιΐυΓ ίΐ3φΐε ριίηιαιη εΙ>Ιιΐϊοηε$ 3 «Ιϊβεο-

ηΐβ; αΐηυο ιιίπιιιι ο]ιΐ3ΐηοι1ΐ ε$5θ)1 ΐηφΐ>Γε1)3ΐυΓ,
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ΓβρκΕϊβηΙαπ 34 ροδίοηΐ. Ι- ιΐϋΓ ΐη 1.30- Α ΓΪΟΓυιη εεΐ£υι·3ΐΐο βο ρ:ιΠΐοΐρ3ΐΐο δϊηε ραεο

ιΙίι:(·ιι<· εοηοίΐίο ή προσφορά (1β υΐι-οα,υε βεηεί'β οΐίΐβ-

Ιΐοηΐδ ροΐββΐ ίίΐΐΓΠΪμϊ, ΐαιη 63 ςυ* 3 ΐί.ίιΊι1ιΐι>, ηυαηι

<|ΐι.<· 3 δβεεπίοΐίΐιιΐδ Ιίϋ1)3ΐ. Νβε οΙ)$ΐ:ιΐ, ΐ|ΐκκΙ προσ-

φέρειν δρτον, βοηρίυηι ε«ΐ ΐιι εαηοηβ : ηυχ Γιιίδδε

ι·:ΐ!ΐ-:ι \ϊι!ι·ΐιπ , οο ιριιιιιι £3ΐηοΗεΐ νΐπ ι!ι· ευ1θ£Ϊϊ8

ροΐίυδ ,·|ΐ!.ιιιι ιΐϋ Ειιείιαιϊβιίί όϋεΐυιη ίιΐιΐιΐ ίηίερρΓεία-

ΓαΗοΓ. .Υιιη νεί άρτος 3(1 η! κ·ΐΊ·ι Ιιιι·, ψιοιΐ 3η1ε

<·(ιιι>(·(Ί·:ι!'κιιΐι·ιιι ΓιιίΙ : :πιΙ εΟΓρίΙδ ΐρδΙΙΙΟ Ι)(ιΐιιίιιί ]κι-

Μ'Ι ιιβίΐηία ευιη ία δεπρίιιπδ, Ιυσι βρύα ΡβίΓβδ 3ρ-

ρο1ΐ3ΐίοηε (Ιΐεΐΐυι·. 8ΐο ΐη (Ι::ι ι Ιι:ιμ. εοηεϋΐο βρύα

/.ΊΙΙ:Ι·, .υπ εΐ Ι:.ί!-;ιιιι. ε3η. 40 : Περ\ του μη έξεϊναι

περαιτέρω ίρτου, χα\ οΓνουϋδατιμεμιγμένου, τί ποτέ

εν τοις άγίοις προσφέρειν, ίνα εν τοις άγίοις μηδέν

πλέον του σώματος χα\ του αίματος του Κυρίου

προσενεχθείη· ως χα\ αύτδς ό Κύριος παρέδωχεν,

τουτέστι άρτου, χα\ οΓνου Οδατι μεμιγμένου.

:ιρ(ΐι! Ι,.ιΐι:κ!> εβη. 24 εοηεΐΐΐΐ ιιι€απΙι. ίΐ

Γί ίιι Μκτκηΐι'ΐιΐίχ οοτροήι εΐ ίαη^ιιίηίί ΰοιηίιιί ηίΐιίΐ

αηιρΙΐΗΒ «//'<;π<ίιο·, ηηαη ϊριε Οοηιίηαι ΐΐΊΓΓιιΐίι, ηοο

εκ ραιήί, εΐ νίηντη αηαα ηιΐ«(«η». ΡιχΜίιϋβ ηΐΐιΐΐ εβΓ-

Ιΐΐΐδ 681, (|ΙΚΙΙΙΙ 111 Ι.Ίι)ι1|(·ι·π.ιι ('ίΙΙΚΡΙΜ· ρ|·()(|]|ΐ1·|ί, Πβ

ρει· 8ο1εηιιιεδ}ο]υηΐΊ ύιβδ οΙ)ΐ3ΐΊυηοδ ει 83εΓΪΙίεί3 εε-

1)υ8 ίιι ϋΓΐβιιΐε ]^ιιηαΓε ιιοΓα$ ατΙιίΐιαΙιαιιΙιΐΓ. Οιιοιΐ

6χ ΤπιΙΙ:ιιι;ι ίγιιοιίο εοηιρΓυΙ)3Γΐ ροίεβΐ, ιρκν ι·:ιη. 52

ιΐα 83ΐ)\ΐΙ : Εν πάσαις ταϊς της αγίας Τεσσαρακο

στής των νηστειών ήμέραις, παρεκτδς £α66άτου,χα\

Κυριακής, χα\ της αγίας του Ευαγγελισμού ημέρας,

Ιθφΐ6 |)(Ί·:ιμΐ!)ι:ιΙιΐΓ. ΗοΓυηι |·.ι ίιιιιιιιι ΤβΓίιιΙΙίβιιυί

Ιίΐι. Οε οταί. δυΐ) Ιίιιπιι ΐηϋΐεαΐ Ιιίδ ν.·ι Ίιι> : 5ϊΐ εΐ ά ,:

Γα^^IκΕ, ηιιο ύοηιηιιιιιϊι ει ηιιαίί ριιύΐιαι ]ΐ]ηηη τι~

ίί^ίο αϊ, ίΚίπΊο άερυηίηινι οιαιίαιη, ηίΐιίΐ οιτπηία

άΐ ο$ου!πηάο, φιοιΐ ποη ΟΓηηίίιΐίί [ιπίαηιυί.

Ιη ρϋΐιΐίοϊδ ΐίξίιυΓ 5θ1βηιηΐΙ)ϋ5φΐβ }β]υηϋ5 ρβεβηο,

Ιιοε εβί οδευΐυηι, δϊΙ)ΐ ηιυΐυο ϋύοΐβδ ηοη ·,ΐ!!..ιΐι!

βυοιΐ ευηι ΐη ρΓίναΐίδ εΐ νοίιιηΐβίο δΐιβοβρίϊδ ροΓ-

ΐηϋβ αϊ) ΐΐΐίδ ο1)86Γν3ΓεΐυΓ, ρβιιΐο 3ΐιΐε ϊ(1επι ΤβΠυΙΙ.

ΐπ)ρΓθ1)3ΐ : ΑΙια ;Ό«, ΊιιηαϊΙ, Γοη*Μβ(«ΐ(ίο ϊηταίιιίΐ. 1ί-

ϊαηαηίει, Ιιαίιίΐα οταΐϊοηε οιηι /Υαίπ'ίιιι, *«1>ΐτα1ιιιηΐ

ο$^ιίίαη ραή$, φιοά είΐ ιϊφιααιίιιιη οταΐΐοηη. ΰικίκ

ΐΐΐοβ 3(1ηιοηεΙ, υΐ ευηι ρπνβΐΐιη ίρδ'ι )ΐ·]υη3ΐιΙ, <<ο»ιί

ι/»ίι/ι·»!, ϊηΙβΓ <]ΜΟ$ ίαίετε /ί/«Β/κηι ΐη ΙΟΙΗΜ ΒΟΗ άα-

' ΐΗΤ,ρααιηάιβίταηΙ; 31 ρυοίίοβ βΐ ϊη Εοοίεβΐβ, άί8Μ·

ηιιιίαίο ΐε]υηιο, οοηδυείυϋίιιϊ δβΓνιβηΐ. Ροβίεπηί

Τ6ΓΟ, ηβηιρε εαπι ηιγ8ΐβΓΪ3 εεΙεοΓβΓεηίαπ, ρβεβιη

3ΐφΐβ οδοαίαιη ι ΠϋεΓώϋδ οΐιΐηΐυιη Γιιΐδβε, νϊχ β8ΐ αϊ

ρΓοΙιβΓΐ ηεεβδδβ δΐΐ. Κβδ εηίηι εδί ρβι-ϊρίχα». δβϋ

βΐΐςιιοί ηϊΙιϋοιηΊηυδ νείεραιη ΐεδίΐηιοηΐβ ρΓοιΙαεβη» :

ρΓίηιυιη Ι,βοάΐεεηαηι εοηε. ε»η. 19 ίη ΙϊΐυΓ^ϋδ ίΐ

8ΥηαχΊ1)υ3 ηηηο ρΓΖδεπηΐΙ ΟΓΐΙϊηεηι. Ροβ* ΙΜ' Ίί -

βί) ρρϊδοορο δβρηιοιιεδ, εαΐεοΐιυιηεηοιυηι δυεεβιίβο»!

!ΐν:ι!ί(). ΟϋϋιΙΪΗ άί^Γεδδΐδ, δΙίρΟΓ ρθ2ηί1ϋΐΗθδ ΟΓ303ΠΙ.

Π δυο π)3ΐιυδ δΐιΙ>ευιιΐοδ υ1)Ί Γβεεδδ^ΓβηΙ, Ιυηι ιΗ·-

Ιιιπιι ΐπρίβχ ΟΓ31ΪΟ εοηεΐρΐε1)3ΐαΓ : ΕΙΘ' οϋ-ως τηκ

είρήνην δίδοσΟαι ]ϋ!)«1 : κα\ μετά τδ πρεσβυτέρους

δούναι τω έπισκέπω την είρηνην, τίτε τους λαϊχονς

γινίσθω ή των προηγιασμένων Ιερά λειτουργία· Ιη „ την είρήνην διδίναΐ' χα\ ούτω την άγίαν προσφορά·^

υιηιπίηι* ηιιαάία<;ειΊιηαΙΐι ί··\ιηιΊί άίβύαι , εχ&ρίο

Χιιΐιΐιιιΐη, αο ΙΐιαιιίιιΊιΊΐ , εΐ ίαΰτο ΛηηαηΐίαΐίοΗΐι άίε,

ι·<Ιι:Ι'>·<Ίιι>· αιιιΐιΊιιιη αηΐί εοηκεΓαΙοταιη Μ.Ί ,·ί/,·ι ("ιιιιι.

Οιιι.ιιι 3(1 <·;ιιΐ(ΐΐυ·ιιι ΖθΠ3Γ3δ 1)560 3(1ηθΐ3( : ΑΙ των

νηστειών ήμέραι πένθους είναι ετάχθησαν και κατα-

νώξεως ε!ς έξίλασμα των εκάστου σφαλμάτων τδ δι

τω θεώ προσάγειν Ουσίας, πανηγυρί^ειν εστί, εΐε.

Λιά τούτο εν μεν άλλαις της Τεσσαρακοστής ήμέραις

ή των προηγιασμένων γίνεται λειτουργία, ου τότε

γινομένης της αναίμακτου θυσίας, αλλά της ήδη

προσαχΟείσης, καΐ τελεσθείσης αύθις προσαγομένης.

Κατά δε τα Σάββατα κα\ τάς Κυριακάς, έπεί ένταϋ-

ταις νηστεΰειν άπηγίρευται, ένδέδοται καΐ Ουσίαν

προσφέρειν, κα\ τελείαν λειτουργεΐν λειτουργίαν.

(..Ιικΐ(·Ί?ι·;ι ^:κ·ιιΐί(·ίιιιιι ΙιεφΙ3(]υ3ηΐ ρεΓ ]<·]!ΐιιιι ιϋι·δ

οΐιΐίΐΐιιιιι 851, δ^^ 83 Γ8ΐΓΛε13ΐ)ηηΙΐΙΓ, Ι]ϋ51· ]»Π1 3Π16

<ΐΟ!)8εεΓ313 Γ)Ι6Γ3ηΙ, Μΐί δ38ΓΟ Ρ3Γ33ε8νβδ ΙιΓίμπιι' ίίιο

9ραι1 ηοδ ϋι'ΐί εοηδυενΐΐ. ΕχδΟηΙ ιΙΙ.ι· των προ

ηγιασμένων λειτουργίαι Ιοηι. VI Βίύΐίοΐΐι. ευοι Οεηβ-

ΙιιιίΓιϋ ΙΊ',ιΊ,ιΙκιιιί', ΐιι φΐ3 (ϊΐ'χεοηιπι ΓΪΙιιιιι ίΐΐιιπι

βύνβΓδυδ ε3ΐ1ιο1ίεο3 φΐυδ(1απι (Ιοείοΐ'ββ ρτορυ^παΐ;

ηεξ3ΐ(]ΐιβ ρι·θ|ιΙι·ι·(.·;ι ι1;ιιηη;ιιιι1ιιηι 835ί, ιιιιπ,Ι ιηιΐΐίΐ πι

ϋδ Ιίΐιιΐ'κϋκ ηεφίο εοηδεεπαΐίο, ιιεφίβ (ϋβίΓΪϋυΙίο 30

οηιιιιιιιιιιίο εοηΐίηεΓείυΓ. Λρρ.ιΐΊ'ΐ 3υΐεηι, ςυεπιβά-

ηκιΊιιηι ΐη δ)ΊΐαχΐΙ)υδ, ςιι* ρβΓ ί!1θ8 (Ιΐεδ ΙίιΊΐίΐιιΙ,

ηυΐΐιιιη εδίοΐιΐβΐυιη 83ει·ί1ίείιιηι, Ϊ13 ηυΐΐαηι ΙίιΚΊίπιη

ΟϋΟ(1 ρ|·:Γ|ΓΓ(·:ι ;ι11,, £χ

Γ. Είβηΐπι

Ιυηι ραοΐδ ΓΓ3ΐΓΪ1)ϋδ ϊιηρβΠϊβϋαηΙυΓ,

ίπιτελεϊσθαι. Τιιηι ραχ, ΐηςαίΐ, Ααηάα; ηααηι Ν(Ί

ίρϊί€ορο ιαατάΌιει ΐιηρετίίΐτίηΐ , Ιαϊή ίϊ6ί ΪΒΜ«ΙΒ

ιίιιΙ'ΊΙΐΙ ; !·<ΊΊΙ!Ιι1ΐίιΗ Ι/Ι'Κ' /Ί') /!< 'Ι,'ί ίί Γ ιιί'ίιΐ ! ΙΊ. Αϊ ΐΐ;!.ι·

οεηΐΐιΐδ ερΐδί. ι αά Οβεεηΐ. εβρ. 1, ρβοβπι ρΓοηϊΙκι

3ΐιΐϋ Πηΐΐβ πΐ)·δΐ6ΐΐ3 (Ιαη. Ραεειη ε^ο αίίεήι, ΐη-

ςυίΐ, αηίε εοηβεΐα ηιφίΐεήα φιοιάαηι ροραΐίι ϊηιρ:-

τατε, νεί Μ'|>» ΐηΚτ ίαεετάοίε» ίταάίτε, αιηι ροιΐ

οιηιιία, ηα<κ αρετίτε ηοη άεΐιεο, ραχ ιίι ηεεείειιηο ϊκ-

άΐαηάα, ρετ ηιιαη εοιιίΐεΐ ροραίιιιη αά οη»ιία, φια

ίη //·«·;/. ·ι·ίί.Ν ./ι;:·Ίΐίί-Ί . αΐηαε ΐη Επίβίϊα

8ΐι1)ΐΙυεΐΐδ οηιηϊουδ, Ιΐςιιεί νείυδίΐδδΐηιοΐ

βΐϊβηι ΟΐΓΪδΙΪ3ηοδ ϊιΐ 8)·ηαχΐ1)υδ δυΐδ ιιοη ρ«Γρ6ΐυο

εοιηηιυηίεβδδο , ριιΙ)1ίοε δβΐΐεηί βε Ι?£ΐΐίαιε. Νβε

Ι ϊιιίεππι ηβββπιηδ ρπνβΐΐηι (Ιοηιΐ, νβΐ εχΐΓβ

οηηιηιαηΐεβΓΰ αΐίφιοδ ροΐυΐδδΟ, ευιη ΕυεΙ>3

ςιιβιη 3 δαεεπίοΐβ βεηιεί βεεερεΓβηΙ, (ΙοπιΊ ΓβδβΓ-

Υ3ΐ3ΐη τείΐηυοδ ΐη άίεβ (1Ϊ!>ρρηδ3Γβ βοΙβΓεηΐ. θα ηιιο

νΐιΐβ ςυχ Β38ΪΙίυδ ερϊδί. 289 ('./ €ιααηαιη Ι'αΐτί-

ΐ'ίαηι 8εΓίΙ)ΐΙ ; ΙΙΙΜΙ Αηηαΐϊαηι 3υεΐθΓειη 3(1 3ηηυπι

57. Βεύεο ]3ΐη 3(1 δ^ηβχεδ ΐΐΐβδ, ηυ38 Ερΐρΐιιηΐυδ

30 ΟρΟδΙΟΐίδ Γΐΐΐβδβ |Γ3(1ί105 8ΐΤΐΓη)3ΐ, ΓεΠ36 <]113ΙΙΛ,

Ρ3Γ3δοβνε$, βΐ Οοηιίηΐείβ. ΙηΐεΓ ςυβδ ΙΠΪΓΟΙΟΓ ςιιί&-

ρΐ3ηι δ3ΐ)1>3ΐϊ πιβηΐΐοηεηι ηυΐίβηι ε$δε Γ:ι;·ι ι»ι : Ιιοΐ

ειιίηι (1Ϊ6 5}'ηαχθ8 ΟΓΐβηΐβ ΓεΓβ Ιοίο εε1ε1>Γ3ΐ38, »ο

Ι|·(Ί|ΐ|ι·ιιΙ;ιΙ;ΐ ιη\>Ιι·|·ί;ι ΐ88ΐ3ΐυΓ 5οεΓ3ΐ8δ 1ΊΙ). ΠΙΟ Τ,

0.22. Ου3ηφΐ3ηι Ιιΐε, υΐ βΐ δοζοη. Ιΐ1>. νιι, ε. 19.

Αΐ8Χ3η(ΐΓΪιιθ3 εΐ Βοιηαηοδ εχεΐρϊΐ : Των γαρ «αν-

ταχοΰ της οικουμένης Έκκ)ησιών εν ήμέρ^ Σα65ί
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των κατά πάΊαν εβδομάδος περίοοον έπιτελουσών τα Α τίνος · Νοι ηααΐετ ίη φιαφιε Ιΐϋίχίοηαάα ΐοηιηιιιηί-

μυστήρια, οί εν τη Αλεξάνδρεια κα\ οί εν τ?5 'Ρώμτ) -«-..·.-·- *.-.· η «;.<.(.„„,.

£κ τινο; αρχαίας παραδόσεως τούτο ποιεΐν παρτ)τή-

βαντο. €κη» εη'ιιη οηιηα ΐοΐϊιΐί οτίιΐί Ε^^·/«ι^<Β 5ο6-

ίαΐίι ιηιιι α>ιικ ρρ>· νηαηιηααιηηαβ Ιίώάοηιαάαίη ηιι/-

,ιΐβπ'α οεΙεΙίΓεηΐ, Αΐεχαηάήηί (Ι Κοηαη: εχ νείενε

ηααάαηι Ιταάιΐ'ιοηΐ ία Ι/Ι/,ΊΊ: άείτεοΐαηιηί. Ιΐί ηοη

Οπβηιϊδ ΓηοάΌ, δει! ει ΐοιίιΐδ οι·1)ϊδ εοηδίιείικϋηρηι

ίυίδδβ δεπο'ιΐ; ςυοιΐ β^ο νβπιηι ηοη 3ΐ·1)ίΐι·θΓ. Γυίΐ

ι·Μϋΐ: ΟΓβηΐίβ ΓβΓε δοΐϊιΐδ. Ιη Κβδροηδίδ Οβηοη.

Τϊιηοΐΐίβί Λΐεχβηίΐ. βρικί Βαΐδβηι., ΙηΐΡΠΌβ. χπι

ςυχδίΐιιιη εβί : φΐίϋιΐδ (Ηι:Ι)αδ εοιι]υ£βδ εοηΐίηοΓβ

ι1.·1κ·:ιηΐ ? Ββδροη(1εΐ Τϊηιοΐΐιευδ οιηηίιιο δαίιΐιαίο

«ο Γοηιϊιιίεα ΙβηιρβΓ3η<1ιιιη , δια Ά εν αύταΐς την

πνευματικόν θυσίαν άναρίρεσθαι τ<ρ Κυ

(·,·,')/.' «χ ; /ίιιι/ιίίΐϊιΉ, /ίπ'α ι/ιιιΐΓΐιι, Ραταιανε, δηΐιίαίο;

κά εΐ άΜιΐί «ίβίβπ'ί, ίη </«οί ηιβηιοπ'ο η»αΓίι/π'ί αίί-

ίΐι/ίΐί ϊηΜίΐ. 1]ηι1β ςιιοιΐ (Ιβ }ι;]υηίο ιΓκ-ίπηι βδΐ,

ηιιΐΐυηι ίη εο εβ1β1)Γ3ΐιιηι ίυΐδδβ ηιγδίβι-ίιιιη, ηειηί-

ηεηΐφΐβ οοηιηιιιηΊεβδδβ Γκίεϋυηι , άβ δοΐο Οιιη()Γα-

ββδϊιηβΐί ρβΓ εδί βεείρί , βί Αΐβχβηϋπηοδ βχίηιβδ,

φίοπιπι νβΐυΐ ΒΪιίβυΙαΓβ ίδΐυίΐ 3 δοεΓβΙβ οοπιηιοηιο-

ΓαΐυΓ, φίοιΐ Γονΐβ ςυαιΊα βίςιιβ βεχΐ3 οηιηίβ ρΓβΜβΓ

τελετήν βγηβχβοη ρΐ'οριϊϊ ρΓΚδίΊΐβΓΪηΐ. Οβ ςιιο ρΐΌ-

λϊιιΐΓ νί(Ιε1)Ίιηυδ.

Οειιί(]υε φΐοϋ Ερϊρΐιβηπιβ 3<1ηιοηει : Τπρ/ϊίβιη

ίΐΐαηι ίΐ/ηαχϊιι άίετΗηι ΐοΐϊάεηι ο6 αροιίοΐί» είΐε ΐτα-

άίΐαηι , ηβυ ϋ βείο βη δίΐίβ εβΓίο εοηδΟΓβ

ρΓίηιίδ Εεοΐεδϊοϊ ΙβηιρθΓΪΐ)ϋδ υιιιΐδπνευματικόν θυσίαν άναφίρεσθαι τφ Κυρίω. Ιβΐΐιιρ Ναηι ρΓΪηιίβ Εεοΐεδία; Ιβηιροπουδ υηιΐδ αϋηΐ3Χ3ΐ

δ3ΐ)θ3ΐΪ8 ΑΙεχηηϋΓΪβϊ ει·1ε!)Γ3ΐα ηιγδίεπΒ , οοηΐΓβ Β Οοιηίηίουδ ύίεδ βιΐ εβηι Γβηι οοδβΓνβΐυδ νίιΙείιΐΓ, υΐ

ςυβηι δοεΓβΙίδ »ΐ3ΐβ ίαείυηι οβί. Αΐιιιιί Γοι-ΐεηη

€νρΓϋ (βριιιΐ ςαοδ ίδΐβ δεπρδϊΐ Ερϊρηβΐιίιΐί ) Κοιηα-

ηοδ, :κιΐ νίείηοδ δυοδ Α1εχ3ΐκ)Γΐηθ9 ίηιίΐαΐί, δγηβχβδ

ιιυΐΐαδ δ3ΐ>Ι)3ΐίδ ίη3ΐίΙιιβι·υηΐ : Γεϋςυίδ τεΓΟ, ηοε βδΐ

ιΐ!ΐ;·.1 1.ι βεΧΐ3Υ6 ΓβΓΪ3, ιιιιΙΙ;ι ΠΙ Μ:Ι;Ι\Ι!ΗΙ;

εε!ε1)Γ3Γυηΐ. Ββ ιηγδΙεΓΪίδ οβΓίβ πιβηΓιο

ηί« ΙιβύβΙαΓ, οοηΐΓ3 ςυ;ιηι €α5αιιΙ}θηυ3

Ι(·ΙΙΚΊ·Ι· ρΓοάίιΙβΓαηΙ.

Ιη δβφίεηΐί ηυηιβΓΟ , Ερϊρΐιαηΐυδ (1ε δβΐιΐιαίΐ

βγηβχΊουδ ϊΐ3 ΙοηαίΐαΓ, κι ίη Εεε1εδί3 δ»3 ίηδίΐΐυΐβδ

ηο(|3Γε νκΐββίιιι·. 5ει·ϊ1)Ίΐ εηίιη : "Εν τισι δε τόποις χα\

ίν τοϊς Σάββασι συνάξεις έπιτελοϋσιν. Νοη ίβίΐιΐΓ

ϊη €)·ρπο ; 30 ρΐΌΪηϋβ νεηΐδδίηιβ εδί οοιι]εΓΐυΓί

Π081Γ3 : Ονρποδ Α1εχΒΐι«1ι·ίηοΓυιη ηιορεω ίηπίβίοβ

βδδβ. Αο οϋΐη ρβϋΐο 3ηΙβ άβιηοηδίΓβΚιιη ϋίι , ςαη-

ΛΓ386δίπΐ3ΐΐδ ]ε)ιιηϋ ΐεηιροΓβ ηαΐΐβ ίη δβεΓίδ εοη-

νβηΐ'ώυδ εε!β!)Γ3ΐ3 Γυΐδδβ ηιγδΐεπ3, άβ ηιοη»

66χΐ3(ΐιιβ Γει-ϋ ίϋεηι νΐιΙεΓί ροδδίΐ, ουπι ίη ίΐΐϊδ

ϋβίεηιηβ ρβΓίεςιιβ ]ε3ϋηίυηι βχεΓιιΐδδβ, βυείΟΓ βίΐ

Βρϊρΐιαηίαδ. δβιΐ ηβ ίδΐυύ βδδβνβΓβηιιΐδ , ρΓοηί!)6ΐ

Ιη ρήιιιίί ίΐίαιΐ, ςυοά ή των προηγιασμένων λειτουρ

γία δοΐί Οϋβ()Γ38θδίιη2ε ]ε]υηίο ίη νβίεπϋυδ οοη-

οίΐίίβ βί Πΐατ^ίείδ 3δεΓΪΐ)3ΐυΓ. Αεεειίίΐ εΐ (ΠδεΓίίδβί-

ηιιΐί ΤεΠαΙΙίίηί Ιοευβ; φΐί Ίη Ηη. Ώβ οταί. &\Λ>

Ιίηειη οδίειιϋίι, ίρβίδ δΐηΐΊοηυηι (Ιϊεϋυδ, φΐ»3 ΓεΓΪ»

ιρι.ιι ΐ;ι δβχΐαφίβ ευ«ι ]6]αηίίδ υ!)ϊπ οοηδυβνβΓβηί,

ιι : ρ3ϋ!ο ροδί ϋϊοβΙαΓ, δβεΓίΓιείβ ο.οΙκΙΐΓβπ, βε Οο-

ιηίηίευπι οοΓραδ ίη ίίϋβίβδ ιΙϊδίΓΊΙιιιί βοΙβΓβ. 5ίιιιΐ-

βχ Λροδίοΐο Ι βά ΟΟΓ. εβρ. χνι οοΙΙίβίΐϋΓ. 0«ίη εΐίβηι

;αϋΐΊιηΐ5 Μ3ΠγΓ Αροΐ. 2 , ουιη (Ιβ ΟΙΐΓΪδΓιβηονϋΠΐ

οοηνβηΙί!)ΐΐδ β^ΐΐ, δοϋιΐδ Οοηιΐηίείβ ηιειηίηϊΐ , τη»

δε τοΟ ηλίου ήμέραν χοινή πάντες την συνέλιυσιν

ποιούμεθα. Ου3Γβ κιαβίδ ία εχ ρπΜΐο ΕεεΙββίαΒ

ου]υδφΐβ Γίΐα, φΐ3πι βχ οοιπιηαιιϊ αροδίοΙΟΓυιη

ρΓΚϊΟΓίρίο άβηνβΐυιη βχϊδίίιηο, υΐ φΐ3Π3 δοχίανο

Γεπ3, 3ϋΐ ζΐΐβηι δ3ΐ)1)3ΐο δγη3χβδ εοηνεηΐιΐδφΐβ

ΔβΓεηΐ. Ουβιη ίη Γβηι ε8Γε8Ϊ"8 βδΐ Αιι^Μδΐΐηί Ιοειιβ

ερίδΐ. 118, α.ιιί ηιίΐιί Ιιίο 3δειίοεηϋιΐδ νίιΙεΙϋΓ : ΑΙία

νβτο , ίηφίίΐ, ςνα; Ρ«Γ Ό«« 'βΓΓαπίπι τεροηείφιε να-

ηαηίντ, ίίί«1» «' <7«<"* "''« ;«;«"°»1 5αί>ί>αίο, οίιι

ήβη : αΐίί ηαοΐϊάίβ οοηιηιύηκαηί εοτροτί εί ιαη-

αΐη «Γϊίβ

Γικί/Ηί (Ιίει ίηΐβτηίΐΐίΐητ ηαο ηοη οβναΐντ ; αίϊΙ>ί

8αΙ>Ι>αΐο ίαηίηηι ει Οοηιϊιιίοο ; αΐίοί ίαηίΗηι Οοηιί-

ηϊ€θ ; * «ΐ ηνία αΐίαά ί)ΐΐΒηιοάί αηΉηαάνετίί ροΐαί,

ΐοίαιη Λο£ 9βιι«« ηηαι Μεταί Ιιηΐιεί οΙ>8βι·να<ίοηβί.

Ιηηοεεηΐίιΐδ ΡΟΓΓΟ ερΐδί. Ι, εβρ. Λ, ΓΕΓΪ

8;ι1ι!>:ιΐο δαεΓ3ΐηεηΐ3 πιίηΐηιβ εο1β1)Γ3π

νβΓΐ)ΐδ : (Ιιιοά Ηΐίηνε ηοη άΜαιη είί, ίη ΐαηίιιιη εο»

]ε]αηααε ((Ιβ βροδίοΐί» 1ο<ιι>ΊΐιΐΓ) 6«/«ο »ηί»ιιοι·αίο,

«! ίναά'ιίίο Εκίείίχ Λα6«αί, «ίο Κανό (απαηιειιία

ρεηίΐαι ηοη €εΙε!>ίαή. 1η Μοίΐίοίηηβηδί Εεείβδί» αιιο -

ΐϊ(1ίε δΒεπΩοίιπη οΜηίοηι εχ ΑιηΙίΓΟδϊο εοηδίβΐ ; ςυί

δβπη. 54 ί!3 ΙοφίίΙϋΡ : Μοηεο εΐίαιη, «ί ^ιι» ;'«*'«

Είε/βίίαη» ε»ί , εί «<«« 0Γαι·» ίηιρΐάϊηεηΐο ροΐε«ΐ ,

αιιοΐΜϊε ακέίαΐ ηήααηι ; ει φ« ροίειί, οηιηί

Κίετ, ίηςυίΐ, άβ «<α<ίοη«)>! </ί«6κί ηοη ριιίαηί ρΐεήηαε Ό αά ι»β(«ΐίη»ι» νεηϊαί. Εί ρβυΐο ροδί : ίη

«α«π/ϊ«θΓΜηι ΟΓαΐίοηι'δΐίί ίηίβηεηίβηάαη ; ηαοά *ία-

ίίο ιοίνεηάα ιίί αοεερίο εοτροτε ϋοιηϊηί. Ετςο άεοο-

ίΐίΐη Οεο οίιεηηίαηι Επΐηαήίΐία τβίοΜί, αη ηα^ΐ»

ββο οίΐί^αί ? Νοηηε ίοΐεηηίοτ εηί ιίαΐίο ίνα, ίί εί

αά αταηι Ώΐί ίΐείετίι ? Απερίο εοτροτε Οοηιίηί, εί

Τίίεηαίο, υΐηιηιηιΐΐ ίαΐνιιιη είί, ίί ρατίίώραίίο «α-

Γπ'/ίί-ϊί, ίί (χιεοαίίο ο$ίίί. Οιιί Ιοεοδ ρβιιΐο 3· ηοοΐ3

ροβίεα ι1ι·(.'.1;ΐΓ:ιΙ>ίΐΐϋ·. ΛιΙ !ι;ι·ο ΒΑδΊΓιυβ ίη Ερίαίοΐα

αά (,ι('^^ιπ'ίί!.Ί> ευ]υδ βυρΓ3 ηηβαιίηίηιιΐδ, ευηι ςυοίί-

(Ιί3ΐΐ3Πΐ ΐΜοΐϋΐΐϋΓιιιιΐΓΐιι |ΐ1ιΐι·ίιιιιιιη εοιηπιειΐ(ΐ3δδεΙ ,

ϊ$(3 5υΙ)]ίοίΙ : Ημείς μέντοι γε τέταρτον χαθ' έχά-

ατην εβδομάδα χοινωνοΰμεν, εν τη Κυριακή, εν τϊ)

τετράδι, κα\ εν ττ) Παρασκευτ] , χα\ τψ Σα66άτ(.ο,

χαΐ εν ταϊς άλλαις ήμέραις, εάν ζ μνήμη μάρτυρό;

νετο ηιοηεο, «ί <1Ίε οιηιιί, πιιΐ «π/ίβηι, «ί

, ο^βταΐίί εί «οηι»ΐίΐηϊ«ίΐί. ΥΒΡΙ»

3(1ηιθ(1ιιιη ρβΓ Εεοΐεδίβδ εοηδυείαϋο Γυΐΐ. Νοη άο

ΥΡΐϋδΐίδδίηιίδ ΐεηοροήΝδ , άεηιιε ΟπεηιβΓώυί ηι»-

χίηιε, ηυ« (ϋχίηιιΐδ, ίηΐβΐϋ^ί νοίυηΐϋδ.

Εχ ίΐΐο νβΓΟ ροδίΓβηιο Αιη1)Γθδϋ Ιοεο Ιίίΐπβΐ Μ-

δί!.δΊηιυπι εβδβ, ςποά 1ΐ36ΓεΙίι·ίδ ςυΊ1)υ5ΐΙ»ηι ηίηιϊϋη»

Βίοϋϋβ ρβΓδηβδυιη βδδβ νίιίβο : ηυηςυβπι ίη νοίβΓβ

Εεείεβίβ ηιίδδβπι βικίϊοηι Λ Πιίεϋοιίδ βδβο, (ΐυίη υρ.3

εοπιιηυηίοαι·βηΙ. Οαο ίη επ-ΟΓβ 93ΐιε 8ΐιιρί(1Ίδδίηιο

νβΓβαΙϋΓ €3δ»α1)οηιΐδ ΕχβΓείΙ. 16 αά αηη. Βητοη.

η. 58. Ει, ςυοιΐ ηιιιυηι βδΐ, ηαηο ίρδϋηι Αηι1)Γθδϋ

είΐβΐ; ηεο βίΙνοΓίϊΐ βϋΐτιιίβηι, ουπι ηιιοΐΐίΐίο

ηυϋίΓε, ίη ΟιιαιΐΓ3£«ρίιιια νοπο, δ'ι ΠΪΓΪ ροΐοϋΐ»
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εΐ'βηι εοηιη>υιι!ο3ΐ·ε ]ιι!)βαΙ, δηΐϊβ ϊιιηυεπ', ηεα,υβ- Α €υ]ιΐί;ηιο<Η ΡΟΓΓΟ 8ΐ3ΐΐοηθ3 ΊΙΙχ Γαβπηΐ, οι υΐηιΐί»

ίρί.3 8Ι31ΪΟΙΙ85 3ρρβΙΐ3ΐΧ ΜΐιΙ, ρ3Ιΐ!θ ι·-Ι ΐΟΟ

αΉί{|;εηΐίυ3 ϊηφίΪΓβηϋιιηί. Κ··- βη'ιιιι ε$ΐ ηοη

ηιίηιιβ 8ΐιιι1ίο ιΐΐμηχ ςιΐ3ΐη ρΓορίεΓ 3η1ίιΐυίΐ3ΐειιι

ο!)8ευΓ3, ηεηυβ νοί^ο 83(Ϊ3 εο^ηίο.

δίαιίοηοβ ϊβίΐυΓ 813108 ]ρ]ϋΐΐ)θΓυιη βδββ <)ιβ9 Ρ»-

ιηείίυβ 3ΐ1 Ιίΐ). Οι ίΟΓβηα ι»ϊ/., εβρ- 11, 8βπ1)ίΙ:

Μααρίιοτα α ηιΐΐΐιϋιαί όπα, ηνοά φιαηάία ίη ιΐαΐ'ιοΛί

εταηί ]()νηατΐ εο! οροτίβύαΐ. Οαοϋ εΐ 3ΐίΙ)ϊ ρ385°ιπι

τερείϊΐ. Αο ίρ]υηϊαπ> «ιιιϊϋειη 8ΐ3ΐϊοηβηι ευπι βΐϋ

ρ!ειϊ(ΐυε νοεηηΐ, Ιιιπι Ηει·ηΐ3δ Ιίΐ). ιιι, βΐηιΊΙ. 5, Ονϊά

β!ΐ, ΐηηυϊΐ, ιΐαίίοί Ει άίχί, }ί]Ηηίαηι. Κ1ι»1>3πυ$

Ηϋ. π ΰβίηίΐίί. ί/βπ'ί.,εβρ. 18, εχ ςηο-

βεηίβηΐϊβ ϊηίοΓ ^ε^ϋη^ϋη1 εΐ 5ΐ3ΐϊοηειη Μ

8«ίΙ)Ίΐ,

φκιιιι ςυοΐί(1ίε, εχίεπδ δβΐΐεηι ρπκΐβτ

ιιιιιιι; (Ιίεΐιΐδ, οοιηιηιιηίοαίαιη Γυίδδε. Αρικί Ειιδβ-

Ιιίιιιιι ΙίΙ). νιι ΙΙί!<ι<>Γ. ι·;ι]ΐ. 9, ίη Ιιίδίοπβ ευ]ιΐ3(]3πι,

ΐ|ΐιί :ιΐ> 1ΐ8βΓ8ΐίεί3 ϋίΐρΐίδπιαηι βεείρεΓβΐ, ί(3 1ε§ίΐιΐΓ :

Εΰχαριβτίας γαρ έπαχούσαντα, χα\ συνεπιφΟεγξάμε-

νον τδ, Αμήν, χα\ τραπέζη παραστάντα, χαι χείρας

είς ύποδοχήν της αγίας τροφής προτείνοντα, βίε.

ϋ383ΐι!)θηυδ υΐ αηάίι-ε ηιίααηι ίϋεηι εδδε ςαθ(1 «οηι-

}>ιιιιιίΐΊΐΐΊ· ι·[ΐιιΐίιιιιι·ι, Ιιυηε Ευδβϋϋ Ιοειιιη ;ι!1Ί·>ι,

ιρκι ηίΐιίΐ εδί βΐίβηίυδ; ηηηι εχ εοιίεηι ίρδο ρροΙ)3-

ΙΙΙΓ, (Πνοΐ'δΐιιιι 3ε (Ιίδΐίηείιιηι εδδε (μπιΐιΐηιιι έπ-

ακοΟειντήςίύχαριστίας, είρατίΐάραη Οοιηίηίοο «ΟΓ-

ροτϊ; φαβιηνίδ (Ιυο ηχε ΐιιιη αη ϊΐΐο ρπεδίίο Γυεπηί.

Ιη Λμ;;ιΐ!ΐΓ!κι νεΓΟ εοηείΐϊο, ςυοά εχ Οταιίαπο είΐ3ΐ

€»«3ΐιΙ}οηυ8, Ιαπίυιη αΙ)β8ΐ, υΐ αΐίφΐ'κΐ 3(1 εΓΓΟΓεηι Β Γ,ΙΙ,Ί ,/;, ; ιίι αίαΐίηεηίία, ηοη ρετ Ιεφεηι, ιιά

ϋΐιιιπ δυ1)Ιϋν3ΐΐ(1ιιηι (ΙβεΓεΙυηι ΓυεΓΪΙ, υΐ εοηΐΓ3ΓΪυιη

ΙΙ13ΙΐίΓεδΙβ ΐ'οΐΐιμί ροδδίΐ. Ι',Ιι'πιηι 8311. 47.

ι ίΐ3 ρΓχείρίιιηΙ : Μίααί ά'ιε Οοιηίηίεα ((ταιία-

ιίΐιιια ίεηετΐ (ρεοίαϋ οτάίηί ρΓίΐΜρίιηνι, ίΐα ιιι αηία

!ι,]ΐ,Ί/.ί,·(κ>;!,',ιι $αοετάο<Ϊ3 τεί/τεάί ροραίιιι ηοη ΡΓ<ΡΙ«-

ιηαΐ. Ο ιιι :ίϊ ΙΙ·Ι\·ΙΊΙΙΙ, η6 ερίιοορο ριιύΐίεε (οη{ν.ηάαη-

(ΜΙ·. ΑίφΓΐ ι':ιιι. 18 ίΓι 8ΐ3ΐυί( : 5<Γΐ»/ΠΓί«, Ι/ΗΪ

ίΐι Ναίαίΐ Οοηιίηί, Ραίύΐια, Ρεηιε^οι1ε ηοη οοιηηιιι-

ίΐίιΊΐΐΊ'ϋιιι, ,ΊΐίΙΐιιΙΊι-Ί ηοη πεάαηίατ, ηκ ίηίει· αιίΐιο-

.'/,:<>., ΙΐιΐΙ>ι·ι<ιιίι<ι·. Ήίε ΐΐ'ίΐιη·; (Ιιιηΐ3χαΙ ιϋιΊιικ ηυοοιι-

ιιΐβ Γΐίΐείεδ 3(1 εοπιπιυιιίοηειη εοπιρείΐίΐ : ίΐΐΐε Οο-

ιιιίιιίείβ δίηξίιΐίδ ]ιι!ιι·ί 3υ(1ΐΓβ ηιίβδβηι. Νοιι οδΐ

ί,: ΐιπ' ϊιΐΐ'πι ιιιιι/ΐΐΊ' ιηίααηι, 38 < ΙΙΙ>.ΙΙΙΙΙΙΙ'ΗΊΙΙ·<·, ηεε

•ιιιϋο ΊΐΙ;ι Πίΐεΐίυπι υδα Εεείεδίχφ^ιε νείείίϊ ρεΓρε-

ΐυο Γυεηε εοη]υηεΐ3.

€οΙ. 885 Β. Τενράδι δέχαΐ &γ χροσα6€άτφ. Αηΐί-

(]υί3δίπΐ36δΐυΐπυδςυε]«]υιιίίΓε1ί^ίο, ε^υδείΊηΑβΓΪβ-

ηίδ δυρΓβ πιβηΐίοηεηι β^ίι. Ιη €3ΐιοη. Αροεί. 69, ειιηι

ςιιαϋΓα^εδίηιβΙί, τετράδος ει παραΐχευής ]ρ|ΐιιπυηι

ΐ':ΐ(Ι(Ίΐι δαπειίοπε ΡΓ.ΙΊ ίρίΐιιι·. ΛιΙ ηυεηι ϋ.ιΐ83ηιο

ϊδίικί 3(1ηοΐ3ΐ : ρεΓίικΙβ (Ιαοΐιιΐδ ίΐΐίδ Γοτϋδ, 3ΐφαε ίη

(}ιΐ3ιΐΓ3£εδίιη3, ξηροφαγίαν ρΓίεδερΊϋί. Τιιηι πβ ρπε-

ίΐ'πΐί ςυίϋβηι πιοπίδ ίη ρεπειιΐο 83ΐ·ηί1)ΐΐδ νεββί

ΙίεβΓβ. Ι μ ιι ;ι Γι ιι * ερϊδί. 5 αά ΡΜΙΐρρ. ε^ϋδϋειη ρρπε-

εερίί ιηεηιίηίΐ. 1η ι'.ιιιι.-,ιίι, αροιί. Γώ. νιι, ε:ιρ. 24,

εαιι«3 (·ιΐ!· τετράδι ]ι·]ιιΐι;·ιιιι!ιΐ!ΐι δίΐ Ιιχε ;ιΐΓι·Γΐιπ· :

ςιιοιΐ εΐ ΓϋΠ3 φ.ΐ3Ηα ιΙεΙί^εΓαίιιηι 3 Ιυώείδ 6δΙ ϋβ

Ϊιιίει-Πείεικίο Οιτίδίο, ει Ιυοίαβ ορβΓβηι δυβηκίεΐιι-

ιΐΐίηι ρπιρπαηι υοΐαηίαίειη : 3ΐ3ΐΊο, οίίετναΐΐο $ία-

ίίΐΐοηιηι άίιηιηι, κι ηαατία; ει ιεχίκ /ίπ>, νεί βκβ-

ί/ι·ι/ί/ι·,Μ'»κ('. (',ίΐΛΐιΐιπ· εΐ Ιΐ;ι·ι·. βρικί Ρβηιείίυηι Αιη-

1)Γθ8ϋ Μ·; Ικι ί,ι-ι πι. 56 : δίαΐίοηει νοοαηΐιιτ ;>;«ηία,

<]ΐιι><ί ιίαηίει εΐ εοηιηιοΓαηίει ίη εί* ϊηίηιΐΐΟί ϊπίΐ-

άίαηίει τερεΙΙίηιαΒ. ΥεΓίιηι ηβφΐβ 68° βΟΐίοηβιη

Μεηι 8888 οιιηι ]ε]υηίο 3Γΐ)ϊΐΓθΓ, ηεηϋβ, αϊ ίη(ει·$Ίΐ

αΐϊίΐυϊϋ, <1ίδεΓΪπιεη ϋΐαά ρΓθ1>ο, ςαοά βραιΐ ΚΗβΙ)»-

ηαηι ΙεβΊΐιΐΓ. Οαοιΐ εηίιη α ]ε]αη'ιο άϊδεΓβρεί, βχ

ΤεΠϋΙΙίβηο Ιί(|υεΐ ; ςυί ΠΙ), ιι Λα ηχοτβη, οβρ. 4,

ίΐ3 ΙοφΓιΐυΓ : VI »ϊ ίΐαΐίο (αώεηάα αϊ, ηαπίκ* Λε άα

ίΐ'ΐη/ι,Ί,ι αά ύαΐηεαί; :ϊ /«/ιιηΐα οΐιιεηαηάα ιαηί,

ηιαπ'ίκ* εαάίη άίε €οηνϊι·ΪΗΐη εχεκεαί. Οιιίη βΐίϊΐη

Ιοεο ϋ!ο είΐαίο βχ Ιίΐ). τοηίΓβ Ρι^Η. εβρ. 14, &!*·

ΐΐοηεδ 3]6]ΐΐιΐϋδ δοεεΓηίΙ; ευηι βοιίοηΊοηδ

βΐ Μ·\Ι.ΙΙΙΙ 83ΐ)1)3ΐί ιΙ:«·;ϋ;ιηι βδββ ^^ε^ι,

]ο]ΐιιιϋ5. ϋοιιΐι·» 1ϊ)}. Οι «ΟΓΟΙΙΟ η»/. Ο3ρ. 11, 8ΐ3ΐϊο-

ηο8 ρΓΟ ]ε]ιιηϋδ ιΐδΐιι·ρ3π Ρβπιείϊυδ 6χΪ8ΐίαΐ3ΐ, Ιιίδϊη

νει·1>ίδ : .Ιιιιΐ'.α ίΐαΐίοηει αυΐ αΐηοια^ϊ» /,;<·:, ί. .;·::.

ϋΐιήίΐύΐ ααί εί Οοιηϊηκο ιΐίε, ηναηάο η& Οιήαοί

Ει ηιυ11οηΐ3ηίΓεδΙίιΐδ 1Ί1«. Οίαηίιηα, Ο3ρ. 48 : (/νια

ει Οαηίίΐ ιήιιηι Ιιεύιΐοηιαάιιιη ααΐϊοηε αηιίΐ

Κεά ε§ο 8ΐ3ΐϊοηβιη βραιΐ ΤεΠιιΙΙΪ3ηυιη

ί!1ι«1 ε$δβ (ϊϋεΐίυηι οΙΏείυιη

(1ΐε1)ΐΐδ βιΐ 8>Ίΐ3χϊη 3(Ιειιηΐβ5, ϊΐιϊϋειη

υδςιιβ ρεΓ5ενεΓ3ΐ)»ηΙ , 3(1 ςυβηι

Ϊε]ιιηΐ3 ρΓθ(1υεε!)3ΐιΙ. ϋικίο εΐ ρΓΟ ηιυΐΐΐιιιιΐϊηβ ΐρ&»

εοηνεηΐυςαο ιιοιιηιιη(]ΐΐ3ΐη δοΐεΐ βεεϊρϊ. Νοη $εευ$,

Ιίι. (Ιπί 35ΐ'ιρυΐ3ΐυΓ είΡείηΐδ ΑΙεχ3ηι1ι·ίηιΐ8 83η. 15. |) ορϊηοΓ, 38 ηΓιΙίίβηδ δΐ3ΐίο ΐ3ηι ΡΓΟ Ιοεο, ηυβηι ρηο

δΐ3ΐΐ(1Ί ει ΐ'\πι1>;ιιιΊί Γυπείίοηε , ίσιο ει ΡΓΟ ϊρ33 ιηϊ·

1Ϊ13ΓΪ ιικιιια ηριΐιΐ 1.3ΐίηοδ υδ»Γρ3ΐυι·. Ι ^

Ίίΐι. χχχνιιι : ΡαοιιΙαίΟΓεί Ιίι/ηαίοταηαε !'···.·

ίη ίαιη ραιΊειη, ίη ηηα εοΐΐοο,ΐίίιιιη ι~ιιίι*> ι.,.· ετβ(,

ιΙιΐΓΐι χηηΐ, ιιιΐίκίί ϊιΐ /Ή(υηι»ι Ιήΐιηηϊϊ ταΐίί, ςβ»

οοίΐ. ι»·<ι·χίιΙίιιιιι εΐ ίριιιιη ρτο ίΐαίΐοηε ηαύίίητί εηιηΐ :

αηιιιΐι ΙΙΙΙΗΪΙΙ αΐΐβταηι ιΐαΐίοηεηι ρτορίιιι αιιίτα Κ

ι'ΐρπίηιΐί ροίΐιεηιηΐ. Εν&ηΐ ηιίϋΐεδ, ςυϊ ηΐίηυβηΐο 3

83δΐΓΪδ ίιιΐιτνιιΐΐο 3(1 εοπίΜΐ ίϋΙ.Ί,ιιιι ,·\ι·ι,·ι.ί!-

Εοιίεηι ηιοοΌ €1ΐΓΪδΐΪ3ηοπιιη δΐ3ΐϊοηο·8 Ιαηι Ββοη

Ί1Ι:ν. (Ιίΐ'ϊιιΐΛ εεπίδ εχευΙ)3Γιοιιεδ, φίαιη ϊρδ'ιηιει Βι!ο-

Ιίιιιιι εοηνεηΐυδ βρροΐΐβΐί. ΤεηιιΙΙ. ίη εβίοβ Ιίο. Λ

υϊιιΐ. : 8ί $1α1ίο άε ηύΐ'ιίαη εχειηρίο ηοιηοι αιάρί

(ηαηι ι·ί ιιιιϋΐι,ι 1>,ι ιαηιαή, ηΐίηηε ηνίΐα

Ει ΐ|ΐπιΐι·ιιι ρΓοΙαϋίΠδ εεΐ Ιδία Γ3ΐίο. Ουβηι νεΓΟ Ιιίε

Έρίρΐιαηίιΐδ ΓβιΙιΙίΙ, Γπΐυβ εδί, εΐ ενβη^εΐίεδε νεΓίΐβΐϊ

(.•οπίΓ,ιι ι:ι. Υιιΐι εηίηι Οηπδΐιιηι Οοηιίηαιη ΙΊ·π;ΐ

φΐ3Γΐ3<:οηιρΓεηεηδυηι. Οικκΐ ίη ΰΐαίπύα άΐ ρα&ιίοηβ

Ροηιίηί 8ΐιρι·3 ϋίδευδδαηι 38 τεΓυΐ3ΐυηι εβί. Οε

ϋϋιΐι'ΐιι ϊι·]ιιηϋ^ ηιβηΐίοιιεπι Γβείΐ ηοη αηο ίη Ιοεο

Τει-ΐιιΐΐίβηυδ, εΐ 8ΐ31ίοηβδ ίΐΐίδ ίρδίδ άίεουβ οΐιίπ

εοιίδυενϊδδε δϊ{;ηίθ83ΐ : υΐ ίη Ιίϋ. /'Γ _/.·]« ι/ί/Ν εοηίτα

ί.Ήι· ίΐιιΐίιιιιΊΙ'ΐια ηναηαηι εΐ ίεχίαη

Ιί ιΙίι'.αΗΐη}, εί μμιηίϊί ΡαΓαεοενεηι '.' Ει εαρ. 2 :

,Νίΐ' εΐ προϋοΐοί οΙαβΓνα»Βε, ηαΐΐιιιη αΐίιιά ϊιηροηεηίε»

,ί'Ί/ιιι/ι Γι'Πντνιη ΐΐ ίη κιιιαιιιιικ: οιηηίύαί ούαιηάο-

·<:«η ]ε}αηίοηιηι : ρτοίηάε ηε^ εΐαΐϊοηηιη, ηικε εί ίρία:

ιαο» ί/ιιίι/ι-ιΐί άίε» Ιιαίχαηΐ, ηκαπαι /Ί-ι/Ίι· ει
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Ι/Μ Ιπ'ίίί/ίο ο/η'ίΐιίίΐΐί εαϋηι (Ιαίιοιιει ιηίΐΐΐιιηι Α δΐηΐίοηιιηι, ιιΐί ηεε ί,ΐηΐΐοηεβ

Ουίΐιιΐδ νειΊίδ (]εηιοη<;ΐι·3ΐ ηεφΐ3φΐ3ΐη, ηηηηιη η^δοργ3ΐ)3ηΐυι·.

Μΐίμο ροΓ«υ35ΐιιη Γΐ:ιΐ. δίβΐίοηεδ ΟοΓηίιιίεί

εοΓροπδ εοιηιιιιιηίοηε (Ιίδδοΐνί, φΐοηιαηι φΓκΙιριί·!

ίη εβδίήδ :κΐΊΊ:ιΐ, δίνε ρΐΌδρεηιηι, δίνε Ιπδΐί, ηιί-

1113Π5 ΙΐίΙΓίΙοΐΙΐίΐΙΙΙδ δ13ΐίθ ριΊ Μ.ΎΡΠΙΙ. ΙΥηκΊ.ΙΙΙΙ

ι^ιΐιιΐ' ΙΊΙκιΙηιιιικ Ιι.ιν ροδίοποΐ'η : νΐίηιιε ιηιΐΐα

Ινίίίία, Μ«· ιιί.-,ιίιίκ, εΐε., νείυΐ οαυίοιη βΐΐιιϋι,

ΟΙΙΓ ('.ΙΐΠδΐί,ΙΙΙΟΓΙΙπί Μ3ΐίθ 3 Ι1ΐί|ί1:»ί ΙΙΟΙΙΙΠΙ ;ιι:π ρίκ-

801. ΟΗΟ εηιίειη ειτοΐΐ Ρβιηείίιΐδ αά ΙίΙ>. Ώε ^ο^ο>ιιι

ίΐίΐΐ. ι;:ιρ. II, 8ΐ3ΐίϋΐιεηι ιίίπΐ ρο· ηιεΐ3ρΙιθΓ3ηι 3

ιιιίΐίΐίΐπΐιιΐχ 8Ι3ΐίθΙΐίΙ)ΙΙ8 υδΙΙΓρΛΓΙ ; ιιικιιί φίιπιιίιη ίη

ιίαΐίοηε ηιίΐίίεί εταηί, }<·ϊνηαι·β ϊΐΐοί οροτίεΐιαί : ςυοά

83ηβ ι·ίιΙί(·ιιΙιιιιι οδΐ. Νπρκ' νεΓο ΐ;ιη<Ηιι ί3ΐιιεϋεοδ

εδδβ ρΓ3ϊδί(1ί3ΠΟδ Ϊ11θ8 Ι.Ί ('\(·||ΙιίΙο|·ΓΜ,

ίρ$ίιΐ3 :ιΐφΐο ίηιρεΓ3ΐοπ8 ίηίερΓυίΐ. δε(1 ηεε 3

Ιειηροπίηΐδ κΐαΐίοηοδ ηοηιίηαΐχ νίιίπιΐιιι·, ε

ίρδ3 3δδΊδΐεη(1ί, Ιιοε εδί εοιινεηίεηάί

ςιιε Γιιιιείίοηε ; ηυοϋ ιιΐΐι :ι Ιομϊΐίιηιιιιι δνηβχεοη

ΐειηρυδ, νκίεΐίεεί ηιβίυΐίηυηι, (Ιίνίηυηι οΟιείυηι ».1

ίίοικπιι ιΐδςιιε ρΓοϋυεερεηΙ, ει ιϋιιΐιιπιιοκ'ί ίη εε-

ιΐι'ίίίΐ ηιοι·.·ΐΛ ;ιμι'ΐΐΊΐΐ. Λριιιΐ ('.νρι·ί;ιιιιιιΐ) ερίδΐ. 41,

Αιΐ ('.ιιηΐϊΐηηιι ραρα»ι,$ΐ3ΐίοηίδ ηοηιεη ΐιιιιι ϋε εοη-

γοηία ίρδο, φίαπι 8ε ιειηροι-ε 30 ϋίε ροΐβδί ίηΐεΐ-

Ιίςί; ('ΐιιιι ιΐο Νο\;ι!ϊ;πιί 1ε^3ΐίδ ίη ΛΓιίππιι ηιίί>8ίί

3((εη8 : ('«.· ΓΗΙ/Ι ί>ι ίίαιίοηε, ΐη^υίΐ, ίηνίάϊοίϊί ι/αο-

ηιΐί 'ΊιιαίιΊΊί εί ιΊιιιηοΓΪΐιιιι Ιιιτίιιιίεηΐί» ρτοηιε-

τααΐ, εΐε.

Ππ.ιιηιιΙιΐΓΐιι δίαΐϊοηεδ ηοη ]ιφιιιϊ;ι ίρ$η δυηι, δοιΐ

€ϋηι }ΐ']ιιηϋδ εοη]ιιηεΐ3. Οιι;ιι»ρι;ιηι ϋυρίβχ ]ε]ιιηίο-

ηιιιι μι'ΐΜΐ-4 αρικί 3ΐιΙΐςιιθδ Γαίΐ : ιι:ιιη 3ΐίικ1 εχηιιίδί-

Ιίϋδ 8Γ31, φίοιΐ Ιοηςίιΐδ, Ιιοε εδί &ά νεδρεραιη υδφίο

ρΓΟΓο^βΙιαίυΓ, υΐί (]υ3(Ιι·3§εδίηΐ3ΐε ]β]υιιίιιηι. Ερί-

ρΐιηηίιΐδ εηίιη ίιιΓι· ι, εοιίεαι ίδίο ηιιηιεΓΟ, δνηβχεδ

φΐ3ιΐΓ3^εδίιη3ΐε8, :»Ιι ΙΙΟΓ.Ί. ηοΐ)3 3ι1 γεδρεΓβηι υϋφΐε

ί Ι·ΙΙ·!ΙΓ;ΙΙΪ ιΐοεεί : βηΐε φΐ3β δνηβχεδ ]ε]ιιηί3 ηιϊηίπιε

δοΐνβΐιαηΐυτ. ΛϋικΙ ΐ'πιΐ ρηιιΐο τειηΐδδίιιβ :ΙΓ 1)Γενϊυ8,

φίοιΐ 3(1 ίίοικπιι (Ιυηΐ3Χ3ΐ ρΓοάυεεΓεΙυΓ : πι]α$π)υ(Ιί

Γεηχ (ΐιι;π·ι,ι· βεχίχφΐε ]β](ΐηίαη\ εχςιίιίδδε ί(1οηι

Ερίρ1ΐ3ΐιίυ$ ϊδδΟΓίΙ : Τετράδιδί, χαΐ εν προχαββάτφ

ίν .'_-.---'.ι εω( ώρα; ενάτης. Ηίιιε ε8ΐ, φΐθ(Ι, ιιΐ εχ

ΤεΓίιιΙΙίβηο οοιίδρΊευυπ» εβί, δίβΐίοπεδ ηοπ πΐΐιπιιο-

·'.ι:ιι ι·\ΐι·ιιι1ι·ΓιΊ]ΐιιι·. Οιιο ποηιίηε 3 ε.ιΐΐιοϋείβ, φΐηδ

Ρδνεηϊεοδ ηρρβίΐηΐ, ΜοηΙαηίδίΧΓερΓεϋεηδί δυηΐ, ρηο

εο ι) ΐ":Ι δΐηΐίοηεδ 8υ3δ 3(1 νεδρεΓ3ΐη ρΓοΓεΓΓεηΐ.

ΤοΓίυΙΙίβηΙ νηΐι.ι δΐιηΐ 1Ί1). Οβ^'αιιι'ίί εοηίΓα /'«/./;.;

,/-·..·····' ιιαίίοηα ηοϋτα», αϊ ϊηιίΊ^ηαι; ηααιάαιη νετο

ϋΐ ίιι ίεηιηι €οιΐ!ΐίΙνΙαί ηονίΐαΐίι ηοηιίηε ΐηαικιηΐ : Iιο^

ι:<ι ηη,' ηιηηα» ει εχ αι·Ι}ίι>·ίο οΐιεαιιάκιη εαβ ά'ΐΜηΙει,

ει ηοη ίΐΐΐτα ηοηαη άβΐίηεηάΐΗΐι, άε ί«ο ίύΐκεΐ ηιοη.

1Ι:ίιΙι·ιιι |Μ·:ΐ!ΐεΓΓ:ι : .1 1 </;<.·;;<.< ηοι </ηοά }ε]«ηία ρτορήα

εαίίοιίϊαηιηι, ηιιοά ϋαίίοηα ρΐεηιιηηιΐί ίη ιβδρεϊαιη

,·. ·.·//,·. -ί,·ίιί'.·5. Οιιο ίη Ιοεο ηοη Ιενίίει· ηβΐΐυοίηβΐυδ

οβί Ρβιηείίυ» , όΊιηι Τεπυΐΐίβηυηι ρεΓ ε&Ιυηιηίβηι

Ιί.ι··· ίη οπίιοιίοχος ]3εει·ε 8εΓί1)ίΐ, ηυοίΐ ηε^ητεηΐ

δίαΐϊοηεδ, Ιιοε ι·-Ι ί>·]ιιηί;ι ιιΐΐιιι ιιοιπιη ρπΐ]ΐ:ιμ;ιικΙ;ι,

ι η ΝΙ, υι εχ ίηϋηίΐίδ νείεηιιη ΐείΓιηιοπϋδ εοιΐδΐ3ΐ, »(1

αΐίικί νϊιίεΐίεεί δΐηιίο εδ(, (ΐ·.ι·:ιΐ! ]ι·]ιιιιίιιιιι: ει

»:

ίρΚΧ, ηιίιΓιιηι· ιιΐ!ι·:ι

ΙΙΚΊΊΙΟ 3 ΓΛΙΙιοϋπϋ

13 Μοηΐ3ΐ)ίδΐ3ΐ·ιιιιι ίΐΐ.ι ηονίΐ3δ εδί, φίοιΐ δΐ3-

εΐ ]ο]ιιιιί3 :ι1η>, ιρικιιι ηιιβΒ :ι!ι ΕεεΙεδΪ3 ρι·;ι>

εδδεηΐ, Ιοηιροι·ί1)ΐΐ5 ηιΐ νεδρει·3ηι εχΐβικίερεπί:

113111 Γ·|ί:ι (]Ι13Γΐ3 δεΧΐ3(]Ιΐε .1)1 ΙιΟΙΙΠΙιΙ (ΙΐΙΜΊ,ΪΛ.ιΙ ! ΓΓ-

ίενερη^δε ίη 8ΐ3ΐίοηε Μοιιΐαιι:εΐ38 εοιίεπι ίΐΐο ΙίΙίΓΟ

Γ.ιρ. 10 ΤοΓίιιΙΙ. ίηίΐίοβΐ : ΛΌιι -^ιιαιί τειρααιηα$ ηο-

ιιικιι, ίηφίίΐ, «κι ει ηηαηα 8<ώΙ>αΐί, ιΐ ιεχία ρ/κπιηυι»

/ιοιι/ίιιιιΐΓ. Ρΐ'ορίοτο» γερο δίβΐίοηυηι ]ι·]ιιΐιί;ι ί1!:ι ί<·.-

ιηΊ_ί<·ίΐ!>ι>·ι ::!ι ι·(:.1ι·ιιι 3ΙΐεΙΟΓε ηοηΐίηβιιΙΙΙΓ, ("ι ρ 13 :

Ε^^ε ΐηίιη ί Ί'Ί 3()νεΓ8ΐΐδ εηΐΐιοΐίεο^) ϊοηνβηίο νοι <ι

ρταϋετ Ρα$Γ/ια }ί]ΐιηαηΐει>, ^Ίί^α ί!1ο$ ιΐ'ιει, Ι/Ι/Ι'/ΉΧ

ιώΐιιΐιιχ αΐίροιαιιι; ει ιΐαΐίοιηιιη Ϊ,,Ί,.!/ ί'ίΐιΐιι ϊηΙβΓ-

ροηΐΐιία.

Β δειΐ ο1)δευΓΪδδίπ)υ8 εδί ϋδϋεηι ι!ο 8ΐ3ΐίοηί1)ΐΐ3

«|ΐι:ιι ΐιΐ: δεχί.ΐφιε ΙΊ'ΐίίΓ Τεπυΐΐίϋΐιί Ιοευβ ΐ'.ιρ. 14 :

('.ΙΙΓ ίΙαίίοηίίΐΗΐ, ίικριιΐ, ι/ππιΊ/ιιι: (Ι ίΐχίαηι &α!>Ι>αΐί

άπαιηιΐί, ει )(]αη\η Ραηΐ!οη·6η? Νβηι Ρβτβδεενβ

ΐ|ΐιϊ(Ι ,'ΐΐίικί εδί ι|ΐΐίΐιιι δεχΐ» ίί;ΐ))Ιι;ιΙί'.' Γ'Γ:Ι·|ΙΊ ι·:ι ]ο]ιι>

ηίυηι Ρ3Γ3βεενε δοΐί ΐι·ί1ιιιίι, ςυ3δί ηοη εΐ ΓειΪ3

φΐ3Γ(3 ιιΐ δΐ3ΐίο, ίια ]ε]ιιηίυιη $ο!εηιηε Γικτϊι. ΙΙπρίί

ίιι Ιοεί ίηΐεΓρΓεΐ3ΐίοηε ιιιίππη φΐΉΙ Ι'αηιιΊίο ίη

ηΐΓΊΐίπιι νπίΠΊΐ, ειιηι Ρ3Γ38εενεη 3 ΤεηιιΙΙίβηο

ηοτε δ3ΐ>1)3ΐυηι 3ρρε1ΐ3ΓΪ ει·ε<1ί(1ίΙ. 8ΐαΐίοηε» , ίη-

(|ΐιί|, ιηι,'ιί/αΐ ι/ιαιτία· εΐ α,'ΐΐ,ι· |«·ί :'<;' ./«/ΗΙΐΐα,

ίΐαίιιία ίαεηΐ ίίΐίι άίβΐιιΐ! μμιηΊα, ηοη ίΐεηι

«Γίΐ'Ρ», ηιια; εΐ'αηΐ νοίπηίατΐα. Ει ΙΙΙΙΙΙΚΜΌ δεηιιεηΐε :

ηίί ααε 8αΙ)Ι>αΐΗΐη , ηιιοά ΙΊιιιιίηί/Ίΐιιι

2ιιο ΑΊβ }?]ιιηΪΗηι ρτο €ΐΐ}ΐΐί<]ΐιε νοίηηίαΐί

. ΝίΙΓιΙ 3"1 3ΐ)?υΓ(1ίυδ, βιιΐ φΐθ(1 3 Τεη-

ΐιΓ:1ί:ιιΓι πιοηΐε ηιβςίδ 3ΐ)ΙιθΓΓερεΙ , :ιΙΓ>·πί ροίαιί.

Τβηίαιη εηίηι ;>1)εδΐ, ιιΐ ΤοΠιιΜΙβηιΐδ δ3ΐ)1)3ΐιιιη ]β-

ριιιίί.-ί (1ί(·:ιΐηιιι εβδο ρΓοηυηΙίβνεΗΐ, ιιΐ (Ιέ εο »(:ιΐίιη

ίδΐ3 ίΐι1Γρι·Ί;ιΐ : ^Ηαη<|ηα>η νο> ειίαηι 5αΙ>Ι>αΙιι»ι, $ϊ

ηηαηάο, εοηΐϊηιιαίίί, ηυικ/ίΐαηι ηίίϊ ίη ΡακΙια ;>;'«-

ηαΐίΐΐηιη, κεηηάιιηί ταΐΐοηεηι η/ίϋ τεάάίίαιη. δι ηιιη-

ιρίίιιιι 8;ι1ι1ιαΙο ]ι·]ιιιι:ιιιι1ιιιιι, υηο «1ιιιιΐ:ιχ;ιΙ εχεορίο,

ηυοηιοιίο ϋίεβίαιη 3 δυίδ, ροΓΪηίΙε βε εΒίΙιοϋείδ, ]ο-

^ιιη^ο 53ΐ)1)3ΐιιπι ΤεΓίϋΙΙίβηυδ (ΙίεεΓβ ροΐυίΐ ? Αΐίιιηίΐο

ί-ίΐιΐΓ φΐ;ιτ<·!κ!:ι ε&ΐ Ιοεί ίΐΐίαβ εχρίίειίϊο. Οικι· αη

ε]ιΐδηιο;Γι ροδδίΐ ε$δε, εοιίδίϋερβηίΐϋΐη εδί : ηίηιίρυιη

ΤεΓίυΙΓοηί ΐειηροτε, ευηι δΟΐίοηοβ ΓεΓί3·φ^ΐ3Γΐ3 εΐ

φίΜιΊΐι 3(1 ηοιΐ3Γη (1ιιηΐ3Χ3ΐ Ιιο-

ρρορο^3ΐ3ΐ δυηΐ; δβ(1 ΓεΓΪ3 φίηΠ3 δΐηΐίιη ροδί

8ΐ3ΐίοηίδ εχίΐιιηι 1ιθΓ3ΐη<|υε ιιοη3Γη]ε]ιιηϊπηι βοΐνερβ

Γιείΐιιηι Γοίΐ: «οχία νετο ΓεΓΪβ, εχρίείο δίβΐίοηίδ Ιειη-

ροΓε, ηοη δΐηΐίηι Γηδ ερβί νεβοί, 8β(1 βά νεβρεί'βπι

Ιβηΐυιη : ιιικίβ ΓΟΓ'Ι:Ι Γ(ΐι»ρ(3 δ.·ηιί]ι\ϊιιιιίιιηι, υΐ ΤεΓ-

ΙυΙΙί3ΐιιΐ3 νοεβΐ, οΙΐδεΓΥβΙιιιη εβί, βεχίβ ^ο^υη^ϋIη.

1ΐ3 ηοηηιιΐΐίδ ϊη Ιοοίδ, ιιΐ ρβυΐο ροδί ΐεδίβΐυτ Ερί-

ρηαηϊυδ, Γιτίβ ςυίηΐ3 ιη3]ορϊδ Ιιείχίοηΐίά* ευηι δΐ3-

Ιίοπεδ εΐ δΥΐιβχεδ 3(1 ΙΙΟΓΒΠΙ ηοηβηι εεΙε1)Γ3ΓειιΐιΐΓ,

ηοη ΐ3Ηΐεη δυΐιίηϋε ]ε]αηΪ3 δοΐνεϋβηΐυρ. Ει γερο

3ΓεΐΊορο ]ο]υηίο «ο (ΙίυΙιίΓηίοΓβ ίηείΐίβ εεΙβΙΐΓβηιΙβ

άίοδ ίΐΐη ίοερηΐ, ςυχ Οοηιϊηί(·«! Ρηδδίοηί ρρχείρυβ

εοηδβεραίιΐΓ. Εςυί(Ιεπι ηοη νίϋεο ()ΐιί(1 ιΙβΤοΓίυΙΜηιιί

Ιοοο ΠΙο (Ιΐεί ρρο1ΐ3ΐ)Ί1ίυ8 ροδδίΐ. ίατα νεΓο ρετ ϊΙΐ··β

&ΐαΐίοηαηι άίε», ςαα: εαιη ]ε]αΐ)ίο οοη]ϋηοΙ*
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ίη ηι»]οΓΪΐΜΐ$]ρ]ιιηϋ8 ιΐδυΓρ»π εοηδίιε- Α Γαΐυτ : Εϊ τις χληρικ6ς εύρεθί) την Κυριαχήν ήμέ-

ραν νηστεύων, ή τδ Σάββατον (πλην του ένδς μόνο·ϋ),

χαθαιρείίθω' ει δε λαϊχδς , άφοριζέσθω · <.<··π :·.

ηιιί Ι)οηΐΜ€θ άϊβ , νίΐ ϋαίιύαίο (ιιηο άιιηίαχαΐ ιχ-

οερίο) }β)ΐιηαη άερη!ΐ6η»ΐί$ »ίΐ, άεροηαΐατ; Ιαίοιι

<·.ιν.·Ί»ι;ι/ί;ίί. , ;ΊΙ·. Νοη ροΐεδί Ιιο6 .Γίι βροδίοΐίί εοιη-

ιΐιπηι βδδβ ι1'Ί·ΐι·ΐιι εοηδίϊΐυίαιη. Αυΐ δι Αροβίοΐίιυ:

ίδΐβ εβηοη 681 , Ηχο \6ΓΟ3 , ή τδ Σάββατον , πλην

του ένδς μενού , 35 οΐίοδϊδ ΟΓΧευΙίδ ϊηΐεχία δΐιηΐ.

Νέε ηιβΙίοΓΪδ ηοΐχ ΜΙΙΙΙ , ηιιχ ίιι Αροιί. ^οη^ι\ι.

1ι·μιΐ!.ΐιιι Η5. ΤΗ, (·;φ. 24, ιιί'ί τα Σάββατα χα\ τίς

Κυριαχας έορτάζειν ρρχείρίΐ. Οικκΐ 35 βροδίοΐίί ΐοιί

Εεείεδίχ ηυηηυβηι 0856 ρΓΧδεηρΙυη), $3ηεΐί$3ϊπ)θ-

ι ιι ιι: ΡβίΓΐηη εοηδεηδυβ 3ρρποΙ)3ν·ίι. ΑΙία 681 1

Γ3ΐίο, ιΐϋί 3<1 ΡΗίΓιρρεηδεβ 36π5εη5 , ηοη ι

Οοΐ. 888Α.Δ/χα/ίΛ·-ί)ς·ζ·ί)Γί7«·Γη*ο<ΤΓϊ}<·. νϊίβΝΐ- Β Εεείβδίχ ΐϋΓ» εοηδίίίικ-ηδ, βρίδΐ. 4, ϊβιι ρΓοηυηΐίιΐ:

«011ΙΓ3

νι'1"ΙΙ, (Ιίνίηα ιιιν^!ι·Γί:ι 61 83επίϊθ3 ρβΓ88β1)3ηΙϋΓ,

ιϋ.-ΐι ίΙιιιΐ:ι (]υο(]υο ίη Π(1β1ε3 Ε(ΐεή3ΓΪ3(ί3 : ηιιβπι 13-

ΙΙΙΓΙΙ ηοη βυϋίηύε ίη 03 (Γ3]ίεϊ, 36(1 Γε86Γν3ΐ·ί οροΓ-

ΙΓΙ·Ι· ΤιτίυΙΙίβηυδ 3(Ιηιοηεΐ, ίη εαΐεε 1ϊΙ>. /'< οι·α(.,

ϋοηεε 35δο1υΐ3 βίΐ ί(3ΐίο. Νεςυβ ΐαιη ρΓΧίβΓηιίδδυηι

ν ί«1ι·ΐι:ι· ρ.ι<·ϊ.·ί οβεαίυηι, ηυού υηο Ρβδείιχ (Ιίβ εοηι-

ηιυιιϊΙβΓ 3') οιιιιιί1>υδ οπιίδδυιη ίϋβηι βαειΟΓ δΐ^οίΩ-

Γ3ΐ. δεϋ άβ ν3Γϋδ ΕεεΙεδ'ιηΓυιη Γίιίϋυδ εοιίδυΐβ ςιιχ

ίη Μΐρι·ΐΊ.η·(· ικιΐ,ι εχ Λιι-ΐι-ι.:ιΐ(ΐ εΐ Ιιιηοεεηΐϊο ϋεεία-

πτνίιηιιβ. ΡΙιΐΓ3 (1β ηοε δΟΐίηηιιηι ΐ'ίΐα 3ηΐΐςυίΐ3(ίδ

εεείεδίηδίίεχ 3ΐυ(ϋθ3Ϊ ρβΓνε$ιί§3Γ6 ροΐεπιηι ; ευιη

ιΐ ηοδ ρίβηιςυβ εοηβυΐΐο ρΓχίβΓίεπηιιιβ, υΐ 83 βοΐ3

ςοιηρΙεείενεπιυΓ, ςυοΓυηα

ιιΟδίΓΧ (Ιίδρυ(3ΐίοηίδ

Γ:Ι·;,ΙΙ:ΙΙ ι ,ιιιοΐιι-πι ιιΐΐ., €3δδίαηυη) εοΐΐβΐ. 21 , 63ρ. 11.

Ιΐιιιΐ. υ. Οδτβέ* Γ^ί Ίιμέρφτάν '£Λί^α*·/ων. Ηυΐΐίδ

ίβίΐιΐΓ ηιοϋίδ :ιι1ιιιίι·;>1ιίΙι· (·>Ι ι1ι·ι·π·ίΐϋΐι ϋΐηΐ Τΐιβορηίΐϊ

Αΐεχαικίι-ίιιί ερίδεορί , ςιιοά 3ριΐ(1 Ββίδβιηοιιεητ

6Χίίΐ3( ρ;ιμ'. 1067, ϊιι ςιιο εΐ ΤΙιεορηβηίβ νήστιμον

ήμέραν εδδβ ύίείΐ : βΐ, ςυοηίαιπ ίΐΐο ηηηο ίη Οοηιί-

ηίεβιη ίηείάεΓβι, ρβυείδ ΐβηΐυπιηιοιίο άβεΙ^Ηβ νβδεί

]υ!>εΐ, ΙΙΙΙΙ 35 ηχΓβΐίείδ 8ε}υηειθ3 $β είδε ρΓοΓιίε-

Γεηΐυι-, ςιιί ΠοιηίηΊεχ Γεδίιπ-εεΓιοηίδ ιΐίειη ηοη εο-

ΙβΓβηΐ, βΐ ηοε ίρδο, ςυοό* νεδρεηίηβηΊ δ^ηβχίη

ροδίΓβηιο $γηΐ\6δ :»!> ΙιθΓ3 ηοηα εε1εΙ>Γ3η()38 ίηϋί-

ιϊι. Αίςυί Οοηιίηϊείδ «ϋι-Ι-ιι» δνιΐ3Χ83 ιη3ΐιιΙίηχ

οιιιιιββ 6Γ3ηΐ; ει (]ϋοά ρ,ιυοΌδ ϋ3ε^·1θδ δυΐ) νεδρεί'βηϊ (

οοιηβιΙβΓβηΐ , ηίΐιίΐ οΙ)&ΐη1)ίΐΐ, ςιιοιηϊηιΐδ ]ε]υηϊυπι

ββ$6ΐ ι^ιΐΜίκΐιϋ , ςυβίβ Οοπι4ηϊεί8 ϋίεϋυβ οπιηίΐιιΐδ

ϊηΐβΓ(ϋεΐυηι Γιιίδδο ειιιη ΕρίρΙιβηίυΒ Ιιοε Ιηεο, ΐιηιι

ηΐϋ ννΙοΓβδ οιηηεδ ιιΐϋιιικιηι. ϋθ7ΐ6Γαιτι ίάειη ίΐΐβ

ΤΙιεορηίΙί 1οειι$ αϋηιοηει : ,-ί ΤΙιεορΙΐ3ηΪ3 βΐίυιη ίιι

(Ιίβιιι, ιιιι.'ΐηι Ιΐ())!ΐιιιΊι·ιιιΐί, ίηευπϊδδεηΐ, χβΓορΙια^ϋδ,

1)00 631 ρ:ιι.(·. ι ιιιιι 3316 81 3ςΐΙ3, Ιι ,(|Ι>'.,ΓΙΜ:Ί Γυίϋδε.

Νιιηε ο!> (Ιίεί ΐΐΐίςίοηεηι ρβυεοδ ιί:κ·ι\ίι,- ι·εηιϊδδθ3:

ςυοδ ΐαιηεη, υΐ ]ε]υηϋ τβιίο ΙιβϋεπείυΓ, 3ηΐβ νεβρει·-

ΐίιΐ3ΐΐ) δ)·ιΐ3χϊη (Ιε^ιΐδΙβΓβ νείυίΐ.

Ι1)ί(). Τάς δε Κυριάκος ά.-ιάσας. Οβ Οοηιίηίεϊβ

δυίίδ, ΠΟΙΙ ίΐιΊιι δ3ΐ)))3ΐίδ, ρΐ ΙΙ·.ΙΓ!![(·| ΙΐΟϋ 3(ΙνεΠί1, II!

εΐ ΟβιΐβΓ. βτηοιίιιβ εβη. 18 (1βΐβ]ιιιποΟοηιίιιίεϊδΐ1ιιιι-

ι.ι \.ιΐ ϊιιΐ ι η!! \ϋ ; ηοη εηίηι υ1)ίςιιε , ηεε ίιι ΐο(3 !·.<·-

!·'·. τις Κυριαχήν , ή Σάββατον νηστεύει, πλην έν4ί

Σαββάτου , οίτος Χριστοκτόνος Ιστίν. ΰΓχευΙοΓυοι

ΥΓΙΟ $3ηε ΙιιΙο1εΓ3ΐ)ΐ1ίδ 631 ίΗδίϋί ; ςυί ίη ρ$ειΐ(Ιο·

^νηο.Ιο ΐπιΙΙ;ιιι;ι <·,ιιι. 55, ΒθΠ13η3ΐη ΕϋεΙβ8Ϊ3Ι11

<ι,ιιΐ!ΐι;ιιιΙ, (|ΐιθ(Ι ροΓ ^ιι.Ηΐιϋμι'ϋίιιιαιη 53ΐ)1)3ΐϊδ ]·]»-

η3Γ6Πΐ. Λΐιιιιι δθεΓ3ΐ63 111). V, ι·::]ι. 22, ΒοίΠΧ 80ΓΪ-

1)ίΙ δΐΐΐϋαΐίδ ίη Πιι,ι,ίί ·!^·-[ΐιι;ι ].·Ίιιιι:ιίιιιιι ΠΟΠ β$Κ.

86(1 ιιίπιιπϋΗ !ι,ιΊϋ.·ιιι;ι!ιι·, 681, 3ϋΙ ;< Ι \.».·.·:ιι Ί'. ,-.

;ΐι1]ί(·Ίι·ιΐιΙιΐιι; εδί νέα, ιιι νέαν 'Ρώμην ΟοηβΟηΙίηορο-

ϋ πι βρρείΐεΐ. Νβιη δυϋίηϋβ ΓεΓβΠ π2ν Σ&6€αταν εν

'Γ(·ι;.'.τ, νηστεΰεσθαι. Οβ 53ΐ)1)3ΐί }ε]υηίο εχδίαηΐ Οο-

• ίιΙι·ι:ΐ:ιϋιιιιι Μ'ΐιΐΜίοπηιι εβηοηββ, ιι! Κι ι Ι,οι ιΐ ι α 36

ει Λί·:ιιΙι. 12, ηεειιοη ει Ιηηοοεηΐϋ ρπιηί ερίδΐ. ι,

(·:ιρ. 4. Οιΐι'ΐιι ιριϊιΐΓΐιι ) ίιΙίΐΊΐΙι· ικίπιοιίιιιη 8θ3ϋξθΓ

Ιίΐι. νη /Ί εηιιηά. Ιβηιρ. (ΐ:ι_·. 641 , δεπίιίΐ ρπιηηιη

οιιιιΐίιιιιι ΪΙ13ΐίΙϋί336 , υΐ 83ΐ)1)3ΐΟ ]ε}υη3Γβ(υΓ. Π ·..-.

νείΌ ΐαηΐο :ΙΠΙΓ ΙηηοεεηΓιυπι ηοη ϋΐυϋ Οοοίϋοηΐϊΐίί

ΓΟιι.-.ΙίιΊη.Ιϊϊΐ.·, ςΐΙΧ Ι,Η·ίί:ι' Ιε^ίδ ΪΠ813Γ |·>=···1. ΟΙΚβΓ-

\ :ΙΜ·|·!!ι1 . ·ΝΊ·ι|ΐϋ· ΜΙ (Ι ΙΐΙ ΜΠ,ΤΙι! ίΐ!> 1;|1ΙΙ ύβ §31)1)311

ΐ|!ΐ;ιιιι 630833 3ΐΙυ1ί(, ι ;Ιι

νί(ΐ63ΐυΓ. Λι! 6ΧΐΓ6Ο1ΗΠΙ , (1β

ΓεΙί§ίοηβ ίηΙβΓ ρδευ(1θ(1ί3θχε3 βρο&ιοϋοαβ

ΡείΓί 3ε ΡαυΓι ηοιηϊηβ ε<1ίΐα δβηείίο ! ϊ·. νιιι, αρ.

33 : Ι ι 6ο άίβ Μ /',·/,";://, ίι-.ι ίβηί <ιΙ> οριη [(Ηαΐϊ ίίηΐ.

Έργαζέσθωιαν οι δούλοι πέντε ημέρας, Σά66ατον &

κα\ Κυριαχήν σχολαζέτωσαν εν τ5| 'Εχχλησία δια

την δίδαιτχαλίαν της ευσέβειας. ΙΙοο νβΓΟ ηιιηηιιαηι

αϊ) 3ροδΐο1ίδ ηιηηβδδε (ΙεοΓεΙιιιιι αρραπεί εχ ου, ςαοιΐ

δι»Ι)1)αΐϋΐη ]«ίιιιιϋ «χρεΓδ ίυίΐ. Νέε ί8ηοι·αΙ:ηΐ Ο Ι,αοϋίοείϋε εοηεϋ. εβη. 29 (ΙίδεΠε νβΐίΐ

Ερΐρηβηίϋδ ΒΐϊΐεΓ Κοηιαϊ εΐ ίη ρΐεηίδςυβ Οεείίίειιΐίδ

Γβ^Ίοιιί1)υδ, ψΜπι ίη Ορίεπίβ ιΐδυΓ|)3ΐ·ί εοηδίιενίδδε.

Ειβηίιη Βυιιΐϊΐιί, ςιιοιΐ δοεΓαΐεβ ΓιΙ). ν, ε:ιρ. 22 βοπ-

1)ίι , τ:άν Σά66ατον νηστεΰουσι. Οβ ςιιο Γιιδίδδίηιβ

άΐβριιΐβΐ Λιιμΐ!-,ι. ερίδΐ. 86 ει βρίδΐ. 118 , βΐ ίη Αη-

ηαΐίύιΐί Β3ΐ·οηίιΐ3 βιΐ 3η. 58. ΟΚ;·ΓΙ^ ηυΐΐβ βδΐ :ι!ι

3ρϋ5ΐθ1ίί> (·ιΙι!;ι £31)6110 , ';ι:.ι .ϊΐ'ίιιιιϊϋΐιι 60 (Ιίβ ρΓοΙίί-

ίκΊτΐιιι-, ιιΐ Αιι^ιΐ5(ϊηυ3 3δ8βι·ί[ βρίδΐ. 118, ιι!>ί ίη

1ιυ]«5πιοι1ί ηβ^Λΐ <^υίϋ(]ϋ3ηι β«δβ νβΐ δοήμίνι-α

αηποτίΐαΐβ , νιΐ ιιιηνβηαΐίί Επίΐίϊα ΐταάί-

Ιϊοηβ άείετηιϊηαΐΗΐη ; ββύ β]ϋδ, ίη ςιο νεΓδοπΒ , Εε-

εΐΒδΪΒΕ (Οΐΐδΐίεΐυιΐίιιί οΙ)ΐεπ)ρβΓ3ηι]υιη βδδβ. 0«3 ς«ί-

«Ιεηι ρΓ*δοπ'ριίοηβ Ιαηηυιιιη $ρυι·ίιΐ3 εΐ βΐίεηυβ

«ιιοη ίΐΐο Γ<·]Κ·ΪΚΙΓ, (ΐιιΐ ίιιίεπ βροδίοϋεοβ 08 ιιυιιιβ-

οιϊθδθ3 εβδε ΟΐΓΪδίίαηοδ. "Οτι ου δει Χριστιανούς

Ίουδαΐζειν , χα\ εν τφ Σα66άτφ σχολάζειν, άλλί

έργάζεσθαι αυτούς ίν τϊ| αύτ?( ήμερα , την δη Κ·>

ρΐϊχήν προτιμώντας , εΓ γε δύναιντο σχολάζειν , ώ;

Χριστιανοί · εϊ δε εύρεθεΐεν ΊουδαΐστοΛ ,

ανάθεμα παρά Χριστφ. ϋοιιιίιιΐείδ ροΐίυδ ηα3ΐη

1)3(13 \:ΙΓ;ΙΙΊ· ]ΐι!ιι·1 : εϊ 3(1(ΙΪΙ (3111611, Μ ΪΙΙοπιηι ΟΟβ-

ηιοϋο ίίι·π ροΐεϋΐ. Ι ι ηοιιιΐυιη ίΐΐίβ ΐβπιροι-ίΐιυδ

ιιιιπ.ί (ΐρι·η· Γει·Ϊ3ΐθ3 6$3ε ρειιίΐιιβ εοιι$ΐίΐυΐυηι :ι: ;

υΙΐΖθη3Γ3δεΙβ3ΐ33Π)Ο 3(1 ί Ι Ιιι ιιι (·. ι ικιηι-ιι ι .ι,!ν.>·.·.

Ιΐιίϋ. Τ^ δε Τεσσαρακοστή. Αά ςυ3(]Γ3ς6$ϊπΐΐϋ<

]ε;ιιηίί εοιίδϋεΐυϋϊηβιη 3>> ΙιΧΓβΙίεοππη εηΐυιηη ι

\ίπ ϋ(·:ιιιι!ιΐιιι

ΰιιπηΐ]ΐΐ3ηι 63

Ιιίε ΕρίρΙΐ3ΐΓπ Ιοου$ οβί.

ίηύηίΐΐδ βηΓιςυοπιιη 1' ;· : ίο
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εοηοίΙίοΓυιη ΐεβΙϊΐΒβηηβ εχρΙοι·αΐ3 αϋοο < >ι . ηίΐιϋ Α νβΐ εχίπεπιο νΐΐδβ ρεπευΐο, νββοϊ ϋεββί. Αρικί 5ο-

ί :ι)ι 1ιιιιΙίι·πιΐ> Ιι;ι·π:1ίΐΊΝ ίιτίιΐι·; ί Γ6-

!·ΐι.ϋ;;π·.Μΐ<· δοΐείΐ. Οοιίδΐιΐε ηιιοΒ ίη ηιβςηίδ Αιιηβΐί-

1>Ηδ, αίςιιβ :ι!ι αΐϋδ βΙυάΊοδε εοΐΐεείβ ΜΙΜΙ , (|ΐιί ;ιι1-

\ .τ.ιϋΝ Ιι.τβΓείίοοδ Μτ'ιρ-ΓΠϋΐΐ. Η·Ί| ιιιίι ;ι ςυχιίαιη ϊη

ι;υ.ι.Ιι ;!ΐ;.·>Ίιιι;ι11^ }β]υηϋ Γ6ΐί^ίθΙ16 \3Πβΐ38 :ιρ.ι 1 .111-

ιίςυοδ εχδΐίιϊΐ, <!<· φΐα Ικηχιΐδ βρύα ΕυδείΗΐιιη 1ϋ).

ν, ('.ι,ι. 24, ει 8οει·3ΐεδ 111). ν, εβρ. 22. Οιιί α,υΐϋειη

)ηδί£ηϊΐεΓ :ι'!;«·π κΐ, ιΐιιιη Κοιη,ι: Μ ι <1ιϊι ΙΓ68 (Ιιιηΐ3Χ3ΐ

;ιηΙ<> Ι':ΐΜ·|],Ί εΟΙΙΐίΐΐυΟ |·'ι>ιΊ,ιι ί , <·\-

δ3ΐ)1)3ΐΟ 3ε Ι)(ΐιιιίιπι·;ι. ΟιιοιΙ Μΐρπι π·ϊιι|;ι1 ιιηι

Οδΐ. Ηιι!ι]ίπΙ ιΙι·ίιιιΙι· Μ·Χ ίιΐ» 3ΐϋ$ Ιιι·ΙΐίΊ>ιιι;ιιΙ:ι> 3Π16

|'..Μ·!Μ, αϊ) αΐϋβ δερίειη, ]<!)ΐιιιίο εοη$εεΓ3π ; βΐίοδ

χν 8ο1ο$ ιίί··ϊ ρβΓ νιι Ιΐ6ΐ>ϋοιιΐ3<]3$ ι!ί>]ΐι·ιι ~;ι··.· : ςυί

οιιιι»·* Μΐιπιι ϋΐιιιιι ιϋι-πιιη ιιιπιΐΓΐΊΐιιι

ει·3ΐ6ΐη ΐαιηβη ΐιΐι. ν, εαρ. 2-2, ηΐιί ιΐίνεπίχ

]β]υηϋ εοηδΐιεΙυ(1ίηο$ «χρϋεαηΐυΓ, ηοη

\(·|·(ΐ|ΐ||:ιμί:ιηι :κΙ1ΓιΙκ·1ι;>ιιΙ. ΝπΙ αΐϋ ρίκείΐιιιβ

ι,,ιιΐιιιηιηιιιΐο , οΐϋ :ι\ ίΐιιι^ ίηςυρβΓ υ(εΙ)3ηΐυΓ, ςιιοβ

εχ :ιι|:ι.ι ΙΙΙΙΡ: ιι·;ι!(ΐ» |ΙΓΙΊΙ;Ι|Γ 3ε ρϊ$εε$ Μθ)'$>·$ ιι.ιι -

ι·;ιΐ. Λΐιί Γι·υεΐί1>υΒ ονϊβηιιε εοηΐεηΐί ; 3ΐϋ ρβηε Βοΐο;

βΐίί ηβ Ιιυιιε ηυίϋβιη $ί1)ί ρεπηίΐΐε1>3ΐιΙ. Α ε3ΓηΊ1>υ3

(|υί(1επι υιιίνεΓ$η$ αΙ>$ΐϊηυϊ$$β ρΓχίεπ <·,·.·ιπ·ικ Αιιςα-

£ΐ!ηυ$ ΐοη/τα ίΌαίΐιιηι $εη1>ίΙ 1:1). χχχ. Α ε3πιί1>υ$

βΐ νίηο, ΟΐΓν$ο$ΐ. Ιιοηιίΐ. 8 /'.' ραηιΐ. Οε εβτηίϋυβ

Γΐί:ιπι δρίη<1ΐοηΪ8 αριιιΐ δοζοιη. Ιιί$ΐοπ3 εοη(ίπη.ι(

ίίΐι. ι , ι :«|ΐ. 11 , ιιΐ εχΐεΐ'3 ρΓχιεΓϋΐϊιΐϊΐη, ςυχ &ΜΙΙΙ

ίιιΐΜΐιιΐιΊ·:ι. Ρο$ΐΓεπ)ΐ$ ϊοςυβ ΟιιαάΓβ^εδίηΐίΒ (ϋοϋυβ

$εχ χεΓυρΙιαςΐβ Ιβςε ηυβϋαιη οιηηίΙιυ$ ΊιιϋϊεΟ.

στην βμρείΐαϋαηΐ. δβηε αρυιΐ Ρΐιοΐϊϋΐη ηιιιη. 107 '' ΟΙΙ.Γ ιριι·! ΜΙ, (1εεΐ3Γ3ΐ ΤβΐΊυΙΙ. Η1)ΓΟ €οηΐτα Ρ$ι/οΙι.

εαρ. 1 : λπ/κιιιη ηοι, ίηηιιίΐ, ηαοά αίαιη χηορίια-

ί/ΪΠΙ ιιΙιΚιΊΤ,ΊΙΙΙΙϋ, :··ί,Ί·1Ι!ι!,·:, ,·;·'·'?! ϊίί Ο6 ι Ι,η/ί Γίϊ,'ίιΥ, (Ι

οιιιιιί ίιιηίΙι-ιιΐΊι', (Ι ;·, ·':,(>, :ιΊΙ'ΐιΛ ηηΜίΜηαε ροηιίι, ηε

ιιΐ/ϊιΐ ι·ίηθ5ίΐαΐΪ3 ι1.·/ εάα»ιν$, νεί ροΐεη«$; Ιαναίτί

ηαοηαβ αΙ>$Ιίηαι!ιαιη ι··ι>:ΐβ·ιι, αΐ,ια ατΐάο νίεΐαί. Ρβί-

δίιη νβΓΟ (οίο ΊΙ'.ο Γιΐιπι χείΌρΙια^ίπδ α εαΐΐιοϋεϊβ

Ι!.ΙΙΓ.:Ι.ΙΙ ι 8Ϊ£ηΐβε3ΐ, </Μ«Μ' ικιηιιιι ί.'/7'ν'""" <·//ίΥ/ί ηο-

ίκι'ΐί, (·ί ρΓΟ.πΉιιπιι < ιί<ιιίι·«' ιιιρεηΐίίίοηί ; ηηαΐι» «α-

Λϊί!·ί('//ίι(· Λ/ιιΉ, Ιίίάειη ει ηια^ηαιη Μαιηιη αηοηιηι

,ΊΐηΙι, ηιιηι εχ^ρίίοηβ ρίΐή/ίεαηΐ. ΥεΓυηι ηοη οιηιιθ5,

ΟρίΐΙΟΓ, Ιιιιιΐ 3 ε3ΐΙΐθΙίεΐδ |1:ΙΙ1ΙΙΙ.|Ι;<· ΧεΓθρΙΐ3ξΪ9Ρ

ΜΙ ιι ι ; δε(1 ίΐΐχ δοΐιιιτι , ςυ3$ εεπίδ Ιειηροι·ίίυ8,

ρρχΙεΓςυαπι :ιο ΕεεΙεΒίχ εοιίδΐίΐιιΐίδ , εχ Μοηίαηί

ιΐίδείρΐίηα δοη'3ΐ)3ηΙ; ηυα·8 ίιίοιι βυείυΓ αΊιβΙχιβ

Ιιι·1κΙ(ΐιιι:ιι1ίΜ (Ιεΐϊιιίΐ , εηρ. χν : βκπηίΜ/α ΪΗΙΙΙΙ αϊ

αριΐίΐ ηα ίηίετάκΐίο «'6οι·«ιη? /)«α« ϊη αηηο Ιιβίιάο-

»ιΐ!<Ιιι·< .ινΜΐ/ι//ιί(//ίίΐι. ι;ι , )/(·(· ΙΟία» , ΐΧαρίϊί κίΐίΐεΐ

&αί>ί>ύΐϊ» <·! Οοιηίηκϊί, »/?Ί·/·/»Ι«Ν Οβο. Ι 1;ϊ ηοη 3δ·

Ρηηιεϋυ , ηιιί ΙιιΊ>ιΙ<»»<ι·Ιιιχ ηοη ΡΓΟ ιερίειη

, ΜΙ! ρΐ'ο Ιοίίιίειη Ιιείιάοηιαάίΐιιΐ! 3εοίρϊ ριιίαι ,

ει άε Τοίεδρίιοπ 83ηειίοηε, ςηα ΤϋΠυΙΙίαηυδ εΐεΐ'ϊ-

ευδ ΐι.ΊίΓΓίΊΐΐΓ, ΠΙ'ΜΊΟ ςυί(1 ηαιταΐ; ςιιθ(1 ηυΐΐο ηιοιίο

|!ΐ·|·Μΐ:ιιΙιΊ. Ν.ιιιι 31 XIV 1ΐεΙ)(1θηΐ3(ΐ3δ Μ_·ι "ρ!ι;ιμπ>

ΑΙοηίβηυδ 3(1(1ίχ!ί>56[, ηοη ίΐίικί αδι]ΐΐϋ 3(1εο ΤεηιιΙΙ.

(Ιίεεπεί : βκαιιΐιι/α Ι·Λ/ αραά ηοι ίηίετάίοΐίο

? (,Ιιιικ·!!τ:ι άθΛ5 3ΐΪ3δ :ι Πιι;ιιί Γ:ιμι·-ϊπι;< δε-

](ΐηε1.ΐδ 3ε άΊνερβΐδ Γυίδδε ί ΐ'<·ιϋ1ιΊΙ·.· <·>ΐ; ίη

δαίώαΐυηι 3ε Οοηιίηϊεβ (Ιϊεδ εχίηιει·εΐαι·.

ίπιμ-ΓΜίπ:!1:^ ]ι·]ιιιιϋ

ιϋΐΊ ιι;ιι ηιιηιεΓΟ βςεηβ, Μοηΐαηί3ΐ3δ 3ΪΙ άυ38 3ηΐβ

Ρβδείιβ ιΙιιη!:ι\:ιΐ Ιιείχίοπιβϋβδ ]ε]υη3Γ6. ΥεΓυηι ειιιη

ίιι δεεπικία, Ιιοε εδί ρροχίηΐ3 3ηΐβ ΡαΒοΙια Ηεΐχίο-

ηΐ3(1ε, δ.ιΙ»1)3ΐιιιη 3 ]β]ιιηίο εχεηιρίυηι ;ιρπι1 Μοηΐη-

ηίδίΑδ ηοη Γυεπί , ιιΐ ΤεηιιΙΙ. ] ;ι ιη Μοηΐ3ηϊδΙ3 Ιί Ι·.

^οι1ί^ο Ριι/(Ιι. ιι:ιπ·:ιΐ , ηοη νίϋειιΐυΓ ίϋ (Ιαα* ιδία*

1ΐι·ΙιιΙ(ΐιη:κΙ;ΐ!> ΐοιΐιίεηι Ϊ119Β χεΓορΙιβχΐβπιηι βεεοηι-

ιηο(ΐ9ΓΪ ροίββ. Ιη ^βη*ι. αροιί. ΙΠ).ν, εαρ. ΙΤ,βαάειη

\π'ορΙι:ιμ!;ι ββ* ίΐΐϊδ άϊε1)ΐΐδ οϋίΡΓνηηΛβ ρτοροιπΙΟΓ:

Εν ταϊς ήμέραις οδν του Πάσχα νηστεύετε , αρχό

μενοι άπο δευτέρας μέχρι της παρασκευής και

Σα66άτου ϊξ ημέρας, μόνιρ χρώμενοι &ρτψ, κα\ αλί,

χα\ λαχάνοις , χα\ ποτω Οδατι· οΓνου δε χα\ κρβών

άπέχεσβε εν ταύταις. ΙΙχε ί^ίΙ^Γ Χερορίιηδ'» Ρ»110·

(,ιΐί\ Νοδίοήβηυδ βύνεΓβιιβ Ιοαιιηεπα δεν-

ΙηοροΙίΐ3ηυηι βεΓίυειίδ , ο1>]ίείΙ ϊηΙεΓ εχΐβΓ3 : "Οτι

την άγίαν τεσσαραχοστήν είς τρεις εβδομάδας συγ-

χλίίων, ουδέ εν ταΰταις της των πτηνών κρεωφα-

γίας άπείχετο. Γυίΐ εηϊηι ηοη ΠΠΙΙΟΓ ίιι είοοηιπι

<ίι !ι·ι·ι ιι 3ΐ>δΐΐηεηΐΪ3ηυο <1ΐνεΓ8ίΐ35 , <1ε ςυα ίύυηι

5οεΓ3ΐεδ. \ Ι:!Γ εΐ €αδδϊ3ηυηι Οο1ΐ3ΐ. 21 ; ΑηιυΓΟ-

>:ΐϋιι Η·Ι ιιι. 25 ει 8εηυειιΐί1>υ8 ; δοζοιη. Ιΐο. νιι,

ώρ. 19. Ερίρΐιαηϊυδ ροΓΓΟ ρβΓ έτηά ημέρας του

Πάσχα, ηιιΐβ (ΐυ»5 την τεσσαραχοστήν εε1ε1>Γ3ΐ·ί (Ιί-

(:ΪΙ, ιιιιιι ι·:ιιιι ΙκΊΐίΙηιιι.ΊΐΙι'Μΐι ϊηΐεΐϋμίΐ , ΐ|ΐι;ι· |·:>>ι·|,;ι

Ι«:·.ι·ι·ι·,Ιιΐ , υΐί ρο3ΐε3 ευηι τάς Εξ ημέρας του Πάσχα

η ιιιιϊιυΐ , 86(1 ιΐε ρ;ΐΜ.·ΙΐΊΐϋιιΐί νιι (επίδ ΙοηιιϊιυΓ ,

(]Ι13δ 3ΙΐΙεεϋ(1ίΙ ςυ3(ΐΓ3§Οδίΐ1)3ΐβ ]ι·]ΐΠΠΙ1Π1. Ι'ΙΓΙΙΙΙΙ

ΛΌΓΟ :ΐ)ιΐΐι| Ονρι-ίοδ, υΐή ηχε ΜτϋιιΊιηι Ερίρίκιιιίυβ,

831)0313 ·|ΐ!;ΐι1|·.!μι·Μ!ΐι:ι!ί1ι::ί. ]ι·Ίιιιιϋϋ εΧ6ηΐρΐ3 8ΪηΙ,

ηοη 83ΐίδ :ιρ|ΐ:ιπ·1. Αε νίιΙί·ιιΙιΐΓ (·\ Ι(ιιιιι:ιιιοππιι

α1ίοΓυηΐ(|υε εοηβυείυάίηβ εΐίΐπι ιΙίι.ΊιιΐΝ ϊΐϋδ .ϊ'·]π ·

114336 , (ΙΙΙΙΙ 8θ!θδ ϋοηΐίΐΐίεΟδ ιΐίι'.ι Γ\('ΐρί;ι1. ΙΊ'ιιΙπ Ιο

« ίΐίΐιι ιΐβ δαΙ>1)»Ιίδ ηιίηίιηε Ιβευίδδεί : ηιιηηςιιαιη

ί^.ι1ιί:;ιΐ·ιΐ ϊΐιιι ϊϋβο ίθΠ3δδε ΐίΐιιι ηιεηιϊηίΐ, ηυού ηοιι

< ;ι:>ιιί(Ίΐι ίίριΐιΐ οιηιιεβ Εεοΐβδίαδ 1(ΐι ιιιιπιι εδδε εοη-

&αεΐυϋίηεηιςυ6 εεπιεΓεί , ηεα,υβ ςυίϋηυαηι Μΐρ ι

Γ» Γβ ΜΊιι Ι ίιΐι 3ρθ3ΐθΙίδ εδδε |ιΓ;ΐΜτί|)ΙΙΙΙΙΙ. Ι1|(·

;ΚΙ!ΓΙΜ τίΐυδ 608 δοΐοδ εοιηρίυείί νοίυίΐ , ηυυδ :ι!ι

:ιροδΐο1Ϊ3 Ιοίϊ Εεείεβίχ ΐΓ3(1ϊΐοδ, ηοη εεποπιηι Ιοεο-

ναιη ρεευ!ί3Γεδ εδδε εΓεϋει-βΐ. ΡβΓρβηιη νεΓΟ Ρβ-

Πΐε1ΐ(Ι8 '.'.'/ Τιΐΐιιΐί. ίιΐ'ΐιαιι αάνίΓΙΜ* Ι'ϊΐΐι'Ιι. (·:>ρ. 15

Ιιιπκ. ΐρδυηι ΕρίρΙοηϋ Ιοευηι ΙηΐβΓροΙβΐ ; ει ρι·ο Ο ϋΙ>· νιι, εβρ. 19, (1ε ύίνεΓβο

.·.. (ΐ/ιΊΐι ιΐίει, 1ι;ιικ1 ιΐιιΐι'κ· Ιι',α'ΝιΙιιΐιι, αρίεηι Ιιεύάοηια-

άα*, :ιΐΙί; ιη:ιΐ. ΡηυδίΓβ εδί , 1η(|ΐΐ3ΐη. Είβηϊπα ημέρας

οβί Ίη Ονχεο, ηοη εβδομάδας. Ει ημέρας ίιιΐι.ΊΙίμίι,

«;^ι Γ 3 βοΐεηιηί Ρ3δε1ΐ3ΐίδ ίηευηΐ : 3ηΐβ ςυ3δ ή -----

οαραχοστή δοΐΐϋ» άεειίΓΓίΙ.

Οοΐ. 888 Β. Τάς Βέΐξ ημέρας του Πάσχα, δεχ ϋϋδ

<1ιιηΐ3Χ3ΐ (Ιίεϋυβ ηΐ3]οΓΊ3, υΐ νοεαιιΐ, Ιιείκίοιηβύχ,

ΧβΓορΙιβςία €ηπδΙί3ΐιίδ ΙηιρεΓβΙα Γιιίΐ. ΛΐιιιιΊ 1 ,;ιοιΓκ'.

Γ»η. 50: ΔεΙ πϊσαν, ίηςυϊΐ, την Τεσσαρακοστήν

ντ,βτεύειν ξηροφαγοϋντας. Εΐ Ββίδβπιο 3(1 εβη. 69

αροδί. ηοη δοΐυπι ϊη (,)ιι:ι,Ιι·;ι^ι'!·Ίηι:ι , βεά εΐίϊΐη

ΙΙ.ΙΛΙ ι.ι Μ·\Ι;Ι ;ιι.· Γ8ΓΪ3 ξηροφαγεϊν οροΓίβΓβ ιΐοεεί :

βιίεο ιιΐ ηβ ίε^Γοιίδ ηυίύβπι 3ΐίυά εϊ1>οΓυηι ι^ειπιβ,

• ·:.ΐϋΐ ρΊβείαιη ΊικΙυΙ^ο,ίΐϋΓ , ηβε



ΑΡΡΕΝΟΙΧ ηΐδδΕΚΤΑΤΙΟΝΙ'Μ.

<>ι1ο, ηιρι.ι, εΐ, δι ΓοΠβ, (·ιί;ιΐίΐ ο1εΓίΙ)ΐΐ8 εοηδίηΐιηΐ. Α νίίΐοΐιιτ; ίϋειηηυε Γοι·1ε, ςυεηι ιιηϊευιη ]··ϊιιιΓι.ι (Γιβπι

Αιΐ Ιιβϊε εηρ. 12 ε]\ΐδ(Ιεηι Ιϊϋπ φΐα<ΐΓ3<;οδΐηΐ3ΐ<; ]ο-

ϊοηίιιηι α ρΛβοΙιαΙί (ΙίδΐίιιςυίΙαΤ : Έπιτελείσθω δε ή

νηστεία αυτή (ιιεηιρε ΐ|ΐ!:κ!:·:ιμι·-'ιιικι1ί- } πρ6 της

νηστείας του Πάσχα, αρχομένη μεν άπδ δευτέρας,

πληρουμένη δε είς παρασκευην, μεθ' ας άπονηστεΰ-

σαντες άρξασθε της αγίας του Πάσχα εβδομάδος,

νηστεώοντες αυτήν · €εΙεΙ>ΓεΙητ ηιιαάταίΐείίΐηαίε ]6)Η-

αιΐΊΐ! αηίε .ραιείιαίε ; α ^η^^ρ^^η» α Μ<:η»άα {ετία

άειΐηαΐ ίη Ραταιανιη : ρυ$ΐ ηααηι, ίοίηΐο }ε]αηίο,

$ηηιίαιη Ι'αίεΐιαίίί Ικύάοιηαάβηι ίη ]ε}ηηίο Ιταηίίι/Ίΐε.

Οιιιι,Ιι .ιμΐ'-ίιιηιΐί- ρΟΓΓΟ ίΠΊιι- ρ ]ΙΗΙΜ , ςΐΙ3ΐ6ηΐ!8 9

ΙΜ.-Ι Ιι-ιΐί '.ίίΙΪ.'Π , ίιιιΐίϋΐπ 030(1 8ΚΪΟ 3Π (ΊΙΙΙ-! ίιιιΐιιι-

1188 ίΙΙΧ & ΙΊιππιΓκ·.! Οιπιιι|ΐι:ιι,Ί>Μΐΐ);ϋ 3η 5θΧ3(;θδίΐηΧ

ι·ι·|!··ΐ;ιιιΐ. Ρπαδ εηίηι ίΐΐυϋ πιΊιϊπιη II 8ΐιπιρδΊδδ6

νί(1οηΐιΐΓ, ΐ|ΐιί νιι 1ιε1»1οπΐ3(ΐ33 βΐ ]ο]υηίο (1ΐο»1)3ηΐ ,

ειπη :ι1Ίί δΟΧ ι1ιιιι!:ι\:ιΙ Ι ΙΊ!ΙΙΙΓΙ πιΐ , ΪΙα Ι.'ΐιιιΐ'Π ιιΐ

ιιΐι οΐιίιιιιι,' δΟΧ ι!ιιιιΙ:ι\:ιί, 81 Ιιί-ίηΐη 808(2 (Ιίεδ ίηεϋία

ηΐ3θθΓ3Γεηΐ. Ιϋ ΙΊΙ'ΙΧΙ (:\\ι €388Ϊ3ηυ$ ('.οΐΐιιΐ. 21 ,

ε. 27) ιϊΐι'ι κχ ΙΐΐΙ>άοιηαάαηιηι οίαεη'αηιϊαηι ρπεβ-

Λι-πΐιΐΐ, ί/κ.; ραΐαηΐ άίί ηιιοηιιβ 8αΙ>Ι>αΙί ](}αηαηάιΐίη.

8ίχ «ι·0ο ίη Μάοιααέα ]ε)«,»\α ρεποΐννηΐ, ηηο: ^ο!-

ιΐι'ΐιι ίεχ ει ΐΓίιιίιΐΊιι ιΐίι'χ ίεχίε» τβνοΐαΐα εοηαιηιιηαηΐ.

Α δοχββΟδίηιη ΥΟΓΟ ΟΓΚΟΙ ΓοεεηΙΐυΓεβ Οιι»(ΐΓ8§εΜ-

.ιιΐ3ΐη βηδρίεαίί βυηΐ, υΐί ρΐαήουδ. 3(1 Νίεερίιοίαηι

:ιηΐι· αΐϊςαοί αηηο$ (Ιϊ$8€Γυϊηιυ$. Οαο ηίιηΪΓΐιπι νι,

Μΐϋιΐοϋ (]ίο$ }ο}υηίο (τίϋυεΓεηΐ. ΑιηίΓοβ. $ΟΠΝ. 51

οι 52 βοχ Ιιοϋιΐοηιαιίίβ, ;ιο ι'ίοΐ'ΐΐδ χι,π Οιΐίΐιΐι

ρΓΟ

]β]ιιηϊο, (]υαα) ιΐβ

ηιι$ ορί$οοριΐ5

Κεί>ροη$ί5, ΙΠΙΙΊΙΌ-.

ι»:ιιιΐ (Ιι,Ίίΐιίι, οοδ()υβ ςυϊ

ι )ΐ']ιιη:ιπ'ΐιΙ

(:πιι ιΐΐ! Ιιοε

Τίπιοΐΐιυιΐδ

ίιιΐιΊΙιμί ροΐε$( ΐη ΰαηοηϊ

8 εΐ 10. ΟΙΚΙΠΙΜΙ ϊη ρηίοΓε ηυχπίιΐΓ: υίΓυπι

ΡΟΓ8 Ι':ι·.£·|ι;ι ](·]ιιιΐ:ιπ! (1<Ί)63ΐ, 3Π β'ΐ νίΐιϊ 1Ι5ϋ5 ίηιΐΐΐΐ-

ββ»ΐιΐΓ? Ιη ροδίβΓίοΓί ιΐο «{ξΓοιο (ΙιιΙιίΐ:ιΐιιι·, αη δίιηΐ-

ΓιΐΟΓ Ι';>Μ·1ι;ιΐ!Ν ]ρ]ιιηΐο Ι'·ΙΙΙ·:Ι!ΙΙΓ, αίςιιβ οίειιιη εΐ νϊ-

ηυηι .ιι1ΙιϊΙ>εΓε ρο$3Ϊ(. ΟΠΒ οχ ροβίει-ίοΓΪ (]α:κ$ιίοηβ

Ι'.ιιΙ.-ιιιιιο ΓοϋίμΊι : "Οτι ή νηστεία της Τεσσαρακοστής

του Πάσχα ξηροφαγία έστ£· αλλά χα\ οίνου αποχή.

ΛιΙ.ΙίΙ |;ΙΙΙΙΓΙ· , ικιιΐίϋΐΐ!·!:, ΜΙ ιιΙ)·ΐιι;ιΐι· ε3Πβηε Ιιι·1ι.Ι(ΐ.

ιη»ι!χ >.:ιικ·ΐ:ι: ]ι·]ιιΐΜΐιΐ]ΐ , ποη ΟιιαίΙΓηΒΟδίιη,Έ ΐοΐίυβ

Ϊιι1ο11εχΐ38β. ΓρΐρΐΐΊΐιϊιΐΜ (|υο(ΐιιο ίη Αεπ3ηί$ Ιικ-

75, ηιιιη. 5, ϋε ηβε ΙιεΜοπιβιΐΒ Ιοςυεηδ : "Εν τε

α ηοηηιιΐΐίδ (Ιίεβίυιη Γυίβδε Ιι.·ΐ:,ι ιι> 3(1

Μ·: ΊΙΓιΐ. Ευδείιίο ΐεβίε, 1ιΐ>. ν, εβρ. 21 : 01 μίν γαρ

οΓονται μίαν ήμέραν δεϊν αΰτοΰς νηστεΰειν οι &

δυο · οΐ δε κα\ πλείονας.

Οοΐ. 888 0. ΆΛΛά χαΐ οι σπουδαίοι διχΛάς. Οίο-

υ ν >!!!> ΑΙοχβηάήηυβ Ερίίΐοία αά Βαίϊΐΐάεη : Έπεί

μηδέ τας ϊς των νηστειών ημέρας Γσως , μηδϊ ομοίως

πάντες διαμένουσιν. Άλλ' οί μίν κα\ πάσας ύπερ-

τιθέασιν, ασιτο·- διατελούντες , οί δε δύο, οί δε τρεις,

οΐ δε τεσσάρας, οϊ δε ούδεμίαν. Ε[ΐίρ1ΐ3ΐιίυ$ εοϋειη,

φΐο Οίοηγ&ίυ8 , νβΓ)>ο υΓιΐιΐΓ , ηϊηιίηιηι Ο—ρτί-

θεαΟαι. Οαοϋ βδΐ πίιηηι άΐβίΓτε. ΙΠηε ]ο]ϋηϊϋηι

ΜΐρίΓρΟΜίίΟ, ΠΪ8Ϊ Γ.ιΙΙιιΓ, 3 1,3111118 \ ι·< :(!ιιν; Ιΐΐ ΪΟ

ΕΙίϋεΓΪΐ. ΓΜΙΙΓ. ι ;πι. 26 : Εττοηιη ρΐιιαιίι ΓΟΓΓ/^Ϊ,

ιι ί ιιιι,ιη ΗΐίΙ'ΙιιιΐΊ ιΐϊε ](]αηίοταηι ίνρεί'ροίϊΐϊοαΐ» α-

Μηηΐιιτ. 1η Οοηιΐϊι. αρυιΐ. ϋΐι. ν, ο. 17 : Την μέν

•ΜΙ παρασκευήν, καΐ τ?) Σά66ατον δλόχληρον νηστεύ-

σατε , οΤς δύναμις πρόσεστι τοιαύτη , μηδενός γευό-

μενοι , μέχρις άλεκτοροφιονίας νυκτός · εί δε τις

αδυνατεί τάς δυο συνάπτειν όμοΰ, φυλασσέτω χαν το

Σά66ατον. Οβϋδαιη δυ^ίεϊΐ : ςυοιΐ Ιιϊί ίϊε1)Η5 »!)-

Ιαΐυβ β'ιΐ δροηδίι;. ΟΙΙΑΙΙΙ ει ΤβιΊυΙΙ. 3ΐΐί£ίΐ ΙϊΙ>.

€ιΐιιΐηι Ρίΐ/ίΛ., εβρ. 8 : Επε «ιίιη εοηηηϊο το* «£

;ιι·£Γίιτ ΡαιεΙια ϊ^αηαηίει, ή(τα ΐΐΐοχ ΛΊα, ηιήί'ΐΐ!

ιιΙΊιΐΐη·, ΐίΐ δροηιια.

Ι1)ϊιΙ. Και ΒΛτρ τ^ν Τεσσαρακοστών άπο έτάτικ-

1]ΐΠ1Π1 ΟΓΠΙΐΐΙΐΙΙδ ΟϋΒΐΐΓββεδίηΐίβ (ϋβΙ)Ι18 8^3X85 Οβ-

1ε1)Γ3ΓΪ «1Ϊ031, (1υ1»Ίΐ;ΐΓΪ ροΐεδί: βη ίΐίικί ροΐϊιΐδ τβϋΐ;

Ιοιη βεχ ϋΐαδ Ρβδοΐιβιίδ, οΐ ηΐ3]θΓΪ8 ΙιεΙχ1οηΐ3<Ιζ,

(|ΐι:ιιη είΒΐεΓ35 Οιΐ3(1ι·3^εδΐηΐ3ε δ)·ηΐΧ68, ςυϊΐιαδευη-

φΐο ΐΛηι1(·ηι (ΙΊεϋυδ οΙ)83ηΐϋΓ , 3 ηοηβ 3(1 νεβρεΓβηι

ιΐ5(|ΐια Οοφίεηΐβπ. Ηοο νεΓΟ εοΓίυηι εδί εχ ϋβ Ερϊ-

ρΙΐΒΐιϋ νεΓίιίδ, ]»·]υηίϋΐη ΐη ΟιιαϋΓ3»οδίπΐ3 ηοη αηΐβ

νείρΟΓ.ΊΓΠ :Ι|(|(10 0003811111 δΟΐΡΠΙ 3

Ιπιιι. Γ.ιιϊ οοιίϋιΊΐΐηιιι'ΐιιιι ('ϋΐ, <ιιιθ(1 ειιιη ι

η^ΟΓΟιηυδ, εχ ΤεΓίυΙΙίβηο ιΐοειιίηηυδ : δίβΐίοηβδ οΐ»

ίιΐ .«.Ι ΗΙ !)<'/;' ιιί (ΐ νοί',ιΐ'ί, <|ΐιιΐ(Ι 3(1 |ΙΙΙΓ:ΙΙΟ ηοηαηι υκςοο

ρΓΟΓ083ΓΟΙ!ΐϋΓ , €11111 ιιι:ι](Μ':ι, ευ}ΐΙδηαθ(1ί ι[ΐι;ι·1ι .ι_. -

ί-ίπ ,ιΐη Γυεηε, ηοη 3ηΐε Ιυοϊδ εχΐΐαηι (ΙεδίηεΓβηΙ. Αϊ

αροα. ϋΐι. ν, <·:ΐ|«. -15, ηοιΐ3 νεί νβ$ρ£η

οιΐ]υδςοο νΪΓΪΙ>υί νβδεί ]ϋθεΐ : Εν δί ταϊς λοι-

παϊς ταϊς προ της παρασκευής ένάτην ώραν, ή

έσπέραν Εκαστος έσθιέτω, ή όπως αν τις δύναιτο.

«ΐς ήμέραις του Πάσχα, ϊηςυίΐ, δτε παρ' ήμϊν χα- |> Απι1)Γθ8Ϊιΐδ εεΓηι. 26 : Ποςο ι·ο», /Ί·α/Γ« ιΊιιιηχ<.ΪΗΐί.

μευνίαι, άγνεϊαι, κακοπάθειαι, ξηροφαγίαι, εύχα\,

άγρυπνίαι τε χα\ νηϊτεϊαι, κα\ πάσαι των ψυχών

αϊ σωτηρίαι, βίο. Μεηι εΐ ΙιαΒίεβ. 70, ηαπ». 12

Ιιε1>(!οηι»(ΙθΗΐ ίΐίβηι ΡββεΙίΛΐίδ ξηροφαγίας εβδομάδα,

κΐι του Πάσχα ιιοηιϊηβΐ. Υί(1ε εΐ η. 14. Νέε ίΐίικί

ρΐ',τΙΟΓηΓιΐΐοηιΙυηι ε8», ηΐί Ρβδείιβ ΡΓΟ ΐοΐη Ουίκΐιη-

::>-·Ίιιι:ι, 3υΙ |ΙΙΊΙ ιιΙϋιι::ι ,-:ι!ί.·ιιι ϊΐϋιΐδ |Κ·!Μ!.·ΙΙΙ;ΙΙ!,Ι 8η-

ιιιίΙυΓ. Υεΐιιΐ ειιω Τίιηοΐΐιευβ νηστεΰσαι Πάσχα ϋϊ-

χίΐ : ίΐ» ιιοιιηιιηφοηι εεΓίιιπι ε]ιΐδ(1ειη ΙιεΙκΙοιη3(Ιίδ

«Ιίειη δί^ηίΙϊεζΓε, υΐ βρυϋ ΤβΓίιιΙΙ. ΙΙΙι. !>>> οηιΐ. δυΐ)

: 8ίο (Ι άΐβ Ρα»^Iια!, ηαχ εοιηηΐΗηΐ» α φια&Ί

Ίΐ μ]ηηη τεϊιςίο ειΐ, ηι«π'Ιο άίροηίηηι 05£«-

Ιηιη. Ουί (Ιίεβ, Ρ»Γ3δεβνβ δ>ηεΐ3, ςιιβ Ρ3δ£ίοηί$

«ι ϊη ηΐο /.·;;ί/ ί κι» ίεηιροτβ , 6x^ερι^» /λ ·,..;;. , «ι

8αίιΙ>αΙο άίΰΐιαι, ηιιΐΐιιι αηίε ηοηαηι ρταηάεη ρτιε-

ίαιιιαΐ, ηί6Ϊ /ΟΓΐβ ηαειη ^β/κιιΟΓβ ΐηβτηιίΐα* ηοη \χτ~

ιι.Ίαίι. ί>ηί'ΐ αΐίίι ιίίιΊ'ΐα ]ΐ)ΐιηατε αιΐ ι . !;!.·;ί. ;<.-·.'. β·(

;ΙΜΙ ιι/ίι/Ηΐ ί»1 ; ίη Οιιαιίηιφ-^ίΐιΐιι ΙΊΊΊΙ ηοη .:- ,^.ί.. · .

;ΐικ·ιίί»ιιι ε»1. Οιιί ςιιίϋβηι δεπηιο ΐοΐίιίειη

:ι|Μΐ,1 Λιι-ιι>1ίπιιιιι |Ι·»Ϊ|ΙΙΓ; εδίςυε δΟΠΠΟ ιΐι'

63. δε<1 (1ε 53ΐ)1>3ΐο νεΓίιιιηι ηυΐΐιιιη. δε(1 Ιιοε 8θ1υιη,

«Ι εχΰερίί* Οοηιϊηίάι άίεΐιαι, ηνίΐηι ρταηάίκ ρτβ-

Μΐιΐίκί. ΟιηιιΙ ίιΐΐ'ΐιι Γ81 ;κ· $ί 3ηΙβ ηοιιβηι τε8€Ϊ ρπ>-

Ιιιΐκ'ΐτΐ, (]ΐιί;( |ΐι ίΐιΐιϋιιηι 3Πΐε Ιιοπιιιι κ, \1.ιιιι Γ.Ι| /-

1).ιίϋΓ. Υ'κΐε Αιΐ£ΐΐδΙ. ρρϊϊΐ. 86. Ιΐ3 ('.,^-,.π.:ι- Οοΐ-

1:ιΙ. 21, <·:![>. 25, νεί Τΐιεοηβδ αρικί ϋΐυηι αιΙηιοηΟ.

ΐΓ.ειηοπα «ΙοΙιταΚιτ, βε Πάσχα σταυρώσιμον ε»8θ) υ! ίη (1ίε1)υ5 Γεδίϊδ, ίίίκ*, ^«ί\ Κότα άίΐί αοηα



Ϊ097 ΟΕ ΥΕΤΕΚΙΒΙ'5 ΟυίΒΙ'δΟΑΜ ΕαΟ-ΕδΙ,Ε ΚΙΤΙΒϋ».

αιρϊίηάαι, ρανίο «<ί«», ία βίΐ ιεχία Ιιοτα ρτο [<:ιΐί· Α 3ε]ε]υηϋ ηΐΙ:ι\»1ίο, υΐ Αυ«. ιιΐιΐκ'ΐιΐ ορίδΐ. 118, Ο. ί.

νίΐαΐίι Ιοηροτβ οαρίαίιιτ. Αι ρπΐείδ Ιεηιροπίιυδ ηοη

βηΐβ νεδρβΓβπ» εϊΐιιιπι εαρερο εοιίδΐιενεΐίΐιιΐ ; ϊιΐ ηυοιΐ

ϊηδίιρΡΓ Τηεορίιίΐί ΑΙεχβηϋΓΪηί Ιοευβ ίΐΐε εοπΓιπιιαΐ,

φκ-ιη Μίρν.ι ιΐίίίευδδίηιυδ. Ροδ*ε.ιψΐ3πι ΥΓΙΌ 3(1 Ιιο-

Ι3Π1 ιιοικιια νεδεεηάί Ιβηιριΐδ 3 νεβρει·» Ιιαηί,ΐηΐυηι

65ί, ΐιπη δυ1)ΐ3ΐυπι ϋίικί ι1ΪΜτίηκ.·ιι :Π|ΙΙ|Ι·ΟΓ, φίοιΐ

Ι.:ιοιΓκ\!ΐι;ι ϋνηοιίιΐϋ υ9υι·ρ3ΐ'ί νιΊυίΐ ι·;ιιι. ΊΟ :

"Οτι ου δεί εν τεσιβραχοστί] τη υστέρα έβοομάίι

την πέμπτην λύειν, χαΐ δλην τ}}ν τεσσαραχοστήν

ά-ιμάξίΐν · αλλά δίϊ πάσαν την τεσσαραχοστήν ντ,-

οτεύειν ξηροφ«γοΰντα;. Ρ>χ ιμιο ηοΙη!)ί$

ίιιϊιτ δΐ3ΐίοηεβ 61 ]β]υηί3 Γυίδδε νίϋίιηιΐδ.

Ιηύεα,υε 681, ςυοϋ ΑηιΙίΓΟδίυδ ΜΊΚΙ. 56 ]Ι·]ΙΗΠΛ

ΙΐΗαιίΓαιίίΊϊϊΜβ! ίΐαΐίοηε» βρροΐΐίπ (1ί\ϊι.

ΕΥ τισι δε τόαοις της μετά τη»· πί,μπτι\ν.

Άπονηστισμάς βδΐ }ί]αηϋ ιοίιιΐίο ; θΐ άπονηστί-

ζΐΊΪ/Λ·. ίηΗηίνηι ίοΐνετε. Νβο ίΐίίει· ίη (ίηχεο ΙΓιρρο-

ΚΓι ε3ΐιοηε νειΊηιιη ΗίικΙ αεεΐρίΐιΐΓ, πιιιι 3ίι : Άπο-

νηστίζεσΟαι δε δει ου αν έμπέστ; Κυριακή. Τβιηείδί

Κ.ιΐί^τπι Λοΐ'8 3(1 ίΐΐιιιιι ι·;ιιι»ιιι·ιιι, άπονηστίζε-

σθαι ριιίβι εδδε Ιταη*(εηε /ς/υηιΊιιη .' ηιιοιΐ ιηϊιιίιιιο

ρΓοεβύίΙ. Τειηριΐδ νεΓΟ (Κδ5θ1γεη(1ί ]β]ιΐιιϋ,δίνε ΙΙΟΓΒ

του ά-ονηστισμοΰ ηιυΐΐίρίεχ ίιιίΐ. ^οη^ι^|. ΟΙοηι.

Ιίΐι. ν, εβρ. 19 : ϊψ δε Ϊα66άτψ μίχρ-.ς άλεκτοροφω-

νίας ϊταρατείνοντες , ο-ονηστίζεσθε ίτ.

μιας των Σα66άτων, ϊ,τις έστ\ χυριακή ά-δ

έως άλεχτοροφωνίας άγρυπνοΰντες , χα'ι επί τί> αϋτδ

εν τ!| έχχλησία συναΟροιζίμενοι γρηγορείτε. Ιιι1)8ΐ

φΐ3ϋΓ3ζϋδίηΐ3ΐ6 ΪΙ'ΪΙΙΙΙΠΗΙΙ βοΐνί 3(1 βαΐΐίοίιιίιιιη , υ ι

ει δΐιρεποπ εβρίΐβ. Οίοηγδίυδ Α1εχ3η(!πηυδ ;κ.1 Β>-

βϊΐίϋειι , ι·ΐ'|>π·Ιιι·ιΐ(Ιίι εοδ (]ΐιί ρβυΐο Αηΐβ ιηοιίΐβηι

ηοοιειη ροδί 8;ι1ιΙκιΐιπιι ]ε]υηίιιηι (Ιίδί-οΐΥυηΐ, ως 6λι-

γώρους χα'; ακρατείς. Εοδ βαΐεηι εοηιηιεη(ΐ3(, ςυί

ιι Αΐ|ΐΐ': 3ΐΙ φΐ3Π3ηι ϋυ8ΐθ(1ί3ΐη ϋΐι.ϊΐϊιιΐίηΐ ; ηεε εοδ

π..'ΐμιιι Γ;ι<·ίι·ιΐι1(« ;ιίΙ , (|ΐιί εχ ίΙΗδ ιιΐ3]θΓΪ8 Ικ·1)ΐΙο-

ιικιιΊ.ϊ 80Χ (1ίε1>ιΐδ , ρΐΊοι-ϊΙιιΐδ ςιιβίαοΓ δίηι' ]ο]υηίο

ΐΓ3ηδ3εΐϊδ , Ρ3Γ3δοενεη εΐ 53ΐ>1>3ΐιιηι δίηε ιιΐΐο ι-ίΐχ)

Ιι.'ΐιΐιιι-ιιιιΐ, ιριΐΜΐ ΰπερτιθέναι ιιοιιιίιΐ3(. ΓιιίΙ εηίηι

Ικιί' νοΙβΓΪΟυδ ΟΐΓΪδΙίβηίδ ί;ιιιιϋί:»ΓΓ , 1)ίιΙιιιιιιι ϋίικί

»1)5φΐο εΊ1)θ ρβΓδενεΓβΓε, ει ίη Εεοΐεδίβ ρΓεοί1)ΐΐδ 30

νϊς'ιΐϋβ ίηδίβΐιτε. 5εχΐ3 «ΥΙΚΙΙ]ΙΗ ίη ΤηιΙΙο Ο3ΐι. 91 :

ΤΑς του σωτηρίου πάθους ημέρας εν νηστεία, χαΐ

πρΜευχϊ) , χαΧ χατανύξει χαοδίας έπιτελοΰντας χρή

τους πιστούς περ\ μέσας της περί τδ μετά Σάββατον

νυχτδς ώρας άπονηστίζεσΟαι. Α(1 ηιικ Ββίδβηιο (Ιαίιί-

131, 3η ϋίικί ρΓχείρίβΐΗΓ : Ιΐ'ίιΐιπιιιι , φίοιΐ 881 μετά

την τετράδα, φΐοάςυε Ρββδίοηί ρΓίοείραε ι1ί«·;ιΐιπιι

* -.1, 3ΐ]υδςυο ιικ'ΐΐκιηι ηοείεηι βηΐβ Οαιηίιιίεβηι Ι'.ι-

>ί 'π.'ιίοιιι ]ο.]ιιηοδ ρεΓδίδΙεΓε; βη <1β υιιο ι1ιιιιΐ:ι\Ίΐ. ρ

δαΙ>1)3ΐο οβνεβίΗΓ : ίη φΐο Γί^<(1ίθΓ *ε ββνεποΓ εββη

], ϊιιηϋ άίδείρ1ίη3 (ΙιΊιι·:ιΙ.

"Ε^ τισι δε τόχοις Λατρεία της οίχονομίας.

Αατρείαν της οικονομίας ιΐηηιιηικ ει ϊηπιιηιΐιιηι ια·

Γιί/ίι·»«η :ΐ|ΐρι·Ι1:ιΙ ; III εΐ ρπιιΐιι ροδί- ιϋ>]ιιικ·|(· λα

τρείας χα'ι οικονομίας, εΐ ίη Αβπβιιίδ, ΙΙΜΓ. 77 : Την

οίκονομίαν της λατρείας, Ιιοε β3ΐ ηικιαηι. Νηηι λα

τρεία ιΙίνίιιιΐΛ ειιΐΐυδ βΐφΐβ οΠΐείυπι εδί, ςιιοά δ3-

Γ,ΓίΓιεΐο ρι·:ΐ'>1:»1ιπ·; οίχονομία Ιικτιπηιΐίοιιΐί Ρβίδίο-

ηίκςιιε Οοηιίηϊεχ ηι\^ιει·ίιιιη δίςηίΓιεηΐ, ευί περΓΧ-

Μ·!ΐ!:ιιΐ(Ιο ίοβίίΐυΐιιηι ιΐίικί εδί 3 Γΐι'ο δΑεΓίΙίείυιη.

Είδί ίη ΑεΓΪβηίδ η. 5 δίπηρϋείΐεΓ οΐχονομίαν, Ιιοε εδί

ιηγδίεΓ'.υηι νοοί. ΡΟΓΓΟ ΓεΓΪβ ο,υίηΐβ Οοηιίηϊεχ

Ρα5$ίοηίδ (π Ι|ΙΠ|ΊΙ-,(|:ΙΙΙΙ Ει'είβδϋϋ ά-ονηστισμός Γπί( '

ΡΑΤΚΟΙ.. Οκ. ΧΟΙ.

ηοη 30 ί!Ι:ι (Ιίκΐ'ιιιεΙ:ιιιΐ. Τι·υΙΐ3ΐΐ3

("ίη. 29, ΐ|ΐιοιΙ ίη {;;π·ΐΙι;ιμίιιίι·η>ϊ ι οικ'ίΐίο ι!<; ΓεΓΪ.1

ίΙΙα φΐίη(3 ιιοιιπικιΐΐιη εχεβρίιιη Γιιοι-ιΐ : Γι

ηιεηία αΐΐαήί »<ηιιιί\ϊ α /Ί;;Η«ί.ι ΙιοηιίΜκ»

ΐιιι·, εχαρίο υιιο άίβ αηηινίηατίο, ι/ιιο ΓΗ·Μ« Οοηιίιιϊ

ί£/ίίΐΓ(7/ΜΓ (φΐί εδί Ο,ΙΓίΙΐ. III, ε:ΐΠ. Ϊ9), 8ΐ)ΓΟβ3νΗ :

νιΊιΓι((|ΐιι· ίΐΐο ιΐίβ δοΐνϊ ]ρ]ιιηίιιηι. Αϊ Αυ£ΐΐ!>1ιηυδ ίη

(•ρΪΝΐιιΙιι ρροχίπιε είίβο ιιοηηιιΐΐίβ ίη Εϋϋΐεδϋδ ιικ»·

ινιιι Γυίδδε Ι|(·<Ί;ΙΓΗΙ , !«ί 6ϊ$ φι'ιηΐη 5αΙ>Ι>αΐί Ιιείάυ-

ιιι/κΐΗ· ιιΙιίιΐ,ΐΓ. ι/Η(/ί/ι·«(/ι·.·ϊ;'ΐΗ«', (Ί ηιαηβ εΐ αά νειρε-

ηιιιι «//',ΤΓ,'/ΚΓ : (|(ΐ()ι1 ίιιΐ|ιΐ·ο1ι:ιιιιΙιιιη βδδε ηοβ.'ΐΐ.

ΟΙΚΜ! ίρ$ιιηι οΐίιιι ίη νοίοπ· Εεείεδίβ εχΐεΓΪ8 ύίεοηβ

ιΐϋίΐ;ιΐιιιιι Γιιίίίδε, ίιΐιΙί(':ιΐ <Λ·ρι·'ι:ιιιυ8 (·ρίϋΐ. 63 ειΐίι.

ί'ίΐιη. υΐ)ί ηοιιηιιΐΐοδ ΓερΓεΙιεηϋίΙ , φΐί ίη Π)3ΐυΙίηίϋ

δβεΓΪΓιεϋδ :ΙΦΚΗΙΙ ίοΐ.ιηι ίκΐΐιίΐιΐΐΐιηηΐ, ιιβ ρ«>· ίαροτβτη

τϊιιί τεάοίετβηί χπηφιίηι'ΐη ί.'/<ΓίίΜ'.Οιιθδ Ϊ13 ε3δΐϊ§3(:

Λη ϊΐΐα χιίιί αίίφιίί ^ηΐίηρίαΐίοηε Ιύαηάϊΐητ, ηηοά

ίΐίϊ ιηαηε <ι</ηα $ηΙα ο/^εττί ν'ιάι-ΐΗΐ; Ιηηιηι αιιη αά

αεηαηάηηι νεηίηινι , ηήιινηι εαΐϊατη ο/ϊεηηινι ; κΛ

οαιι (-(ΐ'»ιΐ»/ι/ί , ιαΐ Γοηηι-ίηιη ηοιίτίΐη ρΐείκη «οηνο-

^α^ε ηοη ρο»ινηινι, «ί ίαεταηιβηΐί νετϊίαΚϊ» {'ΐΊΐΙύηιι-

ΐιιΐΓ. οηιηί ρτααεηΐί ΜΐεΙ}τεηΜ»? Βιβ ίςίΐυΓ χ,'κ'ηΐίιί^

εεΙεΙ>Γ3ΓΪ δοΙεΙ)»ηΐ, ΙΠΙΙΙΙΓ, εΐ φΐίιίοιη ρυΜίεε ; ΐυιιι

ρπνβΐίηι 8υ1) νεδρεΓβτη.

Καΐ όντως άΧοΛΰκι. Άκάλυαις 681 Μίκα βίνβ

»ιί.·ί»ί'ΐ, πιιη (Γκκ-οιιπκ, τε ^;κτ;» εοηΓεεο, ρορυΐιιιιι

ιΐίιιιίΐΐίΐ. Οιι;ιιτ κιιΐιηικϋοικίιΐϋ εβί, ό διάκονος.

Εν τη άΓαστασ/μφ ήμερα. Ρρορπε μεγά).η

ήμερα Γ;ΐϊΐ·1ι:ι ποιιιπκιΐιιι . 1)1 ίη Αηε)Τ3ηο, εβη. 6,

"Εδοξε μέχρι της μεγάλης ημέρας εις άκρίασιν δε-

χΟήναι. Ει φΐοιΓι;>ιιι ίη ΗΙυδΐΓ3ηύίδ νεΙεΓΪδ Εεείεδί.ΐ

ι ΐιίΙιιΐΗ ΙΚΙΥ.ΟΙΙΓ 3 ιιοΐιίί οριτη, (Ιο ιπιο η1κ;ι·ονε 1ο-

3(Ιηιοηε1)ίιηυδ, ο,υϊ ροή δοΐοηιηεδ Ρβδείιαίί»

ιικιίΓρ.ινί δοΐοίοιιΐ. ΟΗΪ είδί 3(1 Ερίρ1ΐ3ηίυη*

ηηδίΓυηι ηίΐιίΐ 3(1πιθ(1ιιηι ρεΓίΐηεαηΙ, βΐίβδ Οηιοπ

Ιι:ι1κ·ιιΐ. ορροΓίυηίΐβίεδ, ϋΐι ςιι.ι$ ίΐίοπιηι ηοη ρι·;ι·-

Ιΐ'ΐ·ιιιίΐίοικ1;ι ηιεηΐίο νίϋεΐυτ. 1Ί ίιηπιιι ί^ίΐατ , ριτ

ίΐΐοδ άίεδ 3 εΐΐΓΪδΙΪ3ηίδ ίιηρεΓ3ΐθΓΪ1)υδ νίηείί οηρίί-

νϊςυβ ο οβΓεεπε ιηίΙΐε1)3ηΐυΓ. Μοηβεΐιϊ Ειι^-εΐιίί

ΙιΧΓειίεί ίη ΙϊοεΙΙο δυρρίίεί Αά ρίΐαάο»$ηοάνιη ΕρΙιε-

ίίηαιιι, ίη Αείίδ Οιβίεεύοη. εοηείΐίί, (Ιέ «Ιϊο Ρβδείιη-

ιίδ Ιοςυεηίοδ : Καθ' ζν, ϊηςυίυηΐ, λύεται μεν τοΤς

πλείστοις των ήμαρτηχότων άπδ των αγίων πατέρων

ημών τα έπιτίμια· λύεται δε παρά των βασιλευόν

των επί των εγκλημάτων τα δεσμά τοις ύπευθύνοις.

Εχδίβΐ ΓΊιΙοιιι άκ Γε ίηιρρ. Υβίεηΐίηίβηί, Υβίεηΐίδ εΐ

('.ι·:ιΐί:ηιί π··-Γπρ;ιιηι 53 (Ι>.· ίικίιιΐίί. (Όι1. Τΐιΐ'ΐκΐηδ. :

06 ι/ίι'ΐιι ΡαίοΙια; φιεηι ϊηΐϊιηο εοτάε αΜϊαηνί,

ί/«ο« ι-ίαίΐίί αίΐηηςίι, αιτιη ϋΐί/κιίί. β/ακ-

''.·.. ΙΙυ]υδ ηοΙ>ίδ εοηιηιεηιοΓβηϋχ εοη-

Μΐοίικίϊιιίιϊ (ι(:ι:;ΐΜ,·)ΐιπ,ι ,1ι;,!ιΐ Τηείηίδΐίβηα (;ικΡ(1.-,ιιι

ευ]υϊ Ιι.ιοίριηΐδ ίρηθΓ3ΐ(ΐηι,

3ο
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ιιβο 3 ηοΙ>Ϊ3 εΐίαηι ίη ηονίδδίηιη ηο&1ι·3 είΐίΐίοηβ 83- Α ,'νι- ίοίετηηίαίιηο! Γικοΐιαίει (Για (Μταηιεηΐιιτη α-

ΐίβ ϊηΐεΐΐεείυαι, ρΐυπιηιιπι Ιιοίο οϋδερνβΐίοηί ιΙι·1ιι;1ιίι.

ί :ι εδί ίηΐερ Τΐιεπιΐδίίαηηδ οπίίηε ηυίηΐβ : ίη φΐα

Τΐιεοιίοδϋ δεηϊοπΒ είβηηεηΐίίίπι Ιιυηιηιι'ιΐηίοηιςιιο

ρι·<εϋίε3ΐ. ΟΙΓ.ΠΙΙ φΐίιίεηι οΓ3ΐίοιιεπι νυίςο ρετβυβ-

ΜΙΙΙΙ ί ι :ιΐ οηιιιί1)υ9 3(1 Αηΐίοοηεηβεαι ϋΐαηι ρποοεί-

Ι.ι.ιι ι·:ι!:·.ιιΓϋ;ιΐΓΐιιι|ΐΐΓ κ·Ιι·π ι : ΐ|ΐι:ιικΙ(ΐ Ου ιίι·.]'Τΐ;ι*

ρπρπΙβΓΪ δεάίιίοηε ΡΙαεΊΙΙχ κΐβΐιιαβ εχιιΙεετβΙιΐΒ ίηι-

ριΤ3ΐΟΓΪ8 .ΐϋ";ιπιΙ8, εΐ 3(1 \ΙιιιΙί<·:ιιΐιΙ:ιιιι Ι113]08ΐ3ΐεηΐ

ΐιιθ3ΐηηΐ3ΐιΐδ ΓΙ,ινίϊηί ρι-χδυΐίδ 1ε£3ΐίοηε ιπίιί-:ιΐιι>

Γίΐ. δ6(1 ηοδ ηεεε383Γϋ8 ςυ'ώυδάαηι Γ«ΐίυηί1>υδ ίη

Τΐιεηπδΐίκηίδ ηοΐίβ Οδίεηάίηιιΐδ , 3ΐίο , ςαηηι ΛΑ

Τ!ΙΙ·ΙΙ,|ΙΙΜ:><ΜΙΙΙΙ ίΐΐιΐίΐ (Ίκ'Ππιι, 8ρεοΐ3Γβ Τηοηιίδΐϊυηι ;

ηεηιιε Ιηηιοη ειι]ιΐ!>ιηο(1ί Γαοίηιΐδ ίΐίικί εδδεί, εχίτί-

Γ3Γβ ΐϋΐιι ροΐυίιηυβ. Οιι.ΐι .· ίο αΊβραΟΐίοηβηη εΐβα-

ιιοιι (ΙιΊΐιι·, ηίί'ι $οΙίΙΐίΐη $αΙ. ^ν^α ίί

ρετ ίΐΐοί άίεί »αοταηΐίηΐα ηοη ηιιιίαηΐ, η« ^αίΐ^^Μ-

ηΐι'ΐιϊα οροηεί ιηαΐαΓε. Οιιηι δϊΐ ε»1εε1ηιιηειιίί ρηϊ-

1>επ οοηδυείυηι ββδεί, »ρρεΐβηΙί1)ΐιβ Ρβδοηηΐί» Γε-

πίδ ι·χΐι·:ιι>ι·ιΙί:ι;ιι ϊιπιι ςυί(1(ΐ3πι εοηορδδΐιιη ίΐΐϊδ ε$(.

Νοη ιιΐίΐ|ΐΐι· ΕαεΙιβΓίδΙίβ ; ηεε εηίιη Ι3η1υπι ιη-.ι-

ηίίδδε ηυειηφίβηι 3Γΐ)ίΐΓθΓ. Νεφίβ νεπ) ρεΓ δβεΜ-

ιηεηΐιιιη ίηΐεΐϋςί ρυΐο δ}·ηιΙ)ο1ϋηι, βεϋ ραηοιη ίρβυηι

30 \ ίιιπιιι, εχ ςυο ΕυεΙΐ3ΓΪ8ΐί3 οοη$εεΓ3ΐ3 Γυβηΐ :

ιι:ιιη η·Γι.|ΐ!ί.ι· ραη'ΐδ εΐ νίηί, ςυχ 3 ΜιΙι·1ϊ1ιπ> Λα 82-

ι πϋΐΊίπιι (Ί·Ι(·1ιΐ';ΐΝΐ!ιπιι οΙ)1αΐϊ ΓυθΓ3ΐιΙ, ηοηηυηηυϊπι

ϊη εοΐοοίιυηιεηοδ (1ίδΙι·Ί1)ΐιβ1)3ηΐιΐΓ. Οιιοιΐ βπιρϋιΐί)

ΙΙΜΙΙ |ΐ;ϋ ί νείίΐ ΤοεορΙιίΗΐδ ΑΙεχ. εβη. 8 : Τα προσ

φερόμενα εις λόγον θυσίας μετά των άναλισκομένων

βίηιιΐδ : Ι1·:'','..: ί(/ίΐΗΓ εηΐίΐίιί νϊή αΐηαί Μιΐοήα " εις την των μυστηρίων χρείαν οι κληρικοί ίιανειμά-

ι'η φ», ηιιαίϊεηάο αΐηνε ιηνοΐβαηάο ί»<ΐι·-

«11111» ίΜΚΗΙ ΙΧΐΤΐϊίΐ'ΐΙ. (Ηίπι! Β3ΙΙΟ !ιι.·', ίΐιι [1111! 3

ηοΐίδ εδί ί,η·!ιΐ[·ι. Ροδίεβ νερό (Ιυηι ΟΙΐΓ\δθδΙοηιΐ

Ιιοιη. χχ 3(1 ρορυΐυηι Αηΐίοείιοηυιη ρεΓευτππιιΐδ,

III ΐ[1ΐ:ι ιΙ>· Ι·Ί:ι\ ί.ιιιί Ιθ£3ΐίθΙΐε, βΐ ίΐ)ΐρεΐΓ3ΐ3 :;!ι ιιι!)ΐι : .ι-

ΙθΓβνεηί3 £ΓΠΐυΐ3ΐυΓ,ν(Ί·3ΐτιΤΙιεηιί8ΐί3η!Βί1Ιίιΐδοι·3ΐίο-

ηΪ8 ΙιίδΐθΓΪ3ΐη εΐ βΓςυπιεηΐί Βΐιηιιη.ιηι ηοη &ίηε ίη-

μι-ιι|'ι 3Ι1ΪΠ)ί Ιίΐιι [ιι 30 νοίυρίβίο Γίί,'ΐί'ίπιιι^. ϋιιιιι

πιίπι 1ι.·)1)'ιΐαιη 3 ΡΙβνίαηο Λα ΤΙιεοάοίίαιη οΓαΐίοηεηι

3ε ι!. ]ιΐι·ι·:ιΐ!ΐΐ!μ·ι>ι εχρ1ίθ3ΐ, βίε ευηΐ ίηΙΟΓ Ι·;Γ|Ι·Ι·;Ι

Ιοφίβηίβηι ίηϋυοίΐ : Κα\ τί χρη λέγειν ΚωνσταντΤ-

νον χα\ τα αλλότρια παραδείγματα, δέον οίκοθεν

σε, >.?-'· εκ των σων παρακιλείν κατορθωμάτων ; μέ-

μνησαι πρώην , δτε της εορτής ταύτης καταλαβού- (

σης έπιστολήν ίπεμψας πανταχού της οικουμένης

κελεύουσαν τους τδ δεσμωτήριον οϊκοΰντας άφείναι,

χα\ συγχκρεϊν αϋτοΣς τα εγκλήματα· καΐ ως ουκ

άρχοΟντων εκείνων δεΐξαί σου την φιλανθρωπίαν,

Ι)εγες δια των γραμμάτων, δτι ΕΓΟε μοι δυνατδν η"ν

κα\ τους απελθόντος καλέσαι, κα\ άναστήσαι, καΐ

τρδ; την προτέραν άναγαγεϊν ζωήν. (>ιΐιιιΐι/κιι»ι ηιιίά

αΐιίιιεί ϋοηιίαιιΐίηικη, αηι αϋοταιη βχοιιρία ηιοηο-

τβη, πίΐιι ΐε άοηΐΐίΐΊεί» Ιαίι ηΐια» αΰ [ααϊι ίηύΐαη

ορυΓίεαΐ ? Μοηίηίιΐί ηαρετ <·ηι>ι, ίοάαη ίΐΐο αρρε-

ίεΐΐίε (είΐο, ΙΪΙΗτα* ΙΟίΟ Ι,ΊΊΊΙΙΊΙΙΙΙ ιο/ν ηΐίΐίΐΐί , ;/;;;-

1>ια εοί οηιηεί, ηνί ίη ^α^^^τ(. εταηΐ, ιϋιιι/ιιί, βίιηαε

Γοηιΐοηαιϊ ΟΊΊΐιΉα ^ιιιιϊίΐί. Τιιιη ριτϊηάί αε α ιιοη-

Λαιη ΙΗΚΟ Ιαΐίβεαικίχ Ιιιιηιαηίΐαΐί Ιικε (η^ετεηΐ, ίη

: ΙΙιίηαιη (0ο ιηοηηο» αά υίίαιη Ο ιΐο δαεΓαηιεηΐίδ εΐ ΊηΙεΓΪοπϋυδ ηι^δΐιτϋδ ιηεηΐίοηβη)/ι<^^ νοτ!>α

τε^αι-β αΐηαί εχαΐατο ροιιεηι ! $αοά εδί ϊρδίδδϊιηυιη

1χ·ηΊ(5»ίΐ3ΐί5 εΐεηιοηΐία-ίΐιιβ δρεοϊιηεη, ηιιθ(Ι ΤΗοηιί-

«ΐίιΐδ ίη ι!!:ι οΓβΐϊοηε ρΓ3?ϋίε3ΐ , βϋςυβιιΐο 3ΐιΐβ

Αηΐΐοείιεπυηι ϋΐυϋ αάΐΐαη,, ευηι αάηυο ΡΙβοϋΙβ νί-

νβΓΟί, υΐ εχ ΟΓβΐίοηε ίρδ» εοηβίβΐ. Νοη ροΐιιΐ Ιβιη

ίΠιΐδίΓβηι 1ίίδΙθΓΪ3ηι, ΐαηιςυε Ιιιουΐεηΐβιη β<1 ΤΙιειηί-

κΐίιιηι ηοδίΓαιη βοεοδδΐοηεπι ΐβοίΐυδ ρρίείεΓηιΐΐΐβΓβ.

Οοπιηιο<1ίθΓ8ηίΐ βυίειη, υΗ Ιιαηε ίηΐεχεΓειη, Ιοευηι,

φίβηι Ιιυηο ίρδππι, Ιιβϋυί ηυΐΐυιη. ΑΙΐοΓ ηο·ι ΐαηι

Γϊίϋδ φίβηι Γίΐυιιηι βε (Ιΐδοΐρϋη»; οορρυρίοΐβ (α\ι, υΐ

ϋδΐΐοηι ϋίεΐχΐδ οηίοοίιυηιειιίδ οχΐΓβοπΙπιαπβ (|ΙΙΛ·(]»ΙΙΙ

Μει ηιηειιΐβ ρεΓηιϊιίεΓεηΐυΓ. Ουκ οη]υδΐηοϋί Γοοπηΐ,

ι.οηι1ηιη Γκμιοΐ. Ιη ΟΒΓ^Β^. ςιιΐίΐοηι οοηε. ιιι, εηη.

«, Π105 ϋΐβ ηΙίΓΟί,ΜΐιΐΓ Ιιί8 νεΓΐ)ί$ : Ιΐι,η ρ/οι:«ί<, «/

σΟωσαν, κα\ μήτε κατηχοΰμενος εκ τούτων Ισβιί-

τω ή πινέτω · αλλά μδλλον οί κληρικο\ κα\ ο!

συν αύτοϊς πιστοί αδελφοί. Α<1 ςιιεηι εαηοηβπ) Β»\-

8.1ΠΙΙ) ΜΙ ιί.Ί! : 01)ΐ3ΐίυηε$ ί!ΐ3δ ρβηεηι εΐ νίηυιη ε$$ε :

εχ ηΜίΙ>ιΐδ ρβΓίεδ ίΐΐχ δυιηρίχ δυηΐ (μερίδας νοΓϋΐ.

υΐί ΟΓ.ΤΟΪ Γεπηε εοηβυενοΓϋηΐ) φΐ« 3 βίοεπάοΐβ οοη-

δεεπβηΙυΓ. Εχ φΐο Οι, υΐ πΊίφΓι* ίρδ% φΐοϋβηιηιιχίιι

$9ηοιίΗθ3(Χ3ίηΐ, ηεε ίη ρι·οΓ3ΐιοδ ι1ίνί;]οιηΙ«. ΙΙ:ι> ι<·,ι

ςαί»ι€»Γΐο82ίηβο>ί8 β;ηο(1υ«»8ετ8ΐηβηΐ3 νοεαι, φκχΐ

εχ ϋΐίδ δ3θ·3ΐηεη(3 Γιεπεπί, ιιΐί ηοδ Ιιοίΐϊαι νυΐ^ο τ3^

μερίδας, δίνε ρατιΐαιία! εΐ'ιβηι 3ΐιΐε εοη$εεΓ3ΐϊυηειη

3ΐ>3ο1υΐε ΡΙΌ ΐ|ΐιίΙιιΐϊ1ί1κ·ι ιη^ιίι ί> βΊ^ηί$ υ$υΓρ3ΓΪ,

ι 3ΐΙεο(]ΐιε ΡΓΟ Μ:Ι!Γ βο εχίεΐ'ίδ φΐιβ εβίεείιυιηειιίδ .!.ι -

1ι:ιιιΙιιι·. Λιιμ. Ιίΐι. Μ /'. />ι <·('«/. ιαβτ'ιΐί», ι .ι;·, 26 : Εί

φιοά ιΐι,'Ίιιϊιιιιΐ, ηααιηνίι ηοη ίίΐ οοτρηι ΟΐΓίιΐί (>!(·

Γ.ΐ|ιτΙΐΙΙΙΙΙΓΙ|ί> 1(Ι(|ΙΠΙΜΓ) ΜΙΙ/ι'ίΗΙΙ! ΐ»1 («1||<')ί, ι ί ίΙΙΙΙ-

αίνι Ι/ΙΙΙΙΙΗ ιΊΐι': ηιιίΐιιΐ! αΐίιηΐίτ, ηιιοηίαηι ίποταηκΗ-

Ιιιιιι ,':,(. Οικι' \πμΙΐΝ|ιιπ ΜΊίι:ι ιιΐι πιιι :ι Ι |ι;πί.·ι:. ΤΪ-

ιιυιηφίο, εχ ηυο Ι,ικΊκπ ι>ιί:ι εοηΓεείβ ];ππ . Γ.Η.

ΓεΓειτί (Ιεϋεβηΐ, ι·«ιμϊΐ;ιιι. ϊιπιι βηιρϋυδ εδί. Ουηι ίβί-

ΙΙΙΓ ϋιίείβδ Γϋιΐι'ΐη ύΐεΙ)υδ οιιππίκΐί 8ηιτ»ιηεηΐ3, π<κ

Γ>Ι ΕυεΙΐ3ΓΪ8ΐίαηι, φΐχ Γκίοϋιιηι ρηορπα ε$1, ΙΙ~:Γ -

Ι'ΐ'ΐιΐ , ηοη ιΙι·Ιιι:ιιΐ, :ιίπιιΐ (',.ιι ιΙι;ιμί/ιπί-.'.~ Ι',.ι . · -.

ι ;ιΙι·( ΙϊΙΙΙιιι'Ιΐί ρκιριί:! ΟΓιΙίηίδ 81ΙΪ 30 813108 δβεπί-

ιηπιία ηιιιΐ:πι·, ηεφίβ ,ιΠιριι.ί ρΓ,τείοΓ κιίειη βοοϊ-

ρεκε.

Τίι δε άΛΛα μυστήρια. (;,ιιι;.· :>ρ

Ιΐα εοηιρΙιιτεΒ νοΐοι·υιη ουηι άί $αοΓ3ΐηοη-

ιίδ εοι-αηιςιιε ΓοΓηιίδ (ΙίδδΟΓυιΗ, οοηδυΐΐο τεηι ο!)8-

ι·!ΐι:ΐ!ΐΐ, ηοηιιε ρ!οιΐ3 ηρεΠΛςιιε νοοο «1ε<:1>ηηΐ.

Ρβι,ο;,, ςυ;Ρ 3(1 ηΊ3ηυιη ηιοϋο βιιηΐ, εχοιηρία ρροϋα-

οβιη. Αυ^ιΐδΐ. ορίδΐ. 57 αά ΟαΓάαηιιιη : ίΥοίίί ανΚηι ία

ςαο εααϊ/ίαο άκαΐΗτ : Οταΐϊαι α^αηιιΐί Οοιηίηο Π(θ

ηοιίτο. ΙηηοεεηΐίυδρΓΪηιυδ ερίδΐ. 1 αά Οκαιιίαιη άβ

δηει-βηιβηΐο εοηΐίι ιηβίίοηίδ : \'ετ(>α κτο άΐατι ηοη

ροΜκηι, ηε ηαμί ρτοΛετε νίίΙεαΓ, ηααιη αά ^ικβίια-

ί,οηεη τειροηάετε. 8ίο Ερίρΐιβηϊιΐδ βϋςιιοιίβδ ιΐο Ειι-

είκιιϊίΐία ιίιηίϋο οϋδευρεηυε Ιοοοίυβ βδΐ.

Επί δε τώ^ τεΛευτησάΓΓωτ. Ι)ε θΓ3ΐϊοηίΙ)ϋ5 βΐ

ββεΓίΓιεϋδ, ηπα; ΡΓΟ ιηοΠυίδ ;ιΙ· Εοείεβϊα εβίεϋηη-

ΙΜΓ, ίη^ηΐ$3ο ιηοιηοΓβΙίϋδ Ιιίε ΙοειίδΟδΙ. δ«<1 ιηαΐΐο
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οχ οροΐΌ (]υοιΐ8ΐη ϊη ΓνοϊβΓύία Λρ\\Λ

ΝίΓ(·ιιΐη:ί. ιρι,, ·(. 20 ΙΚ >':·ίί;ιίίίΐΛ·ι», 111 ιμιο

ρι·ο πιΟΐΊυϊβ εοιηηιΐΜκΙ.ιηΙυι·. Ο,ιιί Ιοειις ΐοΐίϋϋΐη Γιτο

νοΓΐ)Ϊ8 ^ραΓΒΪιη Ιιοο οριτο εοιιΐίηίΊιΐΓ. Πβ ΠΙΟΓ-

ΐ'ΐιΐί ϋΐιι ΙΙΓ,Γ!,·!·Γ;Ι οοικπιβηιΟΓΟίϊοηο ίη ·δηΙιιΐ3Γί1)ΐι$

8!ΐεΓΪ8 πιπιιιΐΜΐ ΓΟΙΙΐΊΙίυΐΙΙ \.ιν:ι·.ι· Γ:Ι:Ι. 2 Π ('ιιΓ-

ι!ι;ι;:. πι, ε:ιη. 29, ει ιν, '.·ηη. 79, ιι( :ιϋ:ι ϊιιΠιιίΐα

|ΐι;ι·Ι(·πιιί[|.Ίΐιι, ιιι:ινί.;.ι·.[ί:ΐ· <;ι·.ι·(τ,!·ίΐιιι ;ιι·1.;ιΐίιιοπιιπ

3ηΐίΐ|ΐιΊ$8Ϊιη35 Ηΐπι·{;Ί38. ίιυειι1οη1ί$8ΐηιυ8 νι·πι ί-κΐ

;ι!ΐΓΐ ίΐΐι' Κρ:ρ1ΐ3πϋ Ιοευδ Ιι:ι·ι·. 75, ηυηι. 7, ϊη ί]υο

ιηοΓίιιοηιιη (Ιιιρϋεϊβ ςοηβη$ εοηιηιοηιοΐΑΐίοιιβιη ιη

καειΐΓιεΐο ίίεπ ύοεεί , ]ιι--ΐπ;ιιιη βΐ ροεοαίοΐ'υπι.

ΙΙοπιιη ()ΐιί(1ΐ'ΐιι, ιιΐϊ (ϋνίιιηιπ ρνο ίΐΐίβ ιηϊί>ΕΓίοοηΙΪ3ΐη

}ιΐ8'.οπιιιι αυίειη :κ· 8αιιεΐοπιιη, αϊ 8:η-

οοριοδίιυ ηΐηιιο εχρΓΟδδίιΐδ ίη Αεπηηοπιπι Ιιπτεβί Α Ββΐϋηηιο ηϋ οαη. ·1 Λρπδΐ. Γ.ίΙ;ιΙπι· οΐ Γ.ρίρΐιηιιΐι Ιθ(·π«

ιΐΐιιι» ίΐΐιιηι Εαΐίεβ'ιχ ρειΊΓβεΐαΐ, (μκυ εβί Ιι:νι·. 15,

ιιιιιιι, 7. Ναιη Αεπυδ εο(1εηι, ηυο Ιιιτεΐίεί ιιοβίιϊ,

ΓιίΓΟΓε 3!ηεηΐία(]ΐιε ροτείΐιΐδ ηιοιΊαοπηο :>·! αΐιητε

εοπιιηεηιθ!3Γιοηειη Γυδαδηιΐϋ ρΓΟ ίΗΪ8 [.η·< >·Μ βΐ

κιΐ'! ιΙΐί·ί;ι (Ιβϊίίΐοΐΐαΐ : ( ιιιιΐι ;ι ΙΜΙΙΊΠ ! |>ΐ|ι':;ι.ϋΐι! - ΙιιείΙ-

Ι^ηΐίδδίιιιε ι1ίδριι(3ΐ. 'ί! .:'/:· 6":, ίηΐ|(Γιΐ, χαι ή Οπίρ

αυτών γινομένη, ε! χα\ τα δλα των αΐτιαμάτων μη

άποχόπτο!. βκα ρτο ηιοπιιίί €οη€ίρίιιηΐητ ρτηα, ίί»

ιιΐίΐεί ίΐιηΐ, ΙαηιεΙ$ί ηοη οηιιια αιΐραί {Χίΐίηρ,ιιαηΐ.

(ίιιοιΐ ρΐυηϋιΐδ εχδοα,ιιίΐιΐΓ Αιι^ιΐδΐ. 1ϋ). Οε οιτα ρΐ'ο

ηιοη. π§ι:ηά., εβρ. 1, ιι1)ΐ ηιικιιαηι ρεεοαίοΐ'υπι βο-

ίιι ηιοΓίιιίδ ρΓβεϊϋϋδ ίΐΐίδ εΐ δ3επΩο'ϋ£ εχρίαΐ'ί

ε<ϋδδεπΙ. Ει ρβυΐο ηιιΐβ : Ιη ΜαοΙιαΙχνο-

Γ«ΗΙ, ίιιςιιίΐ, /«Απ'ί /«ρίιιικί ούΐαΐαηι ρΐΌ ιηυΓίιιίί ία-

. 8εά εΐίί ηιιιηααιη ίη ϋ^^^ριατ^! νείετίοα» Β {;ΙΙ|»ΓΟ ϋΐιπδΐί Ποηπιπ ρΓΪνϋβ^ϊιιηι πβΐιοδεβΙιΐΓ, (]ΐη

αϊ) ι·ε1ίι]ποπιητ ιηοΠαΓιυηι εοηιΐίΐίοιιβ Μ·μινμ;ιπιι·. Οβ'

ιιΐ3Π}τυηι εοιιιιιιειηοι-ηΐίοιιο ρβδδίιη ΙοηυΊΐιΐΓ ('.ν-

ρπβηυδ, υΐ ίη ορίδΐ. 34 : 8α€ηβάα ρτο βί«, ΐιιηυΐΐ,

ίεηιρβΓ, υ.ι νιαιιϊηίιΐίί, ο^ετϊιιΐΗΐ, φιοΐίίί ηιατΙ\)τιιηι

ραιχίυηα εΐ άίε> αηηίΐεπατία εοηηιεηιοταιίοιιε οείε-

υταηιπι. Ουοιΐ α<1 ιιιεηιοΓίβηι ρΓΧϋίοηΙίοηεπιηιιβ

ηΐ3Γΐ)·πιηι (Ιεΐ,ιεί ρβΓοπ·ί, ηιιεηΐ3ΐΙιη(ΐι]υιη εΐ ίη ΓΟΠΙΙΙΙ

ηιειηοηββ 3ΐι»Γΐ3 εοηδίίΙυεΙιηιιΐιΐΓ. Αυςιΐδΐ. ΠΙ), χχ

οοηΐτα Γαιιιΐιιηι, εβρ. 21, βιΙνοΓδίΐδ Μβιιίοίικο^ άίβ-

ριιίαηδ, ΐ|ΐιί δίηιίϋΐΓΓ ηΐηιιο Ιιοάϊεπιί στασιώται ηιε-

ΙΤΙϋΓίβδ ΙΠΗΙΙνΠΙΙΙΙ ΠΙ ΐιΐιιΐ.'ΐ Ι·(|||\·Γ|·|(·|·(· €3ΐΙΐθ1ίεθ8

ίιηροάβηΐίββίηιβ ει·ίηιίιΐ3ΐ)3ΐιΐυΓ, Ιιίβ νοιΊιίδ υΐίΐυτ :

Ροριιΐιΐί αίΐΐβιη ΜιήίΐΊαηιΐ! ηκηιοιϊαε ηιατι<]ηιιη ΐ'εΐί-

(/ίο&α ίαίειηηίΐαίε ϋοηαΐβοτηΐ, <Ί αά εχάΐαηάαηι ίηιί-

ΐιιΐίιιιΐιΊΐι, «ί ηιετίΐίί ιοταιη οοηιΟΜίητ αίφιε οταΐίο

Ηίίικί αά)Ην?ΐυτ. Ιΐα ίαιηεη ιιΐ ηιιΐΐί ηιαΠι/ηιιη, >εά

ϊρζί Οεο ηιαΓίι/ηιηι ίαο'ίβΜηιιΐί, ηιιαηινίί ίιι ηιεηιο-

ήαι ιι<«Γ/;/)ΊΠΗ ι'οηχΐίηιιιιιΐΗα αΐΐατια. (}ιιΪ3 εηίιη αηιί-

ίΐίΐκηι ίιι Λιπ'ί ίαικίοηιιη ^ο^ροηιιη θ!>,Ϊ5ΐβη$ ηΐΐιηί

αΐίηαααάο άίχίΐ : Ο^ίπ'ηικβ ιϊοί, Ρείτε, αιιι Ραιιΐε, αιιΐ

Οι/ρτίαιιε ? οίο.

ΈωΟινοΙ τβ ύμνοι, έτ αΰτΓ\. Πβ πΐ3ΐυΙϊηο 30

<·;ι_Ίι'ΐ ;ιι ιιιιι 1ιθΓ3Γυηι οΟΊοίο ιϋΐίμι-ιιΐο· ίη Αηηαΐ'ώιΐί,

ει ;ι1ι 3ΐϋδ ιΙίδριιΙηΐυΓ. !)« ΙυεερηαΓιΙιυδ ρδϊΐηιίβ Ι.ο<·

:ΐΜ·ι·ϋ.ί ιηιι^ : δοεΓβιεηι ΠΙ), ν, εβρ. 22, εακ ηρρεΙΙαΓε τάς

εν ταϊς λυχναψίαις εύχάς. Οαί ϋιϊιίειη βάιΐίΐ, ίιι ΟνρΓΟ

30 Γ,;ι·.-ί:ιΐ'(·;ι, Κ,ι1ιίι;ιΐΊ εΐ Ι'ΐΗΐιίΐ!!! ;ι αεί περί έσ~έραν

μετά της λυχναψίας τους πρεσβυτέρους χαΐ έπισκί-

ι πους τάς Γραφάς έρμηνεΰειν. ϋοηείΐ. Τοίϋΐ. ι, ε»η.9,

βρρείΐαΐ. Υείβΐ εηίηι ρηβΐΗΐί, αηΐ νί·

άοηη ««α· αιιΐίρΐιοηαηι αιηι €οη[<:$ιο>·ί, νεί ίετνο

*ΗΟ (αοετε, αοιεηΐε ερίβοορο, νεί ρΓειΙ>ι/ΐε>·ο. ί,ι«·ο·-

παη'αηι νετο, ίηςιιίΐ, ηϊ*ί ίη εοοίαία ηοη ί^αΐατ. Πο

ηοηίβ εΐ νβδροι-ίδ Ι^ηο(1ίε. ιηεηιίηίΐ εβη. 18. Υίιΐε ει

ΤβΓίαΙΙ. ΓιΙ). €οηίτα ΡΙΙ/Γ/Ι., Α^αΐΐιεηβε εηη. 50.

οηιηίηο 1(θ,«τβΙ»τ, ηοη ρατνα είί αιιϊνβηχ Ε^

ιΐ. Ι- ίη 1<"ΐ· ί·ΐ!ΐΐ:>ιι,Ίΐι,ΙΐΗί' οίατεί, αιιείοτίΐαί ; ιίί ι ίη

ι'ιιι'ϋΐΗ* ίαοίτάοΐίι, </««· Οοηιίηο 1><·<> αά β}η> αΐίατε

|ί<ί!:/ί'ίίί!'Γ, ΛΙΓΗ»! ίΐίΐ'ΐιι ΙιιιΙκΊ (.'.'ιΉι/ι ΜΜΤΛίηΐΙαίΙΟ

ηιοτίΗοτιιιη. Είεβρ. υ!(. : (}ιια: εκ»ι ι'ΐα ίίηΐ,ηοη β.π'-

ίΐίιηεηινι αά ηιοτίαοι, ρτο </»ί6ι» ενταιη αεήηιιΐ!,

ρεηιεηίΐ'ε, ηίίί ηηοά ρτο (ίί ίίνε αΐΐατίι, ίίνε οταΐίο-

ηΐίΐη, $ίνε ίΙεεηιο»ι/ηατηιη ίαο'ίβάί$ ίοίβηιηϊιετ ίκρ-

1 Ιίαιιηιιι, ; <ιι«ιηιι·ίχ ηοη ρτο ηαίύαι βιιηΐ οηιηίΐινί ρτο-

ίίηΐ, ιεά ίί( Ιαηΐιιιη, <7»ί6ιι« ιΐ/ιαι νίνιιηΐ, οοηιραταΐατ

αϊ ρτοιίηΐ. ϊ'η'Ίΐιοιιΐ^χίιιι;» εδ( βΐ ίΐΐίυδ οοηβυειυιΐί-

ηίδ ηριΐι! ΓνρίΝΐιιιιηι ηιεηΐϊο. Γι ίηερΐδί. 6(5, ίηηιια

ι!ι·<·η·ΐιΐ!ΐι Μ'ΙΙ ϊιι εοηείΐίο, »ί -Μ'

ΐΗίοτΐΜ ταΐίηηίϋίί, ηοη

Ι/ι-'ιηιιι ρτο άοηηίίϊοηβ (·]ιια

ΐιΐιι\ <1ορΓβθ3ΐϊοΐ)οιη ρΐ'ο εο

ΤβΓίιιΙΙ- 0« ^οτ. ηιίΐ., εηρ. 3

ρτο ΐΗΐΐηΙιΐϋχ αηηνα ά\ε

ηιοηεηί

ρΤΟ €0, >16€ 6Π€Τί·

Υβΐ3ΐΐ|ΙΙΟ

ιιΐίαιη 3(1 ηΐΐιιη· Ιί«ι·ϊ.

()ΙΊ/ΐΙΙΙ»Ιι·* ρΤΟ ΐΐιΐ'ί'ιΐ-

, ι·Ι ιιϊίΐιί

Ι), ιν Οε νίΐα €οηιΙαηΐίηί, ευιη (1β Γ]ΙΙ^ Γιι-

ιιβΓβ ίπ ιΐιίι : Τα τβ της ένθέου λατρείας δι' ευχών

άνεπλήρουν, λατρείαν βρρβίΐβΐ βΐΐβιίδ 83θΓίΟείυιη.

ΜΟΧ, σΐιν χλανιθμώ δε πλέονι τάς εύχάς υπέρ της βα-

σιλίως ψυχής άπεδίδοσαν τω θεώ. Λΐΐιβη. ^ικη,ι. αά

ΛιιιίικΊιΐίΐη, ηυχβΐ. 5-4, ειιηι ηυχδίΐιιιη εδδεί, υίπιιιι

ιΐίοπιιοι ΜΙΙΙ ροεεϋΐοΓϋηι ίΐπίιιιπ· ΙιεηεΓιείβ ίη 8β εοΐ-

1:.ΐ;ι βοηΐΪΓβηΙ, γινομένων υπέρ αυτών συνάξεων, κα\

εύποιιών, χαΐ προσφορών, Γβδροικίεΐ : Τάς των

Αμαρτωλών ψυχάς μετέχειν ευεργεσίας τινδς έχ της

ΰ~ερ αυτών γενομένης αναίμακτου θυσίας, χα\ εΰ-

ποιίας. ΑΗοηιιί 8Ϊ ιιίΐιίΐ Ιι;π: ίρδί$ ρι·(κ)ο$86ΐιΙ, ούχ

Ιν εν τ;( προσκομιδή έμνημονεΰοντο, Ιιοε (·>( ίιι οΐιΐιι-

ΙΪΊΙΙΙ·. Ν»ηι προσκομιδή εδί προσφορά. Μ«1β βιιίειη

ίιιΙβΓρΓβδ, Ιιι Π/ΓΗ εΐ εχίΐαιιϊΐί. δειΊρδϋΓίΗ ίϋοηι ΑΐΙΐ3-

ιι»δϊιΐδ λίγον είς τους κοιμηΟέντας; ευ]υβ ηιεηιίηίΐ

0»ιηηδεειια3 ίη ε]υ$ι]επι 3Γςαπηεηΐί οΐ'.ιΐίοΐιε, οι
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' ηοίαηίΚΓ ΐάίΐίοηϊί 1)ϊυιημη Ρείανϋ φιαι ίι/ρί» <;ταηά\»τΊ\}\ΐί Ίη ιιοιίτα

Α1)Γ»Ηηιη ι·\ι ι·Κικ ςΰβΐίβ Γυβτΐΐ, 409. ,\ΐ,ι·.·ι!ι:ιΐιΐ ίβςαΐϋδ

ΝίΐΙΟ 30 ΝπιΓΠπιιιϋ, 8. \|ΙΓ;Ι!Ι.ΙΙΙΙ ΥΟΟβϋο, 9. \ Ιιΐ'.ιΐϋιιιι .Ιιι -

ιΙ:ι·ι Ί'.ιιιι |ι;ιι (ΊΙΝ, 17. \Ι Τιιΐι ιιΐι ΟΟΐΟ Ι ιΐιι'ΐ ί. 9. Λ1ιΓ.ιΙι:ιΙιι ιιιι -

ΙΙ.Ι:.:ΓΜΙΙΚ> αηΐΙΟ Χΐρΐΐϊ ΠΓΙΊΙΝΙΓΙ-.ΙΙ·,, 15330113 8,|"ΐΙ8 ΠΙΪΙ13

οοΐανο ιΐ3ΐίνίΐ3ΐΪ5 ϋίΡ, 17.

ΛΊι ;ιίι:·,ιι>ιΙ:.· 3 ρ3ΐΓΪ3ΓΕΐΐ3 Μιινιίπιιι ιΙι.Ί ί ο:·Πι]ιί< ι- ί. 9.

ΑΙ)ΓαΙιαιηίΙ.Ό οι Ιδβοίΰιε άίοΐί νρπ Οβί ουΗορεδ, 9.

Α1>Γ3ΐοηιιπι Γυ£3ΐ νριιρηβ δβΓρρηΙιιηι, 423.

Λι ,ΙΙΊΙΙ ·. βΐ Ι'.ιιιΐικ εο1ΐ6££ Ερίρ1ΐ3ηϊί ιιι ΐ)Ιϊίι·ίι> *;ιι π-,Ιιι-

(3ΐί, 5.

Αθ3θϋ βΐ δ:Όΐ3ΐοπιιη 6.|ιΐ3 βίΐβΐ ρροΓρίβίο δίπιιιΐ3(3 ,

87 1 . Ιΐβπι ,·ι!ι;ι Πϋεί ρροΐβϊδίο ίη οοηοϋίαίιαίο δβίευοίεηδί

ίπίιιΐ,ϊ. 872. Ιη <;ΐιυ νοχ Ιιοιτιοοιίδϋ, ίϋ εβί, ϋοηια&ίΐαηΐίαΐί!

8»1)ΐ3ΐ3, 875. Οιιοί εΐ ςαί ερίκορί Ιιυίο εοηοίΐίο δυΙ>8ΓΠ-

ΙΙΜΊΪΙΙ! , 874. ΕχρΟδίιίοηίδ εΐ ρροΓεβδίουίδ ϊ&ΐίυβ '·;ιΙ1ΐιΙ;ι

Μΐίο, 875. Οίνίδίυ ΐΓίΓβπϋ ββοΐφ Αρκιηορυπ), 875.

\ι|.ιιιι ςιιοί ΓιΐΡΓίηΙ Ιίίιιτί, 787. ΛΊ;ιιπ &>1α3 αυοΐ 3ηηο-

πιιιι ΓυίΙ, 4. Αι)3Β) Ι ιΐιι-π βΐ ηβροΙβΒ ΐ'.ιιι··, ρχ δείΐί, 4. ΛιΙ.-ιπι
.

ι!ι·νιμη:ιΙ.ιι% | κ·;· π,ιιιιπκ'Μ) Ι!Ι·Μ ΙΊ»!ΙΊΙ[Ι·ΙΙΙ :ι!ι

,Ιί'Ι ίΐ'Ιΐίι, 394. \ιΙ:ΙΙΙΙ ;Ί·ι·:ιΙίικΙ|' Ιι'Ι 1:1, 4. »1υ3 Γ|ΙΙΙΙΤΙ1ΙΙ1ι1.ΊΙΙΙ

'
(1β Λιΐ.-ιπι π ι·;ι!ΐΐ'!ΐι· ΓεΙ'υΐ2ΐ3 ορίηίο, 4. \ιΙ;ιιη ηοιηοη Ιιοιηί-

ηεηι $Ι§ηίΠοιΙ, 4. Αίβηι υχυΓ ΡΧ β]ϋ8(1εηι οοηροΓβ βΐ βι

ΓΜίΙοηι :ιΙΊ1:ιΙπ ίίιηίϋβ εϊ ρπκτ(·;ι|;ι, 4. ΛιΙ.-ιιιι ΠΙΓ 8 ΜΓΟ

είβοΐυβ Γαίΐ ϋρ ρ3Γ3(Ιί«ο, ΓίίΐΊ. ΛιΙ.ιπι ρροεί'εβίίο, Ιϋπ-π.

χΐ38 61 ΓηοΓ3, 640. ΛιΙ:ιιιι ηρςυβ .ΙιιιΙ.ΐΊΐ-,, ηεηυβ ίι1ο1οΐ3ΐΓϊ,

86(1, υΐ ρΓορΠΡίΐ, ι',·ι!ΐιιι:ίι·;ι ίί,ΐι· ίιιιΐηιΐιι·,, 6. Λιΐιιιιι Ιιΐιπ ί

πιιιι 8ΟΡΟΠ0118 ιιιιιίπιιιιιιιίϋ Ι·ΟΙΜΙ·;ΙΜΤ;ΙΙΙΙ, 287.

ΑϋαιηίΐηοΓίιηι ΙιΚΓΟΒίδ ΙποΟδίηΐΒ Μ·πιιΐι1:ι ρο

ιιί\πιιιπ., $!νε ιιι-ιΐίικ· ηυίηαΐ]3£6.<ίίιη3 ΜΊ·ΙΠΙΙ|;Ι, 458.

ΓΠΙΙΙ|Ι,ΙΓ.,Ι|1ΐ!Γ. 458. Κ Ιι Ι ΙΓΙ 1 1;| ΙΊΙΠΙΙιΙ ΗΦΓ6818, 458. ΒΪΙΙ13

<!ΐι;ιΐΐ". ΜΙΙΙ, 459. Ππ εοηνβοΐίευΐϊ Ιιβίιεβηΐ, 459. Λιΐιΐί

033ΓβΠ)θίΐί38 61 Π1}'5(εΓΐ3 8Η3 |'ι·Γ:ιμιιηΙ , Ι3Π1 ΥΙΓΙ ςυβΠΙ Γβ-

ίΠΙΙΙΙΙ·, 459. ! ;Π·1(·Μ.!ΠΙ ϋΙΙΛΠΙ ', ι ΜΜΙΐΙ | Ι.ΊΓϋΐΙ Ι-,Π III . 459. Π||:ι| |-ί

ρ3Γ3(1ί3υϋ ΙΟΓΓβδίΓΙί, 61 ΪΪΟΐΟβ Α(ΐ3Π(1 6ΐ Εν», 459.

.;Μμ> ΙΙΙΙΟΓΠΙΙ! ρππ)θΓ(1ί3, 8. Ι· ι·ι |ΐΐίιΐι·ιιπι ιϋιΐΝ ςιΐ3ΐη νηΐ

ΓΪιΙιΐΊΐ Ι, 1092. υ··ι:·' βρυΐΐ εθ3 336Γ3 Ι Ιϋτρικτ:·! ί-,, 1092.

.•ΚιΙιιίιιιΐΓΐιιΐ'ΐι 681 ,Ίΐιιιί ίηίΐιιπιι, 811.

ΛβΓίΙ 1)33Γβδί8 ηιιίη(]ΐΐ3^Ρ5ίηΐ3 δβρίϊηηη δίνο οΓίΙϊηε 86-

ρΙυ3§Ρ8Ϊηΐ3 Μ·|ΐ!ΐιιι:ι. 904. ΙΙφΓβδεβ υηιΐβ !Ι:ιΙ:ι>. 90Κ. ΑΡΠί

1ιί$ΙθΓ)3, 905. Μοιΐ3ε1ιιΐ8 ουΓη Ευ-.ί;ιΐΙ]ίο ίαΐΐ, 905. Ρρβδί))·-

ΙβΓ Ι:ι··!π·ί :ιίι Εΐ18ΐ3ΐΙΐίθ ΡΙ ΟΙΙΓ31ΟΓ ρΙΟΟίΐΟίΓΟρηϋ ίη ΡθΠ-

Ιο, 905. Α1)Κυ$ΐ3ΐηίο ιΓι·:·.·<·.Ιιΐ ειευιη ΙιυκίίϋΐΡΓίηδεςυϊΙιΐΓ,

905. Λι-111 ι]ιιί'ιπ:ι! ι. 906. Πιιιι ρ3θΟ 61 ιιΐιί ΠΙΙιι Μΐί-ί

ί)Ρ5Ρΐ)3ΐ , 906. ΡΓ68ΐ3νΙβΓ08 :η|ιι.ι|ι;ιΙ ΡρΐδΟΟρί·! , 906.

13ο 1'3<;ο1ΐ3ΐο ιη,-Ηρ ΜΊΙΜΙ, 908. ΜοΓίηοΓϋίη ιιιπιιοπ ιιι;

βΐ 1)ΟΙΙ3 ρΓΟ ίΐΐίδ 8υ50βρΙ3 ΟρβΓΪ <1:ιιηιι·ιΙ, 907. ίε^ΙΙ-

Π13 8ΐ3ΐ3 ιΙ:ΐ!ιιιι:;Ιι.ιΙ . 907. διίΐ) Ι':^Ίι..ι |ι^ιιιιί.·ι ;]Ιι Ι·ι·-

Ι·ΙΓ*Ι;\ ιιΐιίνί ΚθΙίΐ3 ία βΙ)Γίβΐ3ΐ«π1 61 ΓΙΜΙ-; εοηνβΓΐβΙ)3ΐ, 907.

Γ.:Γ|Ι·Ι'.·Ι ίη νίί:ι νίηοΐεηΐυδ, 61 ν.ιι1·'· νρηίτίφΐε ίιηπι]^ι.·ηΐ ι·--

βίιηιΐδ, 907. Εμΐ3 ΓΡίϋΙίΙίο, 908. Ο&ίεοϋο ρ]«8<ΐ6ηι Γίτοβ

ερϊβοοροΓαιηεΙρΓββϋνΙβίΌπιπί θ€[ΐΜΐίΙ«ΐ6πιβΐΒο1α11ο, 908.

Μι·!·; ηιπιΐιΐί ρΓ1Π13 ςιιοί :ιιιιι.ιπιιιι Γυίΐ, 5.

Λειί3πί ι·«·1ι.ΐ|Ίι/.ιΐί, 991.

ΛΓΙ ί;·,ιιηπηιι ι-ΊΜΐί.ιΐ ϊιι -Ι.ΙΜΊΝΙΚ εαΐΐιοϋοοδ, 990. ΙΙΙί 3ρο-

κίοΐοδ Ρΐ ρΓηρΙιοΐ38ΓΡ3ρϋυηΙ,991. ΕΟΓΗΠΙ 3ΐτυ£9π1ί3, 989.

Αβίίί Αηοπι.τρί ιιριι.Μ·ιιΐιιιιι , 924-931. Τ>βοεηΐ3 οβρί-

Ιυΐβ 36 εο ίοηδΡΓίρΐΛ , 951. Ε]ιΐ8 ΓβΓιιΙηΙίο, 931-995.

ΟΙΙΓ Αείϊιιβ Ο3ΐ1ιοϋοοβ νοοβΐ ΙβπιροΓβΓίοί, 952. ΑεΙϋβΙιβιιΓ-

(1ίΙ;ι«ί ίη €π>3ΐο ϋεο εΐ ίηοΓβ3ΐο, 951. Αβίϋ βιιεεβδδΟΓ Κιι-

ΙΙ·ΙΙ;ΊΙΙ"·. Ί'.Ί. Αείίυβ ;ιίι εχδϊΐίο Γενοθ3ΐιΐ3 ει ερίδϋηριιβ

θΓΡ3ΐιΐϋ, 991. Αείίιΐδ 8θ(ΐ3ΐ63»υοδ βΐηΐείβδ ει :ιιΙι1ι·ΐιί.ι·,

\ ίη· Μ, 987. Γ,|ΙΝ δϋΐυΐβΐίο ίη Πηε Μ.:>· (ΙοοίΓίηίβ ρο<<ίΐ3 3

ρπηείρίο ιϋ^ -ιιΐϋ, 987. Ρ3Γΐίηι δβιΙϋαϋχΌΓΐιπι, ρ3Γ(ίιη

;:<·ιιΐιΙιΐιΐι: 6ΓΓΟΓΡ8 ββρίΐ, 988. Αβίϋ ίηιρί3 $ιιρεΓΐ)3ηυε ορί

ηίο, 989. Υϊάβ Ληιιπιιΐ'ιιηιΐΏ Ικερεχίδ.

Λ::,ι|ΐ| Βρ'ΐΓίΐΙΙδ ρΓΟρΙίεΙΪΟΙδ 1ΊΓΓΙΙ /ιιΐιιιπί Ρ.ΊΙΐΙΊ, 409.

Λι-ιιι ιιΐ!ΠΜΐ!;,ιί.ι 31) .1·:^ (>ιϋ-: ι·,·1 !η ;,ΐ:ι, 39.

ΛΙί·\ ιιιιίτί Λ]<·",:ιιιππ,·ι· ερίϋΟΟρί Π10Γ3 61 βιιΐΐίΐίΐιιϊ 8ί1)ί

ΑΙΙΐ3η3δϊηηι ιιι.ιιι.Ι.-ιΐ, 722. Α1βΧ3Π(]Γθ τηοΠυο ρρϊ^οορο

,ίι Αε1)ί1Ιε$, ουί ΜεΙρΙί3ηί ΤΙΐ6ηΐ3ηι

Ι, 735.

ίη ερίδεορο

ΐιιι-ιιιΐ", 735.

\ ]<Λ.·ΙΙΙΙ!Ι ίηί ερίδκορί ί1θΕθε5Ϊ8 ε]οΜ]οβ ρτονίηοί», 717.

Λΐϋ.-Ί Ιι;··ιι·ιί.Γ! ι ΙΙΓ ιΐ;ι Γυβηηΐ 3ρρε1ΐ3ΐί, 450. ΑΙο^ί

ιΙΜίιιικΊιΙο Λ ρ· ιι·;ι Ι \ | ινίιιι Γΐ·|ιπ>ΙιΐΊΐιΙ;ιιι Ι , 454. ΑΙοϊόππη

ίι.ι-π-Μ', χχχι, ροδί ικιΐιιίπ (ϋιπιΐίαιιίίπιιιηι θΓ(1ίηρ ιι, 422.

ί ιιιΐι· βίο ιΐιι·π. 423. Λ|ΐΜΐ·3ΐ.νρ«ϊιη Ρΐ Κνβηβρίϊυηι ^β^^η^^

Γ('|ΐ.ιιΙΪ:η\Ι . 423. Ι .ι'ί'ΙΙΙΙ Ιιι ι ΙΠΐ)1ΙΙΐυΙ 8ΡΓίρΐ3 ϋΐ'ίΙΙΙ., 424. .Ιυ.111

ΙΚΊΙΙ ιιι -ιιιιι π·[)ΓΡΐΐρηι1υηΙ, 424.

Α11:)Γβ 1)οιηπιί ηιιηςυαιη ι)ε!)6ΐ ίβπβΓΪ, 704.

Αιιιεη Ι ΐι·ι ςυο Οιτίκΐιιβ Οοητ.ίιιυδ ι .(!;'. Γβΐίΐ οπιοίι 1 .···;

ριοι,ιι·,-;!, Ρΐ Ρ3 π'ΐιΐίι ιιι;ιί !!. 566.

Αη^εϋ ρρχδΐιΐβδ ^εηΐίυιη, οιτ Ιοποΐβ Ιιηΐιοτρ ι1ίι·ιιιιΐιΐΓ

8ΐι|ρ1ιιιτβ»δ εϊ ΙΐΥβοιηΙΙιίηβδ, 457. Αιι{;βΙί Ι-ΙΜ 3 Ββο ίηηιι-

ΙΙΙΓ'Ι ι κυηΐ οοηιΐίιί, 295.

Αη^εΙίεοΓυπη ΙΙ,Ι·ΙΊ·Μ-, χι., 457.

Αη^βϋ ουπι οοβίο ΙεΓΓβςιΐΡ ρΓοϋιιοΙί, 611.

Λιι^ρΐίικ» Ιοουδ ίιιΐυ Με8θρυΐ3ΐηί3ΐη υυϋε Αηςεΐϊά ': ι-

Γβΐίοϊ, 505.

Αηίπΐ3. Ληίιηιιηι ε$δε ίιιιιιιιΐι·ΐ;ι|(·ιιι ρΓθ1»ΙυΓ εχρΓ635Β

^Γπρί ΠΓ.Ί' Μτΐιίϋ, 559. Λιιίιικι ι·\ι ι-.ι οοφυδ ι·ι·, ι·.ιΐ >· ηοιι

ροΐββΐ, 565. δβ(1 ΙΙΙιΐιΙ π·ΓιιΙ:ιΙι:ι·, 566. Ληιιιυ ιη (»ΓρθΓ8

ιιπΊιΐΝίΐ Ι3ΐιςιΐ3ηι πι Ιοι'η δκρρϋοίί, 564.

Αηη3 εΐ ,Ιιι.ιιΊιιπι |Η·:Ι|;Ι· ν;ιπ;ι.' ρβΓεηΐεβ, 1019.

ΑηοηκίΌπιπι Ιι.τΒΓΡ.ϋίί), 912. Ρρίηοβρβ Αείϊοβ » €βοππο

(ΐΐ·,Ιίιι:ιΙιΐΝ. !Μ2. νιΐηΐΐ,-ι !Βΐ3ΐβ 8Χΐ£Γϋ8 ιΙιιιΊρΙιιι:·.·! (Ιι.Ιι··:ΐ.

915. Ε]ηβ Γε1ββ»1ΐο, 914. Είυβ όο^πΐ3, 914. Αείϊαβ ιΙ>

ΑΗηηϊβ εχΓ.οιηιηοηίοβΚΐ8, 916. ΑειΐιηοΓυπι βαρρΗιίβ, 916.

Αβ114 ρβΓΓκ!ί3 δίηιίΐίίικίίηο (1εηιοη8ΐΓ»[ϋΓ, 916. ΑιΉ.ιιιι 1)€ί

ρΐ',·ι>π·|>ΐ;ι ηε^ΐί^ιιηΐ, 916. ΑιιοπίίΒΟδ Ρδβε υοΐοΐβΐρ» εϊ ?ο-

Ιβπι «ε 03?ΙΡΓ»8 (τε:ιΙιΐΓ38 3<1θΓ3Ρε, 985. Αικιοκεϋπιαι ορί§ο

εΐ 3 ςοο ρΓοβιιχβρίηι, 886. Ληοηκεί <:ιιιιι >!ιιιΐ!^ εοιιίε-

πιηΐιιν. 1056.

1 ΑηΙί(1ίι·οπΐ3Γί3ηίΐ3Πΐιη ηβΓββΐ3 ς«ίηςιι.ιρΡ5ίηΐ3 ι·ι·! ^ ·

3Ϊνε ίΧΧνίΙΙ ιιΐ'.Ιίιΐι', Ι0·">5. Οιι;ιΙι>) ίΐίϋ ΓιιιΤΊΐ. 1055

Αρ6ΐΐΓί3ΐΐϋΓυπι ηΕΓ88ίδ χχιν ροδί εχορίηπι ΟΙΐΓίδίΜηί-

Ηΐηί, 380. ΓπΊΐ' δίο ιιΐ'ΐιιιιι.ιΐί. 380. ΑρεΙΗβ ιΐο^ηιιία, 5*40.

ΜϋΓΡίοηί8 Γηβ^ίδίΓΪ βυί ορίηίοηεηι ορρυ^ιωΐ, 580. Τιτ»

Γ ΙΙ-,ΙΙΊΙΙ ρρίηοίρί3 ιΙι··ίΐι·ιιίι, 30 ιιιιιπη οηαοίηο Γοηβΐίΐιιϊι,

381. Ουηι νηΐΐ υηίουηι ββββ ρρίηοίρίιιηι κίηβ ηοτηϊηε, 581.

Νε§1ί(5βρε ηιιιιιιΐιιιη, 581. 8ειΙ Ιιιιιιι· ;ιΙίιιπι ρειίηΊ ρπχ)υ-

χί'ββ ηιηηϋί ορεϊίορεηι δβά πιβίιιηι, 581. Ε^ιι5 ϋο^πΐίΐιιπι

οοηΓιιΙηΙίο, 381. ΟΐΓίδΙυιη Ιιοηϊ ΟΡΙ Κίΐΐοιη ρθ5ΐΓθΐηί5 Ιραι-

ρυπΙ)ΐΐί νεηίβββ 358ΡΓίΙ, 3ΗΙ. Ειιηιϋεηι βχ ΜβΓίί νίφιιβ

ίι.ιΐιιιιι άκ\1, δ«(1 ιιίίιιιιιΐι· θ3Γηεηι βΐίυπιρδίίδβ, 581. δοϊΐί-

εοΐ εχ ουβΙυοΓ είειηεηΐίβ, 582. (,ΐιΐ'ίπιοιίο εβηι (1ρρο5««·ίι.

382. Ι ΊιΙιιΓιίΐ· Ιϊΐεδ ι·ίι|ι·ιιΐ ιιι· βΐ π·ΙΊ·Ι Ιιιιιΐιιρ, 582. Μθ[ΐ<ΐ3θ> «

Αρε11ρί3ηΊ, 383. Νε^ϊηΐ οορρορυηι Γ63ϋΠ·βοΙίοηεπι, 583.

Ιηρρίβ (1ί88επιηΙ ΰβ 3ηίπΐ3 ΟπΗδΙϊ, 585. Κεπι ιΐβ ΪΟΓΡ»Γ«

ι^ιι^Ιι-πι. 386. ΟοΓρϋϋ πιίιιι ί!1ίυ$ δρίρίΐαίε ίη ανΙο νίϋιΐ

8ΐερΙι:ιηυ3, 586. ΟορροΓυηι ρεδίίΓΓβοΙΙο ρροΐΐίΐηρ οοηΐΓϊ

1.ιιι·|:ιιιιπιι εΐ Ι ΐΜΊ;ιιιί·.Ι;ι><, 586. 11ΙΪ εθΠΐρ3Ρ3ηΙΙΙΡ 011Π1 ΟΓ»-

1>ροηρ ^ϋεηι ζυρ.νπιπι νοοαηΐ, 587- Αροο3ΐνρ·>ίδ ηυ33<ΐ3ΐιι

ηΐ)·κΐΡΓΪ3 ρχρίίοαηΐυρ, 451.

Αρθ1Ιίη3ΓΪ8 ιΐιιμιιιιι ίβ 03ΡΠ6 ι!ί\ ίιηΐ'ΐΐί Υ6Γΐ)ί ΟΟΙ1811Ϊ»-

βΐ3ηΙΙ3ΐίδ, ΐΊ·!ΊιΙ:ι'ΐιΐΓ. 1000. II Μ'Γ.ι ΟίΓΙδΙί ίπιπι;:πιί :ι- ρη>-

Ιι,ιΙ,ιΐΓ. 1001. \Ί·ι1ΐΊΐιι 63 \ί)ιΐ ;ιΙΐι·ίΙιιιίι ι|ΐ],·»' ΓΙΙΙ |.η·, ρΐκυηι

681, 1002. ΑροΙΙίιιβΓϊδοΙ) (Ιοοίπηίπι 3ίη^αΐ3Γ6ΐη οριηιηθη-

ί)3ΐίο, 1016. Κι·Γπΐ:ιΐιιι· ι-.Ίικ Ιιχρβδίδ, 1018. ΛροΙΙίη*Γ»1>-

Γ,ιηι οΙιίΡΓίίο, 1020. Οιηδίυδ Ιιιιπΐ3ΐΐ3δ βΙΓβοΙίοηεδ 1»1>υιι,

1020. Ηιιηΐ3ΐιχ ηβΙιΐΓ» ίη ΟΙΐΓίβΙο ιΐιμπϋ:^. 1022.

Αρο11ίη3Γί8ΐ3Γυηι 1>'«3ρ1ιειη1α (Ιέ Οΐιηιΐΐ οορρορβ ϊπ»»-

ί'ΐη,ιιίιι . 998. ΟυαΙεΓοίϋιίειη ηοα ΙΠΙΙΙΙ.ΠΓΜ .,-->··'/ 1 ,

998.

Αροδίοΐί ϋίοΐυηι, Οιικιΐ \Ίιι ία ηοη €βαηοκο, ςοοπιοϋο $ΐΙ

ίιιΐΓΓ|ΐι·(·ι·ιη·Ιιιιιι, ' ΚΙ. ΑροδΙοΙοΓυπι ,ίικί.ιίι'ΐιηιπ) Γιιικ ! ι >.

ΐυιη Ρΐ πιίηί3ΐΓθΓΐιπι ςηί Λ/;ιιπΙη· ιΐιπιηΐιιι-, 135. Αροβίοΐο-

ΓΙΙΙΙΙ πιιι-Ι ίι αϊ ίο ι| ιι:ι νΐΐίδ Γ;Ι! Ιΐιιΐκ :ιιη Ε<χ1ε3Ϊ1ΐη « Ι.Ί: , ·

»ΙΡ3Γ6 ιΙίοίΙϋΓ, 390. Αροδίοϋ ,ΙιιιΙ,ι ιιπιΐη εΐ
,

128. Αροδίοϋ ααο ΟΓίΙίηβ ΓυεΓυηΙ ι Οητϊδίο νοοβίί, 437.

Αρο3ΐο1ορ«πι εΐεοιίο βΐ εηυιηβΓβΙίο, 50.

Λροκίοΐίοοπιιη ΙίΕΒΡΡϊίβ, χιι ροβΐ ΟηπδΙί3ηίϋπιυιη, 5<*β

Ιΐιίριη ιϋουιιΙ,αΓ οροΐϊοΐίοί, Γβηυιιΐίβίορεί εΐ ουρ, ίΧ-«>



1105 1 ιΟ(ίΙΝΟΕΧ ΑΝΑΙΥΤΙΟϋδ.

Α ηα&ΐΜΟΓϋ, 506.Αη<)ΓΡ33 χκ Ί Ιιοηι.τ 3θί? βύηκΓβηΙ, 506.

ΚιιμίίΐΚ ίιιιρπιΐκιιιΐ. 806. Ι Ιιι Ιι.ι[ιϋι·ιιΐ , 507.

Αςιι:ι; 1)Ρηει1ίι·1οΒ κ επιοβ βίςηαΐχ νίβ, 137.

ΑΗιϋπι ΙίΙ>(Μ·ΐ35 ειιίφιε 881 (·οικ:βδ33, 575.

\η·.τ ΝΐΜ·ιιιΐΙιι·;ι· ;ΐ|Μΐ<1 Οϊρϋ,νοίεοϊ Γβϋςυίκ 355ΡΓν3ΐ:ε,

Οι7.

ΑΓεΙιοηΙίοοπιηη ΙΙ,ΓΙΤ-,ΪΝ νΐοΡδίιηί ροδί ι Ιιπ-,* ί.ιιι,Μιιί ΟΓ-

Ιαιιι, 291. Ι 1)1 ρΓΟββηΐίη»ΙΙ ΙΠΙΊΙΙ, 201. Ι ι :ι[ι ΚιιεΙ^ΙΟ ϋίνβ

ροΐΐΐΐδ \Ι,1<·ΙιιφΐίΜΐ;ιιιι ιιιι;«·Ιιι>ίΐ·Ι.ι ρι ί.ρ.ι-.ιΐ:!. 29! . ΛτοΗοΐΙ-

Ιίοί ϊροοΓϊρΜί ΙίΙ)Π5 ιιΐιιηΙιΐΓ , 292. Ευπιπι Ί'Οΐι.-ιυ,

292. ΟοΓρυι-ίϊ ΙΜ-ΙΛΊΙΜ ΓεϊΐιιτβοΙίοηΘίτι, :ιιιΐ!ΐι·ι· ΟΓρϋιιηΙ,

-'.'-> ΕΟΓΙΙΠΙ Γ:ι!ιιιΙ:ι ι|ι· πιιΐ!.·Γν·.ιιι ιΐϊ.-ιΐΐιιΐι ΠΙΠΙ ίΛ:ι, 295.

Ουοδ ρι·ρρΐιεΐ3δ ρι-υΐίΐβιιΐιιι·, 297. ΙΙ;ιτο«;ί·» ΑπΊιοιιιίαιπιιιι

«Ι ΠΙΙΐΙΙίρΙΐΓί ΙΙΙιρίίίΠΙΙ Πΐίΐΐη ί<· πιιιΙΚιΙ;ι, 299.

ΑΓΠΙΙΙΙΠΜΜ Η*Γ85ΐ.« φΐ8(]Γ3£β!;ίηη3 ηοη.ι δίνε 8?Χ3£Ρ8ίηΐ3

ιιοιΐ3.7Π. Νί(·3?ιΐ3 ^νποιίυδ εοοίΐΐ Απβηοδ. 735. ί,ίπιΐιπ·,

δίτίρΙΟΓίΒ ΙΟΟΙδ βΓΓΟΓβΙΠ 31111113 πιΠίίπΐΙ.ΊΙ ι·[ι| , 736. Λΐ Ι.ΊΙΚ ι-

ΠΙΙΙΙ ΗΙΚΓΜΜ εηι· 3 ϋβο ΐιιΐιτ.ιΐ.-ι. 737. ΕηΓυπι ΓαυΙοΓΟδ

ρπηοίρβδ, 737. Απ3ΐιθΓ(ΐιηΓι·3ηδ,738. Εηπιιη Ιιι ιιι.ιιπΐ'ΐ;ίι:ιιι,

738. ΚοΓίιιη 1ιΙ:ι·ί|.Ιιι·ηιι.·ι ίβ Ι·'ίϋο Βρί, 738.Οιρΐίυϋ3 ΟΓϋΙίο,

759. Εϊυ3 ΓΡΓιιΙίΐΙίο, 740. Απ:ιπ»πιιη οΐ^βεΐίοιιεδ, 74'2. Αηί-

ΐ)ΐ. ι ιιι Ιιυ ιιι;ι ιι;ιιιι ιΙιΊΓ.ιΙιιι ιι Ι < '.Ιι π ·<ι 1 1, 1 ί'. /> παηί ε;ιΙΙιηϋεο8 εΐ

νβΓοίβ εΐ 3πηίδ ρεηβςυιιηΙιΐΓ, 885. ΑπαηοΓυιη νβπα; οβ-

^εεΐίοηεβ : ρπιηι Ρ$1 (Ιβ δοΐο ρι νεΓΟ Οβι·, 751. 1)ε Κϋίο

ιΤΓ.ιΐί-, 758. Ι\ .ΙΙΜΙΙΙΙΚ ι Ρβρίΐβ, 662. Ι·.1 Γ·|ΙΙΝ δοΐυΐίο,

763. Εχ Αοιί1)ΐΐ8 «ροβίοίοπιπι, 761. Εχ Μ:ιΐ ! Ιι,·ι·ί Εναϋβεΐίο,

766. Ι χ .Ιοβηηκ Εναηίίεΐίο (Ιο ιηίΐΐεηΐβ ιη.ι.ιιη· πιίίΐ5θ,

775. £]υ« Γε$ροη»ο, 776. Ιιβπι (Ιβ πιίιίβηΐε (ΙίίβϊιηΠϊ 3

ιπινΜΐ, 776. Εχ ^οιιηηί$ χ χ οβρίΐβ, ηιιο Οιπ5(υ$ ιΐιπί ΙΙ,ΊΙΙΙΙ

ιη,-ΐίΐη, 777. ΑΓΪαηοΓυιη «βοΐ3 ίιι ΙΓΜ Γ:ιι·ι ΙΠΙΙΓΝ ϋίνίβ». 670.

Κχ ϋ<ςιιί ΓϋΡΓίηΙ οοπιΐΐί Γιη^βηΐρβ ΪΒ Ρ55β οπ 1ιο<1οχο9,

871. (,)ιι;ι· Γυεηΐ εοΓυπι Γκίεβ ςυΐ δρΙειιεί33 Γυεπιηΐ εοη-

ΒΓε^Ιί, 871. Απ3ηί Ερί$1οΐ3ΐη »ά ΗεΙ>Γ3?θ8 Γ8^^^^ε1)^ηι,

760 ΑΓίαηηπιπι υΙι]εεΙίο ει Ι Οοππίΐι. ηΐιί (1ε ηιηπυοπιιη

Γβ*υΓΓ8€ΐίηιιε 3ίζ1ΐ"Γ, 798. Ε]ϋϊ ϊρΐυΐίρ, 799, 800, 801,

803. Ικτιπιι .ι!ί,·ι Γι1ι|ι·ι·Ι)ιι εχ .Ιιΐ;ιιιηκ ΐ|ΐιϊιιΐιι ι·;ΐ[ιϋ(\ οι Ι']ΠΗ

ΓεΛιΙιΙΐο, 8Θ3 Αιϊ.ιιιί Ηεϋπιϊεχ Ιϊη^ιιχ ιχηΐΓΐ, ε^υβ νο-

ΙΊΙΜΙ \ίι ι·\|ΗΊΐιΐΓΐι.1:ι, Τί'.ι. ΛΠΜΙΙΙ ΓβΓυ1«ηΙυη·ΐΓθ ο1)|ο-

ιαίοηρπι (1ε οοιυιώδίαηΐίαϋ νρρίιο, 796. (ΙοηβιιΙΐΒΐϊηΙΙβϋβ

νικ·:ι1ιιιΙιιιιι εβί ηεοβϋϋβπυπι, 797. Απ»ηθΓυπι ΐ|ηηιι1;ι ε»1Ιΐ-

(ϋΐΜ ίη οίΓευιηνειπεικΙίβ 8ίηιρΙίοίοΓί^υ5 ΙΙΙΓΙΙΙΙ|ΊΠ-,, 757.

ΛΓΪ.ΙΗ,-Ι· Ιΐ3ΒΓ88εθ8 οοηΓυΐΒΐίοηϊϋ οοηι·|ιι«>ϊη »1) ίΙΙυπιίη,Ίΐίοηε'

ρβΓ ίριιΐ,Ίπι βχ Ετ3ηρβ1Ιοϋθ3ηηΐ3, 806. Αππιιί ηβ^ηΐ βηί-

ΙΒ»ΠΙ .ΊίΜΐιηρί.Ίΐιι 3 ΟΙιΠ5ΐο, 771. 3βι1 Απηηϋβ Ιιαίϊυπηβΐυβ

νίάβΙιΐΓ ίη Ιίβίίβ Ιαοο ςίίβηιΐο. 772. ΕΙ ςιιαϊ {Ιβ Ρβΐι-β ΙΓΟ-

|Ί. (' ιΙΐΐΊΜΐ'ΐ'Τ, ΙΊΙΓ ηΟΠ (Ιι· ΡίϋΟ ΚΪΙΙΐίΙΐΙιΤ ΙΙΜΙΤ'ιιι'ΙιΙιΐΓ, 772.

\π;ιιιί (1ε δρίπΐιι 53ηοΙο ρβΓνβΓβυπι ιΐο^πΐί ΓεΓαΙίΙορ, 777.

Κιιιη ηηη εί38 (τ.-,ιΐιιιιι. 778. Εχ Μ.·ιι ι Γι ι·ί χιχ Μρίΐρ οΙ)]β-

οΐΐο ϋε «οίο 1>υηο 1)εο, 780. Οιιί» πιιιΙ(3 Ιιοηβ ϊη δοηρίιιπβ

βρρίΙΙαηΙιΐΓ, 7ΗΙ. ΑΗη ο!)]βοΙίο εχ Μ.ιϋΙπ·ί χχ βι ΜΒΓΟΪ χ

(Ιο ΐίΐίίΝ /·,·ΙΐΓΐ!.·ι·ί, 781. Οιιϊ Ιοοαβ βχρϋοΙυΓ, 782. Οΐιίερ.ΐϊβ

ϋε ΟΐΓίΝίο 3ΐΐ5(·ίΐ3ΐο βχ ιιμιιΐιιί·, Λ ϋβο, 782. ΑΙΪ3 βχίαο

χι ι·,ΐ|)ίΐι· (1ε ΓΙΐΓίκίο ΟΓβηΙε Ι':ιΐι ι·ιπ, 781. ΛΙί,ι ά& βοχΐΐίο

Μΐι·4ΐ· ΙΙΙΓΜΜΙ, 785. Γ.ιΐΓ Γ.ΐιπίΐιιβ ίη οο υΐ ΐη ΟΑΊεΓΪβ ρβββίο-

ΙΙΡ» ΙιιιιικιιυΗ 8ΐΐΜ;εροπΙ, 785. Ουοιηοάο βη^εΐυβ ΟΐΓίβΙυιη

οιιηΓυΠΒϋϊβ ϋίοίΙυΓ, 786. ΑΙΪ3 ο&ίροΐΐο ϋβ Οιηβίο Ιυ^ειιΐθ

ςποιΐ α Ββο 511 (ΙεΓβΗοΐυβ, 787. δεϋ 1ιιιιιι.·ιηΙ 1η Γ.Ιιπ«(α

αΙΓεοΙυβ ΓηϊϋϊΡ ρπΛηηΙυΓ, 788. ΕΙ είαβ βηίηΐϊ 3ΐ1 ΙιιΓεΓΟί

(!88€ΡΙΙ(1ΪΙ,789. ΕΙ ιιινΙιΐΜ* |.ιπ!ιι:·, 1Π^Γ8ϋ8υ$ 8ίΙ, 791. Εΐ

€11Ρ 1η ΟΠ108 ρ·:Π ιιπ ΗβΙ)Γ3ΐθβ, ρ.ΊΙΊ Ιιιι δ^ΠαΟβ 811 |π:·;ι! ιι-ι,

792. Λΐιιι ο^βι-ΐΐο ΡΧ ϋο3ΐιιιί$ χιν βΐ χνπ, Ρηο ϊρίοι «ί ιϊιιί

ίη ιηβ, εΐο., 793. Ε]υ8 ρεΓυΐ3ΐίο, 793. Κι Εροΐβϊίϊ ΟΙιΗ8ΐο

Ι.ΓΠΜΠΙ.Ι, 793. ΟϋΟ κρη8α ιιηιιβ ιΙίι·.ιΐιιι· ΟΐΓί5ΐϋ8 ουπι Οεο

«·ι πιπί ϋί»ϊρηΙΪ8, 791. Απ.ιηοι·υηι ;η -ιιπιοιί,) ε3ρΙίο$ί8

8.ν|1οκΐϋηιϊ$ ι ΙΙΙΙΙ·'Μ;Ν:Ι, 81 ΓΙΙΠΙΙΙΙ Γείιιΐίΐίο, 791. ΑΓΙΙΙΙΙΙ Λπ-

βΐηΐβΐίεϊ ρινιιηίΓμιο ο;ιν|]1αΙίη , 795. Ε^υ8 δοΐαΐΐο, 795.

Λι·ι;ιιιιιπιιιι 1πιρϊεΐ38 ΠΡίοίο ςιιιι) ·8ίηιί1ο ϊι!οΙΪ3 (ίε ('.1ΐΓΐ3ΐΟ

•Κΐιιβηΐίαιη, 753. ΑΗαιιί ΓρΓρΙΙαηΙϋΓ, ο5ΐεα(1ίΐαΓ(ΐυε ΰϊτΐ-

-: ΐ'.πι ηοη ιΐη ί ΟΓεβΙοηπι, 758.

Αηυβ. Γιιιΐι· ιιπιιικίικ ει φιοτηοΟο :ι Γκίβ .ιΙΐιτΓ.ινιτίι,

717. διιΐιηυο Ποπιεπί 1πιρεΓ3ΐοΓβ, 717. Λπι:-, ,,ίι Εοοίε-

8Ϊ3 άβ]εεΐυ8 ίη Γβΐχβΐίηαηι τεοβ^ίΐ, 720. Ε,ιιυ ηιοΓββ «ι

1ι.ιΙιίΐϋ<>, 729. ΟβίΡκίΙυΓ α Μείεΐίο ΤΗεΙωϊιϋβ ερίβοορο,

729. Κ\ι·(Μΐιπιιπιί(·αίιΐΓ οιιηι $ηΪ3 3β(·ΐ3ΐοπΙιυ3, 729. Αΐε-

χβικίήχ ιϋϋΓΡίΐΡΓε ,μι&βίηι·, 729. Μυΐΐοβ ιιι Γι·.·ιιΐ(!ι·ηι Ιηίυ-

οίΐ. 730. Ρυ^Ηίη Ριΐκβίΐοΐπι, 730. Α1βχ3ΐΐ(ΐ6Γ «ρίβρορυβ

ΓρΪ8ΐθΐ38 ε(ΙΟ}·θ1ί(·3δ 3(1 8ρΗθθρΠ8 Πΐίδίΐ, 730. ΟϋΟΐ ΙΠΙΠΗ'ΠΙ

Γιιβήοι, 7^30. Αίίί ΓβϋΙΟΓΡβ (]ΐιρριιπι ρρίηοερβ Ειΐ5ΡΪιίϋ3

Νϊεοιηβίΐϊ* ρρίβοορυβ, 750. Απί ρρίδίοΐα ςυβ 8ΐιιιιη <\οχηι&

«χρϋθ3ΐ, 731. Α1Ϊ3 βρίδΙοΐ3 β,ίυδΛβιη 3(1 Αΐεχβηϋρυηι, 732.

8>!(1 Γ.οη3ΐ3ηΙίηιΐ9 ειΐ(,·νοΙΐ(·.·ιιιι ερί8ΐοΐ3πι 8θΓίρ5ΐΙ πιπίτ.»

ΑΠΜΠΙ, 734. ΑΓΜ πιοΓδ ρροϋί^ϋ δίηιϋίβ βΐ 3 ϋβο ίη αΐΐίο-

I ΙΙΜΙΙ ΙΙΙΙΙΙΐί.^.Ί, 722, 735.

ΑΓίοΐνρίΙβίϋίεΙί 3 ριηβ βΐ κκοο, αυίΐιυδ ίη ηινβίερϋβ

·ι:Ϊ3 ΙΙ|(·!Ι:ΙΙΙ|ΙΙΓ, 418.

Λδρίιΐβϋ ί«Ί|κ,κ (ΙβΥΟΓϊΟΐ, βΐ ΓΟΓΙΪΟΓ ί'ΪΓΙΙΙΙΙ

ροιι νοοίΙϋΓ. 151.

ι 11113 ι·\

ηιβηβ, 61.

Α»ρΐδ 3|> 3δρίι]β νεπεηιιηι ηιιιΐιιο Ιι.ιιιρίΐ .,

Λ Ν-υι· 3 (3ΓΪ-ΓΪ8 ίιίεηι ΓΓβϋίΙιΐρ (·υπι /οροηκίρο, 7.

Α8$υρ ϋΐίυδ ΝΙΜΜ!ΙΙ ,.,ι ,ρ^κ ιι^βδ ι ϋΐιιΐιιϋι , 7.

Λ.-ίΜ Γίι,ι ιϊιιί [,| ϊιιιιιι ,ϋ.ι, 8.

Αδίρρίυδ 8ορηί$ΐ3 ίη ρεΓ$«ευΙίοηε Μ,ι\ίηιι,ιηί Π(1ι·ιη

φρβνίι, 815.

\ ιΙ,.Ίΐιιι-,ίπΝ Γ,ΓββΙϋΓ ερίδεορυδ ΑΙβχβικίΓίϊ·, ρ]«8ςυε κΐιι-

(Ιϊιιπι ίη Εοοίβδίβπι, 736. Μιιΐΐβ ρερρβδδΐιδ ο!) Πάριη, 756.

Α(η:ιΠ38ϋ (·|ΐίΜ·(ιρί ΛΙ(·\.ιιΐ'!ι·ί.ι· ρρίδίοΐβ 3(1 Ερί(·|ρ(ιιιη

ΟοΓίηΙηϊοηιηι ερίδεοριιηι, 997. Αΐ1ΐ3Π3δίιΐ3 ορώιΐϋΐιιβ ρρί-

800Ρ118 \!ι·\:ιιιιΙιί:ι·, 722. Α Ιη3Π33ίυ3 ΜρΙΡίΙβΙΙΠδ 3(1 ΟΟΙΙ1-

ΐΏΐιιιίοιιβηι ιΐΓ^εΙ, 722. Ιϋεηι βοευδαίιΐδ, 723. Ηυ]ιΐδ Γ.·ιιικ3

εοηςίΐίοπι Τ.ΥΓΪ ]υδ8υ Οοηδίαηΐίιιί οοιΐ(ίΓβ(,'3ΐυπι, 723. Ιΐτ-

83ΐίιΐδ εΐ Υαίριΐδ βοοίδαίορι-δ ΛΐΙΐΒΐι.ικϋ βΐ) Ευβί'έΐο 8υΙ)υΓ-

η;ι(ί. 724. ΒείρρϋυΓ Α1ηηη38ίιΐ3, ει ίη 1ΐ3ΐΪ3 εχκιιΐβΐ,

725. ΑΓϋβηίυδ ϊΐνιι» ρΓΟϋιιοίΙιΐΡ ει ίοίεββΓ, 725. Αΐΐιβπβ-

βίιιΐ Γε31ίΙυΙιΐ8, 725. ΙιβΓίιιη ρυίβυδ 3ε (Ιρηιιο ΓΡδΙίΙιιΙυβε

,1η\υπό ίιηρεΓ3ΐυΓε.720.Ευηι ν'3ΐεηδίπιρβΓ3ΐθΓε·ίοβΓε ϋοα

3·ιά(Λ, 726.

Αΐηειιίβηδίυη 830Γ3 βι ΰΐοογ:!! ΟΓ§13, 1092.

ΑΓ. ίι·;ι η ι·ίη πι/ι!.· Η;.·!.,, II.

Αιΐ(1ί3ΐιοΓυηι ΙιχΓβδίδΐ. ρο31 Γ.ΙιΗίΙίηηίίΓηηηι, οΡ(1ϊηβ ι.χχ,

811. ΛΙίΙβΓ ΟιΙΙϊΐιί (Ιίοιί, 811. Ι'Ιιί ει ςυοηιοιίο ιΐβ-

Β3ηΙ, 811. Οιιίί εοηιπι ;ιιιι·ΐηι·, 81 1. Αικϋβηοπιηι ~. ΙΠΜΙΙ.Ι,

8|ί. Αυιΐίαιιοπιπι εΓΓΟΓίΙε ίιηβ^ίηε ΟΡΪ, 813. Υ^παϊ ορί-

ιιίοηβδ ιΐβ εο ίη ηιιο 8ίΐ3 ϊίΐ ίπΐ3£θ |)εί ίη Ιιοπιίηο, 814.

1)οί Ιιηί^ο ίιι ηοιιιίπβ ηοη ρβπίΐ, 814. Ι.οε3 ςιιίΐιιΐδ οϋιιη-

ΙΙΙΓ Λικίκιιιί υΐ |ΐηι1ΐΓΐιΐ ίιηα^ίηειη Οεί εδδβ ίη εοΓροΓε

ηοιπίπί.·!, 816. ϋριΐδ ςυοηιοίΐο α ρρορίιείίδ δΐΐ ϊΐδΐιβ, 817.

ΑιιϋίΒΝΟπιιη ιΐε Ρ38θ|ΐ3ΐβ ειτοι·, 820. ΕοΓυπι οίΓε3 Ιιοο

οβίιιηιηία, 821. ΑυιΙίϊΐιοΓυηι νίΐ3 χϋηείίδδίπυ, 827. Αΐίο-

Γυηι εοηιπιιιηίοηβπι ϋενίΐαηΐ, 827.

Αικίίιΐδ. Αυ(1ίί ΙιΗίοΓία, 811. Ε]ιΐδ 1ΐΙ)βΓΐ33 ΐπ Γρρρρίιρη-

<ίβη<1ο, 812. ΑΙ) Εεοΐρλίβ δε5Ρ8ΓΡ({3νί|,812. Αοι1Ιυ$ ιτε:ιΙιΐ8

ρρίδοοριΐδ, 812. ΑικΙίιΐΝ δβηρχ ίη 8ε\ΙΙιί;ιπι 31) ίηιρΡΓ

ΓβΙβ83ΐυ3, 827. Ιη βοΐΐιί» πιοη38ΐεΓί:ι ίικίίΐιιίΐ, 827.

Αζηη, ϋχοΓ δβΐη ι^ιΐίΐΙΐΊΐκιικ· 80ΓΟΓ, 287.

Β

' β1 1'η8"»™ηι (Ιίνίϊΐο 30

Μ.·ΐ|ΐΐίΜΐΐ!ΐ« ίη ηοηιϊηβ Ρ,ιΐπδ βΐ Κϋϋ ο( δρίηΐιΐδ ίβιιοϋ

ιικίίο^ΐ Ι)οιιιίηίοα3 Τποίΐβΐϊβ νεηιπι ηινδίεπιιπι, 1120. Β3-

ρΐίδπιιΐδ <:ΐΐΓί5ΐί, ηιιο ποη Ιβηι ριΐΓ^Ιιΐδ'ίρϋββο βςιιίδ ςιίβηι

3<ΐυ»ΐ ρυΓ^ινΙΙ. 1136. Ιιι οηρΗςηιο ΡΒΐΗβ νοοβηι βυΊϋΐ Ρΐ

ουίυηιΐιβί δρεοίβ 8ρίΓίΐιιηι διιιιείυηι ΰβΐϊρβιιπ) ν!<111, 1157.

Ρ38810 ε]ΐΙδί1ρΠ1, Γ|ΙΙ3 80|3 Ιιιηιι;ιιι:ι Ι|3ΐ(1Γ3 ΠΟΓΙ .Ιΐ',ΙΙΙΙΙτί

Ρ388β 881, 1138. Ιυπι ΓεδυΓΡβοΙίο βΐ ροηνεΓδϊΙίο ουηι (1ί-

δαρυϋδ, 1158.

Β:φΙίΖ3η1βδ ίΙβΓΙΐηΐ 1ΐ5βΓβΙΪ003, 61Ϊ3Π1 ΑΓΪ3Π05 ρεΓρΡΓΒΠΙ

ίίιοβΓβ, 1095.

ΒαΓΟίί Ιοηβίο ρΓοΗί[>ίΐ3 οοηδΙίΙϋΙίοηί1)ϋ8 βροδίοΐίοΐδ,

Β3ΐ·η3Π5ΐηη3 ΡΓΙΙΙΙΒ ΐι.··.·π".ί-ί, ηη(3β (Ιΐοΐιιβ, 1113.

ΒβΓΟΒΠΟΓΙΙΐη ν;ΐΓί;Ρ Μ·(·Ι;ί·. βΐ ΙΐιιΙιιΙΊΙΙΙι IX XII, 1091.

ΒΒΓο'βδϊηηί'ίΐηΓπηι ηΦΓΡδίβ χχχνι ρυδί ΟιπΜίβηΙβιηηιη ,

δίνε ινι, 476. Ο'ΐίδ Γυβπΐ Βαπίεϋίβηβδ, 47Η. δθΓίρ«ϊΙ οοη-

ΙΓ3 35ΐΓθΙθΚΟδ (!(! (310, 477. Ε|||3 ΒΓΓΟΓΡδ, 477. Ν(·ΚΜΐίΙ

ηΐθΓΐιιοπιπι ΓΡβιιτΓΡοΙίοηβπι, 477. Ε]ιιβ ΓβΓαΐΑίΙο, 477.

Μ:ιι·ιι;ι!ι;κ €οη$οΙαΙΐοηίί /ί/ίκηι δί^ηίΠεΐΙ : Ιςίβηι 4οδερα

30ίΡ3 (ϋΓ.1115 βΡ3ΐ(]ϋβ ΟνρΓίΐΙδ, 149.

Β:ιδί1ί3ηοΓυπη 1ΐ3?ΓΡ3ί» ιν ροβΐ Γ.1ΐΓΐ3ΐΪ3ηίδΒΐυπι, 68. Α

ςαοεΙιιοίίηΐΓυ(1ιιεΐ3,68. Α ςϋϊΐιιΐδ Βαδϋίίΐϋδ βΟΓυηι ΒΙΙΟΙΠΓ

βάυςίιΐδ, 67. Ε]ιΐδ νβΓϋβ βΐ οΌ^ιη3(3, 67. ι'ΐιι-ίιΐιιιιι δηΐι

ίτη3£ίηε ηοπιΐηίβ Ιβηΐυιη 3ρρ3Γυί<>5β ίη ΙειτΊδ ιδδερίΐ, 70.

Ευπι ρβδδΐιπη ίη επιοβ Γυίβδβ ιιρ^3ΐ, 70. ΥίΓορυπι 30 πΐϋ-

ΙίεΓϋπι ρΓοιηί8ουθ3 οοηουοίΐυδ ρβΓΓηίβίΙ, 71. Μαη^πηια

ι!;ιιιιιι;ιί, 71. ίβ Ιιοηιίηεηι ϊοΐιιιη, εχίεΓΟδ ε3ηεδρυ(3ΐ, 72.

ΟοΓίπηβηι $ιΐ3ΐη οβίβπ νοίΐ ρ3υά*φΐβ εοπιηιυηκΐΓΐ, 72.

Ι ιι.!ι·ιι::ι,ι 11313 φδ ΙΐΧΓεδίδ, 72. ΙΊ·ί:ιι·ί|ιίιιιιι 3ΐ3ΐϋ'Λ Α&Γ3-

ββχ, ϋηιΐέ οοηΠοί» Γίοιιΐβ εΐβ ςοοι,χν οα;1ίδ, 75. Εχ ςυο

οι-ιιιι ηιβηιοΓα ίη ηοπιίηβ εοΐΐίβ», 73. ΟοηΙι-3 ϋΐυιη βοπ-

Ρ3ΙΙ ΐΓβηβυβ. 73. Ε]ιΐ8 άθ£ηΐ3ΐ3 ΓεΓιιΙαηΙιΐΓ, 74.

Βίΐιιπιβη νΗη ηαοει βάνβΓβυβ νεηεηβ, 423.

Βοηβ ηιυΐΐβ ίη δοπρίιιπδ αρροΙΙαηΙιΐΓ, 781.

ΒοδρηοΓίΐδ Ιίΐίπ-, Αΐΐΐιίϋίδ, ι'ηιιΐι· υΓθ3 ίη Ευχίηο, 11.

Οη(ΐ3νβΓ3 ιηοΓίηοΓυιη ιηίηϊηιβ ββίβ (18183(300*3, 26.

ΟΙίΙ)3ΐΙΙ3 ι-ΐιτίι'ιιπιιιι ΐ'ι,ιιΐιι ιιι.'ιΐ ϋ Γ, 1104. ( ΐΓ,Ιιιιι·.·, βίοΐβ-

βίκΐίεΐ, 1104.

( ,;ι·π·ιιιοηί;Β ΐιιιΐιιίεαβ 3ϋ ΰΐιπδΐίβηοδ Γίΐυϊ ΓβΓβΓβ1>3ηΙιΐΓ.

19.

ΟϊίϊΟΟΓυπι η^Γε&ίϊ χνιιι ροδί Οηπδΐίϊηίδίηιιιη, 276. ϋί
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ΓΐΙ 3 Ι '.-'ίϋϋ, 376. ( Ίιιιιιιιΐί \ -·ιιι·ι ;ιίιΙι]Γ ιιΐ |>;ιΓΐ·ιι!ι·ιιι βυυπί,

2*76. |·(·πι 3ΐί(>8 ίιιΓαηιο.5 εΐ Γερρηοοβ, Ϊ16. .Ιιΐι1:ιηι οοΐιιηΐ,

ι·ι ίρι>ίιι<· ιιοηιίιιε οίροιιιηΓΡΓίιηΙ Εναη^βΐϊΐίηι, 276. Αη^βΙο$

ςΐιίδ |ΙΓΠ·:Ι!Ι·- ,>Γπιιιιη«ι<1:ι>!ΐ , 277. δυρροηιιιιΐ ΙίΙιιΉιιιιι

;ι;<ιΐιΐιΜ, φΐθ(1 Ι'.ιιιΐί λτι.ιΐηϋπιιιι νιιπίιΐ. Γη. \ ιπηίΐ'ΐιι

<ι Ρ ίο ιη Γαείιιιιΐ, 78. ΜαΙθ3 ηαΙιΐΓ3 ιΙιΊίιπιπί. 279. ΚεΓυ-

Ιΐΐίϋ ΟβηηΟΓΙΙΐη ΓίΓΜ ΜΙΙΤ Ι ιιι:ι ίηΛαβ ρΡυϋίΙΟΓίδ, 282.

ι :·.!.·ιι ϋυϋϊ3 ϊιηίΙαΙΟΓ ΐιιΐι , φΐΐι ΐι.ιΐιι βυο ηιειιΐΐΐαχ

651, 280.

( .ιΜ ;α Π' Ιοουϋ Ιΐηιΐβ (ΙίΟΐΙΙβ, 'ι'Ιί.

(':ΐΝΐ:ιν:ί·ι· Μ: Ι;·.) Μιιΐιΐ .1 ι,.|:ι·ι ι·; , Γ.'ιΠιΙίΓιΙΙΗ Υ35|3 *ΠβΙ

£811113, Ι ,Ίίί.

Γ.ιιι.ι ςυίϋ Ηΐ'βΐιίΠοεΙ, 452.

('.ιιιιί·; βροΐο^ιΐ!) ιιιιιΐ)ΐ·;ιιιι ρπι Γ.ΙΠΙΙ· Ο3ρ(3η1ΐ3 πιί εοηπρι-

ηηΙιΐΓ ηητβΐίεΐ, 2!)9.

ΓαρίΙΙιιηιπι ρρηηιί>>3Ϊη ίη ·. ι: ι·. ίπηρΓοοβΙΟΓ, 1073.

Γ.ιπιι ιιι Ιβί,'ί Ι)εί 5ΐιΙ)]ί(:ί, 88(1 ηοη «ιρκηΐϊαιη θ3ΓηΪ!>,!)77.

Γ::τ·:ιΚ '·Ι ΟΟΓρθΓΐ8βη.·|1ίφΙ33Ηί1ίίΤ<·Γθη!ί8, :;ΜΙ. ί ,ΊΙΝ',ΠΠ:

ΐ'Μΐιιι ηεφΐ3φΐ:ιηι ίπιρι·ο53ΐυΐ7ΐ, αυΐ ρΓοηίοϊΙαηΐΐ1 Οεο, ίπιο

8 Γ.ΙΐΓίδΙΟ ΜΜϋΐ.,Ί,Ιιιιιι, 146.

Ι'.-ιι ιι φΙΟ δΡΠίϋ ι Ι.'ΐιι ι Ι ιιι ,ι|. \ ;· ι'.Ι· .',:,, 1021.

ΟϋΓροεπιΐυιιί φκΐϋ οοίβηΐ ίοιη^ίηΜ, βΐ £ρηΙί11ιιιη τΐΐα

,ΙΐΙΟΓΡΠ!, 108. ·. ιι:ΐ:ι.ι-, !:',;:,' πιιι 83ΙΥ3Γ1 ΟΓΡοΊΐΙΐΙ ΙΙΟΙΙ ΓΟΓρΟΓ*,

108. Κοηιιη ρρΓιιΙβΙίο. 108. 109. θ3ΤροοΓ3ΐί;ιΐ)οΓΐιιη Ιι,-ρηε-

ίίϋ ροδί ΡχοΗιιπι ί ίιηι! ί.;:·.ΐ'·;πι; ·,,·;ι ιππ βη αιιιΛΟΓΒ Οβρρο-

ΐΊΊΐι·, 102. Εχ οπιΐΗΐ>ι>3 3ΐϋ3 οοιιΐ!.·ιΙη, 102. ΓβΓρηοΓίΐίηηο-

Γυπι 5ΐιρΡΓ(>ί.ι, 103. Μ3ρ·θ33 3ΠΡ5 οοΐιιιιΐ, 101. Υοΐιιρίίΐίί

031183 υιηιιίϊ ΓααυηΙ, 101. δοΐο ηοπιίηβ ΟιιίδΐίβηΙ, 104.

?Ί';Ι| ΙΙΓ.Ι Ιυηρβ βΐ πιβίιιπι ηϊΐιίΐ οβ^ε 3<νΐΡΓΐιηΙ, «Ρ(1 Ιιοιηΐηιιπι

ορίηίοηκ, 10ο. Μκκιιΐϊΐη εχβΓεεηΙ Ιίΐιίιΐίιιεπι, 10ο. Αι>ίπΐ33

ηΐίί ιιιιιηίΙιιΐ'< ιΐΓ'|ΐηΙ ίι·< ρ6Γ(υηεΐ33 Ι Ι:Ί·Γ.Ι·, ρ<)9ΐ ηιθΓΐ«·ιη

ηοη ΠβΓΪ θΓβι]υιιΙ, 106. δυο3 βεαΙβΙοΓβϋ »ι! ίιη.ιιη βιΐΓίευΙβιη

ϋβχ1ι·ηηι ΓβΓτο Ιουηιηΐ, 100. ('.»Γρο€Γ3ΐί8 ειτοΓ, 102.

Γ:Ι|:Ι|Ι|ΙΙ>;Ί·Μ:ΙΙ.ΙΜΙ Μ:ι\ ίιιιι!ι:πιι ρρίηοίρβΠί 3033 ΙΙ.Ί Π"·ί·ί

].ΊΙ":ΙΙΙΙ ει ρΓορΙιεΙί$53ΐη, 413.

Γ,3ΐΙκΐΓ(ΐπιιιι Ιι.-ιτεβίβ , χχιιι ρο3ΐ Οι; ΐΒΐίηηίίΓηιιηι, νρΐ

ηιιίη(]ΐΐ3^ε5ΐηΐ3 ηοιια. 493. Α ςιιο ιιιΟοΓβ ρροΓίΌΐΐ, 493.

ΝοναΐΙ 3ΐι«Ιοπ8 ΓβΙΙιβΓοηιηίΐ Ηίϋΐυη», 493. Κιιΐίιΐοηι ΙΙΪΡΓΘ-

818, 493. Ι ΐί^ιιιιοί) ηοη 3ΐ1ηιίΙΙεΙ>3ΐ, 493. Τπρ ;.·ί ΒίπιΙΙίΙιι-

ιΐίιιι· ΓεΓεΙΙίΙυΓ, 49ί>. ΙΙο]ίι ίιΊκιΐ ΟΙΙΙΙΚΊΙΙ ρ<ι·ιιίΙεηΙΪ3Πΐ ρο^Ι

'.ι;ι|ιΙίκιιιηιη -,ί ηυίβ ρε€€358εΙ, 493. Αϊ ριΜιιΐΓΐιΙι.ι ΪΙ, ι'.ιΓί

οοίειΐ, 1>3ρ1ί<·πιυ3 ηοη ροΐβιΐ, 497. ΡΙΙΓΟ^ 8β νοε,ιιιΐ ΟϋΙΙιβ-

ΓΙ, 'ΊΙΙΙΙ 8<ηΙ ίπιριΐΓΐ, 499. Γ.οη>ρ3Γ3ΐιΙιΐΓ η:ί8ί!ί5εο, 504.

81π\»]ββΓ3ΐΙΐ3Π8 χίνε Νοναΐώηίϊ 1)οη3:κΐ!β ίη ΑΓηκη, ΒΟΙ.

Γ.·||||"||!·:Ι !ΐι](·Η ΙΓ,Ι.Ι·ΙΙ;ΙΙΙΙ βίΐ ιιτ.ι εΐ ΟΓ(ΙΐΟ(1θΙ1, 2ΰ7.

( .·πι1:ιιΐι·;ππ ϊι ηιιίι] Μϋΐ,ιίκνΐ ,ι|ΐιΐι| Νίοηΐ3Ϊΐ38, 79.

ΓεΓ,ΙοηίηηορυΐΡ ΙιίΕΓΡ.·!!» χχι ροβΐ ΓΙΐΓί8ΐίηηί.·.πιυηι, 299.

Α ςιιο ΒΙΟ ιΙίοΐΒ, 299.8αο ρ,οο ρβρβ νϊιερϊΐ ΟβΓϋο,ίΟΟ. Ε]ιΐ5

ιΙ"ίίΐη.·!ΐ;ι, 300. Μ;ιπ·ί(ΐΐιί3 ΡΓ;Ι·ΟΙΙΓ»ΙΙΓ Γι ιΐ ('.ΓΠ!ΙΙ. 500. 1£]υ$

Ι)ΓΡνί3 ΓβΓυΙϊΙίο, 301.

Ι',ΐΊ ίιιΐΐιΐ βΐ ϋθ3Ι1Ιΐί3. «ΙίβΟΓερϋηβ ΜΜΐϊι'ΐι! ι;ι (1β ΟΟΓίβΙΟ,

42 1.

ΌεΗηΐΙιίηηηπιιιι (ΐίβτεβίδ βίνβ Μεπηίηίβηοηιπι, ςα;β β8ΐ

ΙΗ·Ι,·Ι\:Ι ρο3ΐΟΐΓί3ΐί3ηί3πιυηι, 110. 1 Ιιί Οερίηΐηυβ ΙιΐΓθίίπι

ρΤοΕίεΠ ΟίΤρεΠί, 110. .!ι·^ι:ιιι 3 ΟΐΓ>5ΐΟ ΝΙ·|ΜΙ;Ι·.||. 110,

111. Ιεββπι 8838 Ι)οη3ηι ιΐΐχϊι, 110,111. Αρ«3ΐο1οί ΙΟΓ-

Βίνίι, 110, 111. ΡρίΓΟ ββ ορροίΐιίΐ, 110, 111. 8ε<ϋ11οηΐ3

3ΐιοΐηΓ, 110, 111. ΚΓΛΙ οίΓοιηκ·ί«ϋ3, 110, 1 1 1. Οεηηιηίβηί

Ι·;ν:ιιΐί.Ί·Ιίιιηι Μ:ιΐιΙι.τί ιιιιιΐιΐ,ιηΐ . 113. Α33εΓυιιΙ ΟηΜβΙυηι

ηοηιΐϋηιεβϊο 3 πιοΗιιίί ειαΐ3ίυπι, 113. 1)β ββηιίιιε ϋο«ε-

ρΐιί ιι;ιΐιιπι ΓρΓιιΙαΙιΐΓ, 113. ΜεΓίηΙηϊβηί βΐίηιη (ΙίοιιηΙιΐΓ

<',ΓΓίηιΙιί:ιιιί, ΜΙΙΙ! >·ΐ)ΐιιι ϋιΐΓΐιι. 11ϋ, 116. Εΐ ίιΙ(Ίι Μρβάοηί

ΐ!ΐιί(ιΐϋ ΝίΤ|ΐΓΐιΙί ι·ΐΊΐιρ.ΊΓ:ιΐι, 113, 116.

Οηβηι ΠΙίιΐ8 Νοοηιΐ Ι'.ιΐ:ι·-ϋιι:ιπι οεεαρβνίΐ, ιιηιΐι· τε§ίο

α«η33ΐη, 701. Ι'οιίϊβΐϋ, 70*.

Γ.η1Η·3ΐ3πιπ) 8ΓΓΟΓ ΙπουΙΙϋΓ Αροΐΐίηβπ, 1051. ΕΙςιιβΙΙϊ

ϋΐ.ι Ι'ηιτίΙ !ι;ι Π··,Η. 1032. |)Γ 33ΠεΙΐ -!ιι:ιιιιιικ Λ ι«ιι·:ι| ·. ι>·.ι

<|ΐΐ"ΐ 8βηΙίεη(1οηι, 1031.

ΟηΗ3ΐ1ίηΪ3Πΐυ8 ρη'πιιιπι Αηϋοοίιΐχ \·πι· ιι ί εοερίιΐδ, ϋΐ.

Γ.ΐιπδΐί.ηηί ρηδΐ Η1θΓθ8θΙ)ΐηοπ]πι ειοί5Ϊοηεηι ΓεΙΙβιη ΙΙΛ-

Ι>ίΙ:ι|ι,·ι1ιΙ, 123. ΠΙΠΝΠ.ΊΙΜΙΠΙΙΙΙ 30. ρΓθΓε35ΪΟΙΐί3 ΟιΠ3ΐίΐ)Ιι39

<|ΙΙΜΙΙΙ:Ι 8)1 ρρρΓροιίο ίη οηιηΐ νΚα, 499. ι'Ιιι ι··.ΐι:ιιιι ιιη(1β

ιϋι-ιί .Ιι"<·.:ι·ιιί, 120. ('.ΙΜΊ-ΙΠΙΙΙ %;!/;ΙΓ;<Ί ιΙίι·ι>, 117. £1 ρπ-

ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΛΐΐΙΙΜί'Ιιί.ι' ιΐίΐ'ΐί (.|ΜΊ5ΐΪΗΙΐί, 117. [ΐβΠΙ 81 ΙβϊϋΧΐ, 117.

('.ηπ3ΐί3ηηπ!ΐη 83εεΓ(1οΙίηηι , 470. Γ.Ιιη3ΐί3ηί β ΟοΙιΜβ

ριιΐ3| 3 Γρρβ φΐθ()3ΐη ^ΡΐιΙΙΙΙ· 828. ΟηπίΐίίΠΟΓϋηι ΟΟΙΙΙΓΟ-

τβΡβϊϊ ΟΪΓ03 808 ςυί 83«πΠοί3 Ιάοίοπιηι οοΙβΓβηΙ, εΐ ροϋΐ-

«3 |ΐιι·ιιίΐπ(·ι ,ιι;) , 717. 01νβρ«β ΟΪΓ03 ϋίικί (Ιιιηίιιπι ϋβη-

ίΐ'ΐιϋ,'ΐ: Μβίεΐϋ, Ι'είεΐ, ει βΙίηΓίιπι ςοη(Γ3 ορϊοίοοβιη ΡείΗ

3Ροηίερί8οορί Λίκχηιιιΐι ίιιί. 718.

Γ.ηηβΐυβ ηοβ ΓΡΗεηιΗ, 3εϋ ηηη βιηϊΐ, ει ΓοιΙοπιρΙοΓ εβί

ηο8(εΓ ηοη επιρίοΓ, 309. Ουοπκκίο ιηίηοΓ ,!.ι.·ιιιιιι· .!(<·, ιΐϊ» ,

321. ΠΙΓΙΜΙΙΙΙΙ ΜΤΙΙΙΙΙ Γυΐ58ε ηοπιΐηειη ρΓουβΙυΓβι Μ3Ε(ΐ3-

Ιεπε3 ιηίηΙκΙεΓίη ίη υη^εικίί» ρειίίοιιβ ϋοπιϊηΐ, 323. Τ'ιιηι

ηΐπκ ΙηρΪ8 οοηΐΓ.ι Μ3Γθίοηβπι,327.(!υΓθηΓί8ΐιΐ8ίη

593.

ρι·'ϊιιιϊιί.·ι.· (Ιοπηίεηΐίυιη, 594. Αηΐε ίΐίοιη ηιιιΐΐΐ

πιηΐ, 594. Οιπ8ΐί ρΓζιϋοβΙίο (]ΐΐ3ΐκ1ο ίιιϊΐίυπι Π3ΐ«ιίι, 48.

Οιΐ3 ιεΐ3ΐβ ρΓχόϋϋΐτβ οα'ρεΓΪΙ, 48. ηπ.ιιι.ΐη ο!)ΙΓεοΐ3ΐθΓε8

ΙιβοηΡΓίι, 48. Οη:ιηι1" Γεόεπ-ιριϊοηίβ ορα3 ρθτ ρ»κίοηβπι

ΛιβΓΪΐ εχβεευΐυδ, 48. Ιη εβρηε ρ38$υ8, ίη Οίνΐιιίϋΐβ ηίηϊΐ

ΙΙ,Ί -ΜΙ·;, 49. 0«3ΐβ οοΓραβ Ιιηηιιιτίΐ ίη νϊΐ», ςυϊΐε ροίΐ Γβ-

βιιιτεειίοηεπι Γειϊηυετίΐ, 49. Ιάβιη ρο3ΐ ΓεβυΓΡεοΙίοηειη

ρΙβίΜΐϊ ίβηυίβ ίπ8Γ8(1ίΙυΓ, 49. Αρο3ΐοΙΐ3 ρΓβοερίΙ τβήϋ-

ΙεηιϋοοβΓε εΐ!):ιρΐϊζ3Γ6 ίη ηοπήηε Ρβΐήί, εΐ Γίΐϋ, βΐ

Βρίπΐυβ ββηοιί, 80. ΟΗιΐδΙί Ιηεβτηίΐίρ οιπηβ» Γυβ8νίι ηβ-

ΓΡβεβ, 47. Ει νβτοηιη ϊ(1επι β8ΐ κεηΐΐϋπι 3ο «Ιεπηο, 47.

Οιιοιηοϋα εχ ΜβΓίβ ^εηίΐυβ εΐ οοηεορίιΐϋ <1ε δρίπΐυ 83η-

εΐο, 47. Μιΐΐνΐΐιΐΐβ βίυβ άκβιτΙρΚο, 48. ΟΗήδΙϋβ <ΜΙΓ (Ιβοί-

ι,π.:ι ςιΐ3Π3 Ιιιιΐ3 ρ358ϋ8, 421. Ι'.ΙΐΓίΝΐιιιιι νιτιιηι ε58β ϋι·ητιι.

143. Εΐεχ ΥΪΓΒΐηβ ηβΐυπίίίηβ νΐπΐί 3ί·πιϊιιβ>144.0ηΓί5ΐυια

ΡΠυτη Βεί ηιιΐΐβ ηΐΐοηβ (Ιίοί ΟΓεοΙιιηπι ρο83ε, 759. ΟΙΓΪ-

8ΐιι$ !ι·μί·ί ροηιρίεηιρπίυηι, ήπια Πιπ-,ΐιικ εΐ Ιεχ ριηηεπΊ

ίπιρ1εηΙ]ο3ΐίΙίαηι, 369. ΟΐΓί^Ιυβ ίΒοεΓίΙοβ, εΐ Μοτιβοΐοπι,

νϊοΐίηΐ3, 3ΐΐ;ΐΓβ, Οεηχ, ηοηιο, τεχ, ροηΙίΓεχ, ονί», ί^ηη^,

472. <Ίιπ·;ΐί ηετίΟΕίυπι οπιυίβ εΐίΐίηχϊΐ 530ΠΙΪΟΪ3, 360.

ί ιιι ι-;ι ηοηιίηβ βίνβ 3ΐΐΓίου(3, ςυ.-β ίΙΗβ 3ρΙ.ιη1ιΐΓ, 758.

ΠΜ ΙΜΜΝ κροηΐε 8ΐΐ3 ρ»83υ3 ββΐ, 74. ΟΐΓίβΙω ίοβρρίιο 3ρ-

Ρ3Γ81 ΡΙΊΠΙΟ, 132. ( ηι ί8ΐί νίΐ3 ιιπίίΐιΐ! (Ιΐ£ε3(3 εΐ εχροχϊυ,

439. Γ,ηΓίδΙίοπιχ »<1νβΓ5ΐΐ3 ηζΓΡίίοοπιιη νίπυβ νβΓυπι τκ-

ιηι'ιϋππι, ΙΟΙ. Γ.ΙΐΓΐ3(ιυ 8»η3νίΙ οοπιΐη83 ϊΐ) ίηΠπηίΙ^ΙϊοΐΜ,

ηοη ρρπκίΡϋ, 650. Γ.Ιιπ<ίΙιΐ3 ςιι:ιηι1ο ίη ιηιιηιΐηπι νοικτί!,

663. Οιπ3ΐίΐΓίκίηΐ3 3ηηί Γβίίίδ οοηβοΐυιη οηΐίηβ 5αο ηο-

Ιβΐί, 415. Οηπ3ΐυ8 ΓΙΙΓ ρΓίΓηο^επίΐιιβ βίΐ ι!1ι·1ιιι , 1033.

Ο1Π8ΙΙ13 Γ8 νβΡ3 ηυπίίηβ ΟΠΊΠ13 8Ι150Ρρϋ, 10ί9. ΟηΓΪϊΙϋϊ

οιιρίη τε^ρπι ηοΐιιεπί ίηυη§;ί αυσι ίρβε ε Γε«ί3 Οβϊίϋίβ

βΐίρρβ 85881 οΓί-ηιΙυβ, 117. Νέε Ιοπιεη ρΓορίίβΙϊΒ 1η βο

Ιβρή, 118. ΟηΗίΙΙ 3(1νειιΙϋ8̂ υαΊτίβ ρερ ρρορηβίββ ρρίρίΐ-

(·Λΐυ8, 18. ΟΐΓΪ8ΐιΐ3 ρΓορΙιεΙίβ αρριπηΐ, βιιυιηςυβ χΐνβηΐηαι

ηηη ί:ινίΙ, ΰΙ8. Γ.ιΐΓ(1ΐΓ3ΐΊΓ · 61 ... , 519. Γ.ηι-ίϋΐυδ (·υρ ίο»η-

ηί ηΐ3ΐΓΡΐη ρ,οιηπίΡηο'ΒνρΓίΙ, Ι»υ. Γ,ηΓίίΙυδ οΐ3ΐΐ3Ϊ8 ΓοΓίοοί

ίΜ^ΡΡίϋΙΙδ Ρ31, 102"). )|ι:|ιι.ι|ι.:ιι| ΙΙΙΡΙΓ.ΡΠ1 Ιΐ,ιΙιιιΐΙ, 1024. Ι)β

ΓΙιρίβΊ ηιριιΐβ οη]ΡΟΙο Ρίηϋςπβ ΓεΓιιΙηΙίο. 1023. Γ,ΙΐΓίϊΙϋί

ςιιοηιοόΌ 3ΐΙ ρβ.ΐδΐΐδ, 1026. Γ)ι;ο!3ΡαΙιΐρρΓυρΓίρΐ3ΐιιπι υΐΓίιΐϋ-

αιιβ ι:.ιΐιΐΓ.ι· ίη ι ίπ ι . Μ εηιηιηιιηίο, 1027. ι !ιι·ί<ιϊ πιειίί ςυβ

οΊι·3ΐιΐΓ, 1028ί ΓΙΐΓΐϋΙυβ πιρ ιιιιρίϋδ νοίιιρι'ιΐ ϊηΙβΓββ5Ρ,

432. ΟιΗδΙιΐδ ςιιοιηοιίο εΐ ηιι:ιηϋο ΓιιίΙ ;ι Μ.ι,^ίβ 3ι1οηΙιΐ3,

431. ΟΙιρί>>Ιί Ιηοαπιαίίο νιτα, ει ϋίνίιιί» οραι-αΐίβ ρΓ»ηυη-

(Ϊ8ΐ3, 51. Γ.Ι>ΓΪ3!ιΐ8 αυο Ιεηιρορρ ρ| 3ΐιηο »?ΐ:ιΐί8 ρβκχυ:,

446.1(3 ιίί Ιπ»Ρ33θΙι;ιΐ3 ίιηριρνρρίΐ, 416. 0"0 ηιβιΐίβ Π3ΐυ3

631, 416. Κίπΐ 3ΙΙΙ11ΙΗ 300Ρρΐ3ΐ)ίΙί3, 417. Τι*Π)ΙΙΙΙ1 ρ355Ϊθηϊϊ

8)113, 418. Γ.ΙΐΓίδΐί ϊιιΓαιιΐΐα ηοη δίιιβ φΐίοιίίΐίαιη ππι-ηουΐΰ

3θϊ, 442 Κ]ιι«|ρηι ιΐ3ΐίνί(;ι'ΪΜ |ριηριΐϋ.ϊΓοιΐΓ3ΐίιΐ8 εχρϊη-

ΰίΐιιρ, 441. ΟηΓκίυΝ :ρ^ί«ιη (Η^ηίΐίΐρπι μοιιΙ:Ιίοίουδ οοη-

€Ρ8«ίί, 1 1!). (ΊΙΐΓίδΙιΐδ ςιι.τ ηΐϊοηε ρηηΙίΓρχ εΐ 83θεπ1θ3

<1ίε3ΐϋΓ, 7(>2. Οιτίδίί άΜυίΙηδ ρ,ΐδΜοιιίδ 831 βχρεπδ, 748.

Γΐιπβΐυδ ΟΙΙΓ Γικτίΐ οίΓοιιηΐΡίδΐιβ, 131. (°.ΙΐΓί8|ιΐ3 Γβχ εΐ 8α-

ΟΡΓιΙοδ, 119. Γηρίδΐιΐδ ςιιοηιοοίο Γβ«1ι·ηιΡΓίι Ρΐηοη ειηεπί,

ρΐ ο,ιιο ρΓΡίίο, 699. ('.ΠΓί^Ιυ3 1:ιηι βχ ΥΡΓΟΟ ίιίΓαΓηηΙΰ,

ςιιιιη εχ Ιιοίηίηε ιΐίνίηίΐαΐρ αΙΓεεΙο ϋΐι' δ 'βΐΐι, 765. ΓΙιπ^ΐιιί

ςιΐΒπι οο €3ΐΐ83Γη ]ικ1ίθ3ΓΪ νοίιιρρίΐ, 774. ('ηπ'δΐί 3ϋνεηΐα

Ιεχ δοΐυΐη, ΙΙΡΟ ροΐιιΐΐ βηιρίίιιι ίηιρίρπ, 123. Ι'ηπβΐιιπι τε-

ΓΙΙΠΙ ΙπΐΊ.ίπΐ'πι ΓιιίδδΡ, εΐ ΐη Υίρκίηΐδ υΙι'ΡΟ ι;θ3ΐιιί83Ρ. ροϋΐ-

83 οΪΓΟίιπιπδΐιιη, εΐε., 152. Οιι-ίδΐυιη (Ιίεπι ]ιιάίΓίί ηοη

ι:>!.',Γ:ιΐ!', 766. ΚΙ α,ιιοηνχίο ιίί- ,ιΐπρ ριί:ιπι ϊΐΐιιπι ί^ιιοηΓβ,

767. Οΐί'ΐιίΐΜ! νβτίίδ πιιιιίι·:. ιίί εΐ ι ^':ΐ' :! .· πΐίβ, ιι&υΓρ3ΐυΓ,

768. Ει ΟΙΙΡ Ρβίερ βοΐιιβ ]ιιι1ί>·ϋ (Ιίβιη ηοββε ϋ1ι·3ΐυΓ, 769.

Αη^εΐί νεΓΟ άίβαι ϊιιι3ίι·|ί ρΓθΓ8ΐΐ5 ίβηορϋΐιΐ, 770. Οιρϊδίυί

ραΓ3ΐιοΐ38 8ϋ3δ υΐ ρΙυρίπιιιηΊ εχρίίοηνϊι, 200. Γ.ΙΐΓΐ$Ιυ3

ευρ Ρ3ΐΓβπι ίρδβ οηνβΓϊΐ, 753. ( ΊΐΓίϋΐιιιη ηικίυηι ηοαιίοοπι

ηοη Ιπΐ',Μ'. 88(1 \ ιτΐιιιιη Μ'Μ ιίηιη Ιιηιη:ιιιίΙ:ιΙο. 763. ΟΐΓΪδΙΪ

ρρορρΐ3 ;ιΊ;ιιιΐΓΐ:!, νερίΐ33, Ιπϋίπι , νίΐ3, εΐ ηοΓίιηι βιίαη

ρ3Γεηδ 3ε ^εηίΐορ, 377. Οιπδΐυδ ίη 6ο1ι;ο11ι» οπιοΐΟιιΐϊ

8ΐιρρ3 δερυΐοριιηι Αϋαηηί, 391. Οηρίδΐιΐδ ΟΙΙΡ οοΓροΓίδ 3Πε-

Οΐίυιιβ3 εχρερίρί νοίυβπΐ, 770. Ηίδίηρίι ηιΐΐνϊΐιΐΐβ ΟΙΐΓΪϋΙϊ

εκίίβδ ε]ιΐ8 η3ΐ3ΐίδ]αχ(3 ΙβπιροΓ3 εΐ Γ38ΐθδ ίπιρεπί, 1118.

ΟηρίβΙΟβ ρθ8ΐ ΓΡδΙΙΓΓΟΟίίοηΡΠΙ ϋΐ303ί3 ]3ΙΐυίΜ ίΐι^ΓΡιΙΪΙΙΙΓ,

1120. ΟΐΓί31ί Μ1:ι· ν,ιΐιΐιιι.-ι 8ΐ .11-, Ι;Ι:Γ 4θΙΡ3, 1136.

ΟΐΜ Ιιηιηυηύί ηοΙΙΙ (υηΐ ι Οβο ςρεβίί, 88(1 οηιηίβ ϊηηι

]ΙΙΙΓ:Ι ΙΊΊ III '.!Γ:ιΙΐ;ιΠ1ΙΙ1 ,ΊΙ'ϋιΜΜ'. 147.

ΓιινπηιπΜ νερίβ Γβ1ί8ίοηί38ΐιοοΡ!ΐ5θΓε3, 17.

ι Ίι-ππιΐΓί-,ίιι ηίηίΐ ΐΊ,ηΐΊτι 3(1 ('.Ιιι ίϋΐί ίηιίΐϋΐίοηίτη, $6(1

!;ιη!ΐί,ΐ!ΐ ΟΟΙΙ3 θρΡΓ3, 162.

Γ.ίΓοιιπιοίϋίο ηοη εδί ζΑ 3»1αΙεηι ηβοβ«!83Γί3, 160. Ιϋοΐο-

)3ΐΓ3! ΡΙ 83ΡβΓ(ΙοΙθ8 Λ?(?,νρΙϋ οΐιιηΐυρ οίροιιπιοϊκίοηε, 160.

Ιίρηι εΐ 3ΐϋ ριτιηπίΜ . 160. Οηρϊβΐί οίροϋπιοίδίο, ηοη ρηΠεπι

86(1 Ιοίυιη ΙιηΐΗΐΐΗΊιΐ ι·ιπ·ΐ].ιΐΓΐιΙίι, 161. Κ:ι νίηκ βΐ ιπιιϋ>τϊ-

ουβ δίηιυΐ εοηεεϋίΙιΐΓ, 161. δεά ΓίρειιηΐΓίδίηηί ρηκίΐιΐ

Ι)3ρΙίδηιιΐ3, 161. ('ίροιιπιοίδίοηίβ φίκ εαυδίβ ΓιιΡΓίηΙ, 17.

(ΊΓουπκΜδίοιιίϋ οπιοΡ8ΐεΙίΙ ίη Γ.ΙΐΡίβΙί οίΓουπιοίχίοηρ, 153.

Οίροιιιηοίβϊοηε 8»Ι)ΐ3ΐ3 βιιοοεϋκϊΐ ρε£εηβΓ3ΐίο ρβΓ ι,ιΐϊοιιβπι

^^ρ|^·^η)^, 1 13. Γ.ΐΓοιιηκ-ίδίοιιίδ ίη8ΐί(ιιρη(ΐ33 Γ3ΐίο, 153. ΟΪΓ
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Γ.Ιεπορηδ ιιίπιιη 5ΐ>ι:<?Ρ55θΓ ΡβΙτί Γιιρπΐ, 107.

('.Ιΐ'πιι'π·, ΛΙΐ' νιικίι ιιιιι·* 3 <|ιιι1>ΐϊ*Ι:ιιιι Αΐ1ΐ6ηίθΒ8ί5 Ιιιιΐ»1-

ΙυΓ, 213.

ΓιιΊπιιι βΐ ΙΡΓΓ3 ΟΙΙΓ ΐΓ.ιηβίΓβ ιΙίΓ.ιιιΐ ιιι·. 555.

<'.ιι·,Ίΐιΐιΐ)ΐΜΐιιι £6ΐΐ(ΐ8 (Ιιιρίεχ, εβΓυιηςιιβ εΙΓβεΙΐ, 888.

ΟοβΙΚΙΙοηββ ν:ιιι;ι· ΠΙΙΙΜ-Κ ;ιΙ> Ηοπιρτο εοηψ3Γ3ΐ:β, !ί86.

Γ,οι,Ίΐ3ΐίοιΐΡ8 ηι.ιΐ,-ι-ί ενίιβρβ ηοη ρο33υιηιΐ3, 58(1 ρο$5ΐιιηιΐ3

ΓβρβΙΙβΓβ, 584.

ι Ιοί ι ιι ι Ιιιιι Ιι,Γ-ν,ηι , ί>.·ι ΙβηιρυΓε Λ πι, 3 ςυο ιΐίοΐϊ Οοΐΐα-

Ιΐιι,'ΐιιι. ιιΐ ;ι!) ίϋΐο Λι ι.ιιιι, 728.

('.οΐΐνιϊιΐίίΐηοπιιιι Ιιίδίοπ», 1058. ΚΗιιί π33Γ68ί3 τεΓυΙβΙίο,

1038. ('.ιΐΙΙ.ΜΊΐΙΐ.ΊΙΙ. ΊΊΙΙΙΙ Ι|Ι Η'Μ-ί (|ΊΙ Μ;1Π:Ι· •..Ί.ΊϊΜιΤ.ΙΙΙΙ ΟΐΓβ-

Γιιηΐ, φΐ:ΐ' ι Μ ιρ ίιι^π:ι^ΐ'-.ίιιι.Ί. βίνε 3ΡρΐΊ13£ε3Ϊη]3 ΙΗΙΙΚΙ,

1057. Ι ιι·].· ΙΡΙ ...Ιιιΐ ηκο Ι,;, π·,!·,, 1057.

€οΙοΓΐ>33ϋ ΐ|ΐ;;ιΐ 1ηΙβΙ1ί£3ηΐ ρερ 3ςιΐ3ΐη δίΐοε, 258. ΕΙ

'|ΙΙ.Γ νι Γϋ δίΐ Γ|Πι νί'ιΊίικΙιιιπ ΐ'ϋΐΐιιι'.ίι'ΐ", ίηίοτρρείίΐΐίο,

258. < >Ίι.ι·!>.·ΐΜΐρ|Ίΐπι ΙΙ:Ι·Π·Μ·>, ιμι ι· ι-,ί. ι|ι·ι·;ιιι.ι ςυιηία ρθ5ΐ

ι .Γ! ΙΙΙΜ Ο)ΓΪ3ΐΐ3Ι)ΐ5Πΐί, 258.

ι ν,ι,ιΗι,ΐΜΐ* ο.ιιιι ιιυοΙοΓ φΐί3 Γυερίΐ, 261. Ε]υί (1ο£ηΐ3ΐ3,

261. ΟΊίρΗι,ΊΝί ι·ι·ιΊιΐ;ιΐΐιι. 259. Ιηερίβ ΙΙΓ ίπιρίο ϋευιη Ιιο-

ιπίΐιΐ·; Κΐΐίυιη ιΐιππιΐ , 260.

ί'ιιΐηιιιΐι.ι· ιιιιΙπΓ,ι, ι·| ψιίιΐ ίΠ;ι δί^ηίβεεί, 275.

Οοηβοορίηχ ιίΜιπ'ί ιίπιτίοιιΐ ιιΐ'. εΐ ικιη 3ΐηρΙίιΐ3 3ΟΓΟΓ68

ροβΐ ιηιιΙιίρΗρ.βΙίοηειη Ιιοππηυιη, 288.

Γ.ιιιι*Ι;ιηΜπί ΙηΐρΟΓαΙΟΓίβ ιΐιιο ρΡ3?εΐ3Γ3 6ΐ3ΐυΐ3, 821.

€οη5ΐ;ιηΐί(ΐ3 Ουηβΐϋΐιΐίηί Γιϋιΐ5 ρίυβ ΙοιρεΓίΐΙοΓ Ιί<·ιΊ Γαυ-

ΙθΓΑπΐ,237.

Οοηβΐίΐιιΐίο ;ιρη,ΐί,1ίΓ;ι ιΐυ Γα$ε1ΐ3ΐε, 822. Οοηθίίΐυΐίοαεβ

·ρθ5ΐθ1ίθ!6 ιιιιιι π']!ΐ·ίι·]|ιΙ:ΐ', 822.

Οοη»υ1]$ΙβηΙΪ3ΐε \πΊιιππ, 706. ΕΙ ςυοι! οοηίΐιΙ)«(.ιηΙίαΙί?

\ .«-,ΐιιιΐιιιι: 3ίΙ ηεεε$$3ΓΪυιη, 797. ι,ιη.ϋί ιβπιευ ΑΗυβ ει

δηϋεΐΐίυβ Γιι^ίιιιιΙ (·;πιιι |κ^ιΐϋ εΐ ΊΐΐίΜΐι-, 797. Ι Ιπιιιι ίιι

Κιτίρΐυπβ τερεπ,ιΙυΓ, 797. 1-ίοεΓβ υΐΐ νοοίΐιυδ ςυ33 ίιι

8οΗρΙυΓ3 ηοπ ΜΙΙΙΙ , 797. \ΊΊ·ΙΙΙΙΙΙΙ εοη9ΐι1ι$1<ιηΙίι!ί9, εΐϊϊ Ιη

δοΓίριυΓΪβ ηοη ΓερεπΐΙιΐΓ, Ιαιηεη 3(1 ΜΊΙ-,ΙΙΙΙΙ δοΓίρΐυΓ»

ίιιΙεΙΙί§εη(]υηι ηεεε$»3Γίυιη , 798. εοη$ιι!>$ΐ3ηΙίΐΙίΐ33 ία

ΊΊ ίιι 1 1 ,ίίι: ε$1 Ιΐιΐτ ί Ιιι ιιι:ηιιπιΙ ιιιπ, ',Ι.Ίίί

ι ΜΙ ρι;^ ι ίπΐ-,ιι ρεΓ ι;Γ3ΐιυιη ΓΓυπιεηΙί 3(ΙυπιΙ)Γ3ΐαπι, 597.

Ι.Ιι-ιιι υιηηίηο Γυίΐ ρο^Ι ΓεβυΓτεεΙϊοηβιη, ηιιοιΐ εηΐ ϋυηι

νίνεΓβΙ, 598. Γ.Ί) |;π·, ΠΙΓ -,ιί ηοη Γιιίΐ ίπΐΗβίηβπυπι $ε<1

νρΓυηα, 1003. ΟοηΐΓΐ '.Ι.ιιιίι ΙΚΙΊΙΠΙ. 1003. Οοηραβ ηοηαίηίβ 3

Ι ''·(·, :..| ιιΐιιιιι·ι:ι Ιιηϋι-,Ι.ιΙ ι·αι 8888 η .·;;! ιΐϋι, ιιιιιι 81 ι ΑΙΙΙΙΙ

ΓΡΙ ϊεηεΓ833 3(1 Οεί ιΐεευβ ΓεΓετρί, 289. ΟοΓρυβ βηίπιχ

\ ιιΐΓΐι,ι;ιπ ηοη 6888 (]6ΐηηη$ΐΓ3ΐυΓ, 569. ΟοΓροΓίδ (Ιβρορίΐίο

ΪΙΙ-.Ι-ΙΓ 3£ΓΙ, 61 ΙΊΙΓ Ιΐ;ι, 602. &>φ118 ϋΐιΐιιι.'ΐΐι.· 61 8μίΓίΙα1θ

ι;ιιι ιιιΐι ιι |ι ι Μί ίιιΐ ι·ΙΙ Ιί· ι-ιιιΐιιιιι . 592.

ι .η·;ιΐί 61 κεηίΐί ι1ίίΐΊτι;ιιίία ρΐααε εΐ αρειΊο εχρίίεαίβ,

986.

Γη·;ιΐιιηι.· οπιηεβ ΜΙ|Ι|ΙΊ·|:Ι! $αηΙ Οεο εοηΐΓβ Λιίιιιι' ,

741. »

ίτβΐ6ηί88ηιβη(ΐ3θθ8ΓΐΐΡ,ϋ3ΐιεΙηπΐ»Ιβ Οβίΐίηιαεηϊ εΐ Ερΐ-

ιηεηΜίβ, ηυΐ 3 Ρβυΐο είίβηΐυι·, 362.

Οπιχ πι:ι!ι·ιΙιι·Ιιιιΐι Ιβ^ίβ, 61(?11Γ Ϊ13, 700. Γν:ΐΓί·, Μ.ΊΙΙΙΠΙ

ί|ΐι:ιιι1,·ηιι νίΠΊ Ιι.ιΙΐι-.'ιΙ 3(1νβΓ5ίϊβ Π13ΐβΙϊε3$ 3Γ168, 61 |ιΓ.ι-ίίϊ-

ι:ΐίΐΜΐ.·<·ιιιιιιιιιιιι. 132. ('πιι'ίβ 81^1)0 (Ιχπιοηίαευί 83ΐιαΙυΓ

ροή αηιΐίβ ,ΤίρεΓκίοηεηη, 134.

Ι Λ Γ!Ι Ι ιιιι;ι: ί< ;:Ι.|ιιι· εραεΐ3ΓυΠ1 Γ:ιΙ ίιι. 82.1.

(:>·ρΓϋί ιπ-.ι:';;ι Οϊιΐυιη νοεαΐ3, ει ΟνρποΡϋΐη ΚηοίΙίοΓυηι-

ςυβ υοαιβη κιώ Οΐίο εουΐίαεΙυΓ, 150.

ΓβηιίηΛ·! ΘΓΓΟΓΟ.·! ίηΐΓθ(1ιιΡΐιηΙ, 10?>8.

ΙΙ-Γ. ι.! ρηπιυ.·! ΓΒΧ ε Ιρίΐιυ 4ικΐ3, ββοί 8»«1 ι'ΙΙο ρρίορεχ

Ιρϊοα Βεηίηπιίη. 1ί>. ΟονίοΊί 56(1θ8 ΓΡ^ΪΛ 8ΐιΙ>ΐ3ΐ3 βχ ηηο

(ΊιΐΊ-ΐιι-; Βεΐηΐεηρηιΐ εβί ηηΐιιβ, 118. Οβνίιΐίϋ βειίε» ρεχίβ

ρΐ!ΓθΐΓΪ8ΐϊ Γ.-'.ΊΙΙΙΙΙ, Γαίΐ ίΠ !''.<·ι·!<··.ι.ΐ!ΐ! |;::ΊΙ-:|,·;|,Ι. 118. |):ι\1-

ΰίκ ΐ.ιΐιι'ΐ ιι.ιι 'ΐΐιιι-ι !·οϋΐιρ}.'(ΐρβ ςηίϋ ίί(, 559.

Ι Ι.Ί πιι.-ιΐίη ιμιίιΐ :ι·.ΙπιιιΙ'Γιιπ·1 ,Ί|ΐιιιΙ ,1 1:: 1. 1 ι κ, 20.

Ι '. ι>π;ιιι ί·ι·ιιι·.ι|ι.-ί ·ι ρχ Η ,-ΜΙΙ,Ι,Ι ι;ιπ 6Χ Γ.Ιι,ιιι ρριχίίε-

ριιηΐ, 166. Ιΐεηο ει βΐϋ ηηί ύκυηΙυΓ 3Ο εο εοηΠειί, 167.

υοορηηι κρίΐΐίΐίιιιη, δϋΐυρηί. ^ον^8, εΐο., ορί^ο,δ.

1)εΐΙ<ί. 1)61 -Ι"Ί:ΠΙ !ιΙ«·ι ;:Ιί;.ί , ίη ΟΠίηε ιτι·;ιΙιι: .ιπιυι §6-

ηιΐί, 9'Κ). Ιη ϋεο ηίηϊΐ ε8ΐ ρηίοί νεί ροβΙεΓίυβ, 965. Οβιιηι

3 ροιοδίηϋΐ^ιΐί 30 ρΓίηαρηΙίοι» νίείοιη ηοη Γ»ί!3β ρροΙιηΙιΐΓ

ι- τιΐι.ι Μ:ιηίε1ι»θ8, 611. 1)βο πηείίυβ ΐ'-ι ιιιΐιι!, βο ρροΐιιιΐβ

ηιιοιΐ βίπιίΐβ β«1 ϋΐί οπιηίιιπι ε$1 ορίίιηιιιη, 952. Ιιι Ο' ο

βί·*β αΟβΟΐοηΜ κηρίυπι 651 ιΐΐοερε, 953. Οειΐ8 β8ΐ οηιιιΐ-

ροίει», 953. Ραββίιιηίβ 681 εχρβΓδ ίη ^εηεΡ3ηι1ο, 951.

Πηιιιη ηοη νίϋρρϊ 3 ςιιοςιΐΐπι, ι ,!η ι-.ι·,ιιιι ΐβπιβη ρερ ορηθίη

(1ίνίπίΐ3ΐεπι Γιιί<ί3β ρΓθ6;ιΐ3ΓΠ, 613. ΟυοηΊοάο Οιρίβΐυκ Ιο

Ι'.,ΐιν ηοιι βΐΐ, ιιΐ ίη εοηΐβ ηιιπιίηΐ! νεροιιπι, 613. Οειιβ

ΐ|ΐιοιιιη Ιο Λ ρρορηβΐίϋ 8ίΙ νίβιΐί, 817. Οειΐ3 ηιιοηιοϋο νίιίερί

βο ηοη νίιΐίρϊ ρηκϋβ (Ιίοηΐιιρ, 818. Οβί ίπιπιοη»» ρβΐ ρο'οη-

Ιί,ι, Ρΐ ο^ΐ3 νοίιιιιΐηΐΐ ΙΙΡΠΙΟ ρο!ρ·ϊΙ Γε5ΐ5ΐοπ\ 818. δίηιίΐί-

ι.Κ·.ι Ι.ιι.ιΐ;)!· ΐ|·ι ΊΙΙ ·<| ι νί(1θ^ΙαΓ Μι ·,ι ., 81 1>. ί'ι ι;>

φιοηιοιίο βί^ηίΐ, ίίριη Ιιοηιο φίοιηοόΌ βί^ηϋ, 7οΟ. Οειΐ8

ει ηκιΐΡΓϊ.-ι ιΐυο ρρίηείρίβ Μίΐιιοη.-ν,οπιηι ει Γ.,ΠΙΝΙ ρεΐΐιΐ3-

Ιίο, 630. Οίνερχυ 83 ιιοπιίηίοιιβ νοεαοιηΐ, 630. Οευ3 ηΐ3-

Ιυβ β83β ηοη ροΐββΐ, ηεςαβ πιβίί βυοίορ, 631. Οβιΐ8 83?αι1Ί

ςιιίβ οΊεβΙιΐρ ίη Ενβηββίίο, 684. Οειΐ5 ηίηίΐ ΓεηΊΪηοιιηι ρο»

1831 .Ίΐΐιιιι 1 1 υι Γ οοηΐη Μ.ιιι ιι-ίι,τπ·, , 658. 1)ρί ορβΓ3 8αηΙ 3(1-

Μϊι· ιΐ.ιΐυ, ςυοο" ρροο,ιΐυρ βχ ιιιιιιηϋ ορίίΐοίο, 596. Οειίϊ

ρεΓδοηβηι υηβηι ηοη αϋπιίΐιΐι, ηοςιιβ ίη εο αηΐϋδ εββο ρο-

1681 ρερδοη» εοπ3ίάρρ3ΐ1ο, 482. Ει υηαβ οπιηίιιπι ρρρυηι

εοηϋίΐοΓ ϋευβ, ηοη νεροβη^εϋ οοηΐρ» δβΙιίΓηίΙκπι ηχτβ-'

Ιίουιη, 65, 66. Οεϋ5 ςιιοηοοΌ 3ϋΡ3Γβ ϋΐεΐΐιιτ, 117. ΟΡ,ΙΙΪ

Μίκυ ίη Τρίηίΐβΐβ ρρρ?οη3Γυιη εοηΐρβ Νοείίβηοβ, 481.

Ι)6υ8 οη ιιΐ' ιΜπιι Ιιοιηίιιϊ ρρορθ8ίΐ3Πΐ ηοη Οδΐ 3εου53ηι1υδ,

551. 06113 8θΙυ3 3(1θΓ3ηι]ιΐ3, ηιιΙΐ3 νερό ρτεβίορβ 3θΌΡ3ΐΐ(1:ι,

532. θεό» ουρ πιβίοβ ϊη Ηοο ηιυικίο Ιοίορβί, 579.

ΟβχΐΓϊ εΐ δίηί8ΐΓ3 ςυοιηοιίο ϋίΓ3ηΙυρ, 209.

Οίϋΐιοΐιΐδ βίιηρΙίοίοΓΡβρΙεΡϋηιηυε υΐ πιιιΐίβρεϊ 3ζκτκι\\-

(ΐ!ΐ·. 269 ΐΐι:ι!ιιιϋ Βΐϋ ςιιοηοαΌ αΊεβηΐυρ, 296. 1)ΐ3ΐ>ο1υ3

ρβοεβίιιπι 3ο Αροδίοΐο νοεβίυρ, βΐ ουβρβ, 582. ϋίαοοίι» 3

ςυο ρρο(1(ΐεΙιΐ3, 543. ΕΙ ςυίιΐ βίΐ, 541. Οΐ3οο1υ3 ςυϊ() ΜΙ,

ςιΐ3ΐιόΐο Γιιβρίΐ, βίνε βδ3β οαρερίΐ, 632. Οίϋοοίυβ ςυο ρ;ι-

εΐο Ι Ί ι ΐΐ'-,ί,ι,ιι Οεί νεχεί, 996. Οίβηοΐυβ Ικικΐ3ηί ^«ιερϊΐ

ηο3ΐΐ8, ηυίουδ 3Γΐίουί ηοηιίιιοιη β εοείο ϋεΙυΓοαΓβ «οηο-

Ιυρ, 925.

ϋΐ3ϋοηίί!5:ΐΓυπι οράο βΐ Γιιηοϋο ίη Εοοίεβίβ, 1060. Κχ

ςιιο πιαΜρΓυηι £ρηβΓβ δυτηβρρηίυρ, 1060. Ρρεδο^ΐίιΐβ;,

ρΓ6δο.νΐ6Γίι]α; 30 83εεΓ(1οΙί*5;Ε, 10(^1 .

υίοΐ3ηιιιιΐίΐι ιιικίο ϋίοΐιιπι, οΐ ςυοπιθ(1ο νερίιο αΊνίηο

ρθ5511 ,-ιιτι ιιπιπιΐι|:ι|·ί, 422

Ι)ΐ8.·ιπϊί ηοη ϋοΊηίΙΙυηΙιΐρ » Νον3ΐΙβηΐ8, 495. ΤρΙρΗεϊ 5Ϊ-

ιιιιΐίΐικΐ:ιις Γβίβΐΐυοίυρ. 493. ΑΙ) οηΐίηίοϋβ 33εΓΪ5 3Γεεη-

ΐυρ, 496.

Πίΐιη ιιιιιι Γ| ι]ι]ιι|;ι1ι ιτ, 86Γν3ΐ3 3ΙΐίΠ13ΙΐΙί3, 5. Αη(8 θ"ϊ-

ΙΐΙΜΙΙΙΙΙ η3ΒΓΡ888 ΙΙΙΐΙΙίΓ, 4.

Ιιίιικι Γίΐιιπιιιι η3?Γε3Ϊ8, 57 βϊνε 77. Ηί Οιρίβΐί ρβρΓρεΙ.ιιη

ΙΙΙΓ;Ι|·||:Ι| ιιιιιιΊιι ;ι!ιιιι'),Γ ιιι) , 995. Ι'^ΜΗ βυεΙΟΓ ΐε ρΓθρη£9ΐΟΓ

ΑροΙΙίηβΓίδ, 996. 1<^υδ βΡΓΟΓ, 996. ΕΙ β^ηοιίυβ ϊί.ι!ιιΐ:ι εοη-

ΙΓ3 ΑροΙ1ίη3Γΐ3ΐ38, 997.

Οίρ«3ΐΙί3 νίηιΐδ ρΓ3?36ΐιΙί88ΐηιαηι, ΓΗΙ βΐ ηχρεδίδ εοιηΐΜ-

ΓίΐΗΓ, 258.

Ι ΗΜ ί|ι:ι!ί ΟΐΓίδΙΙ 8ΡρΙΐ13(ίΠ1ΐ3 (ΙυΟ, ρΓ36ΐ6Γ ςΐ13ΐ»ΟΡ 8Υ3α-

ςε1ί8ΐ33 εΐ 3ερΙβιη <1ί3εριιο>!, .'Ί».

Βίνίΐεβ βΐ |ΐ;ιιΐ]ΐΓπ··ί ίη Ενβηκβίίο ςυοπαούο ΙΚΜΙ ι άίεβη-

ΐυρ, 702.

Ι ΐΜ^ΙΙΙ,'ΐΙ .1 01133 :ΐ|ΐ|-·ι 1 1· Γαΐ33 ΜΙΙΙΙ. 63 ι1ί^|ι111;ι|»1ιι ;ιμίί.·ι| ί

ηοη άο^βηΐ, 999.

Ι)"Ιιΐίιιί(·.·; ιΐί.' |Γ|1ΙΙ1.·!ΓΓ 631 Μ'ΐίΐΐΐΐιΐ. 813.

ι];ι·1ιιι·, 3ε Ρεη(6εθ31β8 |Ι·]ΙΙΠ;Μ'Γ ηοη Ιϋβΐ, 1Γ.ΙΊ.

1)08ΪΙΠΡ1 Ιΐί8ΐΟΓΪ3, 30.

1)"·-ΠΐιΐΊ>Γ|ιΙιΙ ηΧΓ68Ϊ3 ΐ|ΐι:>· ΓΗ| (|Π;)Γΐ.ί δ3Π13Ρί(3ΐηθ-

Πίΐιι, 30.

ΟΡ360 ςαϊ ο3ΐΓ3είΙβ5 (Ιίείΐυρ, οϋί ΝοβΙϋ3 οοπιρβΓίΐϋΡ,

4ο*ί.

Ε

Εοίοη .ΙΙΙ.ΙΙΊΙΙΙ^ ιεπιρορβ νϊχίι, 149. Ει Κΐΐιοηοΐ Γβιιΐο

><!.! ΙΙΙ] ΙΙΙΙΙΙ). 149.

ΕΜρηεί Μβΐΐηβιί Ενηη^βΐίο ηιιιΐϊΐο ηΐυιιΐυρ. 137. ί'ΐυη-

Ιυρ βΐίϊπι ΜΟΡΟ ςοί ΡείΓΪ αηαίΐη» νοοβίιιρ 3 Οίεηιεηΐο Ρ6-

ΙΊιΐ.-ιΐιι, 159. Ι.βν,ιηΐ <μιυϋ(]'ιο, 139. Α εβρυίουδ βΐ 3ηίαΐ3ΐί3

ιΙ>8ΐίιιοηΙ, 139. νίρ^ίηίΐβίεηι Γβδριιυηΐ βι οηιηρβ ρρορίιβ-

138, 139. (ΛΙΓ :ΓιΊκιι Γίνιιΐΐ 3 Γ'ϋΐιίιιιιι 6511, 1Ζ9 ΕΟΓΙΙΠΙ ΠΙ.ν-

8ΐοΓΪ3, 139. Αροδίοίοπιπι βοΐιιβ Ποίοβ είΡΟΐιηιΓβΓυηΙ, 140.

1£1>ίοη φΐίϋ (ΊΓΟΒΟΟ δίβηίΠοοΙ, 141. ΡΙΙΟ ρειηείΐίο υίαιιΐιιρ

:"!'.. -ν-ΐι·; ιικιιίιιι·,. 141. ΚΙ:\;ΓΙ 5οηιηί3 3Πΐρ1ρεΙυηΙυΓ, 141.

Ιίηιΐε δυοβ ερπιροβ ΐΓ3Χ6πηΙ, 142. Οιιοιηοϊΐο δυοβ εοηνβη-

Ιιι» νοεεηΐ, \'·.ι. Οοχψιΐ 3ΐ1η|μ8οεηΙε3 3(1 ηιιρΙί35 ηοηιΐυιη

ραοορββ, 142. Ιίΐ'|ιιΐι!ί:ι ρβρηηίΐΐιιηΐ, 142. Ουοί ; ·:ΙΙΊ ·':ι:·ί

ρρορηεΐ33, 142. ϋυβΙεπι ορηΠίεβιιΙπρ είδε Οιρίίίΐυιη, 142.

ί.ί1»Γί αο Ρ.ϋίηηείδ 5υρρπ3ίΙί,147. ΕΜοιίΓοορυιη 1ι;ρροίί5 ιΐβ-

εΙη>3 ροίΐ εχορίαηι ΟΙΐΓί3ΐί3ηί8ηιιιηι, 125 Ι'ηιΐβ άίρΐί, 125.

Κοπιιη (Ιη£ΐιΐ3ΐ3, 12ο. Α 4υοΌΐί3 δ3ΐιθ3ΐιιηι Ρΐ ρίρευπκΊϋίυ-

ηεπι, 3 Οηρίίΐίβηίδηοηιοη 383ΐιηιυηΙ, 120. Οο1)Γ3ί Ιιιΐίοιιβϋ

'.ΐΜΐιρ.ιπΙ ροδί ΐιιιιΐίιτιιΐιΐ η'ΐιΐ|ΐ'κ·\ ικ, 126. \ ΙΙ·.·ΪΊΙΙ.·Ι|ΙΊ·Ι

ρροΐιίοειιΐ, 126. υΐ)ϊ 8ΐΐ3Πΐ Ιι,ι ιτ·.ίιιι ρΓθρ3£3νεΓ(ΐιιΙ, 126.

ι,ΐιΐϋΐ ά& Οηρίδίο δεηΐίρεηΐ, 126. δοΐο Μϋΐΐΐι^ί Εναιιςεΐίο

υΐιιηΐιιρ.

ΕΙ)Γίεΐ3ΐί8 Ρ! ε<ΐ3θ1ΙηΙΪ3 ίηοοηιηιοίΐ» , 401.

ΕεοΙοβίΒ 881 Ιοίο οΓΒβ οΊ(Γυ83 εΐ ιιΙ)ϊφΐε ΙερρϊΓυηι, 507.

Καιίεηιςαβ ιΐ3νί οοηιρ3Γ3ΐηρ, 508. Εει*ΐΡ8Ϊ3 νβρϊηβ η3ΒΡΐ

θΓ(1ίιιΡ3, 50(1 ηοη οιηηεδ ρ388ίιη .-κΐιιιιϋιΐ ,.Ίιι·.ι ΕοοΙεϊίΒ Ι)εί

οΊεϋιΐΓ ΓΡ^ίβ νί3 εΐ ίΐετ νβρίΐαΐΐϋ, 504. Ιη Ιί(τΐ68ί3 χαοεΓ-

(Ιοίβΐίδβδί ει Γ6(ίί3 ιϋ^ιιίΐ;ι-, 118. Εοε1ρ3ΐ3 ίιι ιιιια ΠοΌ εοη-

56ΐιΙίΙ 1η Ιοίο ρροε, ςυ35ΐ Ιη υηα (Ιοιηο 1ΐ3ΐ)ίΐ3Π3, 202.

Γΐ'ϋΐΐ'.ιι :ιϊιιΐ' 3θΙί Ι|ΙΙΜΙ] ρ|ΐΐ5 Γ\ΓΙ,Ι|Ι!ΙΙ ΐοΐιιηι ηιιιικίιιιη ίΐ!υ-

κίΓΡΐ, ίϋ:!. Εβηι ρρρϊιιιΐε οοΐίηρηΐ ίιιΓ;ιηΙθί 3ΐφΐο Ρΐοςηρ.ιι-

1 1 ,-ίΐιιί, 202. δι-ίειιΐί» εορία Μ.^· ι· ίι·1..·ιιι υου ίιιιιηυΐαί ίίκ
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εΐ63ϊ«,,201 Εοοίβδί* Γίΐυβ ία εε1εθΓ3ΐκ]ϋ Ρ3δοη3ΐβ,421.

Ι·Λ·(·Ιι»4ϊ;< ευιη 3>ΐ3 ι·ιιιιιρ.·ΐΓ,Ίΐιιι· εΐ ευπι Ιιίΐυιηίηβ, 423. Εο-

ι·1ι·8ΐ3 <·;ιΙ1κιΙιΐΜ οιπιιίπιιι ;<ιιΙίιριί·.·,ΐ[ΐκι, 6. Κι·Η<·Ηί;ι φΐ3Γ11ιη

ΜΠιιΙιιηι 1130831 6χεΓειΐ3ΐηεηΐ3, βΐ ηυχ νϊιϊβ Γιΐ£ί3ΐ, ηα33

νίΓΐυΙβϊ 3Πΐρ1ε£ΐ3ΐιΐΓ, 1107. )·'.ΐΐ1(·κί:ι· <·;ιΐΙιιιΙϊι·;ι· ϋο^πίΒΐ»

είΓ(·3 ΥΪΓμϊηίΐ3ΐΡΐιι εΐ αυρΙί33, 410. Εεοΐβδίίβ ΜημπΙκ· (Ικι·-

£65605 Αΐβχβηιίπηκ, ;ι ηυ&υ<> ΓΟΒΙ βΐ ςυοιηοόο νοεβπ 8Ο-

II Ι*, 727. δυηίςυε Α1βχ3ΐκΙπιΐ3} ΕεεΙβδί» ρ!υΓ83, 728. 1η-

Ιΐ'Γ ς(133 ΓιιίΙ Ι .-(".ΐι! ,τ,ι, 728. |·.ΙΊ·|Ι·ΜΙΙΙΙΙ ιιπ;ιιιι (·-·.<: ιιιιι

61 ββηίΐΓίεί δι)*, 1085. ΕοοΙβδία Γοΐιιιηΐχίϋίείΐυι·, 21>2.

Κ(τ|ΓΜ;κΐί.·ί ΓΐΙυ>( βΐ ύβΟΓβΙβ, 1105.

"Ετ:*.*: (]ΐιί(1 Νίί,'ΐιίΓΐΜΜ, 406.

ΕΙΪ35 νίη;ο ΐιιιι ; ηοη Ι.ΊΙΙΙΜΙ ,κίοπιιιιίπνιΐ ηεο ΜΜΠ.Ί,

ηεεΤηβεΙβ, ηεοααβνΐβ .·ιϋ;ι ββηείβ, 1062. ΕΙίιβ ρΓθ83ρ(3

βΐ (|ΐιιιππιιι|.·ιιιι ιιΐΐ'ίπιιιι ρΓθρΙιεΐ3Π1ΐη ΟΓί£ΐηβ3, 170. £1)0.3

3 Ι)ι·ο ,ιΙίΙϋΓ εί!>ο φΐο<ΐ3πι ίιιοο^ηίΐο, .Ί!Ι.~>.

ΚΙιιί |*(·ιΐ(Ι<ιρι.'ρΙπ :.ι, 40. £1 Ι'πιΐιτ ομι·; Ι,ΚκΊΐι, 61

ιρπίιιΐ"· ιικΊΊΐ.ΐΗ ιιΐ',Ί ι! , 40. Ε]08 ^ι^ιιι ιιιιιΐιιπι |κ·ΐ' 83ΐβπι βΐ

ΙβΓΓίπι, (Ί.' , 40. ΟΜΤ νίΓκίηιΝιΐΚ εο|?ίΙ 3(1 ηυρϋ33, 40.

Μ νι·ι:·, ρββυόΌρΓορΙιεΙβ, 127. ΕΙιβί βυοίορ (μιβΙυοΓ δεεϋ-

πιπι, 45.

Ι·.ιΐί!·.·ιϋ(.ιπιπι 1η ΤΓΜ-, χχνπ ρθ5ΐ ΠιπδΙί3ϋί«πιι]ΐη, δίνβ

ΐινιι, Γ.'.ΐ'.Ι. Ι Ιιι ροΐΐίβίπιυιη ρΓορ3|*3ΐ3 , 599. ΕοΓυπι <1ο-

(ίΐιπί ;ι, 400. ) )ί:ι1ιυΙιιιιι ίιι(ΟΓ ριίιιπι ιι;ι πτιιιιι ροηυηΐ, 400.

δεηιΐηεοί Ιιοηιΐηε 1ηίηιΙοοΙηΐΡΓρΓθΐ3ΐΐο οοηΐΓ3Μ.ιηίοη3?ηηι,

679. Ιΐεηι φΐΐ3 8ίΙ ρπηορρ* ιηιιικϋ, 680,681 υβςυβ »ά 665.
Ε·. -κ; (ΟΓΐ-μρΐ,,υ ΐοειιβ τβδίίιυίυδ, 21.

400. ΑΙ) 3ηίη>3ΐΪ3 «ϋβΐίιιβοί, 400. Α(]ΐι;ι $οΐ3 ιιι

ιιΐιιιιΐ ΙΙΓ, 400. Υίιιο ,-ιΙΐΝΐ ίιιπιΐ , 400. Νοχΐΐιΐ ΓΡκιίΓΓβαίοηεπι

ιηοΓίιιΟΓυπ), 400. ΕΟΓΟΠΙ ΓβΓυΙαΙϊο. 400. Γ.:^ΐιΐ;ιΐπιι βίπια-

!;ιιιΐ, 401.

ΚΙΜΙΙ ι, Οβο §Γ3ΐϋ8 ΐΓ8η.ι1ϊΐυ3 Γΐιίι, ηεο ιηοΓίβη βχρβΓ-

Ι,ΙΝ, 4. ΚιιικΊΐ ψιιιΐΐΐιιιίι) |Γ;ΙΙΙΝ! ι|11·ί 651 111 1·η|·[Κ)Π·, 593.

ΚρίπιπΊ 1ΐ3ΡΓθ<ίί·< νι, βηΐίηβ νιιι, 1*.

Ι''.|ιί|)Ιι:ΜΙι··ί 61 ΚίιΙιιΠΙΊ Κιππιιΐ! Ιι·ι·Π".ίϊιι 3Πΐρ1βΧΪ, 210.

ΙΙΙβ ίιιίι ( ·;·ιι·ριΐ(.·Γ.·ιΐ ΙΝ Ιίΐίικ, ϋΟ. Ι III ίη δ3ηιο (ϋνίοί Ηοηοτει

ΜΒββΟΠίί, εΐ ΙΐΊΙψΙΐΙΙΙΙ (·\·,|ΓΜ(·| ΙΙΙΙΙ, 211. ( "·ρΙι|1Ίι·Ιιΐί

11Π 53θΓίΠο.ιηΙ, 211.

Ερίρ1ΐ3Ιΐίί ('ΠΙΙΙ \Ίΐ.ιϋ ΟΟΠ^Γε88ΪΟ ι-ίι·Γ:ι ΙΙ.Ι!ΜΓ;ΙΙΙΙ Ιιιιιιί.!-

ηβπι ίη ςΐΐΓίϊΐο, 1013. νίΐ3ΐ(8 8ΓΓΟΡ ϋερΓθ!ιεη5υ3, 1016.

1:|)ίρΙι.Ίΐιίιιι ιΐιΐ'ίί ιϋ;ιΙ>ιι1πιιι Ι)ι·ι ιηί·.(Ί·ίι·"ΐ·ιΙί:ιιιι 3ΙιΙβ Ι'.1ιπ>1ί

ϋιΐνΐ'ιιΐιιηι $ρθΓ333β, 289. Γ'.|ιί|ι1ι;ιπΐί Ι.'ιρνικ ι|ι· ΕΙί83ΐ>ε11ΐ33

ι·")».!»!,·»·, Π)ί(> |·'.ρϊρ|ι;ιιιϋ Κ|33, 81 ·ϋι|ι .ριΐ'ίιΐι·, ΙηρβηΙοΠ-

ΙΙΙΗ νιχεΓΗ, 2. Ορβήι ,·ιΙ> Ερίρΐιβηίο ηι^ίη ιιΐι Γ3ΐίο, ϊ, Ερί-

ρίι;ιιιϋ ίρίίΐοΐα αΛνβηια ΑηΜκοηιατΊιηηΙηι , 1054. Ερϊ-

ι4ι,·ιιιίί ιηιιι 1ι·Μίιι βΐ νρηίχ* <1ερΓει·3ΐίο ίη 1)3?Γε5ί1)«8 οοηΓυ-

ί.'ΐιιιΐίϋ, 1100. |·.ρίρΙι;ιιηιΐΗ ιρίιι ΙβηιρΟΓε 81 ιριιΐιιι·; ιιιιρ<τ;ι-

Ιοί'ίΐπΐί) ΜτίρΊΓΐ'ίί, 401. Ερίρ)ΐ3ΐιίιΐ3 ίιιοεΠυϋ ,ιιι Υίιμυ Ηι-

π;ι 8ίΙ ΙΙΜΙΙ-ΙΙΙ.-Ι, 1055. Μ:ΙΓΪ.·Ι· ιΐΓ^ίηίΐ:ιν , Ιίι.'ίιί. Ερϊρ1ΐ3ΐιϋ

ιηοιίεβίίχ Ια ίυ$ΰΙρί.εηϋα (1ί$ρυΙιιΙίυυβ ΐ(1νεΓ8ΐΐ8 Ιι:ι·π:-

808, 3.

ΕρίβΟΟρί, ρΓ(">1ινΙι·|·ί, (1Ι300ΙΠ, Μΐ1ιιΙί;ιι·ιι|ΐί, ΙιΉιιιι'·., ιϋ.ι-

Ι·ι ιιι !·,-,:!·, 61 :ιι| ιριίιΐ ΙΙ^ΙίΙ ιιΙ:ι;, 1101. ΟυαΙβ3 8838 ιΐΐ'ΐιΐ'.'ΐιιΐ,

1101. |:;ΧΙΙΓΙ·ΙΝ|;Ι·, 1πι-ιι;ιπιηι 1ηΐ8ΓρΓ6ΐ88, 1104. Ι.;Ι|ΙΙΙΓ:ΙΙΙ-

168 ιριί -,ίιιΐ ία ΕεεΙβ^Ια, 1.101. .ΐ;ιιιιΐηΐ·,^γ 1104. Ερί-

ίοοριιιη 8588 ρΓεδθ)ΊβΓθ δυρεποΓεπι, 908. Ερϊβοοραβ βίηβ

(ΙΪ.-ιπΗίιι Ρ3$β ιΐιιιι ροΐοίΐ, 908. Ερίβοπρί ΗίιτοχιιΙ.νιιιίι.-ιηί

ςιιΐ ^.ι^οI)ο ρΓΪιηο ερί8εοροΓΓ3ΐπ ϋυπιίΐιί ΠΙΙο ,ΙιΐΜ·ρ1ιϊ 8ΐιε-

ο838εΓυηΙ, 656 Εοπιηι ηυιηεΓυβ υ^ςυβ 3(1 ΙΜΙΤΙΜΙ ,ι δορίε

ιΙ)Νΐίιιι·!ιΐΝ, Νΐ'ΐΊΐιΐιΙιΠιι Ιπηριιπι ϊιιιριτιΐΜΠΠίΙ. 656, 637.

Ερί$1οΐ3 ρβευϋοϊ.ναοιϋ Λΐιι·.νι ιιιι.ι-, 816. Ιη αυβ ιΐβ Ρβί

ΓΊΙιπφιυ βειιίΐο άΙιρϋΙιΙΟΓ 81 (1β οοπιίηβ Οπορυπι, 819,

850,851. |'^ΙΙΜ|Ι>ΙΙΙ ρ«>ιιι1ιι\νιιικ|ί ιιιι:ιΐΙιΐ'ΐιι:ιΐί·ίΐιιί.

£ρί«/ο/η αιΐ Ιαοιίκεηο» β8ΐ βροερνρηβ, 375.

Ε(]υιΐ8 ΤΓθ]3ΐιυ5 <\αίά οχ δίηιοιιΐ8 Μ»^1 56Π8α δί^ηίΟοβ-

τβΓίΙ, 57.

Κ^ίπι·· δ3Πΐ3ΓΪΐ33 ίιι Ιε^β Μ053Ϊ03 ίηδίίΐοίΐ, 23.

Εδβεηοπιηι Π*π'5ί5 ηικβ εβί ρι·ίηι:ι δ3ΐη3Γίΐ3ηοΓυιη , 28.

ΕυηυεΙιΟΓίιιη ΐρεδ οη1ίιιβ3, ρίίιιιυηι ^εικΐ3, 491. δεχαα-

ιΐιιιπ, 491. ΊΊτιίΐΜΐι, 491. Ι ιιιΐι- ευηυοηί (ΙίουιιΙϋΓ, 491.

Ευ3θ(>ίυ3 νβΓεβΙΙοη3ί3 εχβυΐ οΙ> Πίίβηι, 129.

Ευ3βΙ)ίυ8 6ρΪ3Γθρυ3 Νΐεοιηειίίεικίβ \ιϊ;ιιι<>ι·ιιιη ΝίμπίΠτ,

757. 13 Οοΐι5ΐαιιΙίυιη ίιηρεΓ3ΐθΓειη 830ΓΟ Ι,ιν.ιιτο ιιιιίπιι·-

Γ31. 737.

Ειιβίΐΐΐιΐιιβ 8εΙ>33ΐβιιυ3 3βα δβ!)3$ΙΪ33 ερίδεορυβ, ηυϊ

<·! ί.ιιη \ι ί.Ίΐιιι·, ΙϊιϊΙ , 906.

ΕιιΙ»αιΐ8 ηχΓεβϋ λΓοηοηΙΙεοτιιηι ρΓορα^βΙΟΓ, 291. Ε]α$

ηί3ΐοιΪ3, 291, 29ί.

Εν3 (ρΐί.·ιι,ι:Ιιι <ΙίΙ|·|·Γ;ι! :ι!ι ΗβΥ3 ΙΊΙΙΙΙ 33ρΪΓ3ΐ!θηβ, 1092.

Ενβακεΐίι αίοίΐ Ιι;ι1ιι·ηΙ ϊΐηΐιίκιιιιηι , νυΐ Γερυκη3Π3,

438.

Ενιηκβίΐβΐϊηιοι ίηβΐΐΐυΐυιη ίη ιηνβίβηη βνυ1^3Π(1ϊ3,747.

Εν3η§ε1ί8ΐ3Γυσι .ΙΙΜΊ.ΙΙ .-ΙΙ.Ί εοηββηβίο, 430. Εν3ΐΐ(;β1Ϊ3ΐ3Γΐιιη

ίπ<ΐιΙιιΐ!ΐιιι ίη (ΐι ιΐιιΐι· ·<π ιΐιπιιΐι . 425. |· Ι.ΙΙΙ·^Ι·|ΙΜ.·· ΙΊΙΓ ηοη

ι·.ΊΐΙι·ιιι οιηηεδ ιι:ιι·ι·.·ι\ι·πηΐ , 427. ΙΜ.ΙΙΙ^Ι'|Ι>Μ' βχρΙίεβαΙαΓ

βΐ ι·ιΐΊ(·ίΙ ι.ιιιΐ ιιι·, 805. Εν3ΐικε1ί8ΐ3Γυπι οοηαϋβΐίο ι-ίι ι·.ι ηυ-

ΜΙΤΙΙΙΙΙ (Ι.ι-ΐΜ ιπϊ,ιι-ιιπιιπ , 655. ΕΙ δοΓίρΙυΓΧ ρι ιιρι ιι·Ι:ι-. ι· \-

ίιΙκ-.ιΐιΐΓ , 651.

Ι.ν.ΐίίμιΊιιιιιι ΛΙρνρΐίίΟϋΐη ΙΐΙΐΡΓ βροοΓ.νρηυ·;, 51 1. Ενβη-

ι,ι·|ίιιιιι νβπΐ3ΐεπι, ΐεχ υηιΙΐΓΐηι ςοϋΐίηβι . Ρ.νΐΐιεβίϋ ιΐβ

1';ιΙηιιι ;ιιι βίΐ,βΐ ( ιιπίΓ.ι Γ.ιΐιιιιι άίςρυΐβΐϊο, 53. 1'.ιίι.ιτι δίβί-

ΙΌΠ1ΙΙΙ 1ιΠ·\ίΙ|'Ι' Π'ΙιίΙκΙΐΙΙΙΙ. 15.

Ι'(·ιηιιι;ΐ' ιΐιΐι·ι·!;ι· 81 (·ιιΐι|ιι1ιι·πι.·ιΐι··; (]3Π)η3ηΙυΓ, 1042.

1'κΐΐ'ϊ (·;ιΐ1ιι.1κ·;ι· ι!ι·ι.·1.ιι·:ιΐίιι, 1095. 1!αίΓ39 οοΐυιηΐ»» β1ιη|-

ΙΪ8, 1095. Ιη Ι;,ι·ι·Ι('Μ.ι ΐΜΐΙπιι 0(188 ΜΤΙΜΙΙ ΟιΠΝίί Μΐιριΐ!-

ΙΚΊΙΙ Γβιι νϊΐίβ ιριηΐ ιιΐιι· ΙβΓκίΙυΓ, 1097. \Ίι.·ι· Οιή$ΐί 3υιη-

ΙΙΙ.Ί, 1097. Β3ρΙΐ3πιυ3 ^υβ, 1097. Ουοπιο(1ο ία εο αιιηΐ3ηι

ΐι.ιΐιιΐ"! 8(1 Ρ3883, ΙΙΙΜΙ ιΙίνίιιΗ:ΐΝ. 1099. Κί(1ε1 03ΐηθ1ΪΓ·4Β 30

βροκίοΐίο) οΓενϊ8 εχροδίάο, 1078. Είιΐοβ νεπι ηαΙΙ> Γ·.·,

ιιυ!>3<]αβ ν) βχριΐ£θ3Γΐ ροΐββΐ, 479.

1 Ίΐιι \'<·\ :ιιι 8ΪηΙ ιίπο, οο]εεΙίο εΐ ε]ιΐ8 βοΐυΐίο, 896.

Ρίΐίυϊ ι(ΐιηιικΐ(Ι(ΐ (1ίθ3ΐυΓ ιιικιρι Ρ31ΓΙ3, 880. ΓυΓ Κϊΐϊϋί

ΐΊΊΜΐ-1 (1ίι·:ιΐπι·, 880. ΓΙΙίυ» π|ι·ι:ηι νο1υηΐ3ΐβ 8ΐ( ιπ'ιιιΐι.^.

751. Κίΐίυβ ςυοιηοιίο ϊίηιίΐίδ δίΐ Ρ3ΐΓί,Κ64. Υ3Γίί3 ηιοΛ»

Γ\ ρΙκ-ηΙιΐΓ βίιηϋίίικίο Ι'ιΐπ βΐ Ι'.ιΐ 1 1», 865. Ιΐεσι ηυβΜΙετ

ϋΐιιιιΙΐΝ Μΐ Ι·ΊΙιιΐΛ Ιιοιιιιι πΊιιριί-ί Ιιοπιίηΐΐιαδ, 865. ΚΠΙιΐϊ

Βεΐ ςαο ρβοΐο 8:1 ]υ«>ιϋΊ·;3ΐίο, 83ηοΙίΒθ3ΐίο ει τβίΐρπιρίίο

Ιί.ΙιΊιιιιη, 8β9. Κίπιΐ1ίΐυ(1ο ςιΐ3 ΟΐΓί$Ιί Π3ΐϊνίΐ33 εχρϋοαΙΟΓ,

889. Κϋΐιιχ 1'ίΐΐΓΙ ΜΜΙΙΙΚ 831 |ιΓ.(Ήΐ;ιιιΙί ηίΜιΙ.ιηι ηΐίοηβ.914.

Ο'κχΐ ηΐϋΐΐίρϋοΐ δϊιηΐΐίΐαϋίηβ εχρ11θ3ΐϋΓ,9Ι4, 918. Ρϋΐαί

Ιιοιτιίηίι ρβΓ :ιιι[ί(·ίρ:ιΙίοη(·ιιι βηΐρςυίπι η*5€βΓβΙ(ΐΓ εβί (14-

('ΙΙΙΝ, 487. ΓΐΙίΐΙΊ ρΐ (ΐρΐ ϊ(· 81 Ιΐ:ι| ΙΙΜ 631 V ΙτΐΗΙΙΙΙ Π.Ί. 741

Ρϊΐίυιη ςιιί ύβοοβββΚΪ, υΐ ΑΓίυβ, ϋείιρηβ£ΐ3ΐ βΐ ΡβίΓειη,

804. 1'ίϋιιιη Μ·Ι ιπιι 8538 ΙΚ-πιιι, Μ'ίΐϊιτί νεΓ3Πΐ Ιιιορω β

ΙϋΟΡ, 756.

ΡΓ31Γ83 61 3ΟΓΟΓ03 ΒοΓηίηί , 6Χ ρΓίηία ϋΧΟΓΟ ,Ιθ5ερ!α,

1011.

ι;:ιπ/ίιι ηηοηδ αΙΐΓί Ιοπ1:ιηβηι»(> ΙβπυΗοηΙβιη, 25.

037.3 1Ι(·1.|·.ιη·(· Ιΐι,-Άΐιιηοιι ϋΐι;ιιιΙί(·,·ιΙ, 150.

Ιίι·|ι,·ιΙ ιηριΐ3 3(1 .Ι('Γί(·1κ.ιι'.ι·ιιι, 29.

Οβηεηΐίο (Ιυρΐι·\ βΐ ςυβίίδ ηίηςιιβ ίηΐεΐΐί^ιΐυτ, 655.

(ίι'Ι/ι'.Μ'.Ί /ΙΙΙΓΓΙΙ, 111)8Γ 80 ΙΙΙι'ΐΙιι ΠΙΜΊ ίρ',ΙΙ·., 287.

(Ϊ6Π188 3η^Ρΐί3 ·ίΐι1ι]ι-(·|:ι· 6Χ ΜΟΥ36 81 Λροοαίνρδϊ, 456.

ΓιΡίιΙίΙρδβ Ιΐΐΐινίοηε 1η Ν.ιπκιπιιπι ΐΓ3Π3ροΠ3ΐί, 2ί.

ββΐιΐίΐεδ Ια >;ιπι:ιπ;ιιιι Ι |·;ιη-,1;ιΙ1 3 Γι Π-. ΙβηϊΐΛΙ, 22.

ΟεοΓκίΙ Λ1(·\.·ιιι.ΐι ι;ι· ερίκοορί ΐ£ηοπήηίο$3 Ιη«1υ

912. ΜοΓδ (ΤίκΙεΙίβΜηπι , 912. Μ^Γίντ Ιβηιβη ηοη Γιιίΐ.

912. |·.|ΐι·. ΙΙΜΙΙ ίιίιι, 913. Λ ι·Ι ίηιη ΙΙ.·Ι·Γ(·Μ:ΙΙ ι·1ι.·ιιιι ιϊι κ . ιιιιιαι

οπίίηανβπιΐ, 915.

ΟεΟΓ^ίΐ» Νν'ιιΐιι-ί Γ.ηιι- |;ιιι! ιί ιιΐι Λ Ιοχαίιιίπιιίδ ΟΟΟίδυδ,

ΙΤ(·ΙΊ.. Ι ιι% , 81 < •,ιιΐ'. 8ρ3Γ5ί θίΐΐεΓ88, 726.

(.ΙΚ.·ΙΙΙ|ΙΝ ΐειηροΓβ Νειη1)Γθ(1, 7.

6ηο3ΐ1(·ϊ. ΟηοδΙϊϋΟΓυπι ηχΓββιβδβχΙβ ροδί Οαηδίίϊηϊδίηΐ

βχοπυηι, 82. Α Νίπ,ι.χ, οπί, 82. ΕοΓυπι ΝοΗϊ ηιιχ ίιι· π' .

82. |Ι:ι|·ι·:ι1ι:ι ΓΟΠΙΙΙΙ ρΓθρΙ)Οΐ3, εΐ (]πίι! 83 ΥΟΧ χί-'ΠΙΙ:· (· ! ,

83. Ι.ΪΙ.ΓΙ ΐιΐιιι^ΐκ·. ιι ιπιι, 83. Γ.ηιιπιι ιΐοΓίπικι βϋηοπιιη

«ΡΓΟΟΠίΟυβ ι·Μΐιιρ.ι|·:ιΙ:ι, 81. Υ8Γ03 ιρι:ι·ι|:ιιιι 61 εοΠΙΠΙ

ΕΥ3η{;βΙίο, 81· ΡΓθΐηΐδθυθ3 υβυΓρβηΙ ΓοηευοΗυχ βΐ 1"ΐ-

ιιπιΐ!·; ι·:ιπιιίιιι·ί νΡβοιηΙιΐΓ, 84. ϋϊεΐί ΒοΓΟΟΓίιηί, ία 631,

ακηοιί : »\> .-ιΐιίί ΟχΜίιηΙ εΐ ιιιΐιΐι·, 85. Ιί(ΐ6ΐη ι.ιηι- ηο-

ιηΙιιίΙιιΐΝ ΥΐκΊΐΐι, πι ΜίΙΙΐϊΓβδ ίη .1·!^ ρΐιι 30 Ρηϊοίοηϊΐιε,

/,:ιπ·|ι,( ί βΐ ΙΙΐΓΐκΊίΐΜ·, 85. Ι)ί«·ίρ1|η3 ΰηοδίίεοπιιη, 85.

Οηοδίίοοπιηι Ιιΐιι ί ιρκιπι ίπιρίί βΐ ίιιερίί, 89. ^ιιαπι αΙ>-

ΜΙΓίΙΐ' Γΐ ΙιΙΜ'ϊνι' ϋΐΤίρΙΠΠΙ·* ί|ΙΙ<·Γ|ιΠ'Ι(Ί1ΙΙΙΓ, 90. ΛΐΗΠι.ίι"

1πιιιι:ιιΐ:ιιιι ουηΐ 0681118 ΓοιιιιιιιΐΝΐ'ΐιι 6838 (Ικ'ΐιιιΙ, 90. Οηο·

βΐίεΐ ΓΙιι1ι1ιΜΐ11:ι· ιρίιιΐιΐ Υ3ΙΙ3 Ιίιιμ.ΊΙΙΙ (Ιι' ρήη€ίρίθΙ13

8υΪ8, ι·ι ιριΐι: »ϊιιι ΙΊΙΠΙΙΙΙ ιιιΐιιιίπ:ι, 91. Ν(·ι_':ιιι[ Οηηδίυηι

(1ε Μιιιίιι ΐι.·ιΐιιιιι , 91. ΟΙΙΝ $11 :ιριι<1 ίΐΐοβ βΐ ςιΐίΐί·»

Νιιΐιικιΐΐι, 91. Γ.ο^ηίΐΐο ΕηοδΙίεοΓυπι, 91. Μυικϋ ρπηαρειη

ι!ι·,·((·ιιπι·ί (Ί'ιίμίΓ 6η£ΐιηΙ, 91. Οιιί(ΐ3ΐη εχ ϋβ Οδοκχ ιηυΐϊβ-

πιπι,'Μ. (,ΙΙΗΙ αυίβςυβ ιρυϋ εο» ΙβυοίνίοΓ βοηβΐίοτ, 93.

(ΙπιιΜίΐ'οπιιιι Ι,ιΙ>ιι1.·( (1ε /.πΊιιΐΓίιι , 94. ΠπιΊιιη ίιι ίρςί

ΐπιΐιιιη:ιΐιιιΙιι ροηΐίΐίαδ ΐηΙβΓρΓ6ΐ3ΓβηΙιΐΓ. 91. 1.ενϊΐ3Γ(ΐπι

βηοδΙίοοΓυιιι Ιυτρίδ εοπιηιίβΐίο. 95. Κίϋεαΐ ηιοη:ιι·1ιοϋ, V* ·.

Ενϋΐι^βΐίιιιη βυΐ) ηοηιίηβ Ρηϊϋρρΐ ρΓηΟΙεηΙυΓ, 95. Ου;ιιιι

Γίι!ίπιΙ;ι (ίίΐΜΐιΐ ϋβ Ι ',Ιιιι ρΓορηεΙβ, 95. ΒεΓιιΐ3ΐίο ΡΓΙΌΠΠΟ

ΟηοδΙίςοΓυηι, 97, (>8ΐίΐ3ΐί8 οοηΐΓ3 εοβ (ΙεΓεαρΐο, 97, 98.

Ερίρη»ηίυ3 3 6αοδΙίι·Ϊ3 Ιεηΐ3ΐυ5, 99. Οιιο«1ίι·ί Γοηιπιυηει

ΐι,·ΊΐκΊ>ι πΐϋΗεΓβδ, 83. ΕοΓυηι οοη$οβΙυ(Ιο ίη ηοβρΐιΛιυ

εχΓ.ίρίρηύίδ, 86. Καχίί εοηευϋίΐιΐδ 61 ιορηϊηβοαϊ, 86.

ΐίοεΓΟδ ηοα Ιοίΐυαΐ, βεά 3θΙί Ιίοίιϋιιί 8εΓνϊυηΙ, 87. Κ«-

8βει·3ηο>3 Γβΐίηκηΐ ίη Γβΐιι , επκΙεΙΙδΜπιβ ηεοηιΐο, 87.

,Ιΐ'ίίΜΙΙ.-ι (·\ΜΜ·!·.ΙΙ|Ι|ΙΓ, 87 1η (ΊΙΙι' (ΊΙΓ;1Ι1(1ίΙ υΐΐΐ'ϋ ΠΙΟϋίιΙΙΙ

(κ ι πρ,ιΐι , 87. ΙΙίΓοςυε υΐυηΐυι· Τρβίιπιβαίο, 87. 0«ί(Ι

Μ·ιιηπΊΐΐ ίικ-ρΐΐ' ιΙ(·.ί(ΐ.ιπηι· Β3ρΙΐ8ΐ3, 88. Εηοίΐϊα 3 Μ·Ϊ(^:>

(1ί836ηΙί(ΐιιΙ,ηιιθ(1(1επιοη3ΐΓ3ΐ ΙΠΊΙΚΊΙ-,. 204. ϋιιοδίίά 3 ,>ϊ·

ηιοηί3(·Ϊ3 ιιΐ·ΐ:·ιικ·ιι: ΙΓ,Ι\(·Ί πιιΐ, 58. (;οο$1ί«ά

ΐ Οιΐ3)(ΐιθ5ΐί , ίιΐ 651 ΊΙΙΙΙΙΙΜΙΙ, 102.
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90.

Ιι.τπ.·8ΐ5, 6δΙ *:ιιιι;ιι·ίΙ:ιηι>πιηι,

ϋηΐί» δίνε (Ιοικι μτπιΐίι ίη Κη·Ιι·Μ;ι ιι,ιη (Ιι-ίΐιιιΐ, 403.

Η

Η36Γβίΐ« ηονβ εοη(Γ3 ΙιΐΜΐ;ιιιι Μ.ιπ.-ιιιι, 1037. .Μ.Ίππιιι

νΐΓ£ίηοιη 6886, 1058. ΟΙΓ 1)Ρ»Ια ΥΙΓ^Ο ΐΓ3(1ί(3 8ίΙ ^βρμίιο,

1038. ΗΐΓΡδίδ νίπΐ3 ουιη δΡΓροηΐιιηι νβηβηο ι·ιιιιΐ|ΐ.ιι·;ιΐίι>,

4. 1ΐ3?Γ85Ρδ ροΓΙχ (ϋειιηΙιΐΓ ίιιΓείΌΓυιη, 903. ΙΙ.ι ι Ι·Μ··( β

μ.-ιιΐί.ίιιηι ί:ιΙ>ιιΙκ ΟΓΐχ, 98. ΗΧΓ6868 ιιιιιΐι· ιι:ιΙ:ι·, 61 ρΐιιπ ·<

ΓΜΠίηι Γ3ΐΐδ:ι·, 903. Η.ΤΓΟΝΙΊΙΙΙ ηιιιιιίιιιιι ι·πιιι·.1ιιχίο, (·1 εΐβ-

£*Ο3 ι··ιιιιρ;|Γ.ϊΙκι χιιιηρί.-ι εχ Γυηΐίοο , 1076. ΗφΓεβεοη

οπιιιίιιπι ;ιΙι ΟΓΟ6 οιηι1:1ιι ίηι1.ΐ£3ΐίο ΜΙ|Ι]Ι·Γ| ιηπ ορεΓίδ Ερϊ-

ρΐιηιιϋ, 2. ΗχΓΐ8βοιι ΐΓρϋεοίαι οτρνίδ ίηιίεχ ι πι» ΜΜ·> 3υ-

Ι-ΙιιΓίΙιΠ·. 30 ϊυερίίίδ ΜΙΙΙΙΙΐυΙ ΙΙΙΙ 1·\|>(ιΝΪΙ;ΐΠΙΙΙΙ, 52, 53, 54,

ρβΓ (ιιΐιιιιι.

Ηατβΐίερπιπι εοηΓιΐδίο ;ιρΐί«ίπι;ι ΜπιΙΙΚικΙίηβ (ΙΡδοιϊΜ-

ΙΐΙΓ, 502. Εΐ ψΙΟΙΙΙΙΙιΙιι 3 νίϊ ι Γ(·1:ι ίρδί ιΙι'Πι·(·1;|[|[ (Ί ;ιΙ>ΡΓ-

ΓΓΙΙΙ 3ΐί3 ι·(ΐιιι|κιπιΐίιιπι· ΟΜΡΙΚίίΙαΓ, 503. ΙΙ:ΓΠΜίι·ιιπιηι 03-

1ΐιιιιιιί;ι ι|Ρ|ι·(.Ίΐ1ΐΓ (·Ι Μιιΐιιΐιΐιι, πιιιι ιι|ιΝΐίπι·ιιΙι;ιιιι ι·1 Γ.381Ο3

Εοοίβϋί» ιηθΓβ<ί ίηερίε ΓΡρηβΙίΡηιίιιηΙ, 507. Ι1:ι·ΓΓΐίι·ιιι·ιι:<ι

α>ηΐΓ38ρΐΓ>ΙοπΊ33η<:Ιιιιη1>Ι*6ρηε[ηΐΒ, 1037.1Γι Μ·ΙΗ ί ΜΙΠΙ-

1β8 1>υρΓΡ5ΐαΓυιη ςυί βυηΐ ο δεαΓϋββοΓίιπη {{ρηβΓβ, 283.

Ι1.-ΓΠ·Ιίι·ιιπιιιι ΓΓ3Ι18 ;ιρΙ;> -ίίιιιιΙϋιιιΙιΐΗ' (|(·Ι·|.ΙΓ;Ι|ΙΙΓ , 193.

ΙΙ,ΐΊ (Ίίτί νιιπ.Ί ιΐιιιιιίιΐΜ ·ί(ΐΓΐιπιιΙιΐΓ |ΐΓΐι ν·Γΐ;ιπιιιι νϊΓίβΙΐΙε,

86(1 ΙΙΙΙΙΙ ΙΚΙΙΙΙΙΙΙΙ' 3 Ο1ΓΙ810 ΜιΙιΊΪΙΤί ΙϋΐΠίΙί.-ΙΙιΙ νιΚ'ΊΙΐΙΐΙΓ,

367. Ι|:ΓΠ·ΠΙ ί νίΐ3ΐκ1ί ιιΐ ηε νιΙιιΐ:ιι·ί ςυίάριη ιΙι·Ιιι·.·ιιιΙ, 248.

ΙΙ.-ιΤΓΐϊπιπιιιι \;ΐΓί;ι· 1ιΙ:ι·.|ιΙιι·ιιιί.Ί·. 1035. ΗφΓβΙίςΙ ρΐεπηυβ

ιηεΐΡΐη[ΐ8}·αΙιθ5ί3 ΕΓαιιΙ ηββεεΙΟΓεχ , 550. ΗφΓεΙίοοΓυπι

ρι-ΜΜΐ;κ 3 τείίκίοηε ΟΐΓΐ«ιΙ·ηα ηβΐίοηε^ ϋεΙεΓΓΡΐ ι·ι Γυ£3ΐ,

101. ΙΙ.·ι·Γ«.·Ιιι·ί ρρο Ρ31ΡΟ 01 ΙΊϋ'ΜπχπΜΐιιιιι, βΐ 8«"'1'"η

Μ8υΓρ9|1)3ΙΐΙ, 861. Η:ΐ·Γ,·|ίι·| ΙΙΙΙΚΙ.-ΙΙΙΙ ΙΙΙιιΠίΙΙΙΠΙΙΙΙ ΓβϋΙΙΓΓΡ-

Γΐίοιιειη ιι. ^ ι:ιΐ, 114. ΗχΓεΙιεΙ «ΙΊΙ ρη> ηιοπυίβ ϋιρίίζαιιΐ,

ΙΐΓΐΐιΙιιηι.τί 5;ιιΐ(·[;ι ((ΐι:ι ΟΡΐρ1)Γ353ΐϋΓ \ι·ηΐ[ι1ιιι^ι;ι, 821.

ΙΙι·ΙΐΓ:ι·θΓΐιηι ΐΓ3ιϋϋθ, 1085.

1ΙρηιΡΓυΙ).·ιρΙίίΙ.ΊΓυπι ΙιίΕΓΡδΙί, <ια« βίΐ ηιι.ΐΓΐΒ ]ιι.Ι:ΐ'ηΓΐιιη,

56, 37. Γικίι· ιΙίι·ιί, 56, 37. V ,πιι.ι-, ίΠοΓυπι ίιι ριΐΓ^Ιϊοηβ

(ΐρπΜίοπιιιι ρρΓ ,·ιι|π;ιιιι, 36, 37. Νοη εκί αηνιχ ρυΓ^3Γβ 61

βΙυβΓβ |κ·Γΐ·:ιΐ:ι, 8ει1 ρφηίΐεηΐίχ, 36, 37.

ΗεΓ3εΙβηηΐ3 ι1ιιμιπ;ι[;ι , 263. Οιιιιπκχίο ΗβΓΐεΙεοηίΙίβ

ΙΙ1ΟΓΐαθ8 39ρΡΓ^3Πΐ, εΐ ι|Π;ι]ί·, 031 >. ι(«η; 8ΐνε Π·ι1ι·|ιι|)ΐί(1

ΙΙιΊΜΐΊίΜιιιιΙ,Ίπιιιι, 263. Κοπιιιι ΓβΓιιΙίΐΙΙΟ, 261.

1Ιι·ί·:ιι·1(·ιιιιίΙ;ιΠΜΐι Ιι.·ι·ι·(·Μί·ί ;ι!ι ΗεΓ3ΡΐΡΟθε, 262. Ηχο ε$1

<)ΙΊ-Ι"Ι.Ι βεχίβ ρυ8( (ΊίΓΝιίΜΐιίιηιιιιιι, 262.

Ηπ Ιι.ιΠ.Τ ΓΡΙ 80ΓίρΙΟΓΡ,8, 3.

ΙΙιΜ'ΙκίΙ'ί.Ι' ΓΡΙ ΙΙΙΙΙΙ Ι|:ΓΓ(·Μ·(Ι[Ι ϊΐΐβΐΐΐυΐα Π)ΙΙΙΙΙ1ΓΙιΙ:ΐΐίθΙΙ(!

Γ'Μΐ]|ι,·ιΓ:ι:ίιι, 5.

ΗΡΓΟιΙίΐΐιοπιιη Ιΐϊτεβίβ αιιχ 681 $ερΙίπΐ3 .ΙΙΚ|:ΙΜΙΠΙΙΠ, 43.

υικίβ ϋκΐί. 45.

1 1 Ι·Γ.Ι:|]·> ι ιι ιμπ. 43. Εΐ ρι ιιΐι.ι Ι π Γ εΐΙΠΙ π. ιιι ΓιιΪ88β (Ίιι Κΐιιΐίΐ

βι<ιρεεΐ3ΐυπ) 3 ^'ΡΐιΙϋιιΐδ εοηΐη ΗεΓ(χ|ί3ΐιο8, 46.

ΙΙιΐΊ^ι ιΐ.-ιπιιιι 1ι:ιτε<ίί5ί φίικΙπι^ΡΜίηα 3ΡρΙίπΐ3, ΟΓϋίηβ

ΒΡΐ3^8ΐπΐ3 βρρίίπια, 907. Ιηϋβ ι!ίεΐ3, 907. ΙΊιί «ιιεΙοΓ

ΙΙΙίυι νίχΐι, 907. Ηίεπεχ Ιιίίίοπ,ι, 907. Ε]«8 εΓΓΟΓεβ. 907.

\ ιι.! ΐιΐίί ,,.Ι.πίΓ.ιίίΐΐΗ. 710. Νυριί38 Γερηι1ΐ»1)3ΐ,7ΙΟ. ΟυΙ&ιι*

ΙΓΝίίιηοιιϋΝ βυυηι βΡΓΟΓειη ρΓυΙορρΙ, 710. ΡυβΓΜ 3ΐιΙβ

ηΐίοιίΜ ΙΙΜΙΙΙΙ πιοπυο$ $3ΐν»η ικ·^3ΐΐ3ΐ , 711. ΜεΙεΙιί-

ρυΐ3ΐ εβ$ε 8ρίπΙιιαι ββηείυηι, 711. Ρη>1>:ιΙ βχ Η1>ΓΟ

υί Αιΐ3ΐ>3ΐϊευ8(1ΪΓΐΙυι, 712. ΗοΓ<β]υι εΐ βεηεείιιβ

, 712. Ε]ιΐ8 ΓεΓυϋιΙΙο, 712. ΟοιηραηΐυΓ ευηι ίΐϋ

ι.-. ΓΜΙΙ $βιΐ3υ8 ΜΙΙΙΙ εοΓπιρίί, 713. ΗεΓυΐ3ΐυΓ ερϊιιίο Η1ίυ8

ε ρΐΐβΐ'ίϊ ιιι;ΐιιι·(ΊΐΙ ιΐιΐι·,, ρι ι.ΐι.ιΐ ιιιι|ιΐι· ΒΟ3 -.-ιΐ ν,,Ι ;.-, 61 Γ.ΙΙΙΙ

;<·Ι.(ίΓΐιι |ιΙ:ιπ·ιΓ Ιΐι'ιι, 71.,. Λ κι ιτίιιΐ.ιΐ Ιιι ι·||(·;ι ι ι-,ηι'Ι (Τΐΐιι-

0601,711. Ιΐΐ'ΐιιιΐι· ιιυρίϋβ, 714.

ΙΙιΐΊίπιιιΐκ ,ιιπΙιίΐπΝ, βΐ ηυοιηιχίη <·μκ ΙΙΙΊΊΙΪΜ οοηείιίε-

Γίιιΐ, 702. Ει ρεοε»ΐ3 ΑΙΙΙΟΓΓ|Ι,·Ι·ΟΓΠΙΙΙ βχίιίυιη ΠΓ|ΙΪ ιΐΐυΐβ-

ηιηΐ, 702.

ΗίϋΙηΓΪ3 ικιΜιϊι,ιΐί·; ΙΗ·:Ι|;Ι· Μ3Γΐχ ΥίΓ^ίηίϋ, 1062.

ΙΙιιΙΙΙΓΠ 1ΓΙ-ΠΝ ι|||| III ;|ΙΪΙΚ «,ΙΊΙΝΙΙΝ ||(·|ΙΙΠ|ΠΙ·Μ|, βΙΠίΜεβ

•ιιιιΐ ιΐϋ !|ΐιι νβΓϋί» 5εΓίμΙΙ1Γ£ ;ιιΙ ·<ικιιιι ;ιΙιιιΙιιιιίι1Γ ΙιχΓεβϊιιι,

ΗοιαβΗ ρ.·ιΐ Γί.ι ιπεερβ (1ε <\α» νιΗε ΊιιΙιίΝιΐ πι», 326.

1Ι'·ιιιΐιΐ(·ι ίη ίΐιιςρΐυβ ικ·ιρκιι|ΐκιιιι ΐΓ,ιη^ΓιΊ ΙΙΙ,ΊΙΊ , 556.

Ηοηιίηε* ςυοιηούο εββε ροββιιιΐ ίιηιηοΓίβΙεβ , ' .V. . Ηοιηΐιιεβ

1θ ΓΙ-.ΙΙΙΤΙΜ·! ιι ιιιι' ιρ ιι ιπιι ΐιΐη 3ηΚβΙΐ8 ιΙίι'βΙιΙυΡ Γ()Γ8 βίηΐίΙΡ»,

Κ;β. Ηοιηο ςιιίιΐ (Ιϊβίεΐ » ΪΪΓΟ, 261 . Ηοπιυ ςυοπιιχίο πιθΓΐ3-

1κ εχ ΙΙΙΙΙΙΜΙΊ ;ΐϊ 8ίΙ :,ι>·> υ.-, 513. Ηοπιίιιίβ ειυβα > π-.ιΐ.ι 8ΐιιιΙ

<·!:!πι.Ί. βΐ ιρ-ι· ιηυπιΐιΐ!) ε8ΐ Ι3ηφΐ3ηι ρι .ιΊι.πιιηι Ιιΐ'ΐιιΐηί

ρ.-ιηΐιιιη, 'ϋιι. ψιιίιΐ βίΐ ρΓορπβ ίιοπιο, 541. Ηοωίΐιί-ί ρηβ

<· : ι··π . ι!ι^·ιι; :·ι·,. 512.

Η.νιίΓορ» βεΓρριιΙίί ββηιιβ εχ βι^υί» ίη Ι··ΓΓ ιπι βποεΓβρηδ,

βΐ ε<χ)6πι ΓΗΡβιΐΝ 56 τερίρίεηκ, 81.

Ηνμοίΐίχίβ «ρμεΐΐβΐίο, εΐ (}αοπ)θ(]ο .ιίι Οποηΐ3ΐί1>υ5 ΙΟΓ-

I" ->ι.ι .ι ·< υ»ιΐΓρ6ηΙιΐΓ, 863.

1

]ϋυ1ο1ιΐΓία ςαϊοςίο εορρβΓϋ, 7.

3ι

ΜΙΙ|Ι)!,·!|ΓΪ;Ι· ηπί,'ιι, 1061.

ΙιΙΐΙΙΙΙ.Ί'Ι Ρ0816Γ1 Ι'Λ,ΙΙΙ ρ| ίΐΗ'ΙριΉ Γ.ιΙ.-ΙΙΙΙ, 10.

Ι^ιιί·< ει 3<|υ3 ριτ ιρι,-ιιιι ΐΓ3ΐι$ίΙυ5 ϋι, (ΐαοηκχίο οχρίίε*·

η μοδίίΐ, 570.

Ιπΐ3^ο Οεί ίη Ηοιηίηε ιιΐιί εοπ3Ϊ3ΐ3ΐ, 813. \;ιπ,ι> ι!ι· εο

ηρίιιίοιιι-.ι, 814. ΙΙΙΜΙ,'Ο 1>ι·ϊ ίη ΙΙΉΙΙΙΙΙΓ ικικ ρρΓίίΙ, 814.

,ΝΊιιι 6^36 ίη 3ηίηΐ3 ρι>8ίΐ3ΐρ ίηι,ιμ'ίιΐ'Ίΐι Οεί, 815. έοΓριιβ

ιιοη ε356 ϊϋ 1πΐ3ξίηεηι Γ)··ί, 812. Νοα ε8βε ίαΐ3£ίηεΐΒ 1)εί

ίη νίηυΐε, 816. Νου ε&ε ϊιν^ριίβιηο, 81ϋ.

ΙΙΙ.Ί.-ΙΠ ηοπιεη ιΙ;ιΐπηι Πηνίο, 11.

Ιηβεΐιυδ Ιεπιροτε Μο^3Ϊ8 βριιιΐ (ΐΓχεοκ, 11.

Ιπι'» ιιΐιι·. ΙίΓενΙβηχΓεβεοη,φιχίη βεχίο Ιοηο εοηΐίηεη-

ΙΠΓ. ίη ιριι, ΙΙ3ΒΓ6368 βυοΐ 8ερΙεηι, 808, 809.

Ιιΐι|](·ιιΐιι·ί εοηιίηεηι οϋΚκΙεείιη ηχΓεβεβ Ιοιηΐ ιρι.ιιΐι.

396, 397, 598.

ΙΐιιΙίΓΙΐΙΐΙΝ ι ΙΙΙΙΐίΐΚΜΙΗ ΜΙΙΙΙΙΙΚΙΠΙ 1|,ι:ΓΓΜ·ιιΙ1 ΙΟΓίίί Ιιιΐιιί . ιρι.··

ηιιιιιΐ'ΐ ιι δυηΐ ΙΠ·Ι|ΙΜΊΙΙΙ, 229.

Ιπι1ί(·ιιΙιι·ί ΙΚΓΓΙ ΗΙΊΙΙΙ ιρι,-ΐ' ι·ηιιΙ ΙΙΙΓΙΙΙ ΙΙΓ ΙοπίΟ ιριπιΐη, ίιι

ηυο Ιι.·ι·ΓΡ8Ρδ φΐίιΐ'ρκ· υαιηεηηΐυΓ, 605, 606.

ΙικΙίι'ΐιΙιΐΝ Ιι.-ΓΓί'Μ'ΐιη ιρι;<· ϋοηΙίηεηΙιΐΓ Ιοπιο δβρίίιηο, 61

βιιιιΐ ηυηιεΓΟ (]α3ΐυοΓ, 993.

Ιιΐί,'Γΐιίιί ηοηιεη ίη 8οΓΪρΙιιΗδ ηοη ΙεςίΐυΓ, 9Μ.

ΐΓ6ΐΐίειΐ3 ίηΐεπ (ιβΐΐοβ (Ιβ^βηβ, 174.

ΙΓΡΙΙ.ΪΙΙ8 80Γίρ311 ΠΙΙΙΙΙΜ 11:|·%ί ΙίιΙΐ'ΙΙΙ 1']|ΙΜ(ΙΙΡ ΙΐΙιΤΙ'ΜΙΙΙ, 75.

Ι$33ε Ιιίκτϊ ιΐιικ Ε83ΐι ει ,Ι,'ίπιΙι, 9.

Ι833ΡΙΙ3 ρθ$1 8υ8θερ108 Ι106Γ08 ΙΙΙΙΙΙ ΚιΊκ.ΊΌ:!, Ι10[1 3ΙιΙ-

ρΐίι» εοηδυενίΐ, 105 ί.

Κϊ.ΐιιπ Μτίκι 1η Εΐ1ιϊεΐ8 ρΐεηίββίπιβ ίιηριΐΓΐΙαΙίδ, 2ϋ.

Ι5ίδ ^^.νρΐίοπιιη, 11.

Ϊ3Γ3εΙί8 ρι·ιιΙι·(·ιίιι ίη .ν.^νρΐιιιιι ;ιι! ^ι«ι·ρ|ιι1ιι1, ηυιηβΓΟ

8βρΙιΐ3ςϊηΐ3 εαρίΐυη, 10.

ΚπκΊιΙ;ι· ι,ιΐιΐι· ιΐκΐί, 10.

ΚΓ.ιι·|!ΐ.!ΓΙ1Ι!Ι ΐΓ3[13ίΙϋδ ρ6Γ Π13Γ6 ΚυΟΓΟΠΙ, 11.

8Βΐ»Ιε ϊη /Εςνρΐηπι ρροΓεοΙυί, 17. ^^^η^ιι5

ι1ιιι»Ι(·πιιι ρ;ιΐπαπ·Η;ιπιιιι ρ3Γβιΐ3 ρυΓυηιΐ|ΐιβ .βιιιιπιοΓαΙϊο,

10, 11. ϋβεοοί 1υοΐ3 εαπι ιιι^είο, 10. ϋκοοϊ ηοηιεη νεΓ-

δΐιιιι ίη ΙδηεΙ, 10. .Ιιπιΐιί ροδίΡΓΪΟδ, 10.

,Ι.κ'ιιΙιιι·. Ι)ιιιιιίιιϊ ΙπιΙΐΊ· ϋθ8Ρρ!ιί Ιίΐίυδ ρπιιιΐΗ ηπιιιίιιιιι ερϊ-

8ΰθριΐ5 ΙΙιιτιΐΜΡΐ.νιηκ ΓιιίΙ, 119. ^βεοοί Ιίΐίί .Ιικρρίιί ρΓΚΓυ-

^ϊΐίνι βΐ (1ί§ηίΐ38, 119. 43θοΙιί (Ό^ηοπιβηΐο ]υβΐί ΙιίδΙοΓίβ

(Ί ιιι,'ΐιΊ.Μ ίιιιιι. Ιιι ΚΊ. ,1;ιι·ο|ιπ·; ΓπιΙβΓ Ιΐηπιίιιί ςυοΐ 3ΐιηο:>

η3ΐιΐΝ β νίΐ3 άΙϋϋοηβΓΪΙ, 104ο. ,):Η·ιι1ιιι·ί ίϋεηι ευπι δ3€ΡΓ-

ϋΐιΐ.-ιΐί δΙΪΓρε ι·ι Ι|Ι|ΙΙ||Γ| III, 1045.

.1,ι1ι|.ι!ι.·ιιιΐ1ι ΙΙαΓϋεΙοηίϊ ρπίΟΓ η.ιΐιΐ Γιΐίυδ, 61 ΙΙοβΓ ΜΙ!Ι

Γ]Π·< ιιοηιίηε, 78.

.Ι:ιπ·ιΐί (ειηροΓβ ΜΊ'1ι·πι, νεηεΠείβ ;Η· ηρφιϊΐίο! ρροιίίβ-

ηιιιΐ, 4.

.Ιί·Μΐιιϊ;ι ^ι|I!;ιΊ1Μ1I^ι, 159.

·!ι·.)ΐ)!ΐ'.!ΐιιι ηα*πβ βι 86x1» (βΗ· 1η Εεοίεβΐ», 910. ϋε

60 »ροδΙοΙΙε£ εοιίδΐΐΐυΐίοηεβ. 910.

ϋιΊΜ'ί ρδβυ(1ορΓορΙιεΙ.·ε ηοπιεη, ιηΐιΐρ ι1ι·ιίν:ιΐηπι. 41.

^ρρ11ι^β ΠΙίβ δίοίπιίί οοΙίΙϋΓ, υηίβ ίι!υ1οΐ3ΐΓί3 ίεΠαρ ρηο-

Οαχίδδε, 1055.

ΐβ9ΐΐ8αυοΙειηροΓβ εβίίχρίΐηία*, Ι.ΊΊ. ,ίοΜίν ςιιί(1 ϋϊ-

{,'ΐιίΓΐι'Ρΐ ΗβΙΪΓΧ^ο, 120. ίρ«ϋ3 δεοιιιιϋο ^δορίιυ »ρρ«ρε1.133.

.!η;ιππΐ"4 (·ΠΓ Ι·Λ;ιιι:,'(·1πιιιι ΚΓίρκΡΓίΙ, 453 Πικιιιιΐο ε*.

ιρκι 3ϊΐ3ΐβ δερίοεΓβ ίιιπΓριΐ , 544. 8αΙ> Οχχείο Νρρνβ τενο-

εβίυδ ε3ΐ 30 εΐϋίΐίο, 311. Υεπιαι Ιεπιριΐδ ει ηιν$ΙβΓΪιιιη

ηαΐίνίΐβΙίβΟίΓίδΙΐ Ενιη^εΐί! βυί βχοπίίο βρεπιίΐ, 511, 435.

.Ιη,ιιπιΐΝ ηί8ΐΟΓ13 ΜΙιίιιιιΐΊΐι 1η 1ι;ι!ηΐ'ΐ> ΙΙΙΙΤΙΓΙΠΙΝ, ηε πιπί 6Ο

Ι;ιν.·ιΓΓΐ, 118. .Ιΐϋΐιιιιι"· ιρι,'ΐιιιΐη ΥηΧ Ι!|Γ:Ι|ΙΙΓ, ι'χρϋι'ϊΙιΐΓ,

761. .Ιο,ιιπιίΝ |·Λ·:ιιι_Ί·Ιίιιιιι ιΐΐνίαΐΐιίεηΐ ('.ΙΐΓΪΜΐ »11ΐ6 οιιι-

Π13 ιΙιΊΓΜΙ, 747. .ΙΙΙ.ΊΙΙΙΙΙ-, Ι!.ΐ|ΐΐκ1.ι! (1ε Οΐιρίκίο ΐΡΜίίιιιη-

ιιιπιιι, 516. .ΐιι.ιηιιΐΝ |· \.πΐ'-ΐ·Ιΐιιιιι εΐ Αεΐ3 3ρθδΙοΙοτυηι β

{!Γ:Γ(·ΙΙ ίη ΙΙι-ΙιυιίΐΊΐιιι ΙΓ3Ιΐδί3)3 ΜΤΙΙΜΙΙΙΙΊΙΙ III .|ιι<!;ΐ«ιπιιιι

83ΖορηνΙ»εϋβδεΓν3ΓΪ, 127. ίθ3ηηεκΒ3ρΐμΐ3 ευΓ 3Γυικ1ίηί

ι·οιιιρ;ΐΓ;ιιιΐΗ ΓΙ ιπηίΐΐιιπί'ΐι-, νβδΙί1>υ8 ηοη υίερείυτ, 88. ι ΙΙΓ

ηΐ3;οΓ 111ο ςυί ΠΙΙΙΙΟΓ εβί ίη Γ8(ίηο εοΒίυηιηι, 89.

ίυηι αυοιηοιίη δεηρβεΓΪΙ, 441.

επεβιο^ίϊ, 10.

ηί ηίδΙΟΓίβ εχ Ερίρηαηίί βεηίβηΐΐι, 1039.

ΐ'ί»·> Βιΐυβ βχ [π ιοί Γ υχορε, ηιιί βΐ ΓρβΙεΓ ϋοπιίηϊ <1ίεεΙ>3-

!ΙΙΓ, 1039. ,ΙοΜ'ρΙιπ·; οεΙο(;ειΐ3Γίιΐ3 ΜΜΠ.ΙΠΙ ϋυείΐ, 1010. ί«·

Μ·|·Ιιιΐί ιρκιιιιΐυ ηιορίυιυ, 1042. ϋοβερίιυδδεηεχ οεΙο^βιΐ3-

ιίυι 4εδροη»»ΐιΐ3 Μ;ΙΓΙ.·Γ ΥίΓ^ίηϊ Μ·\ β ρηοΗ υχορε ΜΙ|Ι^:Ι ·

Ιίδ Ιϊΐεπδ, ηεε εοηδυείυάίιιεπ) Ιΐϋ',ιηι ευπι Μ,ιι ί:ι, 452.

(,ΒΓ ΙβΓπειι νίρ Μ;ιι ί:<-· 3ρμβΙΐ3ΐυ3, 432, 433. δεϋ ηοπιίηε

Ιΐ'ΐιΐι·*, 433. ^ο8ερηιι8 νίεβηι ρ.ιΐιίβ ΠιτίδΙΙ μερρίιαί,δρϋ ΓΡ-

γρΓϋ ιιοη εΓ3ΐ ΙΙΙίυδ ρ ιΐιτ, 155. .Ι"Μ'ρ!ι·ι ίίΐϋ Γιιερυηΐ εχ

«ΙΪ3 υχΟΓβ αού εχ ΥίΓ^ίηε Μ:ιπ,ι, αυεΙΟΓβ Κρίμηαηίο,

115.

01 εοΐϊΐε<> 3

Μ.ιριιι·, 135. ΜΡΙΙΙ »1) ίπιρ6Γ3ΐοΓθ ιιιιριΊηΙ υΐ εοοίεδΐβ πι

ηοιιορεπι ('.ΠΓίκΙί ίη ^κίχοριιιη ορρίίΐίδ

136. ,ΙοδΡρηιΐδ 3 .ΙιιΊ.ι·ι> ιιιιιΐι· πιυΙΙ.τΙιίΓοηιη ριιι Ιίϋρ ρ:ι·.Νΐι·>

·
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.Ι.κΐ'ρΐι * Ιι·ιιιρ|ιιιιι ΐρυϋ .1 υ·!:ι ,:-, · Ιιι , .:.· -;.;! ι ,,ι,ι ,· -, ,1 ιιηΐ

ιι ιιι 3ίηβ ηιίΓίΟΐιΙο, Ιου.

,Ιθ8ερηυ& ηβ ,Ί!Ι ΑιΜαηΙδ ίηίΙίβΓΟίιΐΓ, ΠοΓεΙςπβ ρρίδοοριιβ,

ν,Ίίικίί,·. οοηΐΓβχΙΙ ηυρίίββ, 129.

ίθ(ΙίΕ3 ψΐ3η,!ο Γί<·1α Ρδΐ νβοίρ!;& Ποπιαπί·!, >\'\ .Ιπ-

ί!:εί Ι';ι*ι Ιπ :ιιιΙ ιι ιρ ΤΜΐιΙ πιπί ΟΙΠΜΙΙ·, ρ.ι ·ΜΚ 681, 448.

Εοπιπι οοιηριιΐυϊ, 1(8.

,ΙυοΌ-ρπιηϊ νϋϊΐα·; ίη ιϋςνρίο, 18. .ΤικΙΦΟΓυηι ίη ιΐιιο ΓΟ-

£1.3 (Ικίδίυ, 21. .!ι;.Ι·ι ι (ΜΙΓ Γρρπιΐιί, 20. .!ΙΙ.|.>·ΟΜ.ΙΙΙ (·;ροίΙα8

βΐ δοείιΐϋ, 10.-.6. ίικίίκί βΐ &3ΐη;ιπΐ3ηί υηιΐβ ^ιΓκί,ι ΪΙΙΙΓΓ δβ

εχννπιεπιιΐ, 29. .ΙιιιΙϊΌΓιιη] δρρίειη δβοί» ίΐιΐε ΟΐΓίδΙί

ϊιΐνοηΐιπιι, 31. ,ΙιιΊ ι·ι ιιικίβ (Ιίοΐί, 16.

,Ιιΐ(1;ιί8ηιί οι ΓίΓπιηιι ϊϊίοηίϊ Ιηίΐίυπι οΐ οπβο ροδΙ^ποΓ

μ,·ηΐ ιΐι βιιρρΓδίΙ'ίοιιβ, 9.

.ΐιιΊ:·\ ρτχα ΐ'βυιη ρερίικίβ 8β ΙιΛεΙ 30 ηιβιΐίοιιβ ΡΓ(?»

3Ρ£ΓΓοΙιιηη, ί>68.

ϋιιρίκτ.ι Ρ'ΗΊίίιΙίοίΐυΓΠΜ.ιη] δίητη Μεΐίη (ί(1θ5ΐ ρπι.Κ·ιι-

ίίαπι) 3030ΓΙΙ6ΓΟ, 98.

,Ιιι.φηιηιΙιιπι υιηηβ Ρ81 Γηκίοικίηιτι, 14.

Ι.ι-,ΐιιι,ΐι ίνιιηαπίαιιιιβ ρΐιίΐηβορίιυδ 01 πιαΓΐ}Τ, φΐ3Π(Ιο Γ Ι

ΙΐΙΐΙ ΙΙΙ.ΙΙ Ι Μ ΪΙΙΙΙΙ ρ, Ι .-.Ι!-.. 391.

.!ιι··ι ,Ίι.ι 3 ΙιιιίαΙ ;!;· νοιιΐιμί ιιοη ροΐ85ΐ, -±3.

Ι·ίθθτΙ,·β ρπΐ(ΙεηΙί3 ουπι Μϋ^.ίΓΟ οαηρϊΐ, 462.

1.3Ζ3Π <τΐ3δ, ρΐ ιΐβ ο» φΐ»3 Γυεπηΐ ΐηύίΐίοιιβ!), 6ϋ2.

Ι Γ:Ι·ΙΙ.·Ι· [ι:ιι ίιΊΐΙ ι-, ι'Ι.·μ;υΗ ιΐι-,ι ι ιρί ίο, ιρι:ι ΟΐΠ8ΐΙΙ3 πιιιι

Ιβοιιο οοηΙΟΓίυι·, 1044.

Ι Γ·. ιΐι.·:ι ρι·ο83ρ(3 εχ ςο3 βυιηρίΐ $3εεη:Ιο(ε8, 17.

Ι ι·\. Ι .ι·:;!·. Ιηρίβχ β^ηηβ 3 Ι'.·ιΐιΐο οοηβΙίΙυίΙιΐΓ, 588.

Ι.ρχ ει ιΐ'·ι ΐΜΐιιιιι 8ε ίηνίοειη εοηβεςυυιιΐυτ, !)82. ! <· ·. ΟΙΓ

<!ι. ιΐ.η ηιΟΓίίβ ιιιίιιί^ι.ΜΊΐιιιι 3ΐιΑρο8ΐυΙο, 700. Ι.εχ βρίι-ίΐιι»

Μ ι .·>· ψιι,ι 8ίΙ, ει ΐ| ιιϊιΐ ιΐί ΐΓιτ.Ίΐ ;ιΙ> 3ΐ1ΐ3 Ιε^ίΐιυβ, .Ί'.κι. \ εΐϋήβ

|ι·1.'ί·> 111 .1 Μ ιΐΙ.Ί ΪΙΙΙΙΙ 8ΐ3ΐϊΠ1 ΙΜΤΐΊ ι'ί.Ι, 01 -ΙΙΙΊ ΙίΙΙΡΙΙΊΊΙ Γι. III-

ρΙεΐ3 ι',ΐι ι μιιΐ. 909. Ι.εχ Μθ8Ϊ8 ςυαηιΐουαί.ι, 18. ίεχ νείιιΐί

[ι Μΐ,ι^ι.ί'ΐΐΝ ΙιιϊΙ 118(]Ιΐε 3(1 Ι Ιιπ-,1 πιη, 1032. Ι '··. ΡΓΙ ι·;ιΙ ι

εβιι»» ιιοη 851, εΐ ηίι ίηύυείβ, -ΊΗ3. Ι.ρχ φίοπιοιίο ηοπ ϋίΐ

ίιΐϋΐη ροπΙΐΛ.693. Ι,βχ ΥεΙβΓίβ Τεβίαιηρίιΐι κίιηίΐίβ ιιηιΙΐΓίΡ,

Νονί εοΓροι-ϊ, 373. Ιββί8 νείεΓίβ βι ΠΟΥΙΒ ϋεεΐ3Γ3ΐίο βχ νϊ-

Π3 .ι Ι:ιΙ ιιπι |Ι]ΜΊ [ι Ι |ι:( , 226.

!.ιΐΜΐιι:ί^ ίίειη ει βΐ,τηιχ ρείϋΐ βετρεπίεβ. 44'Ί.

Κϋιεπ ι|ιι;ιιιι|ιι ιΙιΛϋ·Γι:ιΙ 8υρ8Γ8ΐίΙε8 8858 ρβΓεηΙϋ)!!», 8.

Ι.ΙΙ.Ι-ιιΠΙΙΠ |·.ιΙ1ΊΠ!ι·|:ΠΙΜΙ :ΐρ||ι| .1ΐ|ι|.ι !!-; Γ > 1 1 1 1 1 1 ί ΊΜ ' Ι - ' . 19.

Ι ιπ.^ιι,ιι ι;.κι 3ΙΙΟΙΟΓ88 ρθ3ΐ Ι!,·ι1'ί Ιοιίι-ί ΟΟΙίΓυβϊυΠΡπΐ ,

289. Ι πιμ ιι ιηιΐιι άίνίίίο ίη Μ·|Ι! ιι;'.ί'ΐ :ιΙ -ι (1υ38 ρΓΟ Ιι. ιιιιι ιιιιιι·.

Ι,ΙΙΙΜΙ·! ο. 6.

υιΐΡΓ;» Λ ϋβιίπιο ΓΡρΡΓίίβ εΐ ι Ρβίβπιεάε, 211.

ίοΐΐυη83 οοΓροΓί.ι ηίΐιίΐ οοηΓβπιηΙ 3(1 βηίπικ; ροΓβίΙϊο-

ΙΙΙΜΙΙ. Ι 13. Ιΐΐιη Π' ρΐ'ι-ΙίΓΙΙΙ ΙΐΙΜί ι :Γ 3 ΟΐΓΪβΙΟ, 1 13.

Ι ΙΙΓ.Ι-; ι Ι!Γ |·'.\ ,·ιιι.-·.ιΊίιιιιι -( ι ιΐι,ιί βΐ υηϋε 5ΪΙ 8ΧΟΓ3118.

448, 429.

Ι ιΐΓ,·ι·;ίιι ηιιιΐιΐί,ρΓονίηοϋδ, 3β(Ι ρΓχοίρυε ίη ι;.;Ί1ί.·ι

«.-Ιιιιιιι ρι·;ι·,||ι·:ι\ ϋ , 433.

! ιιι ΜΙΙ:Γ Μ·|>ΙΓΙΙΙ (η ο;ιιΐ(1(Ί:ιΙ)Γυ ςυοίΐάΐβ

704.

Ι .|]| ί.-ιιιϊ Μ3ΓΟΪΟΠΪ3 3ΡΟΐ3ΐΟΓΪ3 (ΙορηβΙ», 378. ΤΓίβ ρΗιΙΟΪ-

ρ)3 8ΐ3ΐυίΐ, 378. Νιιριί.ι·. ι :.ιΐί1,·ΐιιιι'ίΐ , 378. δε(1 οπιηεβ ίΐΐίυβ

ΟΓΓΟΓ83 ίΛ.Ί!ΐι·ι·1ιι Ιιι, ι· (ΙβΙβ^υΐΙΙΙΙΓ, 38ύ.

Ι. ΙΙΓ!.ΐ|]1Μ:ι!ΊΙΙΙ) Ιΐ.'ί'ΙΊ',Ι^ \ -ι.ΙΙ (·,,!-.! ( ίϋ Ι-ίϊ ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΠΙ, 578

Α ΐ]ΐιο ιϊι.-ι ι ει ςυοΐ Ι .ιΐι·ί.ιιιι ΓυΡΓίηΙ, 378.

Ι ιιηιι-, ερίβοορυβ Απ3ΐιυ3 νεχαι \Ιι·\.·ιιιιΙι Ι.ΜΜ, 72β.

Ι. ιι ν ίιι 1(·ικ:1ιι·ί·ί Ιιιΐΐΐΐϋ ίη Κνβηκεΐίο αοο 8εηβυ βςτίηίοη-

άί, 678.

Ι Α Ιι·<, ηιΐιΐιιπίΝ, είορβ 38ΓρεηΙυηι (;εηεΓ3, ϋ20.

Μ

Μ:ιμί ('.ΙΐΓίίΙπιιι 3(1θΓ31)1, 151.

Μ«;;ίί!"'·|1ι13 ηρυϋ ϋικί.-εοβ ]ΙΙΓΟ δυοεοίίΐοηϊί 1ί1)8Γί5

Ρ081 πΐΟΓίΡΙΙΙ Ι'ΊΓ.ΊΐΙ ιιι.ι ,1, Ι.'ΓΐιιιΙ ΠΙ1, 81 ,ιιΙΪΜΚ· ΙΙπρπίιι'Γί-.

Γ880Γν3ΙΙΙ(1Γ, 130.

Μ:ι(?ΙΙ»3?ί ;φυ(1 Γ8Γ838, 81 ΟΟΠΙΠΙ ΓΡΐί(5'ΐΟ 30 830Γ3, 1091.

Μϋΐιιηι υηιίρ εχοηυπι, εΐφΐιι Γ3ΐίοηε Ιικίικ-ΐυπι, 72.

ή!;ιΙιιιιι ιιιιΓι ΓΡΙ ίΐ3 Ρυη]ΐΙΙΙΟΙΙΙΙ1 0·<1, φΐίΐΐ Ι""!! βίΠΙΙΐ! ίΐΐ-

ηυίεΐ (ι.:θι>3ΐ, 631. Μ3ΐιιπι φαίϋ ϋίΐ, φΐΐΐκίο 6Χ31ΙΙΟΓΪΙ, 81

ιΐιι.ιη! Ι.. 8ίΙ(1ε$ίΙαΓΗΠΊ, 632.

ΜβπΊΐηοηβ ηιιΐ νρηίΡΓ ηιιοιτιηυο Οοιυ βρρεΙΙεΙυΓ, 683.

Μ.πιιΐι .ι· ιιι.ΐ';η·,ίΐΊ υ πιοικκίιοπιπ), 1073.

Μ3Π03 ΡΟίηρβηΙιΐΓ ΛρηΙΙϊιιΐ ναΐί, 81 ηιια Γ3ΐΐηηρ, 098.

ΟΐΙ3Π1 ΠΙβΙΡ (1ρ 83ΐνηπι1ί8 Ι,ΊΙΐΙΐΙΙΙΙ .·[ ι'ιτίιι.ο φΐίΐΐΙΟ Ί'ίΙίΡΠί

Γ..·Μ3ΓΙ8 ΛΡΙΙ'ΪΟΓΪΙ, ϋίΙ8. Μ ,11.··, ΓϊΙδΟ 80 ΡβΓϋΟΐΟΐϋΠΙ 0880

);ιοΙ:ώ,ιΐ, 635.

ΜηπίΓΐι.-ροπιπι βχδΡΟΓηηΊ» ΐΓηρίρ,Ιβ'ϊ, 639. ΜΒηίοπ,τί ηιι-

β.·Β ι ι.Ί' '. Ι'ΐίπΙ',ί ιιιι,ιιιΐι, >."ι ', Μ.ιι.ι· |:,:ΓΠΙΙΙ ιιι.ι.ΊΙ ['.Γ.Μΐ'η·, ί

«Ιο Βροςιι:ΐΓη Ηρχίυιΐιιιη (Μ·ΐΡΓθ5ΐ|ΐιε ρυοΐ38(ΊΓ«οο8 Ιίηχί3-

88, 665. Μ3ηίςη»·| ίη Ορυιη 1)ΐ3^ρηειηία, 703. Ρηηπρρ.ηι

Μ ιΙΙΙ, !ι:π-.| ιιιιι ϋίΙ)ί »1|1)(1Ιΐ03 1 1 ί", , ιι .ι Γ,' <|(ΠΊ! 8)1 3|)3ΙΙΓι1<ΙΙΠ

ϊ)ΐΙ;ι ίίπιίΐίΐιιιΐϊηρ. ρΓθ!)3ΐιΐΓ, 697. ΜβηιιΊΐίΐ'Οηιηι Ιΐίνπ-βϊχ

'|ΙΜ.:!,.._;< -,ιιιυ ι|ΐιϊιιί:ι , ,.ιι,.ϋιιυ 3ι·.\.ι^.ι·:,ιιιι,ι ι^ιπι!,!, 017.

Ιίιίειη ϋϊοΐί Λ,-.ι,,ίΐι! ι-, εΐ υηάα, 617. Ι'.ΐιΐ βΐ » ααο ιϋ«5Ρΐη>-

Π313 Ιικο, ΗϊΓεκίί, 6)7. (,ΐιιηηιΐο οορρεπηΐ, 617. Μβηί* Ηί-

8ΐοπ3, 617. Ι Ίιιΐ εΐ >·.'> ιΙπ.·ιηιΐ8 ΜίΜίοΙι»·! ι1ο((Γη3ΐ\ί βυεΙΟΓ,

618. 1^υ3 Ιιι- ιοί ΐ;\. 619. Ι Ι;·,.!Ι·Μ Ιώπ φΐιΙιιυΓ, 619. Ηίε-

Γη8ΐι1νηΐ3ΐη νειιίι ρυπι βροδίοϋδ οοιιΓρρρηϋί '-τ.ιϋβ, 620.

Ι ιιι ιΙι·Ίΐ Π1ΟΓ3 εχ Ιιιρχιι ε (|ποιΙ:ιιη κιιΐιΐιιιιί Ιεοΐο, 6:0.

ΤθΓθίΙηυ8β;υ8 (Ιίδοίριιΐυβ, 620. Μα(3ΐο ηοπιίηβ Βυϋιΐΐΐη

8β νοοϊΓΐ νηΐυίΐ, 620. 1η Γεηΐϋειη ιυΓυ^Η, 620. (ΛΪΙΙ ίη-

Ιρπίΐ υΐ ρ]ιΐίί ;ιιιΙβ(·ΡίϋυΓ, 621. Ιίί βυοοεκΜΐ Μβηε» (Ιίοΐιΐϊ

Οιιηι ίοιίδ, ϋ21. ϋίιιβ 1ιί8ΐυΓΐ3 ουπι ακβΓβΙ ίριιιΐ 1'βΓ>Λδ,62Ι.

!·.Ί:. ι·ι· , ιριιΊ. 622. ί ι.·_ ι ε θ3Γ(·εΓ8, 622. Ερίβΐυΐι 3*1

Μ.ΊΙ. Γ Ιυι,ι, 623. Μ.ικ ;·!,! βϋ ρ]υ«ΐ8ηι ερί8ΐο'.3Πΐ Γε^ροη-

8ίο, 621. Μίΐηκ:Ιι,·ιϊ ΜΙ,, π, < ϋίκΐίηοίε εχρϋοϋΐυηι, 6ίυ. Οίϊ-

ριιΐ3ΐίο ΑΓΡίιεΙαΙ ουιη ίΐ.ο εΐ β^ιι8 Ιιΐ83, 627. ΤΙίΓνρηοηεηι

ρΓΟνθΓ3ΐ, ()2Μ. Ι ΙΙ-ΙΊΙΙΙΙ ρΓ05ΐΓ;ΐΐ!Ιδ :ι!ΐ ΑΓΟίΐείΜΟ, 628. Α.

ΓΡμο Ι'ΡΓβϋΓυιη ίιι Ι'ΡΓδϊιίρηι ΓΡνιιοβΙυΓ, 6ί8. · υΙε ο^'απιο

(|ΡΙΓ3ΡΙ3 νίνιΐ.Η ΡΧΓυΓίίΙΐΙΓ, 629. Γ.Ι1Ι18 8]ΐΙ8 8ΡΓ\·Ηΐ3, 6Λ.

Μ:ιηί(·Ιικί (Ιίδοίριιΐϊ Ιιιιο ΗΙιιοφίε ι!ί· |»·ι -., 629. V ο. ι· ί - ·

ΓρΓιιίαΙίο, ϋ29. Ι.ίΙΐΓΐ β;ΐΐΜΐοιη, 6ΐ9. ϋυί ο<ιηΐΓ3 Μβηίοη.ν.ιπι

8ΓΓΐρ·«=πιιιΙ( 638. λ1ΐηίο1ΐΗ·ϊ ουιιιηκ'ΐιΐιιηι ιΐε 1ιιιΐ3 ΓεΓοΙΙί-

ΙΙΙΓ, 661. Ιίριη (Ιο είροΐίβ ΜΐΐιϊοηαΌΓυιη ΡΓΓΟΓ ΓεΓυΙϊΙιιτ,

665. Ιΐεπι (Ιο Λϋΐΐηϊ «Ρ3ΐίϋΐιρ, 668. Ι'ΓίεΙβΓει ϋε Ιιοηί ει

ηιβΙΙ ΓοπΠίοίοηο, 670, 671, 672. Τεβίίπιοηΐι ςαϊΐιυ* ιιίιί-

Ιΐ! ι Μ,ιιι'" Ιι:· ΙΓ,, 673. ΟυιιΐΓ3 ΪΙΙΙΙΙ ιριΐιΐ 811 :ιΐ1ι"Γ ηιαίι ία

νο, 67·'ί. ΙΙΙΙ.Ί! ' ι ΓΙΙ Ιί'.ίί ι1ι:,!ιυ!ι Γοη. ιιυη ΟΓ3ΙΙΙ Ιί'.ίί ι1ι:,!ιυ!ι

επηιιίεηι ΜβιιΪΓΐιχυιη, 677. λ1:ιπίοίι.ΐί ίιηρίβ (Ιο^ηιαίι εχ

Τ.νροοηΐί ο^ιι8 ιΐι·.ι ιριιΐι Γείϊΐίοηε, 612, 645, 641, υδψιβ

3(1 618.0ε 3η!πι« ΙΓΒΐιβΓυδίοηε ία ςιιϊηςυβ (ΌΓ[Χ)Γ3, 641.

(,ΙΠ;!ΜΙ-. ηοιηίηϋιυδ .ιιι πιιιιιι (ΙϋΜμηεΙ, 614, 615. >ιι§χ ΪΙΙΪιΐϊ

(1ε οο'ρροΓυιη ΙπιΠ'.Γηί^Γ^ΙΪοιιβ ρηβΐ ηιοΓίειη, 614, 615. Οβ

ίίδ Ι|ΜΙ ρ .ΪΙΙΙΙΙ οοιηοϋυηΐ φΐίϋ 8εηΙί3ΐ, εΐ φΐίΐιΐι» νειΗιίβ

Ρ.ΊΙΙΙΊΙΙ ιιΐίοιίιπίιΐϊ, 615. (,)ιι;ι]ι·ιιι οοη8ΐίΙυ3ΐρ3Γ3(Ιί;>υιη, 616.

Πιιί 3ΪιιΙ Μ,αιιι-Ιι.ΐ'.,ΜΠΜ εΐεοΐί, 616. Οιπιΐ δΡΠίίβηΙ ιΐι· ΛιΙ,ι-

ιιιι 1 1 ,· ι;ΐι.!ιι·. 616. Ι'οι ιπιι Γΐ·Γιιΐ;ιΐίο, 618. ΙΙΙ.Η' ιιΐ,ι- Μβοϊ-

ι !ι.ι ι,ι ιιιιι ιι,ι_·.Ί·, 619. Μ:ιιΐ!ΐ·|ι:ι·ιΐΝ 1)ρυπι ϊιιιριιιΐιίΐιιΐίί ,ΙΓΟΙΙ-

831, 691. ΙΊίΓΡηεΙίΓο οοπιρϋΓϋΙυΓ, 691. Τβχΐίπιρηίϋηι |ρ£ΐ»

πι. ιι ιι·. Ιεδΐ3πιρη(ιιπι ,^-,·πΐ, ει ε]υδ εχ ροδί ι ίο, 695. Είςϋο-

ι π. ,1ο Ιεχ :ΐι-,:.> η, ιιι 8ΪΙριΐβίΐ3, 693. Α«-(·πΐν'βΙυ8 βοΝονυηι

Τ88(3Γηβιι[ιιηι 3Ο ροιίριιι' ηΐ3^ί8ΐΓθ ηυη Ρ588 ρΓοΙβοΐυα·»

-694. Μ3Πί(·.Ιΐ3.·ΙΙ8 ΙΙ'.ΙΜΙΙ 30 |ιΐ ιιρΙιι·1:ΐϋ ιριίΐιιι-ί ('.ιιιιρ:.! .μ , -

Γίΐ, 693. Ει ι|ΐιίΙιιιχ Κρίρΐιαηίιιβ εοδ οοιηρ3Γ3(, 695, 696.

Μ.·ιπίι·Ιι.ί·ι οΐ^ροΐίο οοιιΐΓβ 03ΠΙΪ3 ΓεδίίΓΓεοϋοηεπι , 706.

Είι» 8β·ΙιιιΙο, 706. ΟρβΓ3 ηπιίβ ςοκ ιΐαΐ, 706. ΛΙίι ε]ιι&

ο^εοΐίο 01Γ03 ι ΤΙΙΡΙΙΙ, ει κηΐυΐίο, 707. Ηβηΐοηχί οχΓεϋί$

εχ ιιηιιιιιιΐιι 8Ρθί3πιιη εοΐΐυνίοαε ι ιηιΐ!:ιΐ;ι, 708. ΟοηραΓϊ-

ΙυΓ οεηοηπίίιΐί, 709.

Μ3Γ081ΙΪ ρΓοΓρδδίη Γκίεΐ. 836. 0"ίΊ <1β Μ.ίΓΓεΙΙο ΑΐΙΐ3ηα-

δϊιΐ8 βεηδβΓίΙ, 857. Μ.πΓοεΙΙί ορίπίο εΐ ΑίΐΡΓίοί ι Γιιΐιίίο,·

838. Αθ3(·ϋ ίη ΜαΓοεΙΙιιπι ϋί$ρυΐ3ΐίυ, 808. Μ^ηεβΙΙί 3ΐιροΓ-

ΊΊ.' 31) \. ,ΙΙΊΟ ηηΐ3(3, 839. Λ ί'.,ι βιροβίΐϊο 0(1εί ΜατοβΙΙι,

84ί, 843, 814. Μ3ΓοεΙΙί ϊΐιοΙΟΓΪδ ΜϊΓοεΙϋιιιοηιιη Ερϊίίοΐα

ιαΐ .ΐιΊΊϋΐι ηαιιιαηοηιιη (ρίκοριαη, 834. Ουίϋ ΐ| ···,·. ι

πι (1ε ΐΐιϊι· \·Λ'.Λκ υοουΐΐιιιη, 831. ΙΊκΙε ΙΓ03 1ι.νρυ$1ΐ$ε3 ίο

ιΐΐ'. ιηΐ!:ιΐι ε]ιΐ5 (Ιίδοίριιΐί οοιιΠΙΡΓί ηοΙυεΓυοΙ, 834. Ιΐϋΐνβΐ-

Ιί.ιιΐι.ι 1Ι|.| ηΧΓΡδίδ ΜΙ ρβδί ( ,Ιιι ]-.! !.:ΙΙΙ-.ΙΜΙ),ΊΙ 81Υ6 ΟΓΐΙίΐΐε 5Ρ-

ΡΙιΐ38Ρ8ίπΐ3 Μ·. ιιι,,ι.ι, 833. Α ρυο (Ιίεΐί, 833. ϋιιίβ ίυεπί

ΜβΓίεΙΙιΐδ εοΓυιη βυοΙοΓ εΐ ε]υχ ΙιίβίοΗα, 834. Μ3ΓοεΙΙί3-

ΙΗΊΊΙΙΠ 8ΓΓΟΓ, 834. Κχεηιρίυπι [ίρίχίοΐ* ΜϊΓοεΙΙί φΐεπι οΙ>

ΐι.-ι π"~ίιιι ·,·. π,,,ίΐ)·, ϋρροβιιιΐ, 834. Μ3Γοε1Ια$ ία δβοείΐϋ ει·-

ΓΟΓΡΠΙ ίηοΐϋίΐ, 834.

Μ:ιΐΊΊ·ί Μ;ιη:·; < :ιι ρ"(τ:ιΙ κ ΚΙΊΊ;Ι!ΓΪ \ φιΟ ΙεηΊρΟΓβ ΚθΠ»ΠΙ

νεηοπΐ, 108.

ΜιίΓοί ΐι.-ι-ιι··.^ 3 ροείβ νείεή ιΐ3ηιηηΐ3,,243, 246. Μί$βη

εδί οιηηίηο φΐ£ ρεΓ3ΐρ!ΐΐ ει οεΐΐ (ϋνίιιίωίεπι δΐυΐΐε νίο-

131, 247.

ΜΒΓΟ'Ο ΟΓίΙίηρσι ΕρΪ8ΐοΐ3Γυηι Ρβυΐί ρεΓίυΓίοΙ, 373. ΜΪΓ-

οϊοηίβ ΙιΙ" ι εΐ ιι|ιΐ: -ι ΊΙ|;Ι ςιιΟΓΟίη Π'ΓιιΙηΙίο διι^ίοίΙιΐΓ. 311.

111ο Ι,πο» Εναηυοίίυιη οοιτιιρίΐ, 311. ΒοΓίρΙιΐΓ» Ιοοα ι

Μ3Γθίηηο ,!.·] ,Ι·.Λ ,ι! ,ι ρεΓ -.ιιι;_'ίΐ1:ι οαρίΐιι Ενβιψείϋ Ι.ΙΙΓΛ·,

312, 313, εΐιΐρίηορρδ ϋδφίο »ά ρ3Κ-3Ι7. ΜαΓοίοηίβ οοηΓη-

Ι3ϋο, 376. Ιίι ίηερΐ36 (ίοϋοο ρβηεηΐε εΐ Οΐιπβίο ·;ιί)υΐ!ε «1ε-

δίπιοΐίο, 376. ΜίίΓΟίΰηίδΚιπιπι ηϋτεδίδ νίοοβίπιβ βεεαικίί,

502. Αϋ 3ΐ)(ΊθΓθ ίυο ΜίΓΟίοηβ, 302. Ι,οη^ε Ιϊΐεςοε ρπ>-

ρϋ^3(3, 302. Μ3Γθΐοηί5 ηί^ΐοπ», 502. Οη ίηοε»1υπ> 3 ρίΐτβ

«ΧΓΟιηπηιηίοίΐΙιΐΓ, 302. ΙΙηϋβ ιι,-ιΐ.ι β]ι>8 ΙϋΒΓβδίϊ, 503. ΜίΓ-

0)011)3 8ΓΓΟΓ, 503. Λ ιρι.ι III Μιϋ1 Ρΐ $3ΐ)0:ΐΙθ >:· Ι1ΙΙ31, 30(.

Αηίιη.τ; ΐΒΐιΙυηι ιιοη εΐϊβιη οοΓροΓΪδ ΓεδϋΓΓεοΙίοηεηι ΓΓε(1ΐΙ,

301. ϋιιρί -,ΜΙΙΙΙΙΙΙ ι: ι·ι ,ιΐ δίτρίΐΐδ, 304. Ι .·!·>·ιιι 30 ρΓορ!)εΙΧ5

ρρβρυίΐ, 305. ΜιιΙίΡΓίΒΐιβ ρΟΓηιίδίΙ οβρΙίζαΓε, 50ο. Αιίηιίΐιίΐ

ϋΐΡίρηιρδγοηοβίιη , 30?). ΤΓίρΙεχ Μ3ΓθίοιιΪ5 ρΓίιιοίρίιιπ) ,

506. ϋ]ιΐ5 ΓεΓυΐβΙίο, 307. ΟΙΗΚ 1ίθΓθ!> .-κΐηιηΐϊΐ, 509, 510.

ΜβπΊοηίδ Ϊ003 (ΪρρΓ3ν3ΐ3 ΡΧ Ερίδίοΐίδ Ο. Ρβιιΐί ; 30 ρππιυιη

βχ Ερίδίοΐβ 3(1 Κοιιΐίΐιοδ, 318. Λϋ ΤΙιΡ85α1οηίο(·η^Ρδ 1 (·1

II εΐ3(1 ΚρΙιθδίθ8, 318. Α(1 Ι'.οίοδ^εηδεβ, 319. Αιΐ ΙΊιϊΙεωο-

ιιειη, 319. Αά Γ,3ΐ3ΐ.«, 319. Αι) Γ,οππίΐιΐοβ. 520, 321. Εχ

II 3(1 ΟοΓίιιΙηίοδ, 520,321. Μϋΐτίοιιί« δΐ-ΐιυΐ» ίη Εν»η-

ρρΐίυιη Ι.ιΐι ;ι; εοΓυηιηιιο ΓΰΓυΙϊΙίιι. 322 , 5.23, υβςιιβ *Λ

371. ,
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Οίϋ η:ΡΓΡβΐ3 ()ΟΓ|ΓΠ» Ιρπία ροβΐ Οιηβΐίβηίδπηιιη,

Κί. Λ φΐΊ'Ι'ΐιιι Μακό, υικίβ Μ:ΐΓ«>δΐί η3?ρρΙ'κ·ί, ΚΙ. ΙΙίο

ιπ,ιμΊ.ι· ρρρίΐυβ ίεοΐΑΐΟΓΡϊδιιοδ ιι> «ΐιιροΓΡΓη οοιιγβπίΐ, 233.

ΜβΓοοδίοΓίιηι ρπΕ!)Ιϊβ1:Ρ| 235. Τρίρίβχ Υ38 γίίΓΡίιιιι οιιιιι

ΐΓίρΙίοί νίηί ιηιιΐ3ΐίοηε, 235. Ιινιι.νί 3(1νερ«υ3 ΜΒΡΡΟίΙοϊ

Ιοοϋδ, 2.13. Μ;ΐΓθοδίυπιηι ΕιΐΓΐιιΗβΙϊϊ :ι!ι |ρεη3Χ> ϋεΗΤίρΙβ,

233. \ :·>η· ίΙ1ιΐ5ίοηβ3 <·ΓΙ;;Ι ΓΟΙΙΙΜΙ.ΙΝ, 334. ΜίΓΟΟδίοηιπι

ΙΙΙ1/-Ι·. 236. ΙΊ ι Ιιι Ι ;ι| !:ΐ[| βΐ ; 'ίι'Ι ΊΙΤΙΠ ηΙΙΙΙΙΙΙΙΙιι Υ003ΠΙ ΙΙΊΙΙΙ ; -

ηβ φΐ.ιΐιιιιι- Ιΐιίρρίδ οοηΠίΙο ςυ* ΟΓεβουηΙ ιΐδφΐε *ύ Ιποβ-

ιι 'Μΐιιιι, 237. Γ,ορριΐδ Ιοίυπ) βίοηαοηΐί» ΙίΙΐΡΓ3Γΐιπι οοιηρο-

ηυηΐ, 238. 4Ρ8Η8 κϊνβ Ί ... ; ηοηιβη ςυβίε βρύο" Ρ08, 439.

δβηβΓίο ηυπίΡΓΟ ςιι;β ιηγδίβρίβ 38θΓίθ3ηΙ, 240. Ιΐεπι δρρίβ-

ηιπο, 2Ϊ1. ΤείΓΐΐκίΙΙηπιπι ςιιβίίδ, 2(2. Μ3Γ008Μ φΐίοιίδ βχ

διτίρΐυρίβ Ιοοί» ρριιοβιιΐ ηιιπιεΓοπιιη ιηνκίεηα Ιρίηιΐΐ»,

οί(Ιυ:ιιϋΗ, άΐΐχάι», ϋοιΙ«θ3(1ί$ βΐ Ιρίοειιβρϋ, 249, 850, 251,

253. ΐν-,-ιιιι ΙίϋΓί ροπιπ) βροορ.γρηί εΐ πιιιΐϊι·Ι.·ι (1β Οιρίδίο

)|»ΙΟΓ|3, 253. Μ:ΙΓ<·ΊΜ:>: πιιι Γ>·.|ι ιιι|.ιίιι, 251. Πιι> ιιιί' ιιίι. ,ιπ-

ΙΙβίΟϋ Ι·ΊΙΙ·,Ι·[·Π·ΙΙΙ . 2.'ί6. ΜβΓΟυδ ςυαιηοίΐΓβπι Εναιιρείίυηι

Ί.,« ,| ·;1,ιι;Ιι ; ιιΐιι νΊΊ)-<··Ή _ Χ Ι'Ρίρί Ρ.ΟΙΪ1Ρ3 Γΐΐίΐ, Ρ.Ι ΙΙΙΙΙΗ

β Μ·|'! Ι:Ί.·|ΙΙ!;Ι <1ιιο1>ι>8 ΊΐΜΊριιΙί* Ι.ΐιι ιΜί, 248. Ιη .Κ&γρίιιπι

:· Κ. ΡβίΓΟ 111183)18, 218. Ι ιιιΐι· ίιιίιίιιιιι Ενβηκείϋ βιιιηρδίΐ,

348.

Μ.ιη-ιΐ'ί ρΙιϋΐΓπ ιηυΗεΓΪΙ>υ8 ρπιΊιπίι, 235.

\!.,π· ΜυΓίυυιη ί(1ειη ριιιη νιΐΐε $3ΐ9υ^ίηο5ΐ, 40.

Μ;ΐΓβ ΐίι.ΙΐΊΐιιι. Μ.ιπ-, ϋίΐίιπ ροΠυβ ναπίίϋ ςυί[)ΐΐ5 ηοιηί-

π.Ι-ϋ-, (ϋβΐϊηοΛί, 618.

Μ.τι,ι Ιιιιιιιιΐ·;ιιι :.·ι ηυίάρπιι βεϋ ηηη 3ΐ1θΓ,ιηιΙα, 1065. Μ:ι-

π,ιιιι ρεΓρεΙυο νίΓ^ίιιβιη Γυίβκε, 1010. Μ»π% \ π μιηιΐ.κ ει

βΓΓΟΓ Ι(ΊΙΙ[ΙΙΙΙ)|Ι.ΙΙ1Ι ΙΐΓι 1'!|ΓιιΓιΠ[Ι Ι'Μ'ΓΊ ΙΙΙ,ΊΙΙΙ. Μ ίϋ,Ι :ΙΙΙ

ϊΒοΓίιΐϊ 811 ηροηβ, διτίρΐυτα ηοη πίθΐιιίηίΐ, 1043. Ου1ιίΐ3ΐ

Κρίρΐιιιηίιυαιι ιηοππαίίΐ, 1043. Βεαϋκ Μβπ.-β εηεοηιίυηι,

1050. Μη ι Γ 30 !·'.ν.·ι· ι·Ιι··.·.·ιΐΐΝ ιηΐϊΐΐιεβίβ, 1050. Ι·.\;ι ροκί

ιιΐΊ ι ,ιΐ ικιι Ιιι"· ηοπιεη Ιΐϊΐιυίΐ. Μαηα ΒΟΓΟΓ ηοβίπι Γιιίΐ νί-

(Ιβϊίοϋΐ 3Ϊ) Μ,ΙΪ' η ΟΓΐι, 1003. Μ3ΓΪΧ ΙιιΙε§Γίΐ!ΐ8 ςυχηιιΐΐο

νΐΐίο ΐ'.ιιΐ Ιιιαιιίηιΐ3, 352. Μηπα ηυΐΐυιη

«ι ίπιιιι ιιιι.ιΐ'.κ ιέ ηε 1>3ρΙίζ3ηι1ί ςυίϋειη ΐΐιϊ^ίΐ, 1053. Μ.ι-

ΓΙ.ΙΜΙ ι|ΐιι.1.ιΐιι 6880 ! '··ι::ι, 'ΊΓΙ!Ι,Ι,ΜΊΙΠΪ . 1054.

Μηι ίΐιί εβηΊβ 8ί1>ίΙο νίρεηιη βνοοβηΐίϊ τυιη ΡίοΙεπικο

ΙΜΒΓεΙίοο ΓΙοΓαηι δβιΐυοευΐε εοπιρ3Γ3ΐ|ο, 228.

Μ,ιΐ ί.ιιιι · ηιιι ΓεσιίηΪ8 Γ.οη]υηεΙίο βίνβ ΐΜΐφίμ'ιπιιι : Ι'.Ί-

ΓΡίικ 5ΐνε Πίιΐιηβ ι'.ηιι Εηικίφ», 1 ιιί-!·Μ βίνβ Νυ8 πιπί

\ ι·|·ί: ::Ιι·, δεΓΠΙΟ Γ.υΟΙ ΥίΙ.Ί, II 010 εΐΐηΐ Ι·.Ι·|·|.··,ΪΊ ΜΊΊΙΙΙιίιηιι

Υΐΐεαίιηιιπ) εχ ΐΓεη;ι·ο, 175.

Μ3ΐ1Ιιυ$ βΐ Μ.ιι-ι ΐι.ιπ > κοΓΟΓεϋ οχ βΐίτρε ΕΙχβΙ

ίδΐΐυβ βεοΐίβ, 41.

ΜαΓΐ.γηιπι όυρίεκ οΗοΓϋβ δίνε κεηυί, 574.

Μ;ιχϋ':ιΙί:ιιΐ('Πΐιιι ΡΓΓΟΓ τεΓυ(3ΐυΓ ΟΙΓΟΒ πιυΙίεΓηπι

ρΓθΐηϊ$ευηιη, 1074. Μ.ι- νιΐι ,:ι. .ι πη: ίι.. ι .-·^ ςυίϋυδ 3ηοειΙυηΙ

."ί.ιΠνΓί,-ιιιι β ί·: πι ι ι·.ι;ιι ηιιπιβΓο, προιιοιι εΐ Ευρίιεπιίϋβ

ρ| 53ΐ3ηί3ηϊ ςυ« Ρίΐ ΗοοΓβδίβ ι.χνιιΐ8ίνοοοΙθβΡ5ίπΐ3,1067.

Εοηιπι <Ιοβπ>3, 1067. ϋηϋε (Ιϊοΐί, 1067. Ι.Ί; ιη,ι,, ρπκΐίε-

ηιηΐ, 1067. Εοραιη ρΓΟδΡυοΙι», 1068. Οε οποίο ΙΛΟΙΛ;, βΐ

κ: ί , 1068. ι ιΐ]ΐΐι·ι;ιιιιι- Μΐ8ΐ3ΐί3ηο3 Μ·\.ΙΙ . 1068. Ιηιΐε Ρκευ-

ιΐ ·ΙΙΙ.:ΓΙ\ Γ>··> ΐΜΊ·(·ΐίι.'ιιπιιη, 1068. Πιιί 61 Μ:ιι ι\ η ,ηι ιϋ, ιί,

1068.

ΜαΐΡΓΪ.ι ρ!ιιπ1>ιι<; τηοάΐδ 8υσιΐΙαΓ, 265.

ΜβίβπΐΒ πιυΐΐϊρίβχ ιι-εερίίο, ςυοϋ βχεηιρΙΙβΟΙ ιηαυίΓβ-

Μι;πι. 635.

Μίΐίπιιπ'ΐιΐϋπι. Οϋ2Β ΐΓΐ1)»8 πϋΐίππκιιιυ ίίΐΐιτ 86 οοη]ιια-

ββτβηΐ.1043.

Μ.ιΐιΙι.Ί'ΐΐϊ ΠΙΓ Ενηηξβΐϊιιιη α ϋιπϊΐί £εηεΓ3ΐίοηε Ιηοα»-

ρΐυοι ΚΓίρ^εΓίΙ, 427. Μ;ιΙ Ιΐι;ι·π» ρΓίπιιιβ οιηηϊιιιη Ενβηκβ-

Ιίιιιη 8θΓίρ5ίΙ, 425. £ΙΙΓ ίρβε ρπακίδ δοηρββΓίΙ, 445. Ηε-

ΪΙΓ3Ι03 1ίηΚ»3 δΟΓίρδίΙ ίΐιι'Ί ΙΊΙ.|ιΐι· 3 ('.ΙΐΓΪδΙί (ΪΡΙΙΡ.ιΙο^ία,

426. Μ.ιΗ1ι.·!·ι>- 8θΙυ8 Γ·. ,·ιι·.·ί·|ιιιι,ι ι.ι :··< .· δεπρδίΐ, 127.

Μ.ιΐπίπΐΜ· Ιΐΐκίεβ 30 ρηεοεδ ϊη Εοοίεδία δοΐίΐχ, 1106.

Μ:ι\ίιιιίΜ:ι Γ.;ιΙ.ι|ΐΙΐΓ.ν^ιιιιι ρΓορ)ΐβΙί$33 86 ιι11ιιιι:ιιιι ρπιρίιο-

ι ΊΓΊϋΐ ϋϊοεΙ)3ΐ, 403.

Μι>1|·|ΐί3β(1βΟ ιιιιΐ'ιΐιΐιι ροδί $6 3Ι10θεϋ80Γ6ΐη Ι.ι ιΐηπΐ , 475.

>Ι(·Ιι·|ιΙΜ·ι1Ρ<· ΟυΓ |ι;ΐΓΐ·ι:ί ΚΙΙ;Ν 03ΓΟΓ6 (ΙίοΙίΙΙΓ, 468. ΜβΙοΙΗ-

»>ϋεοιιιη 8588 8ρίΓίΐΗΐη δβηοΐιιιη Ηί6Γ3Χ νοίιιίΐ , 472.

Μβίοΐιίβεϋεο « 5ΐπΐ3Γίΐ3ΐ ίδ δειη εβδβ ρυΐβΐυτ, 472. Ιδίίιΐδ

ΒΙΓΟΓΪ8 Π'Γυΐ3ΐίθ , 473. 1ι:·Ι.·'·ί Ι3Π1ΡΠ :Ι-Μ·Ι ιιι:Ι |Γ|ιίϊδβ

ΜεΙοΛίδβϋεο ηιεΓείΓΪοί^ Γιΐίυπι, 473. ϋο εοιίριη Μείοΐιίβε-

<|ρο ι·.ι!ΐΐιιΊίροΓυπι ςιιοΓυιηόαιη βεηΐεηΐίι ηΊ'ρΙΙίιιΐΓ, 474.

>.!, '.·|ΙΙΜ·Ι| ι·: ηΙιΐ3ΐίηηΡδ Γαοίυηΐ ΙιχΓεΙίοί, 471.

ΜβΙοΙιίβΡίίρρίϋΐιοπιιη |ι:ι ιι ι- χχχν ροϋΐ ΟΐΓίδΙϊβηΙ-

ϊπιιιιη, 4β8. Ιΐηιΐβ δίοιίίεΐί; ΜβΙοΐΜβούβο πι^ΟΓβηι ΠΐΓ^ΙΟ

Γ. οίυηΐ, 468. ίίΙ)Γΐ8 υΙιιηΙϋΓ 3ροοΓ}'μΙι{8 61 Γοΐιΐΐοΐί^, 468.

! ρβΓεηΙθδ ηιιΐ Γι,ι-ιίπΐ. 469. ΜΙ·|Γ|Ι^ΙΊ|Ι>Ι·ΡΙΙΙ

<·οηΐΓ3 ΗεΓ3θίΐ38, 715.

ΐ Λ1>Γα)ιαηιυ3 ύεοίπιβδΐε» ΜκΚ:Ηί*β(1εοί3, 716.

ιώΐιιίίΐ, 469.

Μείβΐΐαηί αϊ) ΑΙρχβηΊΓΟ ρρί$(·ορο Λ ι.· · :ιιΐι!ι·ί.ΐ' ριιΐδί »ά

ί /-π .ι ιη' ,ΙΜΠΙΙ οοηΓΐ)£ίιιηΙ, 720. 8β(1 ίιιάε ΓβρυΙδί, 721. ΑΙ)

Κιΐ9*1<1ο ΝίΓυπιειΙίριΐδί ίπιρεΓΐΙΟΓΐ οοηοίΙίβιιΐυΓ, ει οιιιη

ΛΓΪΐΐιίβ οοιηηιιιιιίο.ιιιΐ, 721. Ιρ$ί ι ΙΜΙΙ ΛΗαη» ηιίβΐί

Μρίβΐϋ /Εβνρΐη ΙιΐϊΓΟδΙδ ιΐΛΊΐι,ΟΓοΊηο βοχίίβεδίιηα οοΐβ-

Υ3, 916. Οιιίδ ΓιιβΓίΙ βΐ υΐιί ρροΓεδΝΐΐδ, 716. (,ΐιιβηιΐο νΐ\β-

ΐ'ίι. 717. ι ιιηι 3ρηδΙο1ί3 δΐπιυΐ ίη νΐιιουΐΐβ Ιι.Ίιίΐιι-, 3ΐιΙ> Οίβ-

οΐρΐίβηο, 717. Κπ:ΐ6*ΐ3 ΓυικΙ:ιΐ3 ·» Μρίρΐίο ρ]ιΐϋφΐε δΡ<·ΐΛΐο-

Ηουβ οΜοΙβ Μ:ΙΙΊ.ΜΊΙΙΙΙ, 719. Α ΡΡΙΓΟ, γορβία Οϊΐΐιοΐίοα

Εοοΐ88ί3, 719. Μβίβΐίυ»· Απιιυι άεΙοβΗ, 719. Μείεϋυβ 30

Απ3ηίδ β]ίοίΙϋΡ ει Αηΐίο'.ηρηοδ γρραηι Πϋεηι οΐραιίΐ, 882.

Ει ί.·ιιιιι·:ι ίρβε (1ε δρίρίΐϋ δβηοιο ρρΓρεΓβηι δβηΐίοη,ιΐ, 885.

ΜεΙείϋ Ι.-ιΐΐδ, 883. (.)«« |η Μείεΐϋ οηιΐίοιιε ΓερΓρΙιβιΐ(ΐ3η-

Ιιιρ, 883. ΕοΡυη ΓβΓιιΐ3ΐίο, 883. Μρίεΐίιιβ ηΐ) Αθ3θ1ο ΟΓϋί-

ηίΐιΐδ Αηΐίοί-ηίιρ ρρίβοορυδ, 876. Εχειηρίιιηι δΡΓηιοιιίδ Λ

Μείεΐίο Ικιΐιϋί, 8Τΐ>. Α ρ3οε ίηοηυΐηοΐυδ, ει ίη βοιη Ιρρηι!·

ιι.'ΐηιΐιΐδ 86ΓΠ10, 877. Ρΐοίί 30 εοϋειπ νβΓΛ οουιηιεηιίαΐί·).

877.

Μ Ι·:Ι.;ΓΜ|Ι ΪΊΓΙΙΙΙΙ ΠΕΓΟδίδ Μ·ι·ιιιιιί,ι ροδί :ΙΙ(ΜΊΙ| ιι/π ! Ιιπ-,ΙΪ,

3 ςιιο ]» ΊΙ:ΙΙ. ! , ΓΐΙΟΓίΙ, 60.

ΜβΓουηιΐδ ουΓ αΊοΙιΐδ Αι^ίρηοπίεδ, 265.

ΜΡΓορβδ υηιΐε ϋίοΐϊ, 7.

ΜρίΡΐηρίνιηηδίδδΙοΙοοπιιη ηπιηι 3θδϋΓ(ΐ3, 13.

ΜβΙηο(1ίιΐ3 ΥΪΓ (τπιίι ι π ·. ςυϊ οοηΐΓ3 Οπ§;6ηεπι δοπρβίΐ,

ΜϊΓβουΙυηι ηηοϋ ΕρϊρΗβηϋ 5Ρΐ3ΐβ βρπ^Ι, 451. 1 1> 3φΐΐ3

ίη Μΐιΐιΐη οοηνρΓδίδ ρϊιΐΓίοιίδ ίη Ιοοίδ, 451.

ΜίιηΓΐιΐ3ΐΡ3Γη.χ Γβί ΗεΓίιαπχ δοπρίοι·, 3.

Μ^ΊΙ,ι. 1ι, Μΐιιι -ΜΙΙ.·, ίιι Μ,·..Ί|ι.,Ι:ιΙι.ί;ι |ι:ι! Ί1ΙΙ1 |ιΓ(ι1ι;|1|ΙΙ1Ι,

1073. .!ιι,!.ι·ηΐιΐ!ΐι ρπ,Μ·ιιι·1ι;ι·, Μ·ΙΙ 1θΓ3 3(1 [ΙΙΓ. .ιιι.ίιιιιι ΡΧΙΓ3

ιίΓΟβιη, 1067. ΜοηβοΙιοΓυπι ϊη /Εβ,γρίο ίηδίίιυΐιιηι, 1070.

ΜΊΙΙ Μ·ίιιι: ιηιι Υ3Π3 Ϊηδ(ί1υΐ3, 1094. ΜΊΙΙ,ΙΙ·!ΙΙΙΜ!ΙΙΙ Υ3Π3 88-

[ιιτ.ι 61 ίηδΙίΙίΐΐ3, 1091.

ΜοικιπΊιί.Ή ρπδο* ηιΐ3(υοΓ 3 Ιοαηηβ Ιο ΑροΟίΙνρδί 3(1

ΙΊιιΊι; ,ιΐι-Μΐ Οθ1!οθ3ΐ2β, 456.

Μοιΐ3δίίουδ οΓ(1ο εχ Ιρρί'ιο βυηοοηοπιπι ρεηβΓβ ςηΐ δβ-

Ιρίοβ ο35ΐΓ»νβΓυηΙ ρΓορίετ Γε^ηυηι Οβί, 492. δρβοΌηε»

ηοη ίροηιρ, βΡ(1 ηεοεδδίΐηΐε δυηΐ Ο3δ1ί , 4!»2.

Μ"ΐιΐ ιηί ϊηβηΐεηδ ]3θΐ3ΐίο ίη δυο Υ3ΐίοίη3ΐιαΊ εΐ ρΓορηο-

(:ΐ!ΐΊι πιυηετε _μ:ι ί,-.ιΐ' !ι·. 406.

ΜΟΓΪ ςιιίο" δίι, ει ΟΗΓ ηοπιίηΐ οοηδίίΐιιϋ, 815. Ουτ εΐί.ηηι

ρρ|Ιίθ83? Ιιιηίο» ηοπιΐηί (ίβΐ.τρ βΐηΐ, 845. Γ.υΓ ηιοΓδ ηοηηίηΐ

ΜηΠιιοπίΜΐ ΙΙΙΡΙΙΙΟΙ-Ι.Ι ΐ|Ί.ιιπ δΐι υΐίΐίδ ΐη ΕοοΙρΜ», 61 1:ιυ-

ι! ιΙΐι,Ν, 911. θΓ3ΐίυηΡ8 ιηοΠυίδ ρΓΟδαηΙ, 911. Οοπιπηοιηο-

Γ3ΐίο ιηοΓίιιοπιιη, ]ιΐδΙηπιιη ρΐ ρι·οο3ΐοηιπι, 911. ΜυΓίυίδ

ίΡΠΡδΙηΐδ οοοΙιΐιίΡΓε ηυιΜ κΐΐ, 27. ΜοΓίιιοπιηι οαι·3 ςιΐ3ΐ

(]βΙ)(·»1 Ρίββ. βΐ ηπκ Γιΐ6ΓΪΙ ίη ΕοοίΡβία, 1106.

Μον^ίϋ Ιεχ 3 Οεο ίιΐδρίπιΐ3 ει δρ'πΐυ δ,ηηοΐο, 1 106, 225.

ΜΐΙΥϋίδ ι,π: ,::ΓΊ !,ί ίη /Κ{!ΥρΙΟ 3ΐ>Ρ.Ο ρΡΓρβΐΓ»ΐ3,599. Ε]ΐΙδΓΟΓ-

ραδ 3ΐι 3η@εΓΐ8 ηοη :ι!) ηοιηίηί))ΐΐδ δρρυίΐιιπι, 600. Μο^δίβ

χρηιΐδ 36 Αΐιταη,ιπιο (ίειίιιοΐιιπ), 150. Μθ8Ρδ ρχ'οίΒΕΟίζιΐδ Ιπ-

(Ιοεοπιπ), 18. Μο.γβΡβ τυηι ιιχοΓβ οοιίδΐιρίιχίπΐί'ΐη ηοη Ιια-

οιιίΐ, ρθ8ΐπυ3Πΐ 3 Ι!εο γοοηΐυδ εκί, 10ί8. ΜηΥδρηι Ατβΐιεβ

Ι'ΐ " Οευ ουίυηΐ, 469. ΜοΥδΡ8 τοορηδΡΐ ροριιΐιιπη ίιι Ίεαεπο

5ίη;ιί, 1 1 . Μη\8εδ ηβ οΐιοδίιβ ι -Μ·> .- Ί ί ΙαΐΐοΓβ βυο νίγεΓβΙ,

ορίΐίο Γιιίι, 1071.

Μπίίι'Γ ΙΗ1ΙΙΙ|Π;ΙΙΙΙ ρθ8ΐ ιτΐιι-ιιι ΟΟηϋίΙΐΙΠΙ -:ιι·.·Γ:|Μ!ί.| ΓιΙΠ-

0)3, 105!). ΜιιΙΪΡΓ ΠΙΓ ;ι·ιΙίΙί(·:ιΐ:ι εΐ ηοη ΓοΓΠϋΐΙη (ΙίοίΐυΓ,

1051. Μυ1ΐεΓ6δ ηη·ι!8Β ιιι ο,ιγβιιιΐ», 1065. ϋηιΐιΐδ πίτρχίβ

ηιιιΐίορ ηιαΐ», 1065. ΜυΙίοΓεβϋευδ 8αοοΓ(1οΙβϊ 6δδβ ηοΐυίΐ.

1061.

ΜιιηΓίί ρχοπίίιηη, 4. Μυιια'υδ ΟΠΓ Γιιϋ 3 Ββο οοηΓίίΙιιβ,

555. Μιιιι.ίιιΐιι ΙΜίΡΓίΠ' 61 ΙΙΜίΙϋΠ ί(|ι·|ΙΙ, ΐρΐιι.Ι ρΓυΙΐ3ΐΜΓ δΐ·

ηπΐιΐιΐιΐίηι· οοτροΓίδ 1ιιιιη3ΐιί, 5ϋ5.

Μιΐδ 3Γ3ΐιευ8 >ι ιυ ' :-: ει ου]υδ η,·, ; ιι Γ;··, ϋΐ ουπι ι-ι« σιοΓδυ

ι·ι.··!!ΐ[ΐ.ιΐ ι-ί,ιι ι- ηχΓβδίβ, 476.

Ν

Ν ιΐιΐΓ.··· Ιεπιρυβ ςυβίβ Γιιεπί δυο ΠΙίΐδ ΝορηιΙ, 5.

Ν.ι/.!Γ·ι·ι ςυο ΙεπιροΓβ ρΓΟ^ίρτίκΙ εΐ ΙϋΕΓΡςίιιι Μΐηπι νπΐ-

ι;.ιπιιΐ. 120. πιι,ΐ!ΐ.!.> 4ρδΐιηι ΡΓΟ^ΪΙ, 121. ΝΙΙΖΛΓ,ΤΙ ρΐ Να-

/Κ·:··ί Ι|ΙΙΙΙΙΙΙ(Ι Ι" ΊΐΙΙΐ'Ι .ΊιΙ . 121. Εΐ ίρδί Γ.ΙΐΓΪϋΙί,ΙΙΐί -,ΙΙΊΐί Ρ,·».

•ΠΙ Ιι.ΊΊΓΐι.Ί ι|ι.·ΐι. 122. ΙΗΓίιπια,ιιε-ΤεδΙίΐπίΡηίιιπι ρρηοπηΐ,

122. Α ίικίί'ίδ ηηη (Ιίδορρρΐηΐ. ηϊκί (\αοΛ ίιι (ϋιπ^ΐιιιη ΟΓΓ-

ιΐιιιιΐ. 122. 1Ιι·Ιι'.ιίι·.'· Ιίηβιιχ 8ΐιηΙ ρρηίίδδίιηί, 1-/2. ΠπΙΙιιιί

ίιι Ιοοίδ ΊΙ.ΊΊ· Ν(·ι·Ι:ι νί^ιιβΡίΙ, 120. |ρ·.1 Ν.Ι/..Γ ι ι ! ιΐ:«-ί8 ίιιί-

πιίοίδδίηιί, 121. !!.:;ΐι ΊΙ ρριΐΡδ ΚΡ Μαίιΐιπ·! Ι \:ι· · ι '.ιι.ιιί

Ηρορχίεβ δίτίρΐιιπι ειίηπι 3ΐΐϋοΙιιιίχ$ίηιυπι, 121. ιΝηζαπι-ο-

ί-ΐϋιι !ι "ΐΊ-ι-, ιιι·.·· Οϋΐ ο,ιιίιιΐ3 ,ΙΐΜία'ΟΓίιιη,.ΙΒ. Ιίιίρηι ΓΡριι-

(Ιί,ιηΐ ΡρηίΒίβιιοηυιη, 38. Λ ρ?|ίςυοπιηι ϋυιΐχηπιπι ·κα·ι·1-

(Κίϊδ 3θ))ΟΓΓΡηΙ, 3Ο Γ8Μ ι·..ι :Ι!«ΙΜ 61 Γ6ΓΙ1Π1 ίΙΙΐίίΙΚίΙ.-'ΓΙΙΠΙ

βύϋΐίηεηΐ, 38. ΝηζβραΗΟΓίιιη-Ιιιιτρϋίδ ορο'ίιιε ιιοιι» ρικί^Ηη-

Κΐί.ΊΙΐί-ίΙΙΙΙΙΙΙΙ, 116. Ι II ;ι· ι :'·'·: Ι 117.

λ,ι/.ι' .·ΐ;ί ιΐ'Ιι'ΙΙΙ φΐί εΐ ΐ:ΐ!ΓίΜΐ;ΐηί ;ΐίίί 3 .Υι/::' .- ι Ί ι.ιιι 30-

0(3,51.

Γίεπι1)Γθ·1 ρπηυϋ τί{Ρηηπι Γ«ειιρ3(, 7.

Νίοκηί οοηοίΐϋ οβιιοηεδ 30 ίη ρρίιηί3 (Ιο Γίδοΐι.ιΐρ, 735.

Νίβηίαίίαπιοι η*η?8ΐϊ ςαίπΐ» ρθ8ΐ οΠυιη ι Ιιπ8ΐ1«ηη· Π-

οΌί, 78. Α ςοο ϊαΙΓοόοοΙβ, 76. 0»»ηι Λι-ΟΙβ ΡΙ 1. 8ΐ·ίνί» ΙίΜ

ύϊηΐοιίδ ίηο,υίη.113, 76. Λιιοίορίδ ε.)ΐ>δ νοχ ηρφΐί»5ίηΐ3, 76.

Λ1> 00 ϋηοϋΐκί ΟΓΐί βΐ 1'ίιϋιΐ'ΐ,ΊΐΙ;·.·, 77. Γι ,· ι. Γ<Μ
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ΐΊΐηΙ 30 ίΐΐο ηχΓεΙίοΙ πι1111»Γβ«,Ι.«τΙΙΐο1 εΐ 3ΐ1ί. 77. ι,.""»"·

Γπΐ1ΐίΐ·;|||| εΧ ΝίΟΟίαίΐίβ \ ΓΙΙιΤ.ΐΙΐ.ΜιϋΙΓ, 78. Γ, V ίΐΐίϋ II. III-

ιιιιΐΐί ϋ;ι',ι1.ιΙ):ιιιΐΙι ΙηιΙπΊιιπι·, ρπυΓβπι ιΐ3ΐυ ιϋίιιπι οοΙεθ3ΐιΙ,

78. ΙΐιιφΙ.Ι ΐΐίιτιιιιι Ιίιπππιΐ,ι ΓΙΓΓ.Ί ΙΜΙΠΜ!Ι ΜΠμπιπιι, 80.

/1''.ηικΜΐι βΐ πι:ιΐ πινιιι ει (Ιχιιιοηεϊ ΐηνεηιιηΐ, 80. ΗβΓα(3ΐίο

βΟΓίιηιϋβηι, 81.

Ν'ίπιιιι-,ρικί ιΐιΐιη ίιπη πΐιι ρηιηιιηκίρηιιοίΐίυπιοοη'ίΐίΐυίΐ,

5. ΝιΚΊΙΙΙΙϋ Ιΐΐιί ρΐ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ! ΙΙΠΙΙ ΟΟΙΙ36νίΐ, 5. ΝιιΙΊΙΙΙΙ·, Ι1ΧΙΙΓ-

<!"'· 'ΜΙΙΝ «ΊΙΙΙΙ ι Γϊίιιι-, Ιίοετίβ ιινιπίιΐί·, |ΙΙΓ εοΓυιη ίη 3Γ02

Μ·Γ·. ;ιΙ ί , ιιιιιιιι'-, Ιιι ΟΟΙΟ 03ρίΐ3, 5. Νοεπίί 33133 6χρ6Γ3 Ιι.'ΐ·-

ινν,-ιιι, βΐ Ιιιιιι' ιριι·,ι|ιιι· 3ΓΟΙΙΓΙΟ 3υθ νΐνε1)3ΐ, 5. Ι!;ιι Ιι.ιι·:-

8Π1118 φιίιΐ δίΐ ΑρΟδΙΟΐΟ, 5. Ν· ΙΙΊΙΙΙ 1)ί5ΐΟΓΪ3 βΐ ΙθΙίυ8 ΐΜ'Ι.ι·,

(Ιϊνίδί'), 703. Νοειηιΐ3 'ριι.ι ]ιΐδΐυ8 υιιιΐδ εχ οιηυί υοηιίηιιηι

μ-Ίί π.· δβΓνβΐυδ, 288. ιΝοεπιί εχ ΙίΟΡΓΪδ ιΐυο 3ο βερίυ^ϊιιΐϊ

ρπηαρβδ ριιιιίιη ιιπί, 6. (ΌδΙεΓοπιιη Νυβηιί ίιι νΐτίαδΟΓ-

1)13 ΓΡ£ίθΙ!Ρ3 (1ί^ΓΡ881Ο, 7. Νοείηυδ ι|ΐι:ιΙ >ί;;ιιί!|ι·ι·Ι, 159.

'ΙΙΊΙΙ ει δεοβίη, 159. ίιιΗυίηιιε Γ.ηπϋΐυβ εχριηρΙβΓ, 159.

ΝιΐΓΐιιιι-ί εχοΐ83ΐυτ 1 1 ιιιι. Ι Γυεηΐ ίηεοηαίιΐδ, 525.

ΝΊΓΜ.Ι.ΊΙΙΠΙΙΙΙ η:βΓ6$ί3, XXXVII ρθ3ΐ ι Ιιιϊ·,! ι:ιι:ί^υιιιιιι, δίνθ

(Ι|;ιμι··;ΐιιι,ί 3ερΙίθ13, 479. Πι1;ιιιι|ι ι. ϋίιί 61 3 ι|Ι1·ι ΟΓΐί,

,589.

Νοείί Ιιί8ΐοπα, 480. ΑΙ) Εοείεδίβ ραΐδΐΐϊ, 480. δβρυΙΙυι-33

ΙΟΙΙΟΓβ ρΓή.ΊΐιΙΓ, 480.

ΝθβΙίιΐ3 ροΙί(ΐ5 «Ιιι·<·,Ί(1ιι·, \ιΐΜίΊΐΗ, 1Κ1 .

Νοβιίβηί ςαίβιΐΒ 3υοιοι·ίΐ3ΐίοα3 υΙυηΐυΓ, 480.

Νοιαί /Ε^ρΐίαεί ςυίϋ βίηΐ ιρυι] Ι^αίαπι ει 3ΐίθ3, 68.

Νοιηίηα ιχτ ιιιιΐιρίιι-ικίπι ιιιιιΐιίι ΙπιροηυηΙυΓ, 4Η!>. Νο-

ιηιιιιι (|ΙΙ;Γ 1)60 αΙΙπίιυυηΙυΓ ΐΙ> ΗεΙίΓχίϋ, βΐ 6θΓυ·ιι ίιιίεΓ-

ρΓεΙϊϋο, 296.

ΝοΓίίβ Γιΐιιιΐ.ι Ιηβίιίβηΐΐβ >Γ038 Νοβιηί, 83. ΝΟΓ|Ϊ οοι^αχ

ΪΝ ΙΙΙΊΙΙΪ, ιι ιιιϊι· ι1ίι·Ιϋ Μ.τιιιιιΐιιιιι Ι ΙιιιΐΛΐίπΐΝ , ΓΙ 311 ειϋβιιι ΜΪΙ

ΡίΓΓίΐί, 82.

Νονϊΐί αυϊ βυεΙΟΓ Γ.;ιΜι.ιι ηπιιιι Γαίΐ ΙΙΙΝΙΜΙ ί;ι, 493. |".]ΐΐϋ

ΙΙ,ΙΊ ι·κί>, 493.

ΝΐΙΙΙΙιτί III ΝιΤΪρΙΐΙΓίΐ εΐρΓε$3ί ΟΙ1ΙΝΪ.1(·Π||ΪΙ)ΙΗ·

βυιιΐ, 1080.

Νυρίίβ ίηΐιτ ΙΙΙ.Ϊ.ΜΙΙΠ βΐ Οιπ$Ιϊιη3Πΐ ρΓοΙιίϋΙϋβ, εΐ ·τ.α

Ιι·\ ιιιι:ι·ιΙ.ιιιι ιΐιΐιΐιιιιι ίιιΐιτ Π(ΐ6ΐε3, Κ10. .\ιΐ|ι(ί;ιπιιιι ρΓορυ-

μίκιΐίιι ΙΊΙΙΙΙΓ;» ΗϊβΓ3θίΐ33, "II. ΝΐίρΙίΧ ΜΊΊΙΙΙιΙϋί ΙΐιΊΐ:ι·;

.·ιΐΐ;ιιιΐ(Ίΐ ίιιιρεϋίιιηΐ ηβ ι)ΐιΙ·> Ν;ΙΓΙ·Μ|Ο| ίο ΓιιιιμΜίιΐΓ, 410. Νιι-

ΙΙΙΙ.ΙΠΙΜΙ (1εΓεη$ίο εοηΐη δβΙυΓηίΙιιηι, 66. ΡΓορΐιεΙιπιιη

Ιΐι'ιιι |ιι ιΐ|ϋΐί'ΐκιΙ!θ πιιιΐΓ,Ί ι·ιιιιιι!ι·1ιι, 1)7. Νορϋ» βίνε ιι::ιΐΓ·ί-

ιηοιιίυιη ηυοηηικίο :ιΙ> Ι·>Ι·;Ι·Μ.Ι π·!ΐι·ί;ιιιΐιιι·, εΐ ηυοιηοΰο

€35ΐίΐ33 3ΐ> ΐ3 ρροΙιεΙιΐΓ, 508 Νυρίίίΐηιιη ρΓυρυςηιΙίο οοη-

ΐΓα βρο$Ιοϋου$ Ιι»ΓβΙ)οο5, 507.

Ο

0(]ΓΥ8η$ :ιΙ!ΐίί|ιΐίϋ·,ίιιι1Ιί· Γεχ ΊΊΐΓ.-ιππιι, 8.

< )|ΐ|ιίΐ;ιι·ιιιιι ΙΐίΒΓΡϋΗ ιΐοΐ'ίιιι.-ι "ίβρίίιη;! ρο$1 εχΟΓίαιη ΠΙΙΊ-

ϋΐίαηίϋΐηιιηι, _'(.7. υιιιΐε ΟΓΐί, 208. Γιι.Ιι· ιϋι-ιί, 268. ΚηΓυιη

:ιΙ)θΐιιίιΐ3η()ι.ιη ίη»ΙίΙυΙΐ)ΐη,2(>8. δΒΓρβιιΙεπι οοΙυηΙ,2ΤΟ. Ι'.ι-

Ιιηΐ:ι (Ίίππΐ] ι!ι· ϊιηιιιιιιΗ οΓ63ΐίοηβ εΐϋχΐίΐϊ^βοιίι, Ϊ71 . Κχ

(ηΐεϋΐΐηίβ Ιιοπιϊηίϋ ίΐεΓρεοϋβ ςίιηίΐίΐυύίηεητι οοΠίμπηΙ, 271.

ΝΓΙ·|ΙΙ.ΊΙΙΓΙΠ ρβηε :ιΐιιιιΐ ει ιιι ΙΊ-,Ι-Ι ειιβΚχϋιιηΐ, 272. Ορίιϊ-

Ι.ΊΠΙΙΙΙ ι·<·ΓιιΙ:ιΙίιι, 272. \ι·ι· βΟϋ $εΓρβιι$ Μηχ-,ί-ί βχευβΐΐ,

273. Ι·:ι <·ΠΓ 3 Ηθ}·5β βΓβεΙιΐί, 273.

ΟΓ3110 Ιΐ:ΐ·|·Γΐίι·ιι'.·ΜΙΙΙ 1|!.]|!ι|.| 81 ΓιΙΙΜ ΙΠΠίΐΓΐιΙΊ >(ί|1ΐί!ΙίΐΙ1.Ί,

.ιΐι ΐΜ(|π.· ε·νβη<Ιαπι, 564.

Ιιΐΐ'ΐιι ϋίιιιϋί·ίΐιινιΐ|ικιιι|ίΓίΙιΐΓ,ΓιΙ)Ι.Ι.)η:ιιιι 311 (1ερΙθΓΐη<1υ$,607.

Οη^επίβ επ·ι>Γ π·Γιιΐ;ιΐπι· ;ι!ι ΕρΙρ)ιιηΙο,ί)9Ι. Αύβοιβι ηιίΐ-

1ί3 ΜΙ>ΓΠΓυιη οοη5θΓίρΐ3, 591. ΟπχβιιΡί ΰειίϋείΓΓββΙιιπι Κϊ-

1ίιιιιι,'Ι7ι1. -;ίν,-ί, ει γιννητόν ΕοηΠιποΙΙ. 532. Ικ· ΓΡ3ΐΐΓΓΡεΙίοηβ

ΐΓιΟΓίϋοπιπι ιιιι-ρΠα κΙιπιΙ)ΐ^υ3(1ϊ$36ΓίΙ,533,531. Κ^υ

Ιοιηε εχ Μβΐΐιοϋίο, 534, 535. 1 η ΠΉΙΙΓΓΓΙΊ ίοικ· εοΓρθΓ3 η'ί ΠΓ-

«εηΐ ρβΓΓνοΙΙοΓβ ιηοιίο, εΐ ςιΐ3 τηΐίοιιε ίϋ ίηίοΐϋκί ροκίΐ,

"Γ.7. Νίιιιϊΐιΐιιιΐίικ' (.τ,-ιιιί ΓηιπιβηΙΝειηοη3(Γ3ΐυΓ,5ό9.ϋΓίκε-

Ι:Ί 1ΠΊΠΙΙΙ1 ο!)ΐεεΙίο, 553. Οηκεηίβ 3εηΙεηΙί3 5ίιηϊ1ϊΙυι1ιηε

ρείΐίβ :ιι·ι·.ιΙιιιιΐϋΐΙ;ιΙ:ι ΟΟΓρΟΓΐ, 561. θΓί^εηΪ3εΓΓΟΓ3ΐίΐ13 πιπί

ΙΜΓΙΙΓ ιΐ.^ΐϋιπ ·, ιιϋ Ιιπηίϋΐι". ΙηΓβΐυΓΓβεΙϊοηββΙβίηιΙΙββ ΓοΓε

;ιη^ρ!ί·ί , 556. Οπ^Ρΐιίβ Ιι:ι·π",ΐί \ιιν,Μ\·ι· οπίίπε 8εχ«-

ί-'Γ-ίιιη ι|·ι;ιΠ:ι, 521. Ε]ι13 ρ3ΓΡΠΐε3 61 |·.ιΙπ;ι Ιο(3ςιΐε Ιιί-

310Π2, 'Μί. Ιιι ΟίΓΙΚίΙ Ιίιΐι· Γ(ΐιι-Ι·ιιιΙι.;, 525. |·'|ΙΙ·ϋΙι·ιι| |:ι-

ρ<ι:ΐ9, 525. Μ:Γ, ιιΐι .·,.ιι·'·ίΐκ·:ιπ· ί(|ιι1ϊ<! ΙΙΚ.ΊΙΙΙ ϋΙιιρπίΓη ρ3ΐϊ,

ο25. Ε|ιΐ5 ραΒηίΙεηΙί», 525.Α1>ΛιηΙ)Γθ$ιορΓ6ε3ΐυ<'Γοιπηιοη-

13Π3 Μτιΐιίι πι 8ΓΓίρΙυΓ3πι, 526. Ε.ίιΐ3 Ιυειι&ηΐϊηηεβ 80

Μιΐιϋ.-ι ΙΙΓΙΊΤΠΙΙ.Ι ρΡΓ χχνηι αηηοϋ ίη Τ.ΥΓΟ, 526. Ε(1ίιϊ(ΐηβ8

ϋ;ιι·Γ,·ι· 8εΓίμΙυΓΧ 31) βο ρροϋϊΐβ. 52ϋ. ΟπβΡίιίβ εάιΐίοηεβ εΐ

νοΙυπιίηβ η·.ι;ι· Ιΐίχ./ιρία ιϋουηΙιΐΓ, 526 ηΐι ηΐιηίβηι ΙίΙΙβ-

Γ,ιΠΠ.Ί ι ιι|ιι;ιΐ|ΐ ιιιτίιΐΐΐ ίη Ιι:ι Π'ΜΙΙΙ. ιΐιιιΐι· Ο? ΙίΊΊΗΚΐ :!·, .Ί.Ί'ι.

ΑΗί » ΙΗ ιοπίιπ'. ΐ|ΐιι ιΙίιΊί βυηΐ Ιϊπηίί, 527. 8είρ$υπι Ι·.Ι·.ΙΓ;Ι-

νι! 3(1 ίΙ1εΓΡΐ)Γ38 ιίΙϋΐΐιΙιΐΗ. ι·1 ιιιι>.;ί(Μΐικ·ιιΙ.ιι ιηνιηιιΓί:ιιιι

βχα1·ν|ι,827.

ΟΗ8Ρηΐ3ηί ΡΓΒΙΙ! ρΐεηαιιε ηιοιιηιΊή, 527. ΑΗ ΙΙΗβ Αππβ

ρΐ Απιιιί, 527. ΕΓΓΟΓβκ ΟΗαρηΙϋ, 527. Τοβίίτηοιιίβ 8θΓί-

ρΙιΐΓΊ' Ν;ΙΙ·Ι·:Ι: ;ι!ι (·ιι ρπι|;ι!;ι, 528. ΙΊι |ι· ι·.ι ρΐ!·, !(,,«, Ρ.Ι ψ.,, η,

3ΐιίιιιαιιι Λ ϋΓ3;ι·ί$ ι'.πΊαπι ραΐεΐ, 528. Ιπΐιιιίΐα ρΓορβ ν.·ι ι -

ΙΙΜΙ, 529. Ε]ιΐ3 ν ίΐ:ι 3ΐι$(εη β( »Μ·(·Ιηπιιπ

Κοηβ ε]υβ εΓΓΟΓυηι, 529.

Οι ί^ι·ιιι;ιιιι ιηπη Ιιχτεβίϊ ςυί εΐ Γιιπίί οοιηΐθ3ηιοΓ,

ριΐΝΐ εχοΓίιιηι Οιπβΐίβηίκριί, ΧΜΙΙ, ει οπϋηβ βειβ

!ΡΓΐΐ3,520. Ι ΠΙ!Γ 8ΐιιΙ ηοπιίηβΙί, ΚΐΟ. Ι'.ηπιιιι Λοφο»\»,ι 320.

Τΐίτρίβ 61 Ι&Λ» Ιίοηΐο 3ΐηιιε 3ΐ>οπιίη3η(ΐ3 521. Κΐα^ΐιίυηι

βιιππιι ι·\Νΐ!(.τ;ιιιιΙιι:ιι 1η ρι·.ι1ΊιηιΙι·ικΙο εΐ ρεηίειιϋο βόΐιιίηι·,

522.

' κ,, ΗΜεΓΧ, 881.

0$$εηοΓυπι Ιι.τΓΡίίί ηο.·ρ ε$( βρχίβ ΐαάχοπιιη , 59

Ι ιιιϊι· ιΐΓΐί,'ίηπιι ΐι·:ι\ιι, 40. ί ιιιΙ<· ιΜ ηοηιεη ιΐεϋυείυπη, 40.

Α(1 Ι ΙΓΙΓΙΙΙΙΊΙΙ ΙΙ<·ι;:ΜΙΙ «Ιοηΐκΐυηΐ 6556, 8Ρ|1 νβΓ81Ι5 ΗίβΓΟ-

κοίνιηιιη »ά Οκα>»αια, 42. 8:ιεήΠΓί3 η·,ϊ.·ιιπιΐ. 42. Ιίιίπη

Ιί'ΙΚΊΠ ι!;ι|1!1! 1Ι|(. 42. ΑΠΙΙ3Π1 |'ΠιΙι;ιηΙ, 42. Ι'.ΙΙΠΜΙΙιίΓΙΙΙ

8ρηιηΪ3 «Ιι· ΟΐΓίβΙο, 42. ΕοΓυπι υηιΐιο, 42. ΙηΙεΓρΓβϋιΙϊο

ΜΙΐμπΙιιΠΙΠΙ ΜΗΊΙΙΙΙ, 43.

ΟνΙ* \ ίι·ιίιιι:ι ]υά&οτνπ>, ονεηι ίη ιτιιοο ηυοΙαίΛΠΐ ιΐο-

8Ϊ8ηβ1)3ΐ, 20.

ο».ιΜ ΙΙΙΙΠΙΙΊΙ Ο«Γ ίη (1ίνίηΪ8 Γυίΐ βχοοβίοΐυπι, 859.

Ρ

Γ:ιΐιΐ!.τ ΓθΓηηΙιΐΓ ίη 3ΐκ»υιη τίοΐοΓίίε ηηιιη Οιπ$1ιΐ5 άβ

ΙΟΙΟ ιιϋΐιιιΐπ Γ6ρθΓΙ3νϋ.

Ι>3Γ3(1ί3ΙΙ3 Ι(ΊΓΓΜ1Ί·ί ι|ΙΠΝ βΐ ΙΐΜ ΓΐΙΡΓΙΙ , Η72. ΚρΓυΙΐΐΚΐΙΓ

ι|ιη ίη ΐιτίίη ι·Ί·Ιη ΓυΪ38β ΓΙΙΙΙΙ 35«86ΓΐιηΙ, 572. ϋι. ρ»1 ίη

Ι ΊΓΙΙ 3(1 Ιίππιΐι ιιι ι'ιιιι-,ίΙιΐΝ, πιιιΐι' ΓιιιΙ ϋείβΟίΟΙ Λιί.ιιιι.

573.

Ι'.ικ. 1,:, :|π:ιηι ίηθ6Γ)0 (1ί(' 3 ρ1(ΐπί)115 ΓυΡΠΙ ΟΡίβΟΠίΙυΠΙ,

421. Γ^ΙΜ Ιι.ιΐ ι-, ιτίΓΐιπί.Ί-. οοββπβΐίοηειη ΐηρίίορηι τρςυί-

Πΐ, 823. Ρθ8ΐ :ι ιιιιιιιΐΜ-Μιηιι ιτίτΐιι :ΙΓΙ ι|ι·1ιι·| , ςικκΐ Ι ιι.Ι·. ι

III III -ίΙΜΛΜΙΐΙ, 823. Ρΐϊθ1ΐ3 ΐηίΐΐίΐΙΜ' 14 ΙΐΙΙΙΗ Ι'ΟίοΙίΠΠΙιΙΐΙΠΙ,

824.

Ι'.ιΐΓί,ιπ·1ί:ι· Μ'ίΓΓΡί ΠΐΓΪ3ΐϊ;ιηιΐ5 ηιΐιιιπίιπιιιΐ, 6. ΙΝίπ.ΐΓ-

Γ!Ι:Ρ ,Ιιιι1:ι· ΙιίϋΙΟΓΪ3, 61 ι|ΐι:ι· ίιι 1ι.·ι1ιιι·ί·< 1ΙΗ (-οιΜί^τίη1.,

131. Ι':ιΙΠ;ιΠ'Ιι:ι .Ιιιι].Ί·θΓιιιιι -,;ιι·πι 1>3ρΙί«ΠΙ3ΐβ ΪΙ>ί11ΐΙυ3(

128. Ρ31Π3ΙΪΠ9Β ιΐιιοιίι'ΐ'ϊιιι 3 .Ι.ιπΊιιϊ μ'-ιιίΐι. 10.

Γ;ι!ι ι-, ρρΓ8οη3 ηοη $3ΐί3 βχρηιηΊΙυΓ νρρ^ο Ιη^επίιΐ,

866. Ι ιπ·;ι ΙΙ.-ΙΊ- Ιι;ιΤΓΐί«Ί ιιιϊι \<ΜΆ φη .Ι.ϋΐι. 868. ί»ί ςπίϋ

Ι'ίΐίιιηι ·ίίιιιίΙι·ιιι Ι';ιΐιί νηΙυηΐ3ΐη εΐ Μΐΐχΐ,ιηΐΐα (Ιΐ-δίπιίΐρπι

ιΐίχβπΐ, 3Ι13ΙΙΚΊ113 ϊίΐ, 869. 8«Ι Ιη οιηπίποβ ΡβΙτί 8ίπιίΗ$-

εβί ΙΊΙίπ·., 869. νβίεηΐϊϋ εΐ Ββιίΐη βρίδτορί, ΗΡΠΙ Μ.ΙΓ. ·: . ι

Λ ιιι·\ Γ»1 ερίϋΓΟρ), ι|ΐι:ιΙι"ί -.ιιρι'Γ ΙΙΙΜ· ΙιιιτίιιΙ 3ΐΙΟϋΙ»ΙϊθηΡ8.

869.'θυ1 «ρϊβΐΌρί ηυίε 8ειι(εηΙΙ.·ρ 3υο$επρ$ΡΓίιιΙ, 870. Ι π-.·

βεη$ίο ιπίΓΐ· ίΐΐββ ΙιΧΓβΙϊεοβ, 870. Οοη8ΐ3η(ίυϊ ίηιρεηΙΟΓ

11Ιί3 ΓινβοιΙ, 870.

ΐ'.-ηιΐί Ιη(·ιΐ5 εχ Ερίιΐοΐα αά ηοηι. εχρίίωΐυς (·3ρΙΙε 88-

ριιιιιπ, 576. Ρηιιΐϋί ΙίΓϊΜ'ΐιβ, Τ;ΐΓ8(·η«ί< ΓιιίΙ ρο8ΐε.ι ρπββ-

Ι.νΐΐΐβ, 149. Ι>3ΙΐΙΐΙ5 3ρθ3ΐθΙυ3 Ι.ιΊΐΜΠΠΙ 30 ρΓ.·'.' ' ίιΙΓ3ΠΙ

ι'ΊΐιιιΙπιι 333Ι1Πΐρ3ίΙ, 50, 51. Ι\ιιι!ιι-, Ιίιιμιι;.! ιιιϋ |.'·πιι-~·-

Π)ΐΐ3, 361. Γ.ΊΐιΙιι* ιιΐι-ίι'ΐιη·, 36(1 Γ.·Ι ΐι· οιηιιίϊ ρηιηιιιιϋι-

\Η, 552.

Ρβΐΐΐί *~:ιΙΙΙΜ~ιΙπι! 1ΐ3?Γε8ί5 \ΙΛ ι.Γ.!ι:ιι· ι\ν. 607. Π" '.ι:,! ι

61 ΙιΙ'Ι ΙΙ,ιίιι^, 607. Ε]ΐ18 ΟΡ)ΙΐίθαΐΙ3 ΑΓίεΠΙΟΠίΚ 0!6Γ65ίπΐ Γβ-

ηονβνίι. 608. Οιιϊοο8 εχ Ιοοϊβ δοηίρΐιιι·» βαιιηι ιίορηιβ οοη-

Πρηιεί, 608. Ε]ι>8 τεΓυ)3ΐίο, 608. Μβηι Ρ»υΙιΐ8 ι :ιιιι η:ϊ»

δ:ιηιοκ:ιΙειιΐ·ί 4ιΐ(Ι.ιί7.ηΙ, 608. ΛΙίικΙ ηιιαπι δβιηοιηΐεηί 8Ρη-

Ιίΐ Ρ3ΐΙΐθΙίθ3 0(ΐ63(Ιβ 10(3 Ί'ΓίιιίΙ:ιΙι·, -(ΙΟ!). \ ι·ι ίιιιιιι ςυΐΐβ

Ρ3ΐιΙιΐ5 8,πηιο$3ΐ6ηυ3 εοηβΐίΐυηΐ, 609.

Ι';ιιιΙιηη-ί ΑηΙί(κηρηυ3 Γ.ίΐΐιοΐίοϋΐη 5β ρη)ΟΙεΙθΓ, 1015.

1·Λΐ·ιηρΙιιιιι Ϊ11ίιΐ8 ρηιΓβκϋίοηίβ, 1015.

ΙΊ'Π'.ιΙΐ ΓΐΙ£3 ριτ ΙΙΚίΠιΊΙΙ ικΐ ΠκΙίΙΐΙΓ :ι]ι|:1 Ηίιΐιίΐΐΐιΐιϊηίί·

ρ.ιρπΙίι·ί, 548. ΡεοοΒίυιη ςυοπιοΛο ίη πο&ίδ ΠίΙιίΙβΓΡ (Ιίοα-

ι ιι ι·. 548. Γ(·( Γηΐιιιη ιιι ΜΙ 3ΐιΙβ εοΓρυ8, 8ε(1 υιΐ3 ρυηι οοΓροηβ

ικιΐπΐιι, 573. ΙΊτι'ηΙ ιιιϊι ΙΜΙΙΙΙΙ· Γ3ΓΠΙ3 ,ΊιΙιιιίιιίι'ΐιΙπ ρΡΓΠοιΙΙΙΓ,

585. Ρρο(·3ΐΪ3 30 νίιίΪ8 δίΓΡηιιβ Γ68Ϊ8ΐρη(1ιιηι, 586. Ρβοοί-

! ιι ϋΐ ΓΓΜιΙι'ιικ ιη ΟΟΓρΟΓβ Π10Γ3 3ρρβΙΐ3ΐΙΙΓ 3 Ρΐΐΐΐο, 589.

Ρβ€03ΐ3 ΐ|ΐι:ιιιπ ί·ί ίη 8θΓίρΙιΐΓ3 ρΐ':ΐ'ΐ1'ι·;ιηΙιΐΓ. :.ιΐιιι·ιι ηοη

ρΓθρΐ6ΓΡ3 031183 ρβΓΟηΙΟΠΙΠΙ Οεη ΙΓίΙ)11ΡΠϋ3, 281. Ρβ€03ΐί

ΐ|ΐι.·Γΐι;ιηι ηνίμη, Ρΐ ι:ηι!ι· πι [108 1ιιΟυ3ΐ,266. ΡβΟΐ3ΐυθ> ςυο-

ιηο<1ο ε» βΓοοΓε ρπχΐίρπί. 268.

Ρε1ΐ6χ ι|ΐι:ι νοορ :ιρπιΙ 1Ιι·1ΐΓ.τι'Ν ι·\ρπιιι.ηΐ!:Γ, 61 ΙΙ.Ίτ ι:-

00} νοοίβ Ρΐ.νηιοη, 1083.

ΡβηΐηΐΡΐιιΊιί οοηήπηηΐΐη οοηΐη Ν373Γ»», 58, 39.

Ρ6ηΙβοθ8ΐ63 ΦΙΜΙ·|ΙΙ;ΙΙ:ΜΙ|;Ι (Ιίβουϊ. ηρςιιρ ]ιΗπΐΜΐιιη *ΡΓ-

νβΙιΐΓ, ηρπυε μι-ιιιι,-ι ΠεοΐιιηΐιΐΓ, 1 105. Κι ςιιοΐΜίβ ί.νηίχρβ

Οιιιιΐ, 1105. 1'βιιΐ6008ΐ68 Γ.·Μ ιιπι ροδί Γβδίαηι Μηηίρυΐοπιιπ,

453.

Ρρριιζβ ορρΚΙηηι ΡηΓ>·§ΐ!Ρ, ϋΐιί οοηίττρ^ΙβηΙυΓ &!*-

ρΙίΓν^η ηι^δΙεποΓυπι ιυοπιιη οβυδβ, 416.

ΡθΓ3θη3?. Υ3Γίί8 6Χ ΙΟΟΪ8 §ΟΓΪρΙϋΓ33 ρΓΟΟβίΒΓ (Ιϊΐΐϊηοΐίο

ρ6Γδοιΐ3Γΐιηι πι 1)βο, 416, 483.

Ρβίτοιιπδ ΝΙ)?ΡΡ ηρΓΐ)3Γυηι βοΓίρΙοπ, 3.

Ρβΐηΐδ οροϋΐοίοπιηι ρΓίιιοορβ, 81'ρεΓ αυεπι ΙΐΗ<(ΐ9ΐ3 Ρίΐ

ΕοΓΙρβίί, ΚΟΟ. 1'εΐΓϋδ βροδίοΐυπιπι ρΓΐηοερβ ε'.εοΐυδ α

ΟιτΙβίο, 410.

Ρΐιηΐηΐιρϊιιπι ΙβΙΜκηβΙυηι, οηρ βίο ηοτηϊηβίπηι, ?62.

ΡηΒΓίϋϋί'ίΙίΡΓΙΙΠΙ 30 ιιιι-ΐι-ίίικιι, ΙΙΡΠίηΐΐη 8ί(ζ1ΙΟΠΙΠ1 .·.·-)!·-

π ιιΐΜΐιιπ;ι 3 <Ίι·:<τι·. ηιιιΐιιβίί, 31, 35. ΙΊι.ιΗ'ΚΡΪ 3Ηΐι·οηοιηί.τ>

;ιιίΊίι·Ιί, όί. Ρ1ΐ3Γί»»ΟΓΙΐηΐ ίιυΐιίαίι.ιιι ϊί \ ΐ'Π??ι·ιη;:ιι. 54.
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Ι ηηθε (ΙΊίΙι, 34. ΡΙΐΒΠΜϋΟΓηιη Ιΐ3ΕΓε8ί8, ςίΜΟ εδί

|ι·Πί:ΐ .ΙΐΙιΙ.ΊΊΙΓΙΜΙΙ, 35.

Πιίιΐκι·. 1η -Ιιινίκ βίαηιΙΐΟΓο ςυίίΐ %'ΡΠΐ, ';ι-·

Ρηίΐίδΐίο Μίπ)ΐΐ8. 222.

ΡΙιϋο (Ιο (Ίιπ8ΐΪ3ΐιί<>, 120.

ΙΊιιΙικιιρΙιιιπιηι 5β€ΐ3Β 3ρΐ)(1 ΟΓ3ΚΟ8, ε3Π1ΠΜ]Πβ 311010ΓΡ8,

11. ΡΙιίΙοδορΙιοΓηπι ββεΐΐΒ βρικί Οηβακ ίηπριεηϋο 3 Τη»-

!.·ΐι· ιι-φΐι· 3(1 Ερίεηπιιη, 1086 1091.

Ρηοΐίηίαηοηιιιι ηίΓεδίδ 1. 1 ροδί ( :ΐΐΓΜ.ί:ιι>Νιιιιιιιι, βΐ ι.\\ι

ηπϋιΐΓ, 828. Ι ηιΐι· Μ.· ιϋπ ί, 828.

Γηοΐίηυδ υικίε οηιιηάιΐδ, 829. Ε]θ8 βΓΓΟΓ, 829. ΕΙηςηβη-

1ί:ι, 829. Ι>ΓριΐΜΐιιι ,ίιιιΐίρρϋ 3 ('.ηιΐδΐίΐηΐίηο ρβΐΗ, 829. ('.ιιιη

Εί3ί1ίο Αηενηηο (ϋβρηίαΐ, 829. ΙΊκιΐίιιΐ Μΐίοικ-ί, 830.

Εί«3 ΓβΓυΐ3Ϊίο, 850. ΙΊι.ιΐίιη οΐ^ροΐίο, βΐ βίαβ βοΐιιΐίο, 830.

ΗΙΟΙΜ πιαίβ δρηδβήΐ ϋβ δρίήΐιι κβηείο, 835.

ΡηΓ^838ΐ3ηιηι βίνβ ΜοηΙαη'ΐδΐ3ηιιη 3ϋΐΤ38(Μχ1πΐβ1ΐ3Πΐπι,

ΓΙΓβΓβΜδ XXVIII | »>.·.! Ι'.ΙΐΠΜΐ,ΙΙΙΙΜΙΐί ΓΧΐιΐΊιΙΝΙ βΐϊβ \ΙΛΙΙΙ,

402. Ηί Γΐκιπι ι ::ιΐ:ΐ|ι!ιη κι··; ϋϊοΐί ςυο ΙβηαροΓβ ρηχϋβΓΪιιΙ,

402. ΙΛΙΜΠΠ [|πμιικιΐ;ι, 402. Ι)β Τπιπ!;ιΐΓ Γ;»|Ι·ΠΙ ΓΙΙΙΙΙ !.(!-

ί'ίΓ-,ι.ι Ν,ΉΜΐΙΙΙ', 402.

ΡΙΐΓτκίϊ 3ι)ιι·4;ι, ςυχ εδί ρ,ικ ΓΙίΓν^ί*, υικίβ ι1ίι:ΐ3,

599.

ΡΙινΙιιοΐΡπα ο,ιυε ι1ίθ3ηΙυΓ, 32.

Ρίΐ3ΐίΑεΐ3, 420.

Ρΐϊΐο Οβοπι βΠβοΙοΓβπ) οπιηϊιιιη Γβπιιη 3ϊηον11, 14.

Ρ1»1ο ΙΠ3 ρηηοιρίι βίβΐυίΐ, 14. Ρΐβίοηίβ Ιοεα» βχ ΡΙκκάο-

ηί ϋβ ιηΟΓίίβ (ΙιΊίιιίΐιιιιι ι'. 580. Ρΐβίοηίοί εοΓϋίηςυβ ΙικΓβ-

Μ·. ^(·ηΠΐΐπηι ι|ΐι;ΐΓΐ;ι, (ιί'ιΐιιι.· 5βΐΐ3, 14.

Ρηευηϊ3ΐοπΐ3εΙιθΓϋπι Ιι»!Γβ»ί8 ιιν, οπίίηβ Μρΐυβρρβίιηα

• Ιιι,-ιΠ,Ί, 886. ΙμΜ εχ ΑΠ.ΊΙΙ- βΐ ΟϊΙ)<ο1ίοί· οοηΠίΐί, 887. Οβ

ΜΙ ,ι ήϊΐε ει βρίΓΐΙυ ςυ^ίίαπι εχ Αικοταΐ» £ρίρ!ΐ3ΐιϋ εχεβΓ-

ρΐ», 888.

1'α>ηίΐβηΐί.ι Ιβρβΐϊ οηηοειίίΙυΓ, εχειηρΗϊςοβ τετβ ρβηϊ-

(ΙΊΙΙΙΙΙΙΙΙ ίύ ρΓθΙ)3ΐ1ΙΓ, 500. Οΐΐί!)ΙΙί ϊ8Γΐ)ί* III ΟβρΙΙΟΟ θΐβ-

^ΜΐβΓίΙερίηηΙυΓ, 801. Ροδί ,ηιοΓίοπι ριτηϊιβηΐί.-Β ηιιΐΐϋ»

ββΐ Ιιΐι·υκ, 502. ΐΊΐΊΐιΐ (·ηΐ ϊ.ιιιι ηοη υηβιη (ΙβΓΐ οοηΐη ΝΟΥΪ-

Ιυπι, 8ε(1δίΡρίθ8 ίΙβΓϊΓΐ, εΐ εβ88 1ιοιηίιιίΙ)ΐΐ8 ηβεε883Γί3ΐη,

495. ϋε Ρ3 εχρϋοίΐυρ Αριβίοΐί Ιοουβ, 491. ΟΟΓ Εοοΐ88ί3

|ΗΓΐιϊΙι·ιιΙι;ιηι ;ιΊιπίΙΙ:ιΙ, 494.

Ριιεί» κβηΙϋε8 ϊιιίΐΐο ορίΓαηι Ηυ$38, ΟιΗϊΐίιηΙ τβταη

πΐΜΗ·;ιιιΙ Οευιη, 2. Οιιιιιιιιιιι πτιιιιι Μ·ΐι·ιιΙί:ι 5θϋ Ι.»ι·ο ι οιη-

ρβΐίΐ, 2.

Ιν:>:ιιπ1π:< ϋβρα'εη, '!»:ι- Γ! ιιΐι! 8θαΙ, 152.

|·οΓιΙιΙ»·\Μΐι Ιΐιιηιιιικιπιιιι ΙΙΛ|ΙΜ· 3(1 Λιιίοοίυιη 500008510,

107.

ΡοΓρΙινπυδ, εΐ 3ΐϋ 8ρηΙί1εβ βτίηβεΐίβΐίβ τερΓβΙιεηάβ-

ηιηΐ, 429.

Ροΐ3ΐηοηί8 ϊη Ειι$ε1>ΐαιη 1ϊΙ>βΓΐ3ΐΐ8 ρΐεηι νοχ, 725.

Ροΐ68ΐ3ΐΡ8 3 Ι)εο εοηϋΐίΐιιΐχ, εΐίϋ βοϋειη τε^ηο βϋϋϊΐΐ-

ϋβ, ιι ηί Ι,·ιιικ·ιιπ·ί:ί|ΐ;ιΓι·ιιΙ, 294.

Ι'πιτοιιΐΟΓίιπι οιιυηιπιικιιιι ηΙΐϋΟΓνιιΐίο 3)1 ηβεε883ΓΪ3 ,

807.

ΡΓΡί^ΙεΗ Ββπ ηοη ροϊίυηΐ ηχοπιΐί,βΐ ςη«<Ιβ εΐβπερηιπι

Γ;ι·ΐι1ι:ιΐιι ΐιιιΐ;ιικΐ:ι, 496. Γ.ΟΓ ηοηηηΐϋ ρΓΡχΙ))ΊΡΓί ΐΐϋβηυβ

ϊη ιιπϋιιίΐιΐΐ'ί εοηβϋΐυιί Ιιίκτικ βιιβπρίβηΐ εχ υχοπίιιιβ,

496. ΡΓΙ'-)Ι> ΐι·ι· η. κι 6$1 ρ:ΐΓ ερίβωρο οοηΐτα Αείίυιη ,

906.

ΐ'ηΐΊ-ϊρι ·. άυο ΜΙΙΠΙ! £88β ηοη ροββαπί, 500. Ρηηοίρι'3

>·-·;»· ρ!υΓ3 ηοη ρο;»ιιηΙ ηρ ιπιιιπι ;ι1ΐι·πιηι ιΐι'-,ι πκιΐ, 392.

ΡΓΪνιΙίο ςιιίοιίϋ ηΊιικ ρΓορΗε ΙποαβΙιΐΓ, 960.

Ρτορηοΐχ 1);ινύϋ< 6χε68βυ8 ςιΐ3ΐ|8 Γικ'πΐ , 408. Ιΐι'ΐι) β(

ΓείΓΐ ϊη Λι·ι κ. 408. ΡΓορηείΦ Αηΐϊοείιίαπι πιΙ^ΓΐηΙοβ ΐ:ι-

ΐιΐι-ιιι ιπιηΐι:ιπιιιΐ. 409. Ρτορίιβίχ οΐίιη ηεε68$3Γϋ, βρά ρο$1

,1.1·, <ΊΙ]\Ι!Π Γ.ΟΓΪ81Ϊ ΙΤΝ-ίίΙΠΙΠΙ , (111,1111! Η Ιιι.ιι ιιιτ.-,^.ιι ϋ, 1:1-

ιιιι-ιι ηηη βρβΓηρηάΙ, ςυοίΐ ηιυΐΐίρϋοί ΜΠΜΓιΙιιιΜιιι· (ΙεεΙίΓβ-

!ΠΓ, 696. ΙΊ·ι'ρΙι»Ί:ιπιπι, 3ρθ8ΐθΙθΓΙΙΠ1 ΓΙ ι·ν,,ημι']|-.|,ιι ιιπι

πιιι·;πΜ<ι III >·ΡΓ> Γιιΐι· Τηηίΐϊΐ», 486. ΙΊ ιιρΙΐΓΐ;·· νρΓί 3

Γ3ΐ»ο ίίβίτϊιηριι, 404. ΡΓορΙιεΙίβ δΐιΐ οοηιροΐεβ, Ρΐ εβ ςιιιβ

ίΐίατρηΐ ίηΚΊΙίκΡηίΡβ ναϋαηαΐί κυηι, 403. ΡΓορΙιβΙί ίιι

ΥεΙβή ΤΡ8ΐ3ΐηεηΙο ύίείΙιΐΓ νίϋεηδ, 405. ΡΓορΙιείίχ ΡΙΙΓ

ΙοπυβηΙυΓ άΐ ΓυΙαίΌ ρβΓ ΐΡ.πιρυβ ρΓΧΙεΓίΙυηι νβΐ ρΓχβεηδ,

1065.

Ρι·ορηρΐΐ588! Ρπ*«11ϊ εΐ Μηχίιιιϋΐι, » Ιοιηηβ ίη ΛΡΙΜ·;Ι-

1}·ρ$ί ΡΓ..-.ΙΙΜ ·.·. 456.

Γι ιηι ι.· ; ηοριηε «ιιιίιΐ ΙηΙεΙΙΙ^ΙοΓ, οι ΡΠΙΠΙΓ,Ι ρυΙεηΓίΙα-

Οίιπι νοχ ηυϊύ βί^ηίΠΓεί, 78.

Ρβ3ΐπιί ιχιιι Ιοοιίί εχρϋο3ΐθΓ, 575. Ιΐεηα Γ> ιΐιηι εχχιιι

βχροδίιίο. 575.

Ι'1ο!ρηι«ϊ ΡΓΓΟΓΪηιρΙηβ ΟΪΓ03 Ιρ^ϊί βιιοΐΟΓβιη. 221. Ε]ϊι»

ΤΡΓιιΙαΙϊο. 222, 213. Ρετ Ιοίιιιη. ςιΐ9Β εοηΟηχίΐάε ΙηρρΓίίΐα

Ί ·.· κ (Ιίνΐδίοιιε Γ·ΊΊΊΙιιιιΐ ΙΙΓ, 224. Α Ρίοίειηχο ϋβ Ιρ^β βίε

(ΙίκβΡΠΙιΐΓ : 1.61 οπ, ιπ·, 1πΙ,ιπ;πιι ιΐι·,1 Π|ΙΝ|,·Ι 68(, ςυ« ιριπι-

αηβ Ιϊ1>τί8 Ηο^Γΐίδ εοηΙίηείυΓ, 217: Κβςιιβ » 8θίο 1>οο ρρο-

Γβ£ΐ3, <ΓΙ! ρ3Γΐ;ηι 3 Μρνβε ραΓίίηι 3 βεηίοηοαδ, 217. ίβχ

•τοιιιι,χίι ρετρβίυο Γβΐϊηβηϋι εβί 3 Οερ, τερυιΐϊυπι 3 Μογκβ,

218. Γ.'.ΙΓ-ιΚ ΙβΧ 3 8θΙθ ϋβΟ ρΓ.ιΙινΙ ., III |Γί:ΐ ΠΙΙΜΙιΙΐΓ.1 ιΐίνίιΐί-

Ι.ιι. 219. Ι.ρχ βρΓβΙο^ί Γ|ϋ3ΐΪ3, 219. (ίπί.ΐ ιπ νείεπ Ιρ^β

^πι1)1^^^Γ^ι, 219. Ι.ορί ρ.ΐΓίεπι 1}ρίθ3Πΐ3ε βνιηΙ)ο-

1ϊ€3πι ΟιΗβΙηβ ηά ΕρίΗΙβΙβηι βρηδπιη ΐΓ3ηδΙιι1ϊ( (βοΐυπι,

ηοη ϋυβίυΐίΐ, 220.

Ρΐο1βπΐ3ΐΐ3Γΐιηι ηκΓΡδίδ, ςιι» Ρδΐ χιιι ροδί ("ΙΐΓΐδΙίβηι-

•ίΐιιιπιι, 214. Λΐι βηεΙΟΓβ Ρίοΐεηιεο βηκϋΐο, 213. Οεο εοη-

]Ίΐ£Ρ8 ΟΪΠ38 ΐπΐ'ΐπΐ , 215. £303 ϊη]Ιβ8 Ι;ι1ιυΙ;ι·, 215. Ε]ιΐ3(1επι

Ερίαΐοΐα αά ΐίοταηι, 216.

Ρνιη3(ζθΓ*οι·ηπι φΐ,ι<1π(ί;ι βχ πιβηΐε Υίίρηίιηί, ιΐβσι οβ-

0*035, 175. ΡνΙη3{;οΓ5Βΐ εθΓυηΐι)υ6 η«Γβ&ΐ3 ν, ςειιΐίΐίυπι

οηΙΪΠΓ νιι, Π.

8ίΙ, ι!.380™8" ""ΟΓα08' ' ^

Ο
^ι1^(^Γ3£Ρ5^ιη8; οϊ)δβΓν3ΐ1ο, βΐ χβΓορηβρβ 8βχ αίεπιιη

Γ3«·1ΐ3 ρΓ3ΒθΡ<1βηΐίυιη, 1105. Οηχ ββΐ ρ3»εη3ΐί8 8ίνβ ρ3-

8Ϊθηΐ8 Ι'.Γΐι.Ιιιηι.ιιί ι Ί1ΚΓ δβνβΓΟ νιΐ'ΐιΐ 3υΙβΙ ΐΓ^ηδί^ί ,

1105. . ,8ΐηαπ) β1

ΟΓάΊηβ ςιιίηφΐ3εΡδίπΐ3, 419. Εοπιπι βΓΓΟΓ, 419. Ιη ΟΒίρη»

(.ΊΙΙΙΜΊΙΙΪΙΙΙΙ: ι-πιιι ΚοείΡδί», βχορρίο φΐθ(1 (Ιίβιη Ρβδοηβΐίδ

8υρβΓ8ΐίΙίο3β ιτΙιΊιπιιιΐ , 419.

Οιιίηΐΐΐΐίιαοπιιη ΙΙ.ΤΓΡΜ-. βίνβ Ρερηζΐ3ηοπιηι βΐ ΡΗ»€ΐι-

Ιϊιιιιιιπιιιι, (]υ!Ι)ΐΐ8 3€θει1ϋηΙ ΑΓΐοΙνπΐ»3 χχιχ ροβΐ εηπ·ίΙί3-

ΐιίϋίπιιΐη βίνβ ΧΙΙΧ, 417. ΕΟΠΙΠΙ 30ΡΙΟΓ68 ϊΐφΐβ 6ΓΓΟΓ68,

418. ΜαΙίβΓΡ,β ίη οΙβΓαπι εοορίίΐιΐ, 418. ΕρΪ8θορο3 βΐ ρΓβ-

8ΐ>νΙεΓ08 633(1βΐη Ι.Γ.|ΙΠ;ΙΙΙ| . 418.

» κ
Τίρκεβ βΐ 8»οβΓ(1οΙββ 3ρϋ(1 ^(ΐ3Χ>δ φΐ,ιηιΐο ϊόβπι Γαεπιπί,

118

Κρ}ϊίη« ηοπιοη ςαοπιοάο ηι! Εεείεβϊβηι ρρτίΐηρβί. 1081.

ΚΡ^ΠΙΙΠΙ εοεΙοΓυπι ηοη ίη 3Γβυπ>6ηΐΐ9, 3ΐιΙ δνΐΐο^ϊδπιίδ

μιΐΜΐ πι», -.ΓΙ) ίη Μτίι,-ιΐ Γ. 964.

Πε1ί(<ΐο θΓ3?οοπιπΊ ηο Λίρνρΐιίδ ΐΓοηδΐΒίο, 11. Ιη Γβΐί^ίο-

ηβ ιιονί(38 ορίηίηηιιιη ρβηοιιΙθ83, 1018. Πϋεπι βΐ Γβϋρο-

ΙΙΓΙΙΙ βίιΐΓ3ΐ, ιιιιι Μ·! 1η Γβ 1βνΐ83!πΐ3 (Ιίδδεηΐϊΐ ι νβήΐβΐβ,

1018.

ΒερΓβΗεηϋί φίβηι ΓβρΓβ)ιβη(ΐΡΓβ πιβίίυβ εβί, 867·.

Κβ8(ΙΓΓΡ€ΐίθ ρΓ003ΐΠΓ ιιιιιΐΐ ίρΐΐτί ΟΟΠΐρ3Γ3ΐίοηβ , 560.

Ββ8ΐΐΓΓεοΙίοηί9 ίιρηεβοίο Ιιοηιίιιεδ ίιι 18ΓΓ3 ηβ1)ίΐ3ΐϋΓθί ρυ-

131 Ερίρηβηίυδ, 555.
ΚβδΟΓΓΡΟΐίο πιοΓΙηοΓηηι 35ΐπιίΙιΐΓ, 1159. Γ.οηίΓη δηηι.ΐΓί-

Ιβηοβ ρΓΟΟΜίιΐΓ, 25. Κεβιιιτβεΐϊο ρΡΓ 8Γ»ηί ίίιηίΐίΐιιιΐίηρπι

(1βηιοη8ΐΓ3ΐιΐΓ ίη ΕνβηβΡϋο, 59!). Κβδυιτβεΐίο Ιβοίΐε Λ ΠΡΟ

ρεΓΠρίΙιΐΓ, ει ςιιβΓβ, 602. Ρΐι βίπιιιΐ βοίπι* εΐ ροΓροπ», υΐ

(-ΙΙΓ. 605.

ηΐιίηοριΐΓ3 φ)83 βΐ Νρβί. βΐ ΡΟΓ δϊρ (3ίοΐ3, 703. Ιηαε 80Γ-

Ιβ8 (Ιίνίβίοηίβ εη-ρβπϊηΐ ΙηΙβΓ ΠΙίοβ Νοβηιί, 703.

Κοοθ3ΐη .1 π !.Ί·Ρ πιηι ΓΟΧ, ΙβηΙΚΜίιη ΐ3Γ3βΙίΐ3ηιπι, 21.

Κιιΐκκιιιιί ρο<1εη, 21.

δ

83ΐ)3θΙη νοχ ςυίϋ δί8ηίβοβΙ, είςοοηιοίΐο ββΓηΑςυίΙβ ίη-

ΙβΓρΓΡίΡΐϋΓ, 92.

83Μ)3ΐιιηι ςπηπιοοίο οΙιββΓΤίΐχΪΗΐη ροη(Γ3 ΜβιιίΓΐιχηπι,

702. Εΐ ου™ 6ΙΪ3ΠΙ ηοηρϋΐίδ (|ρ ι·3ΐ»ί8 «οΐιιΐιιηι, 702. 8»1ι-. ,

Ιι.ιΐιιηι ρΓορίετ Ιιηπιΐιιρπι, βΐ ρίικίδ Ιιοηιο αιΐ3ΐη ^3ΐι1)αΐιιιη,

5. δβοοίΐιιιη (ΙρίιΙβΓορΓΟίοη ηιιηύηβηι ΓιιβΓΪΙ, 453. 8»!)··705..

0311 Ιβχ 3ΐ)Γθβ3ΐ3 ρεΓ ΓΛΗβΙηιπ, 158. 8β1)1)8ΐθΓυιη^ ν»Γΐ»

ββηΡΓ3, 1ί)8. Οοο(1 ρΓορΓΪΡ 8;ι1)1ιηΙυιη ϋϊοαΙυΓ, 158. 8;ι1>1>ϊ-

I ιιιιι ΟηΓίϋΙί ιριιι··; 3 ροτ.-ιΐι·., 159.

§3ΐ)β11ί3ηοΓϋΓη ηντεβίβ χι,ιι ροβΐ Γ.ΙΐΓΐβΙίΒηΙδπιηπ), νβΐ

ΗΙΙ ΟΓάιηβ, 513. Α ςηιι βΐ ιι!)1 ρη>ρ:ιρ;ιΙ:ι, 515. Εοπιπι

ορίηίο, 513. 1.οε3 β ^Ί. Γ,Ι §ΓπρΙυΓ3 3 δβϋβΐΐίβηϊδ 3ΐ1»ΐ3,

813. Εχρϊίεβίίο πιπιιηιίπιι !«!π, ΙΊΙΊΙ. 518.

8ΐΡβΓ3υΐ68 3ΐβη(Ιο? Ρδίβ 3 ρορηίο, 1072. 83ΡβΓ)1οΙβ8 βΐ

ΓρίΜ-ιιρί ρΐβπςιιβ πι;ιιιηιππ ορυ8 ρχβΓΟβΙιβηΙ, 1072.

83εεΓάο1ί> ιΗ3 .πιιΐίηϋίδδίη^ ίο ρπερυΚο, 470.

Ιηηδίβίο ^ιιτΓιΙιιϋιιιη ςυοο,υβ ΐΓ3Π8ΐ.ιΐυηι, 1 19.

8αεΓ3ηιεηΙοΓϋπι θ83ΐ·επιοη;Λ> εχ οροίΐοϋο»

1106.

83θτΐΠ<Μ3 εηΓ Οειίδ ϊρ^ο Ιηδίίΐηρτίΐ, 692.

^.ιιΜιΐΓ.·ΐ'ί ι-βπιϊϊ ΓββαΓΓβεΙίοηβπι ηρ^ιηΐ, 587. 8βίαπ-

ρ.τιιηιπι ηϊΓβδΙβ ρηοια ΐυϋιεοΓυιη, 31. 83()ι1ιιε33ΐ υηϋβ ϋι-

€11,51.

δβίεηι ιρ.ι:ι· $ίΐ Με1εηΐ8β()βεί8 «Γι·,·.. 469. Α ςυϊουδίΐϊπι

]ε1)ΐΐ8 βΐ ΙΙΠΙΙΓ ,!ΓΓΠ^:Ι|ΓΙΙΙ τοεβΙυΓ, 469.

83ΐοιηοηί3 Ιοειιβ εχρίΐρβίοβ (Ιέ $3ρΙβηΙί3 !νί. 7(5. δΐΐο»

πιοη ι·\ρΐιι·.ιΐιΐΓ ίη ΡτονεΛϋβ εοηΐΓ3 Αρίηπι, 747.

Κ,Ί,Κ,:·! !::.' ςιΐΐΐΐ 8ΪΠΙ, βΐ ιιιι.Ιι' 8Ϊε \·ΟΕ3ΐί, 24. Η.ιιΐΓΐΙΊ'.ι'

.Ιτρίιΐΐιρ Ιίΐίαπι νριιιτ:ιιιΙιιι·, 469. 83Π)3Γίΐ3Γυπι ηβΓββΙβ, 24.

δειΊχ ςιιβΙηοΓ 83θΐ3Γΐ(3Γΐιηι π ιιιΐτ ΠαχΡΓίηΙ, 23.

^Μΐι.·ΐΓίΐ:ιιΐ"ΐιιιη ^ι·ί·!:ν ςυ^ΙιιοΓ, 28. 83Π!3ΓΪΙβηθπιπι (1ο-

μπι.ιΐ;ι. 24. 83πΐ3Γΐ(3ΐι1 ηΐΐη ςυίηςηβ ΙΪΟΓΟΒ Μονδίβ ηαΐΐοβ

ιίίθ8 3<1πιίΗιιηΙ, 28. δβιηβΓίΙαηΙ ίο·ο1οΐ3ΐΓ83, 28.

ηοηιηι ΓΐΙιΐ5 νβΙβΓβδ δίοΐίιϋ 30 δΐυΐΐί, 26.

δ3Π10δ3ΐβηθΓυπΐ 1Πΐρίθΐ38, 614. ΟθΠΐΓ3 1Πθ3

ηοοϋ (Ίιι ι-ΐικ ηοη βίΐ ηοσιο 3ΐηιρ1βχ, 614. ΡβίΓΐ εοηβυίν-

3ΐ3ηΙί3ΐίδ εδί Κίΐίυβ, 61ο. Ι'ηυηι ρηηείρίαηι * ηυο Γϋιαι
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νίι ΓοηΐΓ3 Ριιιΐιιιη 8«Γηο5αΙοηιιηι ο( ΜιίΓοίοηοηι, 615.

\η\»%ο 1*3ΐπδ 651 Κίϋι» εοιιίΓα ΐ'ιχιίριη, 616. βίΐηο^ΐΚ'ΐιί

'ιι "·ι .'Μ-, οΊΐ,ρ,ιι ,ιίπι· πιπί Μ·Ι ΡΓΙΙΙΓ ψιΐ ιί, ι ΐιι,'^ νοΓίιΙιΐΓ,

616.

δ3ΐηρ<ί8θΓυιη ηχΓββίβ χχχιιι ρηςί Οκίδΐίβηίβπιυτη, οηίί-

ηβ ιιη, 461. Ιί&ί |ΐπιιιπιη ορίη, 101. ΥοαιηΙυΓ εΐίοιη Ιϊΐοβ-

59ίί, 461. !,![>ΙΊ Γ1.Χ.Μ, 'κΛ. |·Ί·Ι!;·|| ;Η (11133 |>ΙΙ> ιΐι',ΐΐ'ΐΐ- Ιΐ.Ί-

1>εηΐ, 461. ΡΓορηβΙΐδ βΐ βροίΐοΐοβ Γτμρϊυηΐ, 461. Λψιιιη

ηυηιίηίβ νίεβ νβηβηηΐυι·, 461. δβηιρδεί ίιίειη «ΟΒΟ.ϊΓεβ,

402. Ι.80ΙΊ ι.:· ι·>ι;ι;|·.1!·:ι||1 ΙΙΓ. 462.

δβηοιί ίη οοοίο οοιη βιΐββϋδ νοηαηΐυι·. 1056.

> ιιι.Ίιι , ΙΜΠΗΙΜΙΙ , Ι ΙΓΙΙΙΙΙ ΙίΟΠΟΓΗΐ, 1055.

> >;".Γΐ!ΐ ι.ι Ι'ΊΓΙ,Ι, ΐρβί ι ΐι>ι ηοιι Μ ι · ,^ ι · ! ι ! ι Γ , 577. διρίεηΐίχ

ηοπιρη ν»ηβ ρι-ο&βΐιιι· δΐιπιϊ, 745.

83Γ3θ8ΐιθΓΐιηι φΐί βΐ Α£3Γρηί οπ^ο 3ΐ> Ιίΐηββίε, 9.

^ ,;.,ιιι;ιηί Μίΐδ$3ΐΪ3ΐιοΓυιη (,'Ρΐιιιδ, 1009. Εοπιπι ΓίΙιΐ8,

10(19 ΙΙίΡΠ'δΐϋ ί11ίιΐ8 οπβο, 1070.

'-·.ι: 1.ΙΊΙΙ . Ι.ϋιιιηιΐιι Ιι : ιν·.|·, III ίΐΐ) ;!ιί'. ΓΙ[ί II Π|ΙΊ·.Ι ], 62. Ι II-

<1ρ ϋίοΐ3, 62. Ι 1<ι $3ΐιιπιίΙιΐ8 ΙΐίΚΓΟδίιη ρι·οΓρδδΐΐ5, 62. πιι.ν

Γιιεπιιΐ β]Η5(1οβπιαΐ3. 62 ΑΙ) εο ΰιιοδϋεί οπΐ, 65. ϋιιοδ ηο-

ιιιίιιοϊ :!-,-., Ή: ηιιΐι ι ΟΓρ.βΐυδ α Οβο,ιιιιιιιη 1>ρηιιιη, αΐίοπιπι

ιηαίιιιη, 63. .\πρϋ:ι·ί ιΐ.ππιιιιΐ, 63. ΑΙ) ,ΙΙΙΠΜ ,ι ι-, Λδΐΐηεΐ, 63.

0»ίι1 ΜΜΐΙίίΐΙιΙτ |ιηι|ιΙιΐ'!ί».<>>. !·ιΐ'·. Ι'.Ι·ΙΊΙΙ.ΙΙΙΙΙΠ ΓοΓηΙϊΙίο, 64.

&ινβ υχοΓ Οπή ρβίίρηιφίβ Γυίΐ ϋΐίιΐδ δοΐΌΡ, 287.

ίν'ίρηίίϊ ςιΐ3ηΙο ιη:ι ' ΙΓ Ρίΐ ία Ιιοιηίηρ, Ιαηΐο ιηβ^ΐί ίΐΐο

τεμπΙϋΓΕ ιΐρβεΐ ςυ»2 8ϊΙ ίιιιιή π ι ΓΓβ^ίϋυδ, 88.

8ρο1υρειΐ(]Γ3 8ΡΓ|>εη8 .μη εΐίιιηη ΐ"ΐΐ!> «ππίπτ, εαπι φο

ΛΊιι^ί )ι:ι·ι·ι·ιί(·ί π)ΐιΐ|ΐ,·ΐΓ;ιιιΙιιι·, 457.

8ΐΌΓρ1οπιιη 8ΐηιϋίΐικ1ο ΙυκΓΡίίοίί αοοοιηπιοϋαΐα οιιιη 30

ίηνίεεηι, νβΐιιΐ εαΐειΐ3 ί!1ί);3ΐθ8, ΐεηεηΐ, 207.

Μΐηΐ .ΊθΠ[)ίοιΐιΗ

^1-ΓΐΙι.ιΠΙ Ιϋ ;ι ιι:|ιί 1 1. 1 . 32. ^ι Γι1ΐ:ΐΓΙΙΙΙΙ ΙΐνΐιΙίΐίΐΙΙΙιίΗ βΐ 1(111)1 Ι'ίΙ-

ΓΊΙΠ μι·ΙΙι·| ;ι. 53.

δΟΓίρΙυΓΜ 830Γ3 ηϋ,ϋ .ΜϋΙ ]|ι··! Ι·ΠΙ.:Γ.ΙΙ·;Ι.:ΙΙ 3ϋΙ Γι·|ι)ι^ιι:ιί";,

879. 8εΓίρΙιΐΓ3 ίηΐβΐΐροΐη (ϋΐϋοϋίβ βΐ νρΐυΐ οηίίβΐιαία,

529. Ι!ΐΜ· 3(1υηιΙ)ΓϋΙιιπι οίονβ ςιοηι δ^ΙνβΙοΓ αρικί δοιίί)38

61 ΙΊι ·ΠΝ.ΙΊΙ, ε-δ« ιϋχίΐ, 530. δΓΓίρΙιΐΓ* εοιΐ5υεΐϋ(1ο ίη

οπίίηε ΓΡΓϋΐη ϋεϋοεεικίο, 743. δοΓίρΙυτίΓϋπι εχρίίοβίίο

οΐίιη ρΡΓΐ)Γβνί8, ρυ8ΐ£3 ρΡΓ Ο8(βηΐ2ΐ1ιοιιβιιι 8ΐιί ιϋΙΙυίίυΓ,

563. >ι·Π[.! ιιι'.ι· 830ΓΧ |ΐι ιι.Ιι-Ιι- ι "ΙΙΐΙίΟ, 488.

ί>θ}·ϋι;β ;κ Ι?Ι;ΪΙ·ΓΙΙΙ ρΓο \)ΐο εοΐεΐιαηΐ, 8. δρνίΐ)» 3 Νοεηιί

Γιΐϋδ ρΓορΒ^βΙί, 6. δο>Ίΐ)36 βειιΐίβ χυεει·!»ΐο, 8.

δβ1)11».ΌΓΙΙΐη ρΡΓνεΓβϊ Γ3ΐίθ III ΟβΙβΙ)Γ3Ι1ΐϋ8 ΓΡ81Ι8, 29.

8βο(83 ρΓίηΐ3? ηοπιίηυπι φΐϋΐυοι·, 16. δροΐ.τ; βομίεπι Ιεπι-

! "Γ<· υ» ΜΙ. 43. δειΊίΐΓΐιιη ^ρηΐίϋυιη ςιΐ3ΐυθΓ ΓεΓυΙιίίο,

15. δεείχ οϋιη (Ιυχ ^(·ιιΐ ιίί> 30 ^υ^|3^^^, 13.

*ι·ι·Ι;ιπιιπ 3ρυ(1 >,ιιιι,ιηΙ.ΐΜ ι 1 .ΙιΐιΙ ι·"·.. ι|'.ι :· Μΐ|.ιτΓιιΐ'ΐ ίι:1

ι (Ίιΐ]ΐιι;ι·, 46.

δεευικϋΐποΓίιιη 1ΐ3?Γε8Ϊ<!, ηυχ ρο8ΐ ΟΐΓί8ΐί3ηί$π)υπ) ε8ΐ

ί1ιΐιιιΙ(·(·ίπι;ι, 208. Α ηιιο ίηΐΓθύυε1.ι, Ϊ08.

> : ιιι ςυοΐ χι ΊΙΙΙΙΊ 1 1 ϋ!ίθ8 ιμιί δΐιβπι Γεςϊοηεηι τεεεροΓυηΙ

704.

δεηιΐ Ιί!ιι·ι ί, ηεροΐεδηοε 3ΐ> ϋβ ρΓΟΟΓΡαϋ, 5.

^ΐΊΐιι:ΐΓΐ»ηοηιηι ηΚΓΕδί» ι.ιιι βίνε Ι.ΧΜΙΙ, 844. Πιιίιι;ιιιι Ϊ1ΙΙ

Γυεηηΐ, 845. πι:ί·1 Μ!Ι Λπππίί (ΗΙΓκηηΐ, 845. ΗΙ.Ι.Ι (1ε Κίΐίο

Ι »'·ί εΐ ι; ίη 1 1 ·:ιι εβδβ ιΐίι·:ιιι! , 845. ('.ιιιΐΝΐιΙι^Ι.-ιιιΐί.'ΐΙίχ ΜΙΙΊΊΙΙ.

Γείίοίιιηΐ, 845. 1)ϋί 3υεΙθΓβ9 ίδΐίυδ βεουβ ΓυεΓίηΙ, 845.

8('ΐη[>5θϋπιηι Ιιοηιίηαηι ηβΐίο Οίδεηίβ 3θίηί8, 40.

δπΐ33Γ ϊη Ι'Γ; -:π ΜΙΙΙ Γεςίοηε δϊΐΐ, ηϋπι Αδ^ΓΪΟΓυιη Γυίΐ,

6. 8εη33Γ εβηιρϋβ εΐεείυδ 3 ΙίϋεΗδ Νοεηιϊ, β.

δεη$υ8 οοΓροΗδ ΓαΙΙαεεδ, εΐ νίχ ΜΊΜ ρεΓΟίρίυηΙ, 568.

δερε<1οη,νίρεΓ2β ςεαυβ Ιιίοορβ, ευί ηχρεδίί ΟαΓίηΙΙιίοοιη-

ραΓαΐϋΓ, 116.

δερβ ηυοά 1)εδΙί33 ςεηυβ ευ! Ιι»?Γε$ί8 εοιηρ3Γ3ΐυι·, 267.

δ6Γ3Γυηΐ ΙΠΟΓ3 ΓΜίΓπίη:,, υΐ |Ί.·ιι·ι·;'ΐι! υΐΟΓΐΙ>υ3, 1091.

δΡΓρευΙίβ ι» ι.ιΊΐ'ΐιΐ ί;ι, εΐ ι-ιιΐ' ϋΐί ηοβ βίαιίΐΡδ Ρ55ε νυΐΐ

Γ,ΙΐΓίδΙυβ, 274. Ουη ρΓυύεηΙί» δ\βηϊ ίιι δερρΒηΐε, 274.

δΡΓρβηδ 3 Μθ)'δ8 οϋΓ εΓεοΙυδ, 273. δεΓρεηΙεϊ ςυί!>υ$ Γβ-

ΙιΜ·. Ιιι-;π 1 π·ι·ι!;ιιιΙιιι·, 422.

δεηιοΐι ΟΙίυδ 1(1)3^3 ρΓυνοΓβΐίοηεηη δί^ηίΠεβιΙ, 7. _

δεΙΙΐίβηΟΓΙΙΠ) 1ΐ3ΡΓΡ515;ΐ1θθίΐ113 ΠΟΙ13 ρθ$1 ('.Ιι|·ί·)ΙϊηΐΠίΓιΙΙ1ΙΙΙ,

284. Ιΐηιΐε δίο ηοπήηβΐί, 284. ΙΛΙΠΙΠΙ (Ιο^ηιαία, 284. Ουο

ρπκ'Γ.ι Ιιιιιιιιιιιιιιι ΙΊ ΊΐιΙ II ιιι'ΐιΐ , 285. ΕΟΓυΐη Γ.ιΐιιιΐ;) (1β Πι;ι-

πιο, 28:5. Ιιΐβπι ειιιη ("ΙΐΓίίΐΐο δεΙΙΐΗδ ΓαΝδε ιιΐι ΙΙΙΙχ εΓβϋίΐοΓ,

286. Ι.ίΙ·.π ^,ιΐι.ΐιΐιΐιί δειΜϊαοΓυηι, 286. ΙΙιιι·.·ι·.·πιι δείΐιϊ

οοη]υκειη Γιηςυηΐ, 286.

δθΐΐιιιβ ηιιοι 3ηηθ3 νίχεήΐ, βΐ ηυβηιΐο τΙνβΓβ (1β$1βηΙ,

Γβΐίοιίδ 1ί1)ΡΠ8, 289.
^ι" πι,ιιΐιΐι ΙΙΙ! Ιι,ι·ι ΐ",Λ χχν ροδί ι Ί ι Μ-.Ι ί:ιΐ ι ΪΜιιΐι ιιι , βίνε

χινοΓ(ϋηρ, 383. ΑδενεΓοςϋοιΐ3π> «Ιίοΐί, 588.· Κ]υ3 άο-

μη):ιΙ:ι, 583. Υίηπιπ ιΐ,ιιιιικιΐ νί(επΐ)ΐιε δετρβηΐί αο (ΐΓΐεοηί

δίηιίΐρπι ηκδΟΓίι, 388. ΜυΐίεΓειη ςυοςπε ιΐνηηϊΐ, αίοραβ

83ΐαη.Έ, 388, 389. Ηοιηίηειη ραπϊιη 1)ς·ί, ρβΓίίιη εδδο <1ί3-

1)θ1ί, 588, 389. Ιί1)Π3 ηροκΓ.νρΙιΙ» πΙϋΐιΙυΓ, 388, 389. Υίίειη

ηοη (··.·,!· 3 ίΐ, ιΐιΐ'Ί ' ρχ δεΓρεηΙίδ δεπιίιιε ρΓ<χ!υεΙΐπι εοηΐη

δβνεπβηοδ, 388, 589.

δίρ,νοηίοΓυηι Γε^ιιυηι ηηΐίηιιίίΐδίπιιιπι, ευί ΕιίΓορπ άεϋίΐ

Ιηϋιιιΐϋ. 9.

Ηίηιίϋΐϋίϋηεδ ίη 5θΓίρΙυΓί3,

10:27.

ΜΙΙΙΠΙΙ Μ.Ί^ΙΙΝ ΙΙΙΙιΙΐ' ιι[ίΐιιιι!Ι1^, 55. Λ)ι:,ιι| (|υΟΪ 9

ΜΙΊ.ΊΙΙ 1:.Ίΐιι·ηι, :ΐ|·πι1 ηιιοδ ΡίϋιίΓα ^^^|3έ^ι, 55. Λ ην

1>3ρΙίζ3ΐιΐ8, 55. δΐΐιείιιπι δρίΓίΙιιιη ποπ ιεερρίι, βΐ ειΐΓ €

(·3Γϋβπΐ, 55. ΛναπίΜβ (1β(1ίΙιΐ8,55. Ρεοιιηί33θΙ)Ιυ1ίΙ Ρθΐπ

ιιΐ δρίπΐυπι $3ΐιεΙυπι ϋΐί εοηΓβιτβΙ ρβΓ πιβηιιυηι ίπιροβ

Ιίοιιβπ), .">6. Λ 1 1 ι-ιποιιΐίία* ρεΓ πιι^ί^πι άβΐυβυβ, βΐ νεπβί

ειΐ8, 56. Ιιι νεηβΓεπιρΓοεΙίνί3,56.0οιΐΓΐιΙ))η3ηι1)3ΐ)ϋίΙηοπΐ!

ΙΙΓ Ι !ι·Ίί·ιΐΒΐη, 56. ϋυϊΐη νβηβ ιΐβ 38 εΐ άβ 8υα Ηείεηα 3Ϊ

ΜΙΙιΙι' Ι.π\ι·:ιΙ. : Γι Ιί ι·Γ :ι!ι !::ι·1·|·ί1ιΊ-, Μ«-ιΙ;ι Ιίιιίΐπ': ¥«

Βϋτΐιβίο, 56, 57. Κι Λ ίρ3θ δίιηοηβ Μικο ιϋιΊβ Μιιιιτ>3

57. Ι ΐι-ιιι βΐ Ν'ηΐίο ει Ονίβ ειτβΐιυηϋλ £ν3η£βΙϋ, 58. δα

4ονί·ϊ 8β ίηΐ3^ίιιρ, ίίοπι δϋβηι Ηείεαιππ $ιιΙ> δρεείε Μίιιι Γ

Υ333 δυί3 νοΤυίΐΜοητί, 58. ΚοείΗβΙίδρΓοηπνϋςυεοοΓρο

ηιιη ιη}·ΝΐβΓϊ3 (ΐυκιΐβπι ίηβΐίΐυίΐ, 58.ν3ΠΜΐηΙβ1ΙΙκ6αΙΐ·9|

εφίίδ εοηβΐίΐυίΐ, 58. Α δίιηοηϊβείββηοδίίεΐ οΚί, 58. Ι... ·ι

δίπιοη ρΓβρΙιεΐ333 νβπίδ Ιηΐβΐΐΐϊεηιϋδδρίπΐυιη βεεερίβ»

η'ΊΜΐιΐ, 58. ΥΓΙΓΓΙ ΤρκίΗΐηριιΙο Ιί(1ρπι 3>)Γθ^3νϊΙ, 59. Ιηερ

ΙΙ:ΙΙΙΙΜ ι·;ιι>, Γΐ<ΓυΙαΙίο,ϋ9.ΐ]ΐ]8(1επι ίηΐ8ΓίΙυ3Ηοπ)8Β,59.δοα<

1ι·ιΊ ί.ι ΐν'ΐιϊ ίο οιιιη(1ειη,!)9. ΚεΓυΟίίο ρ]ιΐ3 ίηιρίεΐαΐίβ οΪΓβ

ηυρ!ί33 εΐ νίΓρ;ίιιίΙηΙειη,59.11οιη ουηΓυΐ.ιΐίιι ίιιιρίυηιιιι ε;ικ

(1ϋμηΐ3ΐιιπι, ΟΪΓΚΙ (Τβαΐίοηρηι ηιιιηιΐί, 6ϋ.

ΗΙΜΜΊΙΙΊΙΙ ΓΜΊΜΙΙΊΙΙΙΙ |ΐ1·ιι ΟΙΐΓίδΙΟ ίη ΟΠ1ΓΡ ρΐδδυηΐ 1Η1

€*3β, 75.

Νίιιιΐ)!ΐί:ιιΐιιπιιη ηκτεδΐ3 ρΓίηΐί ϊ!> βχοΛϋ Γείϊ^ίοηίβ Οΐιη-

Μ ι:·'Π·. ιιιι.Ι·.· .!ιι Ι ,ι, 55.

>ΙΙΙΙ;,[;ΙΓΓ,Ι '|ιι,ιιιι|ιι ]ιπ)ιιπιιι Ι;ι!·πι·:ιΙ.ι, 8.

8οηιηο οί)Γορεηΐε ιηεηδ Ιβηιβη νί^ίίβΐ, 407. δοιηηϊ ϊΛί

βΐυροπβ ε(Γεοΐ3 ίη ροτρορείδ ββιΐδίΐιυδ, 407.

δοηΊΟΓοη πιοηδ δαιηαΓΪΙαιιοπιηι \ιηιΐ« άίεΐιΐδ, 24.

8θΓϋΓ8δ ηεΓϊδ Γυίι υχοτεδ (ΙυεβΓβ ρπιρη^αίο Ιιοηιηιυιιι

βεηεΓβ, 288.

δρίιΐΐιιιη δβηείυηι 8858 Οευπι, ςυίβ εβί ιιιια ΤΓίιιίΐα»,

'/56. δρίπΙιΐΒ 83ΐιΛυδ ΟΙΙΓ δρβοίο τοίυηιΐιχ τίβιΐδ, 517. δρί-

Γίΐυβ 83ηεΙιΐ3 3 <.·ι·β;ιΙιιπ3 ιΙίΙΓβη, 896! Ρΐιιρεδ ίη 83ΕΓί3 Ι.ιΐ-

ΙεπϊϋρίΓίΐυκ, 897. δρίπιυδ 8.ιικ·1ϋ3 3 ΡζίΓε ει Γί.ίο ρπο-

εβίΐίΐ, 899. Ε)Η8 ρΓ3ϊεΐ3Γ3 ερίΐηρίβ, 899. δρίπΐιΐΐ εαηε<ιΐ4

οηιηίί>ιΐ3 ρΓ»3δΙαΙ €Γ63ΐυΓί8, 900. Πε δβηοΐΐ δρϊπΐυδ Λίνίιιί-

1116 ΙΡ5ΐίηιοπί3, 986. δρίηΐυδ νεπίδ 30 δβιιείιΐδ, ςιιϋιιΐί

ηοηηίηίΐιυδ (1ί$Ιίηκυ3ΐ»Γ ει δϊ^ηίβ εο^ηοδοβΙιΐΓ, 414. 8ρ_ίπ-

Ιυδ δϋΐΐί-ΐυδ 9?πΐ)3ΐί3 ΟΐΓίδΐί, εΐ 3ΐΐΓ<1>υΐ3 ηηΙιΐ8!<ΙΙβΓΐ οΙί;ιηι

οοηνεηϊυηι, 892. δρίηΐυδ 83ΐιεΙυ3 ϋειίδ 881, 894. δρίηΐι-β

βίΐιοΐιιβ 8(1θΓ3Π(1ο9, 895. Α ΡβΙΓβ οηΙυΓ βΐ Κίΐίο, 895. Οβ

δρίι-ίΐυ δβηείο, ευι· ίη Νίεχηβ δ^ηοιίο ηίΐιίΐ (ϋκεηε 8ΪΙ εχ-

ροδίΐυπι, 004. 8ρίι·ίΐΊΐ3 δηιιείιΐδ νβΓυβ 831 Οειίδ, 741.

δίοΐεϊ ει εοΓϋΐη ΙΐίβΓβδίδ ΙβΓίίϋ ςεηΐίΐίυηι, ΟΓϋϊαβ τ, 11

δίοίοοπιπι Γείαΐίΐίο, 13.

δΙυροΓίδ ηοιηεη ρΐηπι δί^ηίΠεβΐ, εΐ ηιιβ δΙυροΓίδ ΰίΟΓβ-

Γβηΐί.-ρ, 406. δΙυροΓ Α(1:ιιηί πιιβίίδ Γιιρπΐ, 406.

8υ1)δΐ3η1Ϊ39 νοεεηι ςιιοιηοου

ΓυΡΓίΙ ΙοΙΙετε, 861.

δυρεΓδΙίΙϊοηυπι Λίκ-ρΐίοπιιη οΗ^ο, 8.

8χιΐ8χβθ8 <1ί63 ει οοηνρηίιυ , ηηοηκχίο Λ

ίΐι-ιίΐιιΐι, 1104. Ιίειη '.·,ιιιπιιιι ηυΐΓΐβ εΐ βεχία Γβπι,

1104.

Εεο1εδΪ82 βοοοηηηοάίΙιΐΓ, ε^αι )Λΐη ίη

νίιΐιιΐι' ίΐ!Ιι·;:ιιιΐΓΙιΙιιιιι . ιϋ,-,1·-,! ιί . 512.

Ί'Ί:|Ι:Ι· ι|ιι::ι!ι ιΐ[ιι·ι!ι- 3ηϊΠ)3ΐί3 ιι.ι; ΐ'.Γ.ι. 458. Υϊϋα ΓίιΓι'Ι . ΡΙ

Μΐΐι |ι·π:ι Ι:ι',ι·Ι. ί.'·Μ Νθ€6ΐ ρΐ3ΠΐΪ3 8ΐ 8βΠΐί|ΐί1)υ5, 458. ΙΙίί

ΙιΚΓΟδίδ οοπιρίπιΙυΓ Α(Ι;ιιηίαιιοπιιη, 458.

Τ3δθθ(]πΐί(ϋ3Γυηι 1ΐ3?Γ8δίδ «η(1β ηοηιεη ϊοεερεπί, 410.

Ιϋ.Ίΐφΐ;!·,; Ρ3χί1Ιοηη3θΐΐ83, 416. ΙιιΓ,ιΐΐιΙιιπι εοπιπι ηεπίϊ-

οίϋΓη, 416. ΟοπιρίΓβηΙοΓ νΙρεπΒ ΙϋΕπιοΓΓηοεαϊ, 417.

ΤιΙΙιηοτηηι η:6Γε8ίδ χχνι ρρβί ϋιη'ϋΐίιιιικηιιιπι , δϊνβ

χινι 3 ()Μθ()3ΐη Ι ,ι: ί:ιΐΐ". 417. Ε]ιΐδ<1ρ,πι Ηίδίοπ», 591. Οηρο

Ι ,.:ι:ι;ιι. 391. ΑΙ) ΡΟ Εηο.ΓαΙίΙ.-β ΙιΚΓβΙίοί οπ£ίηεηι αοορρο-

Γηηΐ, 391. Ι· .Μ·; (1θ£Π)3ΐ3, 391. ΝιιρΙΙ3δ ι1;ιιιιιι:ιΙ. 591. Αφ ·

8θΐ3 ίη ιιι.ίΝΐΐΊ υ-, υΙε53ΐιΐΓ, 392. ΛιΙ,ιιιιιιι;ι

Γ.ΙΙΙ' ι·,·ι β]ιΐ3 ορίηίοηεηι, 392.

Ταυτοούοιον πηιι ι·ίπιι ίιι ύίνίηίδ ρεΓδΟΠίβ, ιιιιπ.1

920.

• 'Γι··.ι,ιΐιΐί'πΐ ιπ:ι Υ<·ι π-, πιπί Νονό οοπδεηΐίΐ, 705. Ουο<1

<'Ί<'",,ίηΐ ι εοπιρ3Γ3ΐΙυηε ύρεείατ, 705.

ΊΊι.-ι π·.·ι ηΐίυδ ΝηιΊιι ΙΓ 3ΐπιυΐ3ΓΓθΓΐιπι εχ 3Γβίΐ3 Πκΐίηοςυε

θρ8Γ8 ΓΟρΡΓίΟΓ 01 3ΓΐίΤβΧ ρΐΊΓΠϋβ, 8.

Τ1)8θΐ83 Ι)ί·ίΙΟΠ3, 1048.

Τηεοίΐοΐί ηίδΙΟΓίβ, 463. Γ.ΙΐΓίδΐυηι βϋηρ^ΐνίΐ, 465. Ε»πι-

Ι]Γ|ΙΙ 8886 ΙΙΙΙιίιΜΠ ΙΐιιΙΙΐΊΐΜΊΙΙ ,'ΝΜ-ι ΠΪΙ, 463. ΚίΊΊΐΙίΙΙΠΓ |ιΓ,.·' , :-

ΙϋΓςϋβ ΥβΓίϊΐιπι Ρ3ΓΠ8 Γυΐδδε νίδΐίΐυπι, 46.Η. Τ1ιοοι1»η ι:ι

πιιιι ΙΙ.ΊΤΓ·,!·, ι,ιν ρο$1 ΠΙΓ^Ι Ι.ΊΠΙΝΙ.ΊΙΙΙΙΙ οπίΐηε ςιιίηςυ>(;β

ΜΙΙ.,Ί Ι]Ι]ΊΓ|,·Ι, .402. δίιηίΙΪ! Λίομοπιηι οχΓβδί, 462. Ι ι. Λ

ι!:. Μ, 463.

Τΐιβρπι»! θ3<1,ΐΓΡηδεδ, 131.

Τΐιεπηιιίεη Ι 1ι,:π ,ιηιιι- ΠΗιιηι Γ.ΙΙΓ ϋϋοΓοηΙ



ΙΝΠΕΧ ΛΝΑΙΛΤΚ,υβ. 1ί2(5

Ί'/ΐΓ3(·Λΐηι ηοπιεη η ΤηΡΓβ βρυί Ιιιιτϊιη Μιεί ηηΐο , 8.

Τηνβΐίπδ ΙιΚΓβϋεί1 θ3ΐ3ρΙΐΓνβ83 Ιτεςιιρηίεβ Γυεηιηΐ ,

156.

ΤΠιΙα δεηρεηΐΐδ ηβοεί οΐϊίμϊρηι ρβΓ ςηεπι Ετβ (Ιεεερίβ

€31, 79.

Τίΐιίαηιιιη £8δΙιΐδ ςιιβηάο ΙιΙ>ί:ι ηηυηΐ άΐαοοίίι-ηβ βδΐ,

79.

Τηάΐΐίοηεβ ββηίοπιπι ςιιοπιοίΐο νοορηΙιΐΓ Ά ίυά&κ, εΐ

φηΐ ΙΚ>Γ ίΐ Ι:ι πιιιι 8βμβΓ3, 221. Τπκΐίΐίοηοβ Ν:·<·.·^:ΙΠ,Τ, ςιιΐϊ

βχ δΧΜΊρΐιΐΓΐ» ρείί οηοηϊα ηοη ρο<!8ΐιη(, 511. Τπιϋίΐίοιιοδ

ηοη Μ ι ΐ|ιΐ;ι· 2 τιι,ιΐι·.· Εο(·ΐΓ5ία ΓΡΐίεΐ33, 912. ΊΉΰίΙίοηεβ

,!(Ι.Ί.< .ΊΊπιι φι:ιιιιΙ<ι ΓΙ ΡΙΊΊΙΙΙ, 532.

'ί ΙΊΙΐίί.-Ι·. Γ ,Μ-,φΙί' Πΐΐβδ (11ΙΊΙ1Ι Ι ΓΙΙίΊ ΚΙ·(·]Γ-.|;Ι, 183. ΤΠΠί-

! ιΐι·· (·ο§ηίΙίο Ρ.Χ δνπιηοΐο, 891. Τηηίΐ33 νβπίδ ΙεπιροΓίοΐΜ

<Ιί\ Γί··.ι· ηυηΙΪ3ΐ3, 899. ϊπιιίίαιΚ Ιήυπιςιιο ροΓδοηαΓυιη

Υ3ΓΪ3 ηοπιίιι», 893. Τήηίΐαβ ββηιρεΓ ρραχίκ^ΐα, 18. ΤΓΙΙΗ-

133 3Μ·υΓ3ΐβ ,! δοηρίΐΐη 830Γ3 ΐΙΐτΙ;ιΓ;ΐΙ ΙΙΓ, φί33 (]β δίηρίΐΐΐδ

ρβΓδοηίί -Ιΐ'-ι ΐ!ΐι·1ι·, ΙοςαίΙυΓ, 612. Τπηίΐαδ 1η ΟΓΡαΓιοηβ ηο-

ιηίιιίί ΓΡρΓ,τ<;ρ.ιιΙηΐ3, 585. Ί ι ίιηι ,ιΐ Ί-, ηυχ 511 πι ίο, ε( ςυο

ρπείουηαβ ίίΐΟευβΙκ ΤιΊηίΙΐΐε, 514. ι;\πϋΐπ· (ΙίοαίυΓ

ΡϊΙεΓ, 514. Ου* 8ίΙ Γϋϋ ρΓοιΙιιεΚο, 515. Ουκ βίΐ δρίήΐιΐϊ

βίηείί ρπκΐυοίίο, 515. Α ΡβίΓε Κίΐίοςυβ ρΓοοεϋίΙ, 515. Τπ-

ιιίΐ38 εχρεΓβ ρϊδδίοηίβ, 968. 5ε<1 Υειίιιιπ) ϊη εβπιβ ρ3$8υπι

ρ,«1 δίηβ ιι, Ι,ι άΐνίηίΐβΐίί ρ388ίοηβ,968. ηι;;ι· οπαηίβ Ιιιιιπ.ιιι;ι·

ιιιπιΐίκ (·;ιρΐυπι 8υρβΓ3Πΐ, 969. Ουοηκχίο β\ ΡβίΓβ ςεηίΐυϊ

ΗΚ.-ΙΙΠΓ Γιΐίιιχ, 970. ΙιιΤΓίιιϊ(:ι1ι> 8θ1υ3 Οεο9 63( ίηΙιιπιηιΙιΐΛ,

974. Ει ε^3 ηυΐΐβ εβί 3ΐία οβυχϊ ρΓ*ΙεΓ βείρβ^πι, 975. Νβ-

·ρκ· «Ι ί.ι βεεεββίοηε ορυ$ ΙΙ;Ι!ΜΊ , 976. ( 'ίι πι <Ιίνίηϊΐ3ΐειη

ίηβηβδ ΜΜΙΙ ΐΐιιιιιΐηιιιιι οο^ίΐ3ΐίοηε3, 979. δοΐα Τπηίοβ 3β-

ίρ$3ΐη εο^ηο$είΙ, 980, 981. 1 ;ι β8ΐ βοΐΐ ίικ·π·.·ιΐ:ι, 984.

ΤιώαΓϋΐιι ιΐ3ΐΐ3 ίη Υβίεπί Τβίΐβπιεηΐο ααίϋ (ΙββίκηϊΓβΙ,

454.

ΤϋΙΤΐ3 |!:ι1ΐΓΐ, 6.

Ι νι;ηιιιι 80 ιι.·μι.·ϋ ρΓΟύϋβ πιΐιι. Γιιιΐι· ΙΚΊΙΓΗΙΙΙ εα11ϋ8, 8.

υ

ΙΐΓ3ηίαι βρίβεορυβ ε βεεΐ3 Λιΐιϋ;ιιιοπιιιι ίη Με<;οροΐ3πιί3

<1ο§;ηΊ3 Αιιϋίίΐιί ρΓοίε88υ5, 827. ί'Ι δ^ΐνβηυδ ερίϊοορυβ ίη

ΟοΙΙπ3,823.

Υ.ι!>Ίΐΐ ίπϊ ΕηΙη.γηιβ8Ϊ3 βίνβ εοείΐβΐΐο ςαίΐηιβ η^ηιεηΐίί ;ι!ι

βο βχρϋοβίυτ, 182, 185. ΕηΙη}·ιηβ5βοϊ Ιβειγπι&εαΙβΓχηιιβ

Ιηι]ιΐϋΓηο(ίί ηΐ)(ρΒ, 185. Οίδηυίβϊΐίο ΐ3θΓ.τιΐ)3Γυηι θίϋί εϊ

ηωΐίδ ηυπιΟΓ ,ιΐι ίΐΐίβ Ι1π:ιΐ, 184. Τπρίϊεί εχ ιη;ιΐιτί:ι ςιιηΐ

ι ι-πίΐιι μ'ΐ·ιΐι·ι·.·ι |ΐι·ηι|ικ·ΐ;ι ΐίιι νιτϋ , 185. Ι·'ίι ι ίιΐ ϋε βερίεπι

5ρηχΓίδ ί·ιι·1ι··ϋ ι!,ιι·>. 186. Ι ΐι:ιΙιιι|ιιιη ηΐϋηύί Γβείΐ ηιοάεραΐο-

Γβπι ΟΙΙΗΙ 3ΐΐ{;β1ί3 οβαυίΐΐ», 187. Ηοηιο ςυβΗΐεΓ 96 εο

οοηϋίΐυβ ΓΓβύιΙυΓ, 187. (,Ηιίίιπ·; εχ ραΓΐί1)η3 εΐ ίιιίι ίίκ οοη-

9ΐ6ΐ, 188. Λιιιιιι;ιΙί·> Ιιοιπυ, 8ρίηΐ3]ί8 (Ί Γ3ΓΠ3ΙΙ3 ;ΐ|πκΙ (Ίιπι

υΐ <ΐ!ΐΙ·τ.ιΙ, 189. ν;ι|[·η1ίιιί:πιοηιηι Πβκίΐίβ, 189. ν'3ηΪ88ίηΐ3

ορίι.ίο οίΓθ3 πιαΙίεΓυηι ΒηιοΓεηι, 190. Ι^ηεηι ηιυηιΐυηι οοη-

-ΐΊΗΜί.ιΐι'ΐιιιι, 191. ηιΐ3ΐυοΓ εχ η3ΐαπ3 δβΙνβΙΟΓεπι εοπιρο«|-

ΐιιηι 38<>εΓυηΐ, 191. Ουοηκχίο ναΐίείηίβ ρΓοροεΙβΓυπι ιϋ\ ί-

ιΙ.Ίΐιΐ, 192. ΐπ.·ι Ικιιιιίιιιιηι ^θηβΓα ^ι·.·ιιιι.|»ηι ναΙεη(ίηίιηθ8,

192. Ουοΐ Ιΐρηΐ3ΐπηι»Γΐιπι 8ρεείε3 Οη^,ιηΐ, 193. ΚβΓυΙβΙίο

ιΙ'ΐμΐιι.-ιΠιηι \ ;ι!ι·ιιΙ ιιιί, 195. \ :ι|(·ιι!ιιιι ,ΊΤ.ΙΙΓ-, ΙιίμίιιΙ:! Ιπ-

( ηι.-ίΓΜίΐιι ιΐ!ΐιιιι·ι·ιιιη ιιιιιιιιπιιιι νϊΐκ ΟΙΐΓίδΙί ίηϋϊεβηΐ εχ β]υι

πιβηιε, 176. Α1ί3 ιΐβ ηυ^ίβ ε^α,^επι 8εηΙεηΙΪ3, 177. Ηοπ»

βίνε ΙεΓπιίηυβ ει ΟΓΟίηεΙββ ΓβάεπφΙοΓ βο €3Γρί3[ρ.8, 178.

Πΐΐϋιιι-ί ^ι ι Ι|>|ιπ·,ν |θεί3 Ν1|;| ΜΙΙΙΙΙΙΙ.Ι ΓΐΐΙιΊ.ΐί \ .ΐΙι'ΜΐίΐΙΙΙΝ,

179. ΗοΓυβςηίιΙ βίΐ 3ραί εοπι εΙςυχΗοη οΠΐείβ, 181.

Οαίίΐ Μ'ΐιΐίΜΐ <Ιι· ϋβ ηυ»3 βαηΐ ρχΐΓ3 ρΐΡΓΟπιβ, 182. Υ'βίεηΐί-

ηιΐ8, 161. Ε)ϋ3 ραΐΓΐι ί^ηοΐβ , 164. ΡεΠϋΓ Ιβαιεπ

Γυΐ3δε Λϊβνρΐίοί, 161. Ουοΐ ιΐεοβ εοηΟηχβηΐ, 161. Εοπιηι

ιιοηιίη3, 165. Ιάειη βρικί ευπι Β>·1ηυ? ΦΙΜΙ! εηβοβ ,-ιριπΙ

ϋι··ίίοι:ΙΙΙΙΙ, 164. Ινιΐιΐΐ»! Ιίί,'ΠΙΠίΙιιΙΙΙ 3 ρθ6ΐ|3 ΙΙΙΙΐΙΐΙΜίίΜΙ).

165. ΟϋΜ νοορηΐ Υβίεηΐίηϊ (ΙεΓεεΙυπα 1η χοηϊϋιΐδ δίνβ

!:'^ίοι ι'κιιι. 166. Οιιί.ΝιΙ Ι.;«!ΙΙ:Γ· ;ιιΐ'.ιιϋΙΊιι ι, 166. ΠϋΓΐη Αι !ι;;-

ηηορ αρροΐίβηΐ 83ΐν3ΐθΓθηι, Ρΐε., 107. Νοιηΐηα οοπιηι ςιιι

ι·ί.Ίΐ. ·:..!(· ΓοιιΙίηεηΙιΐΓ, 167. ΙΙοΐΒΐϊο εχ Ιίΐιρο Υβίρηίίιιί <Ιβ

:ι·πηι· ι ιιιπηκπ |.;·,ι·ι·ιιΙι·, 168. Ιΐΐ'ΐι: ϋε ΓεΙίςυ3 Ιιιι !τ:ι δρίΓΪ-

Ιβΐίυηι !ΐι:ι)·ίιιι.ιι ει Γρπιίη3Γΐιηι, 169. Ι'ιι:·»ιι.ιΐ,·ι νηΐεηΐίηι ν:ι-

Γΐ3 βΐ Η(ϋοιιΐ3, 170, 171. Ρ3δ5Ϊπι ςηΜ <1ε Γ.1)Η8ΐο 8εηΙΪ3ηΐ,

171. ΜοΓίιιοΓυιη Γβ·ίϋΓΓεο(ίοηρπι ηρ^ηηΐ, 171. ΪΓββ ηοπή-

ηπιη οΓ(1ίηβ8 εοηχΐίΐυιιηΐ. 172. ΕΙΓΟΓΙΙΠ) νβίεηΐίηί Γείιιΐβ-

Ιίο ετ ΙΓΡΙΙΚΟ, \~*. Υβίεηΐίηί (Ιο^ΐΕαία ει ΙΓΜΙΚΟ. 175.

Υβίεηΐίηιΐδ ςυίο«8 ε διτΐρΐυπβ Ιοοΐ8 803 (1ε1ίΓ3ηιεηΐ3 ρρο-

1)31)31, 194, 195, 596, 197. 0(;<Ιθ3(1('Γη 3 ββ εοηΟεΙιιη οοιι-

Ιιι··ιι;ιΜ·ν ρΓίΠΙΟ 03[)ίΙβ ί /ι ;;ιι;'!·',ιι ,Ι(ι:!ΐιιιι·,, 198. Ιίι·Γι·Ι ΙιΙιιΓ

;ι!> ΙτρηίΡΟ, 198.

\ :ι1('ΐιΙ ίηι,πΜ.πιιιι ηΧΓεδίδ ςυ33 881 ροδί Γ.ΐιΐ ϊ-ϋ ϊ;ιηίΝτιιιιιιι

πιιιΐπ ιιπ,ι, 163. Ιΐιίοιι 3β ΟηοδΜωΐδ νορβηΐ, 165. Οΐϋΐιιιΐο

ρροίϋβΓίΙ εοπιιη βαοΙΟΓ, 163.

ν'3!εΜθΓυηι ΟΧΓ69Ϊ8 χχχνιιι ροδί ΟΐΓΪ5ΐί3ηϊ8ηιιιπι, ςοίη-

ηιι:ΐβθϋίπΐ3 οΓΐβνβ, 489. Υβίεηΐΐδ, Βϋοίορίί ΥίΙβίίοΓϋΠΊ, ηο-

ΙΠΓΙΙ ΛυΙιίΐΊΐιιι Ρ888 ριιΐιιΐ Ι;(ιΐρ|ι.ιιπ π·,. 489. Υίίεβϋ ιπιί-

νεΓβί ε3δΐΓ3ΐ1 βυηΐ, 489. Κορυι» ηιυΐίΐβΐίο, 490.

\ ΓΓΐιιιΙιι ηοη 851 ΜΙΙΙ :ι) πιιι ίη Ι':ΙΠ;ΙΊΙ,, 88(1 ]1 !ι!ι! ΐ("":1

6Γ»1, ε3Γηεηι 388»ηιρδίΙ, 1004. Ει οορροΓΐ ηυηαβηο εχ V βτ-

Ιιί 1 1 ιιι ι ιιι η ιιιι >ι:ι· ςαβηΐυηι βΓΐεδδεηΙ, 1005. Υερουιη ίπι-,κ·-

ηβΐυηι νεΓε Γυίΐ ϋευ«, 1003. Ει Οηπδΐϋβ ΐρββ ΥεΓουηι

1 1 1 1 ί , ! 006. 1] η 1 1 1 · ι ! ι ι·ι ιι δ ϋιιιιπ3ηιιβΙ , 1 006. V ρτΐιυπι η Γϋίο ηοη

Μ'|ΐ·ιΜΐιιΐ'. 88(1 ίοΐβπί ουπι Γίΐίο, 1007. Πβ Οηπδΐϊ ε3Γηβ

Ιι:ΐ'Γΐ·ΐιι·ιΐΓ·,ΐ[]ΐ Μ'ηΐΐ'ϋΊϋ, 1008. Ιΐ;<·!ΐ·ΐ!ΐ·ι.ι·ιιιιι ο^εείίο (Ιο

ΟπΓίβΙί εχίΓεηιεηΙίδ ίη ΡΛΓΠΘ εοηδίϊΐιιΐί, 1009. Ει θ]ΐΐί(1ρηι

ΓΓ'Πιΐ.-ιΐΐ". 1009. Εκεηιρίο ΠΜοΓυπι ΙδΓβεΙ βρβίίο χι ηηηο-

ΓΟΠΙ ίιι άεβεπο, 1009. Ι> ΗβοπτοΓυπι ρχοΓΡηίρηΙίί Γηηιιΐη,

ΙΟΙΟ.ΥεδίΡί ΟΐΓίδΐΙ ςυβίεβ ΓυβπίηΙ, ΙϋΙΟ. ΥρΓαΟΛί-οΙΙΙιπΜΐ

ρΓ003ΐϋΓ, 1011. ('.ΙΠΊΝΙΙΙ-, ί[ί|·;,Πϋ·!|ι1!:ι.·|Π,Κ ΪΙΐϋπΐιίΐιΐί ι·* ΜΙ·,-

οερίΐ, 1012. Γ.ηπ3ΐϊ εορρϋβ ηο<ίΐΓθδίηιίΙε Γιιίΐ, 1011. ΥΒΓΪ.Έ

)Ι:ΓΙ·Ι·Ι:.Ι·.ΙΙΊΙΙΙΙ δεηΐεηΐί» (ΐρ.ρεΓίβΡίβΙιοηιίιιίδ ιΐ3ΐαΓ3ίηΟΐΓί-

8ΐο, 1014. ΥβΓοιιιη ηυοηιοιίο δίΐ νρΓίβδίιηο δεηδυ ίπίρι-ρτρ-

ι.Ίΐκΐιπιι, 199,<200. Υβίΐιιιπι ΟΡΪ ΡΙ βΐίβ είυδάβηι νεΓοα 4<ι»Ηΐ

ίΙίβΡΓίηίρη 1)3|)Ρ3ηΙ ίηΙΡΓ 86, 859.

Υεηΐβΐίδ νίβ βύνβηυβ Ι;Η.·ΠΙ!Ί< ιιιιιι εΐ υΐΓϊιΐίΓΐιιε οοηιρ3-

Γβΐίο, 627.

Υίηί οοη(ΐ6ηιη3ΐ1ο εχ πϋίοιίδΰβηι 8οπρΙϋΓ33 Ιεδίίηιοηϋί,

400.

Υίρεη 3ηιρηίίΙ)Β!η3, 262. ΛΊρεΓ32 ρ3Γΐυδ οοηΐ|ΐ3Γ3ΐιΐΓ

ηίβΓεδί, 101, 102. Υίρ6Γ33 8βίρδ33 ΰενοΜηΙ, ηιιθ(1 νείεπί

θίδΙΟΓΪ3 ,·ΐ]ιιιι! .·! :μ\ |,Ιιη·ί |ιηι,|1ιιιηι ιιπ τιιπι ;ιΙπι . 62.

ΥίΓρίηεδ ΟεοΒίεβΙβηυοεΓεηοη ρο»3ΐιηΙ, ΜΙ.

ςιΐ3ΒΠ3Γη δίηΐ (]ΐΐ3δ Αρο8ΐοΙυ5 ηπΙ)8Γ8 3υΙ)Ρΐ, ϋ09.

ΙΙΜΙΙ Αροδίοΐί ι·\ |ι]ίι·;ιΐηι· άβ νίΓ^ίηίηιΐδ, 510.

νΐΓ^Ιηίΐ38 Εοοίεβίβϊ 881 Γιιηιΐβπιεηΐιιπι, Κερ (1ε δοΐίΐβ-

Γί;ι νίΐ3 βΐ Γβΐίςυϊδ μι·.·ιιΐίΙιιΐϋ. 1103. ΡΓΟχίηηα ι!Ιί ευηΐίηεη-

Ιί3, ει ΙβΓίίο Ιοεο νκΐιιίΐββ, 1105. ΒρςυοηΐιΐΓ ηιιρίίχ, 1105.

1)ί^3ηιί;ι οοηοε583, 1103. δβοεηίοΐίυηι δυρΓ3 οπιηεβ μι,·ι-

άυβ, 1103.

ΥίΓμ'Ο Η3ΓΪ3 ΥΪΙΙΐΐΒ! ηιιΐΐιΐιιιιι ]ΐΙ^|]ηΐ ρ3833β ι'π!ΐ!]·;ιΓ,ι1 ·|,

156. Κ;ιι1ΐ'ΐιι εοιηρ3Γ3ΐιΐΓ ββςπιεηΐο ι·1ι:ιι·ι.'·.' ηονχ, 156,

157.

\Ίΐ;ι ΐ]!ΐ;η ι'ιιίι 3ηΙβ Ιβββηι ίη εοΓρηρε Γιιίΐ, 581.

Υίΐ3ΐί3 ηχρείίευδ αυβίίδ Γϋεήΐ »1) Εηίρίκιηϊο (ΐ68θπ1)11υΓ,

1014.

.

905.

αηεπι ίη υδυηι 31) ερίδοορίβ

ι]ΐιϊι!:ιπι ΙηιροδΙΟΓ, εϊ β^δ ίηδίίΐυΐυηι, 1094.

Ζεηο ρπηορρβ δίοίοοπιιιι, 12.

Ζεηοηιβ (Ιο^πΐ3ΐ3, 12.

Ζορνπιιη ΟΓοΙίΓοηίδ βρηιΐδ ηυοίΐ ηρΐίβ'ϊϊπιρ εϊ οΙρ^,ιηΐΡΓ

<·Μ.ηπ,ιιιο ΙΙ.ΤΠΜΙΠΙ 3ρΐ3ΐιΐΓ, 587.

ΙηνεηΙΟΓ ηιη^ί* 30 3δΐΓθ1ο^1χ, 7. ΒαοίΓοπιη»

, 7.
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ΙΝ ΙΙΟΟ ΤΟΜΟ ΟΟΝϊΙΝΕΝΤϋΚ.

Κ.ΒΡΙΡΙΙΑΝΐυ3, εθΝ8ΤΑΝΤΙΕΝ5Ι8 ΙΝ ΟΤΡΗΟ ίΙΒΚΙ III ΤΟΜΙΙδ II.

Η/ΕΚΕ5Ε8.

υιιηι ιι ΪΜ.ΜΙ * ιι.

('.(ΐιι|ι:< Ι',ιιιΐιιιιι ^:ιιιι(ΐς;ιΙ(·ιιηιιι, ΙΐίΕΓΡβίίϊ Ι \\.

Α<ΙνβΓ$ιι8 Μ;ιιιιι·Ιι:ι·(ΐ·ί, Ιι:ι·ι Ι",'Λ Ι Λ\ Ι.

ΛιΐΜ-ΐΜΐ·. ΙΙ[(·Γ;κ·ιΙ:ιι. ΙιΧΓββίβ Ι \ \ 1!

ΜβΙβΙΙί .Ι·,ί·\ ΐ'Μΐ ·<Γ|ΙΙ·,!ΙΙ:Ι, !ΙΜΤ«·-Ι-: Ι \ VIII.

εοηΐΓΐ ΑΓίοιη»ηίϋ&, 1ι«:Γβ$Ϊ9 ίΧΙΧ.

) ΙϋΙΙΙ ΙΙΓ1ί)}1( Κ 1.

1 ><( Μ.'ίΐΙΜΙΙ.ΐΙΐ' ΛΐΙιΙΐ.ΊΜΙΙΠΙΙΙΙ, Ι),·ΒΓ6$Ϊ$ ΙΑ \

1Ίιοΐίηϊ;ιηο8, Ιι%Γ68ί3 ΙΧΧΙ.

, ΜίΐΐβΙΙίιηοβ, ΙιχΓββίβ ΙΛ \ II.

νεηυβ δίΐηίΐΓίΐηοβ, ΙΐίεΓββίβ Ι.ΧΧΙΙΙ.

1'ηρυπι3ΐοηΐ3θΙιθ5, ΙΙ.ΊΤΙ··*!-; Ι.\\|\'

ΛιΐΜτοι·. ΛΓΠΙΙΙΙΙ, )ι;ι·ι·ι-.ι·, Ι.ΧΧΥ.

Α(1νβΓ«ϋ3 Αιιοπια;θ5, Ιιχτοβίί ίΧΧΥΙ.

11

50

171

183

539

574

474

Κ03

€οηΙΓ» ,

Αύνβηυβ ΑηΙΙάΙοοαιιΗιηΙΙββ, >ι«Γβ$ίβ ΙΛ XVIII,

ΑιΙνβΓκιιβ ('.ιιΐ Ι\ πι|ι,:ιιιι>, ΙΙ,ΜΓΜ·. Ι. \ Μ \.

. Ιι:.·ιχ·^·, 1.\.\\.

699

759

75.5

ΕΧΡΟδΓΠΟ 1ΊΟΕΙ ΕΤ ΑΡ05ΤΟΙΙΟΕ

774

ΑΝΑΟΕΡΗΑίΛ:θ8Ι5 βίνβ βοΓυιη ψΐ33 ία Ραηατίο ϋίειχ

ΜΙΝΙ >ίΐιιιιιΐ].·ι εοιηρΓΡίιεηβϊο. 831

ΑΡΙΈΝ1ΜΧ ϋΙδδΕΗΤΑΤΙΟΝΙΜ.

Ι )κ.Ι π|»;ι .Ιι< :ι)ΐηι< ιι,ιΐ ιϋ ( Ιιΐ'Μ ί . 887

1 ΐι:ιΐι ίΙι,Ί ιΐι· ϋΐιιιο εΐ ιΓκ· Ι )ιιιιιιιιίι:.·Γ Ρβχβίοηί;. 939

άε ρα'ηίίειιΐί* νεΙβΓβ ίη Εοοίβίίβ ηιίυηε.

10,5

ρίβ. 1016

Πι ιΙΐ!|>ΙιΐΊ ι χ ι·,π βΐ πιιΐΜΐΐΜποιτ.ιιι Γ3ΐίθηβ. 10:>4

Ι >ι· >ιπιιιι'ΐΐ¥ΐ βΐ Λιΐ(·νι·:ιιι,·( ρκευϋοβνηΜίο. ΙΟαϋ

1)β νεΙβΓίΙιυδ ι|υί1>υ$ίΙαηι ΕιχΙεκιοί ΓΪϋϋυί. Ιιι'/Ι

1ιιιΙι·\ ϋ!ΐ;ιΙ\ Ιϋ ι«. 1 1' :

ΡΙΝΙδ ΤΟΜ1 ΟυΛΟΚΑΟΕδΙΜΙ

— Εχ Τ)ρϊί ^.-Ρ. ΜίαΝΕ.
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